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ACTA NÚM. 14 
JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA 

5 D’ABRIL DE 2018 
 
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 5 d’abril de 2018, a les vuit del matí, es reuneix en 
aquesta Casa Consistorial la Junta de Govern d’aquest Ajuntament, sota la 
presidència del Sr. JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS,  per tal de celebrar  la 
sessió ordinària, setmanal i de primera convocatòria  que s’escau al dia d’avui.  
 
Hi assisteixen els tinents d’alcalde Srs. Josep Berga i Vayreda, Estanis Vayreda i 
Puigvert, Jordi Alcalde i Gurt, Josep Gelis i Guix, Maria del Mar Roca i Reixach, 
Montserrat Torras i Surroca.    
 
També hi assisteix com a regidor delegat expressament convidat per tal de presentar 
els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part resolutiva 
ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la votació, i 
segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, el Sr. Josep M. 
Coma i Punset. 
 
Hi assisteixen, com a regidors de l’oposició, els Srs. Josep Guix Feixas, Anna 
Descals Tresserras, Xavier García Zabal.  
 
Actua com a secretària, la Secretària General, M. Glòria Gou Clavera. 
 
Hi assisteix el Gerent, Sr. Jordi Güell i Güell.  
 

1. - ACTA.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Essent l'hora assenyalada –les vuit del matí– l'Alcalde declara obert l'acte i del seu 
ordre, la Secretària llegeix l'acta de la sessió anterior, que s'aprova per unanimitat.                                                                                                           
 

2.- DESPATX OFICIAL 
 

El Sr. Alcalde dóna compte de les entrevistes i reunions més destacades que ha 
mantingut des de la celebració de la darrera Junta de Govern, celebrada el proppassat 
dia 29 de març :  
 
- el dia 2 d’abril, va assistir a l’Ofici solemne que va tenir lloc a l’església parroquial de 
les Fonts, amb motiu de la celebració del Roser de les Fonts i seguidament, va 
presenciar la tradicional  “Trencada de Mona” a la Plaça Major.  
 
- i ahir 4 d’abril es va desplaçar a Barcelona per assistir a la reunió del Comitè 
Executiu de l’Associació Catalana de Municipis i a la tarda, a la recepció que el M. 
Hble. Sr. ROGER TORRENT va oferir a una delegació d’alcaldes de l’AMI i de l’ACM, 
a la seu del Parlament de Catalunya. 

 
3. - DISPOSICIONS.- ASSABENTATS DE LES DISPOSICIONS PUBLICADES EN 

ELS BUTLLETINS OFICIALS 
 
Tot seguit la Secretària dóna compte a la Junta de Govern dels edictes i anuncis de 
l'Ajuntament d'Olot publicats als Butlletins Oficials BOE, BOP i DOGC, des de la 
darrera sessió. I se n'acorda l'assabentat.                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

4.1. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- PROPOSANT APROVAR EL CONVENI DE 
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COL·LABORACIÓ PER A PRÀCTIQUES EN EMPRESES, ENTRE L’AJUNTAMENT 
D’OLOT, EL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA I L’EMPRESA ARMALLATS, 

S.A., DINS EL MARC DEL PROGRAMA DE PROJECTES INNOVADORS I 
EXPERIMENTALS 2016 – UNA NOVA OPORTUNITAT. 

 
Núm. de referència : X2018009053     
 
Vist que l’Ajuntament d’Olot té atorgada una subvenció per dur a terme el pla 
d’execució anual denominat “GENERACIÓ DE NOVES OPORTUNITATS”, atorgada 
per el Servei d’Ocupació de Catalunya  dins el marc del Programa de projectes 
innovadors i experimentals amb número d’expedient IE-20/16. 
 
Vist que les activitats de capacitació especialitzada dins el marc del Programa de 
projectes innovadors i experimentals 2016, hauran de tenir en compte les necessitats 
de les empreses i del territori i incidir en els sectors amb més potencial per generar i/o 
mantenir ocupació i, de cara a facilitar la posterior inserció laboral de les persones 
destinatàries, podran incloure pràctiques no laborals en empreses. 
 
Vist que en cas que es realitzin pràctiques no laborals o de perfeccionament 
professional en empreses caldrà signar el corresponent conveni de col·laboració per a 
pràctiques en empreses, que haurà d’identificar les parts i seguiment i el sistema 
d’avaluació.  
 
I en relació a l’expedient SPR12016000009 i antecedents corresponents, el regidor 
delegat  de Promoció de la ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració per a  pràctiques en empresa entre 
l’Ajuntament d’Olot, el Servei d’Ocupació de Catalunya i l’empresa Armallats, S.A. dins 
el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals 2016 – Una Nova 
Oportunitat. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SERVEIS 
 

5.1.- REVISIÓ DE PREUS DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA DE DEIXALLES I 
NETEJA VIÀRIA D’OLOT PER A L’ANY 2018 

 
La Junta de Govern Local acorda deixar aquest punt de l’ordre del dia sobre la taula. 

 
5.2.- SERVEIS ASSEGURANÇA PER CONTINGÈNCIES CLIMATOLOGIQUES 

DIVERSES DELS ESPECTACLES A L'AIRE LLURE DEL FESTIVAL SISMÒGRAF 
2018 

 
Núm. de referència : X2018007568     
 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar el  servei d’assegurança per contingències  
climatològiques diverses dels espectacles a l’aire lliure del Festival Sismògraf 2018, 
com es desprèn de l’informe de data 19 de març de 2018 emès pel director gerent de 
l’Institut Municipal de Cultura d’Olot.  
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Segon.-  Atès que es tracta d’un  servei esporàdic i puntual. 

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar el servei 
d’assegurança per contingències  climatològiques diverses dels espectacles a l’aire 
lliure del Festival Sismògraf 2018. 

-Ferrer & Ojeda Asociados Correduria de Seguros, SL  

-Curós Espigulé, SL  

-GRUPO PACC Correduria de Seguros,SA  

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per 
“GRUPO PACC Correduria de Seguros, SA” per haver presentat l’oferta més 
econòmica.  

Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles 
generals de contractació. 

Sisè.- Atès que una vegada fetes les comprovacions oportunes no consta que s’hagi 
adjudicat a l’empresa  “GRUPO PACC Correduria de Seguros, SA” per un servei, amb 
el mateix objecte per import superior a 15.000 euros (IVA exclòs) i en el període d’un 
any. 
 
Setè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa “GRUPO PACC Correduria de 
Seguros,SA”  i atès que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per 
realitzar la prestació objecte del contracte. 
 
Fonament jurídic 

La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP) i correspon a la modalitat de serveis regulada a l’article 17 de la mateixa. 

Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de 
l’expedient administratiu. 

Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació. 

Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les 
delegacions efectuades pel cartipàs municipal. 

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics  i vist l’expedient administratiu núm. 
CC012018000105 , la regidora-delegada d’Organizació, proposa a la Junta de  
Govern Local, l’adopció dels segúents acords: 

Primer.-  Aprovar l’informe emès pel director gerent de l’Institut Municipal de Cultura 
d’Olot  de data  19 de març de 2018 en el que es motiven les necessitats de 
contractar. 

Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a 
favor de l’empresa  “GRUPO PACC Correduria de Seguros,SA” , amb NIF núm. 
A14289128, el contracte menor de serveis d’assegurança per contingències  
climatològiques diverses dels espectacles a l’aire lliure del Festival Sismògraf 2018 pel 
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preu de tres mil quatre-cents vuitanta-dos euros amb vint-i-nou cèntims (3.482,29 
€). 
 
Tercer.- El termini per a la prestació dels serveis és des del 19 al 22 d’abril (ambdòs 
inclosos). 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 3.482,29 €, amb càrrec a la 
partida 18.400.334.227991 “actuacions Sismògraf” del Pressupost municipal. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18400  334  227991 3482.29 ACTUACIONS SISMOGRAF 100 001 001 001 000 000 

 
Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses:”GRUPO PACC Correduria de 
Seguros,SA”; “Curós Espigulé, SL”; “Ferrer & Ojeda Asociados  Correduria de 
Seguros,SL”.  
 
Setè.-  “GRUPO PACC Correduria Seguros,SA” adjuntarà una còpia d’aquest acord a 
la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012018000105. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. OBRES 
 

5.3. - OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'UN ENVÀ PLUVIAL A LA MITGERA DEL 
SOLAR DEL CARRER VALLS NOUS, NÚM. 1 

 
Núm. de referència : X2018009109  
   
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar les obres de construcció d’un envà pluvial a la 
mitgera del solar del carrer Valls Nous, núm. 1, com es desprèn de l’informe de data 
24 de març de 2018 emès conjuntament per l’arquitecte municipal Sr. Albert Pons 
Clutaró i l’arquitecta tècnica municipal Sra. Gemma Planagumà Calm. 

Segon.- Atès que es tracta d’una obra amb una unitat funcional  i per tant no s’està 
fraccionant l’objecte del contracte amb la finalitat d’evitar les regles generals de 
contractació. . 

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per executar l’obra: 

-“Materials de Construccio Gil,SL” 

-“Porras Tabiques Pluviales, SL” 

-“Tabicolor, SCP” 

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració de data 24 de març de 2018 emès per  
l’arquitecte municipal Sr. Albert Pons Clutaró i l’arquitecta tècnica municipal Sra. 
Gemma Planagumà Calm; la millor proposta és la presentada per l’empresa “Materials 
de Construccio Gil,SL” per haver presentat l’oferta més econòmica. 
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Cinquè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa  -“Materials de Construccio Gil,SL” i 
atès que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la 
prestació objecte del contracte. 
 
Fonament jurídic 

La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP) i correspon a la modalitat d’obres regulada a l’article 13 de la mateixa. 

Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de 
l’expedient administratiu. 

Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació. 

Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les 
delegacions efectuades pel cartipàs municipal. 
 
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics i vist l’expedient administratiu núm: 
CC012018000126, la regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de 
Govern Local l’adopció dels següents acords: 

Primer.-  Aprovar l’informe emès conjuntament per l’arquitecte municipal Sr. Albert 
Pons Clutaró i l’arquitecta tècnica municipal Sra. Gemma Planagumà Calm de data 24 
de març de 2018 en el que es motiven les necessitats de contractar. 

Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a 
favor de l’empresa “MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ GIL, SL”, amb NIF núm. 
B59482992, el contracte menor de les obres de construcció d’un envà pluvial a la 
mitgera del solar del carrer Valls Nous, núm. 1 pel preu de  nou mil tres-cents 
noranta-cinc euros amb seixanta-cinc cèntims (9.395,65 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en set mil set-cents seixanta-cinc euros (7.765 €) de 
pressupost net i mil sis-cents trenta euros amb seixanta-cinc cèntims (1.630,65 €) 
d’IVA calculat amb un tipus del 21 % 
 
Tercer.- El termini màxim d’execució de les obres serà de 1,5 meso a comptar de la 
data de recepció de la notificació de l’adjudicació. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de  nou mil tres-cents noranta-cinc 
euros amb seixanta-cinc cèntims (9.395,65 €) , IVA inclòs, amb càrrec a la partida 
18.140.1532.61911 “actuacions Nucli Antic” del Pressupost municipal. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18140  1532 61911 9395.65 ACTUACIONS NUCLI  

ANTIC (PR18) 
100 001 001 001 000 000 

 

 
Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació. 

Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses: “Materials de Construcció Gil,SL”; 
“Porras Tabiques Pluviales, SL; “Tabicolor, SCP” 
 
Setè.- L’empresa  MATERIALS DE CONSTRUCCIO GIL SL adjuntarà una còpia 
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d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient 
CC012018000126. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.4. - ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE REURBANITZACIÓ I 
IMPERMEABILITZACIÓ DE LA PLAÇA DE MIG. 

 
Núm. de referència : X2018000106     
 
Antecedents 
Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 4 de gener de 
2018, s’aprovà l’expedient de contractació administrativa de les “Obres de 
reurbanització i impermeabilització de la plaça del Mig” i es convocà la corresponent 
licitació. 
 

El procediment a seguir per a l’adjudicació de contracte ha és l’obert, atenent a 
diversos criteris de valoració de les ofertes, en virtut dels articles 138, 150, 157 i 
següents del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant TRLCSP). 
 
En data 5 de febrer de 2018 finalitzà el termini de presentació d’ofertes, havent  
participat en la licitació per haver presentat la seva oferta dins el termini fixat i en la 
forma pertinent, les següents empreses: 

“Construcciones Zeta-3, S.A..”; “Construccions J. Pallàs, S.L.”; “Construo 
Construccions Generals, S.L.”; “Pere Boada Comas, S.L.”; “Excavaciones Ampurdan 
2000, S.L.”; “Puig Alder, S.L.” i “Artífex Infraestructuras, S.L.”   

Vistos els antecedents obrants a l’expedient CCS12018000001 i de conformitat amb 
l’informe de valoració de les ofertes presentades, emès pel Cap de l’Àrea 
d’Infraestructures i Urbanisme de l’Ajuntament d’Olot en data 16 de febrer de 2018, 
l’oferta econòmicament més avantatjosa ha estat la presentada per l’empresa 
“CONSTRUO CONSTRUCCIONS GENERALS, S.L.”, d’acord amb les puntuacions 
que es detallen a continuació: 
 
LICITADOR PEBi PTGi PTEi Puntuació 

Total 
Construccions Zeta-3, SA 44,39 0,00 7,61 52,00 
Construccions J. Pallàs, SL. 56,23 24,00 14,00 94,23 
Construo Construccions Generals, SL 62,00 24,00 14,00 100,00 
Pere Boada Comas, S.L. 57,23 24,00 14,00 95,23 
Excavaciones Ampurdan 2000, SL. 51,92 8,00 14,00 73,92 
Puig Alder,, SL 50,74 24,00 14,00 88,74 
Artífex Infraestructuras, SL. 56,65 24,00 14,00 94,65 

De conformitat amb l’esmentat informe tècnic de valoració, l’oferta presentada per 
l’empresa CONSTRUO CONSTRUCCIONS GENERALS, S.L.. es pot considerar 
anormal o desproporcionada, en aplicació dels criteris establerts a l’article 85 del RD 
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques. 
En conseqüència, la Mesa de Contractació, en sessió celebrada en data 16 de febrer 
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de 2018, va acordar donar audiència a l’esmentada empresa per tal que justifiqués la 
seva oferta. 
En aplicació de l’establert a l’article 152.3 del TRLCSP, mitjançant resolució de 
l’Alcaldia, de data 19 febrer de 2018, es va donar audiència a l’empresa CONSTRUO 
CONSTRUCCIONS GENERALS, S.L., per tal que en el termini de 10 dies hàbils, 
justifiqués la seva oferta i en precisés les condicions. 
 
Vist que l’esmentada empresa presentà la justificació de la seva oferta dins el termini 
atorgat a l’efecte (R.E. E2018003547 de 06/03/2018). 
 
D’acord amb l’informe de valoració de la justificació de l’oferta presentada per 
CONSTRUO CONSTRUCCIONS GENERALS, S.L., emès en data 8 de març de 2018 
pel Cap de l’Àrea d’Infraestructura i Urbanisme, aquesta es considera viable i 
suficientment acreditada. 
 
Vista la justificació de la baixa presentada per CONSTRUO CONSTRUCCIONS 
GENERALS, S.L, així com l’esmentat informe tècnic de valoració de la mateixa, la 
Mesa de Contractació, en sessió celebrada en data 8 de març de 2018, acordà 
l’exclusió de l’oferta presentada dita empresa, per considerar insuficient la justificació 
presentada. 
 
En data 16 de març de 2018, l’empresa CONSTRUO CONSTRUCCIONS GENERALS, 
S.L. presentà, davant l’Ajuntament d’Olot, un escrit d’interposició de recurs contra 
l’acord d’exclusió adoptat per la Mesa de Contractació. 
 
En data 19 de març de 2018, s’emet, per part dels Serveis jurídics de l’Ajuntament 
d’Olot, un informe en relació a les al·legacions plantejades per la recurrent, el qual es 
elevat a consideració de la Mesa de Contractació. 
 
La Mesa de Contractació, en sessió celebrada en data 22 de març de 2018, accepta el 
contingut de l’esmentat informe jurídic i proposa a l’òrgan de contractació que s’estimin 
les al·legacions presentades per l’empresa CONSTRUO CONSTRUCCIONS 
GENERALS, S.L. contra l’acord d’exclusió adoptat per la Mesa i proposa l’adjudicació  
les “obres de reurbanització i impermeabilització de la plaça del Mig” a favor de dita 
empresa. 
 
De conformitat amb l’acta de la Mesa de Contractació celebrada en data 22 de març 
de 2018, mitjançant resolució de l’Alcaldia, de data 23 de març de 2018, es va requerir 
a l’empresa CONSTRUO CONSTRUCCIONS GENERALS, S.L. per tal que presentés 
la documentació justificativa a què fa referència l’article 151.2 del TRLCSP i la clàusula 
17 del Plec de clàusules administratives particulars regulador de la contractació, 
atorgant-li un termini de 10 dies hàbils a l’efecte. 
 
Vist que la documentació requerida ha estat presentada dins el termini atorgat.  

De conformitat amb l’article 151.3 del TRLCSP 
Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de Junta de Govern 
Local, en virtut de la delegació efectuada per Decret de l’Alcaldia de data 26 de juny de 
2015. 
 
i vist l’expedient administratiu núm. CCS12018000001 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords 
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Primer.- ESTIMAR les al·legacions presentades en data 16 de març de 2018 (RE: 
E2018004303) per CONSTRUO CONSTRUCCIONS GENERALS, S.L. contra l’acord 
d’exclusió adoptat per la Mesa de Contractació en sessió celebrada el 8 de març de  
2018, en el marc de l’expedient de contractació administrativa de les obres de 
reurbanització i impermeabilització de la plaça del Mig, de conformitat amb el contingut 
de l’informe emès pels Serveis Jurídics en data 19 de març de 2018 i l’acta de la Mesa 
de Contractació celebrada el 22 de març de 2018. 

Segon.- ADJUDICAR el contracte de les “Obres de reurbanització i impermeabilització 
de la plaça del Mig”, a favor de l’empresa CONSTRUO CONSTRUCCIONS 
GENERALS, S.L., amb NIF. B17915927 pel preu de 319.440€, IVA inclòs, que es 
desglossa en: 

DOS CENTS SEIXANTA-QUATRE MIL EUROS (264.000,00€) + IVA: CINQUANTA-
CINC MIL QUATRE-CENTS QUARANTA EUROS (55.440,00€)   

Tercer.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de 
clàusules administratives particulars reguladores de la contractació, aprovat per la 
Junta de Govern Local de data 4 de gener de 2018; al projecte aprovat per acord de la 
Junta de Govern Local de data 26 d’octubre de 2017; així com amb l’oferta 
presentada. 

Les característiques i avantatges de l’oferta adjudicatària respecte de les demés ofertes 
presentades, queden acreditades en l’informe de valoració dels diferents criteris 
d’adjudicació degudament puntuats que consta a l’expedient. 

Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en 
el Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olot. 

Quart.- El preu del contracte es pagarà amb càrrec a la partida núm 
18.140.1532.61907 “renovació paviment Plaça del Mig”.  

 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1800003 Despeses 18140  1532 61907 319440 RENOVACIO PAVIMENT PL. 

DEL MIG (PR18-150000) 
100 001 001 001 000 000 

200200 1800003 Despeses 18140  1532 61907 -98770.80 RENOVACIO PAVIMENT PL. 
DEL MIG (PR18-150000) 

100 001 001 001 000 000 

 

Cinquè.- El termini d’execució de les obres és de 2,29 mesos, a comptar des del dia 
següent a la signatura de l’acta de comprovació del replanteig; essent el termini de 
garantia de 10 anys.  

Sisè.-  La direcció tècnica de les obres  i la coordinació de seguretat i salut anirà a 
càrrec de l’arquitecte Sr. Daniel Mallarach Macias.  

Setè.- Nomenar responsable del contracte al Sr. Ramon Prat Molas. 

Vuitè.- L’empresa CONSTRUO CONSTRUCCIONS GENERALS, S.L. presentarà, en 
el termini de 15 dies següents a la data de notificació de l’adjudicació del contracte i, 
en tot cas abans de l’inici de les obres, el Pla de Seguretat i Salut en el treball, d’acord 
amb el que s’estableix a la clàusula 9.9 del Plec de clàusules administratives 
particulars. 

Novè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta d’empreses que han 
participat en la licitació. 
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Desè.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant, de conformitat amb l’article 151.4 del TRLCSP.  

Onzè.- Requerir a l’adjudicatària per tal que en el termini màxim de 15 dies hàbils, a 
comptar del dia següent a la notificació de l’adjudicació, comparegui a l’Ajuntament per 
a la formalització del contracte, de conformitat amb l’article 156 del TRLCSP. 

Dotzè.- Facultar el Sr. Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació 
signi el corresponent contracte.  

Tretzè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant de l’Ajuntament d’Olot i en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, de 
conformitat amb l’article 154.2 del TRLCSP. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DENEGAR LA INDEMNITZACIÓ 
RECLAMADA PER LA MERCANTIL “OUTLET MÒBIL, S.L.”, PER DANYS 

OCASIONATS A UN VEHICLE EN ACCIDENT A LA VIA PÚBLICA AMB UNA 
PILONA HIDRÀULICA. 

 
Núm. de referència : X2018002350     
 
Vist l’escrit presentat pel Sr. ****, en nom i representació de la mercantil “Outlet Mòbil, 
S.L.”, en el que formula reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys 
ocasionats a un vehicle en accident a la via pública en xocar amb una pilona hidràulica 
i atesos els següents  

 
ANTECEDENTS DE FET 

 
Primer.- En escrit de data 18 de gener de 2018 (Registre General núm. 
E2018000930/19-01-2018), el Sr. **** va formular reclamació patrimonial contra 
l’Ajuntament d’Olot, pels danys que va patir un vehicle de la seva propietat, el dia 18 
de juliol de 2018, per culpa del mal funcionament de les pilones instal·lades al carrer 
Sant Rafel. 
 
Segon.- En escrit de data 30 de gener de 2018 (Registre General, núm. S2018002207) 
es va requerir al Sr. ****, per tal que aportés la documentació acreditativa de la 
propietat del vehicle i la factura de la reparació dels danys que es reclamen. En 
resposta a aquest requeriment el Sr. ****, en nom i representació de la mercantil 
“Outlet Mòbil, S.L.”, en escrit de data 5 de març de 2018 (Registre General, núm. 
E2018003680/07-03-2018), va aportar la següent documentació: document acreditatiu 
de la propietat del vehicle a nom de la mercantil “Outlet Mòbil, S.L.”; informe valoració 
de danys de data 1 de febre de 2018 (NR 4023352904), emès per “Audatex España”, 
per un import de 1.817,80 euros, que és la quantitat que es reclama; justificant de 
pagament per part de “Generali España SA” (1.617,80.- €); justificant de pagament de 
la franquícia (200.- €); i informe d’incidència de trànsit (núm. de servei 39899/2018) de 
la Policia Municipal, de data 18 de gener de 2018. 
 
Tercer.- En informe del sotsinspector en cap de la policia municipal, de data 12 de 
març de 2018, s’adjunta l’informe d’incidència de trànsit (núm. de servei 39899/2018) 
dels agents TIP 455 i 444, en el que s’assenyala que, a les 18:40 hores del dia 18 de 
gener de 2018, es va rebre una trucada telefònica a les dependències de la Policia 
Municipal informant d’un accident al carrer Sant Rafel, on un vehicle havia col·lidit 
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contra les pilones que tanquen el circuit de vianants. Una patrulla es va desplaçar al 
lloc dels fets i, quan va arribar, el vehicle ja havia estat retirat del lloc de la col·lisió. Els 
agents actuants van procedir a fer baixar les pilones i van comprovar que el semàfor 
de les mateixes quedava en vermell. També s’apunta que, des de la central de la 
Policia Municipal, es va fer un “reset” i aparentment les pilones tornaven a funcionar. A 
l’informe s’assenyala que la patrulla actuant no pot determinar si l’accident es va 
produir degut a una fallada mecànica del sistema de pilones o bé a un ús indegut per 
part del conductor. Aquets informe s’acompanya de quatre fotografies, una del lloc de 
d’incident i tres del vehicle implicat. 
 
Quart.- En informe de data 16 de març de 2018 (Registre General núm. 
E2018004426/20-03-2018), del cap de manteniment de l’empresa ETRA BONAL, S.A., 
concessionària del servei de manteniment de les pilones hidràuliques instal·lades a la 
ciutat d’Olot, manifesta que el control d’accés instal·lat al carrer Sant Rafel (P01) està 
format per dos pilones de tipus automàtic amb accés restringit mitjançant 
comandament a distància. La distància entre les pilones és la suficient per tal que cap 
vehicle pugui passar entremig d’elles o per un dels laterals. 
 
El sistema té implantat uns horaris en què la pilona està a dalt i, per tant, només poden 
accedir-hi els vehicles o usuaris autoritzats (donats d’alta en el sistema de gestió). El 
mecanisme de funcionament de les pilones es basa en un llaç magnètic ubicat abans 
de l’accés a la pilona que detecta la presencià de vehicles; una vegada detectat el 
vehicle, per tal de poder accedir-hi, l’usuari disposa d’un comandament a distància per 
provocar una demanda al sistema i activar la baixada de les pilones. En el cas del 
carrer Sant Rafel són dues les pilones que tenen que baixar i, per seguretat, el sistema 
disposa d’un control de baixada, de manera tal que fins que les dues pilones no han 
baixat del tot no es permet el pas a cap vehicle. Aquest sistema consisteix en dos 
sensors en sèrie, un a cada pilona, per tal de llegir la posició de “pilona baixada” i, fins 
que els dos sensors no han detectat que les pilones són a baix, el semàfor que permet 
el pas resta sempre en vermell.  
 
En relació al funcionament del sistema de control d’accessos amb pilones hidràuliques, 
pel que fa a la pilona baixada, a l’informe se’ns diu que quan la pilona està en horari 
“de baixada” tots els vehicles que vulguin accedir per la pilona ho poden fer sense cap 
tipus de restricció. La pilona té un sistema de seguretat amb espires magnètiques i 
detectors, situats just abans i just desprès de la pilona, per tal que al detectar la 
presència d’un vehicle es mantingui la pilona baixada, mentre un d’aquests sensors 
estigui activat. El sistema de seguretat es manté sempre activat per detectar la 
presència de vehicles damunt la pilona encara que la pilona estigui en horari de 
“baixada”, ja que podria donar que coincidís l’entrada d’horari de pilona “pujada” amb 
el pas d’un vehicle i, en aquest cas, fins que la zona de seguretat no estigués 
completament alliberada, la pilona no pujaria. 
 
En relació al funcionament del sistema de control d’accessos amb pilones hidràuliques, 
pel que fa a la pilona pujada, a l’informe se’ns diu que quan el sistema passa a l’horari 
de “pujada”, aleshores la pilona puja i resta així mentre no hi hagi cap petició d’accés.  
Cal recalcar, però, que si la zona de seguretat de la pilona detecta la presència d’algun 
vehicle, la pilona no puja fins que es deixi lliure aquesta zona de seguretat. Davant 
d’una petició d’accés, per accionament d’un comandament a distància, el sistema 
comprova si el codi del comandament està donat d’alta en el sistema i, en cas 
afirmatiu, s’activa la baixada de les pilones i fins que els sensors no detecten que les 
pilones han baixat completament el semàfor es manté en vermell. Una vegada han 
baixat les pilones el semàfor canvia a verd per permetre l’accés. En el moment que el 
sistema decideix pujar la pilona per falta d’usuaris, el primer que fa es posar el semàfor 
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en vermell i, als tres segons, la pilona inicia la maniobra de pujada. Si durant aquest 
procés es detecta la presència d’un vehicle en la zona de seguretat, la pilona inicia la 
maniobra de baixada i una vegada a baix varia l’estat del semàfor a verd. En cas que 
la petició d’accés per comandament  a distancia no fos acceptada (perquè el codi no 
està a la central, pel mal funcionament del comandament, etc.), la pilona es mantindria 
en situació de “pujada”. 
 
També s’assenyala que la pilona va ser revisada al mateix dia i que es varen fer les 
inspeccions, tant elèctriques com mecàniques, no detectant-se cap problema; per la 
qual cosa es pot dir que seu funcionament era correcte. Únicament, al matí, es va 
substituir l’òptica de leds vermella del semàfor perquè hi havia varis leds fosos. D’altra 
banda, apunta la importància de ressaltar que les pilones compleixen amb tots els 
requisits tècnics i que varen ser instal·lades d’acord amb les previsions del contracte 
d’obra.   
 
Finalment l’informe conclou afirmant que revisades les incidències produïdes durant el 
dia 18 de gener de 2018 i posteriors en el control d’accés de les pilones del carrer Sant 
Rafel, no consta cap avís d’avaria. A criteri dels serveis tècnics de l’empresa ETRA 
BONAL, S.A., en primer lloc, va ser colpejada la pilona i això va provocar el mal 
funcionament que, posteriorment, va ser observat per la Policia Municipal, segons 
descriuen en el seu informe. 

 
Cinquè.- En informe de la responsable de la gestió dels comandaments per a l’accés al 
Barri Vell, de data 22 de març de 2018, s’assenyala que havent comprovat la base de 
dades de vehicles autoritzats a circular per a la zona centre, zona restringida, en horari 
restringit, s’ha comprovat que el vehicle matricula **** no disposa d’autorització per 
accedir a la zona restringida al trànsit i, per tant, no disposa de cap comandament 
assignat.  

 
FONAMENTS DE DRET 

 
Primer.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, d’acord amb l’article 106.2 de la Constitució, assenyala que “els particulars 
tenen dret a ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota 
lesió que pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui 
conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els 
casos de força major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar 
d’acord amb la Llei”.  
 
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis 
causats als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels 
serveis públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes 
establerts per la legislació general sobre responsabilitat administrativa” 
 
Segon.- La jurisprudència ha reiterat en nombroses sentències que, perquè es pugui 
declarar la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, és necessari 
que qui la pretén acrediti i provi que es donen les circumstàncies següents: a) que el 
dany o lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis 
públics en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte sense intervenció 
estranya que pogués interferir alterant el nexe causal; b) que el dany sigui efectiu, 
econòmicament avaluable i individualitzat en relació a una persona o grups de 
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persones; c) que el particular afectat no tingui el deure jurídic de suportar el dany; d) 
que no hi hagi força major; i e) que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons 
l’estat dels coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la 
producció dels danys.  
 
En tractar-se d’una responsabilitat objectiva és necessària la concurrència de tots 
aquests elements -que han de ser provats per qui els al·lega- i entre els que té una 
especial rellevància, en tant que element essencial de la responsabilitat, la relació de 
causalitat entre el dany i el funcionament del servei públic. 
 
Tercer.- La conducció de qualsevol vehicle per vies urbanes requereix una especial 
atenció. En el nostre cas, la diligència, l’atenció i la precaució normal exigible a 
qualsevol conductor de vehicle (en el sentit que es recull als articles 10 Reial decret 
legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre i 3 Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre) 
havia d’accentuar-se pel fet que el Sr. **** circulava pel centre de la ciutat, per una 
zona de prioritat pels vianants que, durant la major part del dia -com ara el moment en 
què es va produir l’accident-, és una zona d’accés restringit als veïns del nucli antic.  
 
L’Ajuntament d’Olot, en ús de les competències atorgades als municipis en matèria 
d’ordenació del trànsit als articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 66  del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d‘abril, en relació a l’article 7 del Reial decret legislatiu 6/2015, 
de 30 d’octubre, ha establert una zona de restringida al trànsit que abasta tot en nucli 
antic de la ciutat i que està delimitada per pilones hidràuliques. En aquesta zona i en 
un horari preestablert l’accés està limitat, únicament i exclusiva, a aquells vehicles que 
disposen d’una autorització municipal expressa. Aquesta autorització municipal afecta 
a vehicles individualitzats per la seva matrícula i s’acompanya d’un comandament a 
distància -que a efectes de control també està vinculat a l’esmentat vehicle-, per tal 
d’activar les pilones hidràuliques i poder circular per la zona restringida. Només els 
vehicles als que s’ha atorgat un comandament per obrir les pilones poden accedir al 
nucli antic dintre de l’horari restringit.  
 
L’incident amb la pilona es va produir el dijous 18 de gener de 2018 en horari d’accés 
restringit al centre d’Olot, quan el vehicle marca Citroen Spacetourer, matrícula ****, 
conduït pel Sr. ****, va voler entrar al centre de la ciutat pel carrer Sant Rafel. Aquest 
vehicle, tal i com s’apunta en l’informe de la responsable de la gestió de 
comandaments per a l’accés al Barri Vell, de data 22 de març de 2018, no disposava 
d’autorització per accedir a la zona restringida al trànsit i, per tant, no disposava de cap 
comandament assignat expressament.  
 
El vehicle marca Citroen Spacetourer, matrícula ****, no estava autoritzat per entrar (ni 
per circular) per la zona de trànsit limitat del nucli antic dintre de l’horari restringit.  
 
Quart.- L’obligació dels conductors de vehicles de respectar tota la senyalització viària 
col·locada als carrers de la ciutat per l’Ajuntament, en ús de les competències 
atorgades als municipis en matèria d’ordenació del trànsit als articles 25 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril i 66  del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‘abril, en relació a l’article 
7 del del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, és inqüestionable. 
 
El Sr. **** havia de ser plenament conscient de què el vehicle que conduïa no 
disposava ni disposa del comandament a distància de les pilones automàtiques ni de 
cap autorització per circular pel casc antic en horari restringit de vianants. 
 
D’altra banda, tenia l’obligació de complir la senyalització vertical indicativa de què 
circulava en direcció a una zona d’accés restringit als veïns del nucli antic i, en 
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conseqüència, al no disposar de cap autorització expressa que li permetés l’accés a 
aquesta zona amb el vehicle matrícula ****, havia d’abstenir-se d’entrar-hi, ja que al 
fer-ho infringia la normativa municipal de trànsit i circulació viària.  
 
Cinquè.- L’estat de la pilona hidràulica i de les seves instal·lacions complementàries 
era correcta, sense que amb anterioritat a l’accident s’hagués detectat cap anomalia 
en el seu funcionament. En l’informe de l’empresa ETRA BONAL, S.A., s’assenyala 
expressament que no consta cap recepció d’avís de mal funcionament durant el dia 18 
de gener de 2018 ni en dies posteriors; d’aquí que s’hagi de descartar el mal 
funcionament tant de la pilona com del semàfor que la senyalitza. En aquest sentit es 
remarcable recordar –tal i com s’apunta en l’informe de l’empresa ETRA BONAL, S.A.- 
que “la pilona va ser revisada al mateix dia i que es varen fer les inspeccions, tant 
elèctriques com mecàniques, no detectant-se cap problema; per la qual cosa es pot dir 
que seu funcionament era correcte. Únicament, al matí, es va substituir l’òptica de leds 
vermella del semàfor perquè hi havia varis leds fosos”. 
 
La descripció de la situació de les pilones i del semàfor apuntada pel Sr. **** (“les 
pilones no anaven bé, el semàfor no canviava i he xocat amb les pilones amb el 
semàfor apagat; posteriorment (la pilona) s’ha quedat baixada i (el semàfor) en vermell 
...”). queda desvirtuada per l’informe de l’empresa ETRA BONAL, S.A., on es detalla 
quin és el funcionament del mecanisme de control de l’accés de vehicles al barri vell i 
les mesures de seguretat que porten incorporats.  
 
A la vista de l’esmentat informe es pot afirmar que, actualment, donat el disseny i 
instal·lació d’accessos amb pilones hidràuliques és tècnicament impossible que els 
fets ocorreguessin de la forma que relata el conductor del vehicle. D’entrada, el 
semàfor es posa verd quan les pilones són a baix, ja que mentre les pilones no han 
baixat completament o mentre les pilones estant pujant el semàfor és manté en 
vermell; però, per si això no fos suficient i com a mesura de seguretat, desprès de 
qualsevol incidència (com ara la col·lisió d’un vehicle amb una pilona) el semàfor 
també queda en vermell, indicant als vehicles la prohibició de pas.  
 
En aquest sentit es remarcable assenyalar que a la incidència de trànsit de la Policia 
Municipal (núm. de servei 39899/2018), de data 18 de gener de 2018, es fan constar 
que desprès de la col·lisió (“en el moment d’arribar la patrulla el vehicle ja havia estat 
retirat del punt de la col·lisió”) es va procedir a fer baixar les pilones i es va comprovar 
que el semàfor de les mateixes quedava en vermell; d’aquí que es demanés a la 
central de la Policia Municipal que es fes un “reset” del sistema, amb la qual cosa les 
pilones tornaren a funcionar correctament. Tal i com es diu en l’informe, desprès 
d’haver-se produït la col·lisió, els agents de la Policia Municipal, van baixar les pilones 
i el semàfor va quedar en vermell, impedint el pas a qualsevol vehicle com a mesura 
de seguretat i no va ser, fins desprès de “resetejar” el sistema i comprovar que en el 
mateix no hi havia danys, que el sistema va tornar a funcionar amb normalitat 
 
La Policia Municipal manifesta que no està en condicions de terminar si l’accident es 
va produir degut a una fallada mecànica del sistema de pilones o bé va ser 
conseqüència d’un ús indegut del sistema per part del conductor.  
 
El relat que els agents de la Policia Municipal fan de la posició de la pilona i del 
semàfor no desvirtuen els informes dels tècnics de l’empresa ETRA BONAL, S.A., ja 
que es correspon a un moment posterior a l’accident; és a dir, una vegada que el 
vehicle matricula **** ja hagués col·lisionat amb la pilona. D’aquí que, a criteri dels 
serveis tècnics de l’empresa ETRA BONAL, S.A., el funcionament que, amb 
posterioritat a l’accident, va ser observat per la Policia Municipal, sigui la conseqüència 
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de la col·lisió que va patir la pilona hidràulica; sobretot si es té en compte, en primer 
lloc, que al matí del dia 18 de gener de 2018 s’havien  revisat les pilones del carrer 
Sant Rafel i funcionàvem perfectament i, en segon lloc, que desprès de la col·lisió la 
mateix Policia Municipal va reactivar el sistema que va funcionar correctament 
 
Sisè.- En el present cas, la relació causal entre els danys ocasionats al vehicle i el 
funcionament dels serveis municipals es trenca per la pròpia actuació del conductor 
del vehicle, en no prestar la suficient atenció en la conducció ni en les circumstàncies 
de la via, quan circulava pel centre de la ciutat i pretenia entrar a una zona de prioritat 
pels vianants i d’accés restringit al trànsit amb un vehicle que no disposava 
d’autorització expressa per poder-hi accedir. 
 
Vist l’expedient administratiu SRP12018000001 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada de l’Àrea 
d’Organització, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- DENEGAR la indemnització reclamada per la representació de la mercantil 
“OUTLET MÒBIL, S.L.”, pels danys ocasionats al vehicle de la seva propietat, 
matricula ****, quan entrava al carrer Sant Rafel, en produir-se l’accident com a 
conseqüència de l’actuació del conductor del vehicle accidentat, en circular per una 
zona d’accés restringit al trànsit amb un vehicle no autoritzat per fer-ho i en no prestar 
la suficient atenció en la conducció ni en les circumstàncies de la via; la qual cosa 
trenca el nexe causal entre els danys reclamats i el funcionament dels serveis públics 
municipals. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa “ETRA BONAL, S.A.”, concessionària del 
servei de manteniment de les pilones hidràuliques instal·lades a la ciutat d’Olot. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
7.1. - CONTRACTE ENCARREGAT TRACTAMENT TEKNECULTURA GESTIÓ, SL 

 
Núm. de referència : X2018009167     
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot, mitjançant l’ Institut Municipal de Cultura d’Olot (IMCO) i 
TEKNECULTURA GESTIÓ, SL es vincularan per una relació contractual de serveis de 
màrketing, anàlisi de dades i gestió de projectes culturals, que afecta al fitxer “21. 
Cultura” regulat a l’Ordenança reguladora de fitxers de dades de caràcter personal de 
l’Ajuntament d’Olot. 
 
Atès que per a la prestació d’aquest servei, és necessari que el responsable del fitxer 
(AJUNTAMENT D’OLOT)  posi a disposició de l’encarregat del tractament 
(TEKNECULTURA GESTIÓ, SL), dades de caràcter personal. 
 
Atès el que disposa l’article 12 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal. 
 
En relació a l’expedient LPD22018000001 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Transparència i Govern Obert, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el contracte que regula el tractament amb accés a dades de caràcter 
personal entre l’Ajuntament d’Olot (responsable del fitxer) i  TEKNECULTURA 
GESTIÓ, SL (encarregada del tractament) i que afecta al fitxer 21. Cultura regulat a 
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l’Ordenança reguladora de fitxers de dades de caràcter personal de l’Ajuntament 
d’Olot. 
 
Segon.- Facultar l’Alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.1. - CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER 
FACILITAR EL PAGAMENT DE LES TAXES DERIVADES DE LA INSERCIÓ DELS 

ANUNCIS EN EL BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA 
 
Núm. de referència : X2018008921     
 
Vist que al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 50, de 28 de febrer de 2018, 
s’hi ha publicat l’Edicte d’aprovació del conveni tipus de col·laboració per facilitar el 
pagament de les taxes derivades de la inserció dels anuncis en el Butlletí Oficial de la 
Província. 
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot ha de publicar anuncis i edictes al Butlletí Oficial de la 
Província amb freqüència, i que la subscripció d’aquest conveni suposaria agilitzar els 
tràmits de la publicació. 
 
Vist l’expedient SG102018000001 i els antecedents corresponents, el regidor de 
Transparència i Govern Obert proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració amb la Diputació de Girona per facilitar el 
pagament de les taxes derivades de la inserció dels anuncis en el Butlletí Oficial de la 
Província. 
 
Segon.- Autoritzar el pagament de  2.600 euros, mitjançant una transferència bancària 
al compte corrent de titularitat de la Diputació de Girona, número IBAN ****. 
 
Aquest import s’ha calculat sobre la base de l’import de la despesa realitzat per 
l’Ajuntament d’Olot pels anuncis subjectes a pagament, publicats en el BOPG durant 
l’exercici 2017, i es farà una liquidació definitiva abans del dia 30 de novembre de 
2018. 
 
Tercer.- Autoritzar l’Alcalde a sol·licitar a la Diputació de Girona la formalització 
d’aquest conveni, i a la posterior signatura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2018009097     
 
En relació a l’expedient CPG22018000040 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar la relació d’ordenacions de despeses annex núm. 18/012 per un import de 
19.262,38 euros. 
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Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 19262.38 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.1. - APROVAR DEVOLUCIÓ DE FIANÇA 
 
Núm. de referència : X2018009114     
 
En relació a l’expedient CPG22018000042 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Vistos els informes tècnics aprovar la següent relació de fiances i avals per tal de 
poder procedir a la seva devolució de la partida no pressupostària que correspongui. 
 
TERCER IMPORT 
  
**** 314.60 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.1. - APROVAR CERTIFICACIÓ D'OBRA 
 
Núm. de referència : X2018009106     
 
En relació a l’expedient CPG22018000041 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar la certificació n.1 de JOSEP VILANOVA SA corresponent al projecte de 
PAVIMENTACIÓ DE CAMINS VEÏNALS DE BATET (FASE 1)  amb càrrec a la partida 
18.140.1532.61905 “PAVIMENTACIÓ CAMINS VEÏNALS DE BATET” per un import de 
42.608,13 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 42467.48 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

12.1. - APROVAR ENDOSSAMENT DE FACTURA A FAVOR DE BANCO BILBAO 
VIZCAYA ARGENTARIA SA 

 
Núm. de referència : X2018009108     
 
En relació a l’expedient CP022018000003 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Autoritzar l’endossament de la factura núm.  37/2018 de JOSEP VILANOVA SA per un 
import de 42.467,48 euros corresponent a les obres de PAVIMENTACIÓ DE CAMINS 
VEÏNALS DE BATET al  BBVA al c.c. ****. 
 
Totes les despeses que generi aquest endossament aniran a càrrec d’JOSEP 
VILANOVA SA  
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Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses99999 42467.48 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.1. - CONSERVACIÓ I MILLORA DE LA INFRAESTRUCTURA VIÀRIA A 
DIVERSOS CARRERS DE LA CIUTAT. ANY 2018.- Proposant aprovar 

 
Núm. de referència : X2018008920     
 
Vist el projecte de conservació i millora de la infraestructura viària a diversos carrers 
de la ciutat corresponent a l’any 2018, redactat pel director de l’àrea d’Infraestructura i 
Urbanisme, senyor Ramon Prat Molas en data febrer de 2018, que té per objecte 
definir les obres de conservació i millora a diferents trams de la xarxa viària urbana. 
 
Vist l’art. 37, 38 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
En relació a l’expedient UPOM2018000004, el regidor delegat  de Serveis urbans, 
Espai públic i infraestructures i obra pública, Mobilitat i ocupació de la via 
pública, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR el projecte de conservació i millora de la infraestructura viària a 
diversos carrers de la ciutat corresponent a l’any 2018, redactat pel director de l’àrea 
d’Infraestructura i Urbanisme, senyor Ramon Prat Molas en data febrer de 2018. 
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.1. - MEMÒRIA VALORADA DE LA INSTAL•LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA 
PER A AUTOCONSUM A L’ESCOLA BRESSOL LA GREDERA.- Proposant 

aprovar 
 
Núm. de referència : X2018008928     
 
Vista la memòria valorada de la instal·lació solar fotovoltaica per a autoconsum a 
l’escola bressol la gredera, redactada pel director de l’Àrea d’Infraestructura i 
Urbanisme en data març de 2018, conforme al qual té per objecte definir les 
característiques tècniques de la nova instal·lació fotovoltaica projectada, així com la 
seva producció, per tal de poder sol·licitar els permisos i subvencions corresponents. 
 
Vist l’art. 37 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
En relació a l’expedient UPOM2018000005, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat de Serveis urbans, Espai públic i 
infraestructures i obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR la memòria valorada de la instal·lació solar fotovoltaica per a 
autoconsum a l’escola bressol la gredera, redactada pel director de l’Àrea 
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d’Infraestructura i Urbanisme en data març de 2018. 
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
15.1. - SUBVENCIÓ DEL PLA A L’ACCIÓ.- Proposant sol•licitar a la Diputació de 

Girona 
 
Núm. de referència : X2018009120     
 
El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 19 de desembre de 2017, ha 
aprovat les bases de la campanya “Del Pla a l’acció”, per al finançament d’accions per 
millorar l’eficiència energètica i reduir l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle que 
hagin estat prèviament planificades en plans d’acció d’energia sostenible (PAES) , 
plans d’acció d’energia sostenible i clima (PAESC) o plans d’acció locals per a la 
sostenibilitat (PALS). Convocatòria aprovada per Junta de Govern Local de la 
Diputació de Girona en data 30 de gener de 2018 (BOP núm. 36 de 20 de febrer de 
2018). 
 
Vist que són subvencionables, entre d’altres, les inversions en instal·lacions solars 
fotovoltaiques en règim d’autoconsum en edificis i/o instal·lacions de propietat pública 
d’acord amb la línia 5 de les bases específiques reguladores. 
 
Vista la memòria valorada de la instal·lació solar fotovoltaica per a autoconsum a 
l’escola bressol la gredera, redactada pel director de l’Àrea d’Infraestructura i 
Urbanisme en data abril de 2018, conforme al qual té per objecte definir les 
característiques tècniques de la nova instal·lació fotovoltaica projectada. 
 
Vist que l’Ajuntament d’Olot vol concórrer a l’esmentada convocatòria amb la memòria 
valorada referenciada en l’apartat anterior.  
 
Vist l’expedient administratiu SUR12018000003 i antecedents corresponents, el 
regidor delegat de Serveis urbans, Espai públic i infraestructures i obra pública, 
Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 
PRIMER.- SOL·LICITAR a la Diputació de Girona, una subvenció per finançar les 
despeses generades per a la instal·lació solar fotovoltaica per a autoconsum a l’escola 
bressol la gredera. 
 
SEGON.- FACULTAR l’Alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
TERCER.- TRASLLADAR aquest acord a la Diputació de Girona, amb tota la 
documentació necessària per a la seva sol·licitud. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

16.1. - CONSTRUCCIÓ D’EDIFICI D’ÚS RELIGIÓS AL CARRER MADRID, 193. 
 

Núm. de referència : X2017025412 
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Donat que el terreny on es pretén edificar la llicència sol·licitada, SI té la condició legal 
de solar, i que SI compleix les determinacions del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal, quant a volum, alçàries, ocupació del sol i usos. Previ pagament dels drets 
liquidats i segons els arts.187 i següents del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme i 71 i següents  del Decret 179/1995 
pel qual s’aprova el  Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, s’acorda: 
 
CONCEDIR, la llicència sol·licitada , segons expedient núm: OMA32017000090 en 
data registre entrada  14/03/2018 
a: TESTIMONIS CRISTIANS DE JEHOVA     
per a: CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI D'ÚS RELIGIÓS    
situada a: C MADRID N.0193  
U.T.M : 6788101 
 
Condicions Generals: Aprovades per Comissió de Govern de 13/02/88 i modificades 
per acord de la Junta de Govern de 18/06/08 
 
S’aprova/n la/les liquidació/ns que es detalla/en seguidament: CRL2018800019 
FMA2018600039    
 
Liquidació/ns de drets i/o fiances: imports, lloc, terminis, forma de pagament i recursos 
que es poden interposar contra l’ acte de liquidació, són els que es determinen a la 
liquidació adjunta. 
 
Liquidació de Drets i Garanties: 

Drets 
 
Per: Un pressupost de: 145328.69 euros  
1 Connexions desguassos industrial o comercial 
1 Guals 
1 Rètols  
 
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

145328.69 4807.69 0 4807.69 304.90 5112.59 
 

Garanties: 
   
   mov runes + rep pav + ges res: 812.00 euros 

 
Total Liquidació Euros 
Per Drets 5112.59 
Per Garanties (4) 812.00 

 
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència: 24 mesos, a partir de la data de concessió, havent-
se de començar les obres dins el termini màxim de 12 mesos.  
 
- D'acord amb l'establert a l'art. 1 del Decret 282/1991, no es poden iniciar les obres 

de construcció si no s'ha presentat prèviament a l'Ajuntament el corresponent 
projecte executiu i el programa de control de qualitat.  

- El projecte executiu haurà de justificar el compliment de les condicions tècniques i 
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materials de l’edifici d’acord amb les exigències de la Llei 16/2009, dels centres de 
culte, i del Decret 94/2010, de desplegament de la Llei, especialment pel que fa a:  

- Seguretat estructural (els sostres han de disposar d’una resistència mínima de 3,5 
KN/m2 i 4 KN de càrrega concentrada).  

- Condicions d’estanqueïtat i aïllament, ventilació i condicionament d’aire.  
- Condicions de protecció acústica.  
- La rampa d’accés a l’edifici prevista en el projecte tindrà un pendent màxim del 4% 

en aplicació de l’establert al DB SUA1 del Codi Tècnic de l’Edificació, que amb 
aquesta condició no li és exigible un replà entre la rampa i la porta d’accés al local.  

- Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres 
elements propis de l’obra.  

- D’acord amb l’article 75.1 del Decret 64/2014 pel qual s’aprova el Reglament sobre 
la protecció de la legalitat urbanística, per a la primera utilització i ocupació de 
l’edifici, la persona promotora ha de comunicar prèviament la finalització de les 
obres a l’ajuntament. La comunicació ha d’anar acompanyada del certificat final d’ 
obra expedit per la direcció facultativa de les obres en què han de constar els fets 
següents: a) Data de finiment de les obres. b) Que les obres han estat executades 
de conformitat amb el projecte tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions 
i les condicions de la llicència urbanística atorgada. c) Que l’edificació està en 
condicions de ser utilitzada de conformitat amb l’ús autoritzat.  

- En el tràmit de l’expedient de primera utilització de l’edifici, en relació a les 
condicions de protecció acústica de l’edifici, també caldrà aportar certificat 
d’instal·lació del limitador emès per empresa especialitzada amb el contingut 
següent:  

- Llista dels equips de reforç electroacústics limitats.  
- Plànols de situació dels equips electroacústics i del limitador.  
- Nivell d’emissió sonora que s’ha utilitzat per a limitar els aparells electroacústics.  
- Caldrà justificar la disponibilitat dels contenidors de deixalles homologats necessaris 

segons llicència d’activitat mitjançant document acreditatiu de la seva adquisició. 
Aquest requisit serà indispensable per obtenir la llicència de primera utilització. 
(Ordenança general de Gestió de Residus aprovada el 15/03/2002 i modificada el 
28/07/2005).  

- S’imposa una fiança de 812,00 € per garantir la neteja i/o reposició de paviments de 
la via pública que puguin afectar-se per l’execució de l’obra, especialment pels 
treballs de moviment i transport de terres o runes previstos i per la formació de 
l’accés de vehicles a la parcel·la (amb reposició del rebaix de la vorera actual). 
Aquesta fiança també ha d’assegurar la correcta gestió de residus generats per 
l’obra. La fiança s’haurà de dipositar en el termini màxim de 15 dies naturals a 
comptar des de la data de notificació de la concessió de la llicència d’obres. 
L’efectivitat d’aquesta llicència queda supeditada a l’ingrés de la fiança en el termini 
esmentat.  

- Prèviament o simultàniament a la presentació del certificat final d’obra caldrà 
aportar document que acrediti la correcta gestió dels residus generats per l’obra 
segons l’establert a l’Ordenança general de gestió de residus aprovada el 
15/03/2002 i modificada el 28/07/2005.  

- Finalitzada l’obra, caldrà comunicar l’obertura de l’activitat mitjançant declaració 
responsable i la documentació normalitzada que estableix la Llei 16/2015, de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.  

- D’acord amb l’article 75.1 del Decret 64/2014 pel qual s’aprova el Reglament sobre 
la protecció de la legalitat urbanística, per a la primera utilització i ocupació de 
l’edifici, la persona promotora ha de comunicar prèviament la finalització de les 
obres a l’ajuntament. La comunicació ha d’anar acompanyada del certificat final d’ 
obra expedit per la direcció facultativa de les obres en què han de constar els fets 



 
 
 

 21 

següents: a) Data de finiment de les obres. b) Que les obres han estat executades 
de conformitat amb el projecte tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions 
i les condicions de la llicència urbanística atorgada. c) Que l’edificació està en 
condicions de ser utilitzada de conformitat amb l’ús autoritzat.  

- D'acord a l'art. 3-a) del RD 1448/89 en relació al 77-2 de la Llei 39/89, el termini per 
donar l'alta el nou immoble construït és de 2 mesos comptats a partir del dia 
següent a la data d'acabament de les obres. A aquests efectes caldrà adreçar-se a 
l’Àrea d'Urbana de l’Ajuntament -2n. pis -, aportant la següent documentació: 1) 
Plànol de situació i d'emplaçament, 2) Plànols definitius de cada planta, 3) Certificat 
final d'obra, 4) Fotografia/es de la façana (10x15), 5) Fotocòpia DNI del titular, 6) 
Fotocòpia del rebut actual IBI i 7) Fotocòpia de les escriptures. La concessió de la 
llicència de primera utilització per als nous habitatges o locals estarà supeditada a 
l'esmentada declaració d'alta. . 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

16.2. - ADEQUACIÓ PER A HABITATGE D’EDIFICI ENTRE MITGERES AL 
CARRER LEONCI QUERA, 40. 

 
Núm. de referència : X2018003886 

 
Donat que el terreny on es pretén edificar la llicència sol·licitada, SI té la condició legal 
de solar, i que SI compleix les determinacions del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal, quant a volum, alçàries, ocupació del sol i usos. Previ pagament dels drets 
liquidats i segons els arts.187 i següents del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme i 71 i següents  del Decret 179/1995 
pel qual s’aprova el  Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, s’acorda: 
  
CONCEDIR, la llicència sol·licitada, segons expedient OMA32018000017 en data 
registre entrada  09/02/2018 
a: **** 
per a: ADEQUACIÓ PER A HABITATGE D'EDIFICI ENTRE MITGERES    
situada a: C LEONCI QUERA N.40  
U.T.M : 8501801 
 
Condicions Generals: Aprovades per Comissió de Govern de 13/02/88 i modificades 
per acord de la Junta de Govern de 18/06/08 
 
S’aprova/n la/les liquidació/ns que es detalla/en seguidament: CRL2018800018     
 
Liquidació/ns de drets i/o fiances: imports, lloc, terminis, forma de pagament i recursos 
que es poden interposar contra l’ acte de liquidació, són els que es determinen a la 
liquidació adjunta. 
 
Liquidació de Drets i Garanties: 
 

Drets 
 
Per: Un pressupost de: 59938.95 euros  
  
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

59938.95 1918.05 0 1918.05 64.10 1982.15 
 

Garanties: 
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Total Liquidació Euros 
Per Drets 1982.15 
Per Garanties (4) 0 

 
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència: 12 mesos, a partir de la data de concessió, havent-
se de començar les obres dins el termini màxim de 4 mesos.  
 
 Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: 1) Document signat pel contractista 

assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra. 2) Document signat per 
arquitecte tècnic assumint la direcció de l’execució de l’obra. 

 Aquesta  llicència  no  autoritza  l'ocupació  de  la  via  pública  amb materials o 
altres elements propis de l'obra. 

 Com  a  mínim  48  hores abans de qualsevol operació  de  càrrega  o  de 
descàrrega  que impliqui ocupació de la via pública caldrà comunicar-ho a  la 
Policia Municipal per tal de preveure la senyalització necessària. 

 D'acord  a  l'art. 3-a) del RD 1448/89 en relació al 77.2 de  la  Llei 38/88,  el termini 
per donar d'alta l'immoble reformat és de 2 mesos a partir del  dia següent a la data 
d'acabament de les obres. A aquests efectes caldrà adreçar-se a l’Àrea d'Urbana 
de l’Ajuntament -2n. pis -. Cal  aportar la següent documentació: 1) Plànol de 
situació i  d'emplaçament, 2)  Plànols  definitius  de  cada  planta, 3)  Certificat  final  
d'obra,  4) Fotografia/es  de  la  façana (10x15), 5) Fotocòpia DNI  del  titular,  6) 
Fotocòpia del rebut actual IBI i 7) Fotocòpia de les escriptures. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

17.1. - PROPOSANT DONAR COMPTE DELS ASSABENTATS D'OBERTURA I 
DELS DECRETS DICTATS EL DIA 20 DE MARÇ DE 2018 RELATIUS A L'ÀREA DE 

MEDI AMBIENT 
 
Núm. de referència : X2018008610     
 
En relació a l’expedient AG012018000031, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern 
Local, adoptar els següents acords: 
 
Únic.- Donar compte dels assabentats d’obertura i dels decrets dictats el dia 20 de 
març de 2018 relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen a continuació:  
 
Tràmit 
Activitats 

Nom / comercial Concepte Adreça Decret 
 

Assabentat 
obertura 

Domostock SL Comerç equips 
tecnologia i 
comunicació 

Ctra. de la Canya 176 20/03/2018 

Assabentat 
obertura 

Palmira Albrich 
Reixach 

Venda de flors i 
plantes 

Mas Ca l’Eloi 20/03/2018 

Assabenta 
obertura 

Alícia Morón 
Quesada 

Habitatge d’ús 
turístic 

C/Bolívia 4 1 2 20/03/2018 

Assabentat 
obertura 

Isabel Teresita 
Toledo Toledo 

Comerç tèxtil 
amb taller 
artesanal 

C/Cirerer 17 20/03/2018 
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Assabentat de 
canvi no 
substancial 

La Nevateria 
Alimentària SL 

Comerç i zona 
de degustació 

C/Compositor Pedrell 51 20/03/2018 

Assabentat de 
canvi de nom  

Orlando da Mata 
Valverde 

Bar-restaurant C/Lleida 18 B  20/03/2018 

Assabentat de 
canvi de nom 

Jorge Duarte 
Bricio 

Bar-restaurant C/Rocamora 48 20/03/2018 

Assabentat de 
canvi de nom 

Cayetano Martínez 
Gomera 

Bar Pl. Major 10 B 1 20/03/2018 

Assabentat de 
canvi de raó 
social 

Fina & Shadow’s Perruqueria C/Sant Antoni M. Claret 
7 

20/03/2018 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

18.- PRECS I PREGUNTES 
 

Intervé el Sr. Guix. Referent al punt 5.d) pregunta si s’ha adjudicat la direcció d’obres.  
 
Respon l’Alcalde que l’assumiran els tècnics municipals amb col·laboració amb 
l’arquitecte redactor del projecte, Sr. Daniel Mallarach.  
 
El Sr. Guix, referent al punt 13 demana si s’ha tingut en compte la moció presentada 
pel seu grup sobre la millora del camí de les Feixes. 
 
El regidor Sr. Josep Gelis en pren nota.  
 
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a un quart de nou del matí, i per a constància del que s’hi ha 
tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura. 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE LA SECRETÀRIA 


