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ACTA NÚM. 20 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

17 DE MAIG DE 2018 
 
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 17 de maig de 2018, a les vuit i deu minuts 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 i 
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 assisteix, com a regidors de l’oposició, els Srs. Clara Casanovas i Sarsanedas,  
Josep Guix Feixas, Anna Descals Tresserras, Xavier García Zabal. 
 
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera. 
 
Hi assisteix l’Interventor, Sr. Jordi Salvador Culí. 
 

1. - ACTA.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Essent l'hora assenyalada -les vuit i deu minuts 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 10 de maig  :  
 
-  el mateix dia 10 de maig es va traslladar a Barcelona per entrevistar-se d’una banda 
amb el Sr. MIQUEL BUCH, el fins ara president de l’ACM i amb el Sr. RICARD FONT, 
Secretari d’Infrastructures de la Generalitat.  
 
-  el dia 11 de maig, va anar a saludar el Sr. FRANCESC TORRAS, Rector de la UPC i 
la Sra. MONTSE VENTURÓS, Alcaldessa de Berga que es trobaven a la residència 
Faber, fent una visita.  
 
- el dia 12 de maig, va assistir a l’acte d’inauguració del Robolot 18, que va tenir lloc al 
Casal Marià.   
 
- i finalment, el dia 14 de maig, al matí va anar a saludar un col·lectiu d’agricultors i 
ramaders que celebraven la festa del seu patró Sant Isidre a l’espai del Casino i a la 
tarda, va assistir a la reunió del Patronat de la Caritat.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3. - DISPOSICIONS.- ASSABENTATS DE LES DISPOSICIONS PUBLICADES EN 
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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. - PRORROGAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT 

D’OLOT / INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I JOVENTUT I LA FUNDACIÓ 
CATALUNYA LA PEDRERA PER LA CESSIÓ DE L’ESPAI SITUAT A LA PLAÇA 

CLARÀ NUMERO 6 
 
Núm. de referència : X2018013839     
 
Atès que en data 23 de febrer de 2016 es va signar un conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament d’Olot  i l’Institut Municipal d’Educació i Joventut i la Fundació Catalunya 
la Pedrera per la cessió de l’espai situat a la Plaça Clarà,6. 
 
Atès que es va establir una durada d’un any, prorrogable fins a vint a voluntat de 
l’Ajuntament/IMEJO, i tindrà vigència, quant a l’ús des de l’1 d’octubre de 2014, i quant 
a les contraprestacions partir de l’1 d’octubre de 2015 
 
Vist el que disposa l’article 49 h) de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim Jurídic 
del Sector Públic. 
 
En relació a l’expedient ED032018000005 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d'Educació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
RESOLC 
 
Primer.- Prorrogar el conveni entre l’Ajuntament d’Olot i l’Institut Municipal d’Educació i 
Joventut i la Fundació Catalunya la Pedrera per la cessió de l’espai situat a la Plaça 
Clarà,6, per l’any 2018. 
 
L’import corresponent de gener a desembre de 2018 és de  vint mil vuit-cents vuitanta 
euros amb cinquanta-sis (20.880,56€) que es pagaran amb càrrec a la partida de 
L’IMEJO LLOGUER LOCAL 18 500 320 202000 
 
Segon.- La pròrroga tindrà una durada de 1 de gener a 31 de desembre de 2018 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
5.1. - PAGAMENT D'UN COMPLEMENT DE NOCTURNITAT AL PERSONAL DE LA 

POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS EL MES D'ABRIL DE 2018 
 
Núm. de referència : X2018013196     
 
Atès l’informe del Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal de data 7 de maig de 
2018. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132018000067 i antecedents corresponents, l’Alcalde, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
D’acord amb el que estableix l’annex 1, aprovat pel Ple d’aquesta Corporació en la 
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sessió celebrada el dia 26 de març de 1992, sobre els serveis de nocturnitat de la 
Policia Municipal. 
 
Primer.- Pagament d’un complement de nocturnitat al personal de la Policia Municipal 
que es relaciona a continuació pels serveis realitzats durant el mes d’abril de 2018: 
 
 

Nom i Cognoms Data Dies Serveis Import (€) 

**** Abril 2018 7 Nocturnitat     80,50 €  
**** Abril 2018 7 Nocturnitat     80,50 €  
**** Abril 2018 7 Nocturnitat     80,50 €  
**** Abril 2018 7 Nocturnitat     80,50 €  
**** Abril 2018 1 Nocturnitat        7,97 €  
**** Abril 2018 7 Nocturnitat     55,79 €  
**** Abril 2018 11 Nocturnitat     87,67 €  
**** Abril 2018 3 Nocturnitat     23,91 €  
**** Abril 2018 7 Nocturnitat     55,79 €  
**** Abril 2018 7 Nocturnitat     55,79 €  
**** Abril 2018 7 Nocturnitat     55,79 €  
**** Abril 2018 2 Nocturnitat     15,94 €  
**** Abril 2018 1 Nocturnitat        7,97 €  
**** Abril 2018 1 Nocturnitat        7,97 €  
**** Abril 2018 1 Nocturnitat        7,97 €  
**** Abril 2018 7 Nocturnitat     55,79 €  
**** Abril 2018 4 Nocturnitat     31,88 €  

TOTAL    792,23 € 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 18180  132  121031 792.23 ALTRES COMPLEMENTS  

NOCTURNITAT SEGURETAT 
180 008 999 999 999 999 

 
Tercer.- En cap cas, les quantitats assignades com a complement de nocturnitat, 
durant un període de temps, originarà cap dret individual respecte a les variacions o 
apreciacions corresponents a períodes successius. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.2.1.- PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL AL PERSONAL DE LA 
POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS EL MES D'ABRIL DE 2018 

 
Núm. de referència : X2018013015     
 
Atès l’informe del Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal de data 4 de maig del 
2018. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132018000066 i antecedents corresponents, l'Alcalde, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord: 
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Únic.- Pagament d’una gratificació especial al personal de la Policia Municipal que es 
relaciona a continuació pels serveis extraordinaris realitzats durant mes d’abril de 
2018. 
 

Nom i Cognoms / Data / Servei Hores Import (€) 

****   

15/04/2018 REFORÇ TORN. MITJA MARATÓ 5,5 91,47 
29/04/2018 REFORÇ TORN. MANCA DE PERSONAL 8,25 137,20 
   
****   
22/04/2018 REFORÇ TORN.  8,25 137,20 
   
****   
28/04/2018 REFORÇ TORN. MANCA DE PERSONAL 8,25 137,20 
30/04/2018 REFORÇ TORN. NIT FESTIVA PREVIA 1 MAIG 8,25 137,20 
   
****   
01/04/2018 REFORÇ TORN.  8,25 137,20 
27/04/2018 REFORÇ TORN. MANCA DE PERSONAL 8,25 137,20 
   
****   
15/04/2018 REFORÇ TORN. MITJA MARATÓ 5,5 91,47 
   
****   
21/04/2018 REFORÇ TORN.  8,25 137,20 
26/04/2018 REFORÇ TORN. MANCA DE PERSONAL 8,25 137,20 
27/04/2018 REFORÇ TORN. MANCA DE PERSONAL 8,25 137,20 
   
****   
22/04/2018 REFORÇ TORN.  8,25 137,20 
   
****   
30/04/2018 REFORÇ TORN. NIT FESTIVA PREVIA 1 MAIG 8,25 150,98 
   
****   
01/04/2018 REFORÇ TORN.  8,25 150,98 
15/04/2018 REFORÇ TORN. MITJA MARATÓ - A5 8,25 150,98 
28/04/2018 REFORÇ TORN. MANCA CAPORAL 8,25 150,98 
   
****   
29/04/2018 REFORÇ TORN. MANCA CAPORAL 8,25 150,98 
   
****   
28/04/2018 REFORÇ TORN. MANCA DE PERSONAL 8,25 137,20 
   
****   
14/04/2018 REFORÇ TORN. TRAILWALKER 8,25 137,20 
24/04/2018 REFORÇ TORN.  8,25 137,20 
   
****   
07/04/2018 REFORÇ TORN.  8,25 137,20 
25/04/2018 REFORÇ TORN. MANCA DE PERSONAL 8,25 137,20 
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****   
14/04/2018 REFORÇ TORN. TRAILWALKER - A5 8,25 150,98 
   
****   
06/04/2018 REFORÇ TORN.  8,25 137,20 
20/04/2018 REFORÇ TORN.  8,25 137,20 
20/04/2018 REFORÇ TORN.  8,25 137,20 
   
****   
06/04/2018 REFORÇ TORN.  8,25 137,20 
   
****   
15/04/2018 REFORÇ TORN. MITJA MARATÓ 5,5 91,47 

TOTAL  3.787,09 € 
 

Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 18180  132  13001 3787.09 HORES EXTRAORDINARIES  

SEGURETAT 
180 008 999 999 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.2.2.- PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL AL PERSONAL DE LA 
BRIGADA MUNICIPAL PELS SERVEIS EXTRAORDINARIS REALITZATS EL MES 

D'ABRIL DE 2018 
 
Núm. de referència : X2018013270     
 
Vist l’expedient administratiu RH132018000070 i antecedents corresponents, i atès 
l’informe del Director tècnic de la Brigada Municipal amb número d’expedient 
NI022018000672, de data 8 de maig de 2018, l’Alcalde, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Pagament d’una gratificació al personal de la Brigada Municipal que es relaciona a 
continuació, pels serveis extraordinaris realitzats durant el mes d’abril de 2018: 
 

Cognoms i Nom Data Brigada / Tipus servei Hores Import 

****  ELECTRICISTES Oficial 1º 9,00 167,41 € 

Acte, De 07:00 h a 10:00 h : Suport amb 
la grua a la sortida de Trailwalker, Recinte  

14/04/2018 S. Festiu 3,00 49,89 € 

Acte. De 16:00 h a 20:00 h. Connexions i 
desconnexions de quadres  espectacles  

21/04/2018 S. Festiu 4,00 66,52 € 

Acte. De 12:00 h a 13;:00 h. Connexió de 
l'acte Plataforma Afectats per l'Hipoteca  

14/04/2018 S. Mínim 1,00 25,50 € 

Acte. De 19:00 h a 20;:00 h. Desconnexió 
de l'acte Plataforma Afectats 

14/04/2018 S. Mínim 1,00 25,50 € 

****  ELECTRICISTES Oficial 1º 9,00 147,59 € 

Acte. De 21:00 h a 22:00 h. Proves 
enllumenat Sismògraf a les Fonts de Sant 
Roc. 

20/04/2018 S. Diürn 1,00 14,55 € 

Acte. De 11:00 h a 14:00 h. Cobertura 
espectacles pel Sismògraf del Parc Nou. 

21/04/2018 S. Festiu 3,00 49,89 € 

Acte. De 20:00 h a 00:00 h. Apagar 
enllumenat i cobertura els espectacles  

21/04/2018 S. Festiu 4,00 66,52 € 

Acte. De 22:00 h a 23:00 h. Proves 20/04/2018 S. Nocturn 1,00 16,63 € 
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enllumenat Sismògraf al les Fonts de Sant 
Roc. 

****  FUSTERS Supervisor 11,00 177,01 € 

Acte. De 16:00 h a 21:00 h. Muntatge de 
grades i portar tanques a la Plaça Major 

19/04/2018 S. Diürn 5,00 74,65 € 

Acte. De 07:00 h a 13:00 h. Desmuntar 
grades i escenari  i treure lones  Plaça  

22/04/2018 S. Festiu 6,00 102,36 € 

****  JARDINERS Supervisor 6,00 102,36 € 

Acte. De 07:00 h a 13:00 h. Desmuntar 
grades i escenari  i treure lones  Plaça  

22/04/2018 S. Festiu 6,00 102,36 € 

****  MAGATZEM Encarregat 17,00 310,50 € 

Acte. De 16:00 h a 21:00 h. Muntatge de 
grades i portar tanques a la Plaça Major 

19/04/2018 S. Diürn 5,00 81,80 € 

Acte. De 16:00 h a 20:00 h. Muntar 
escenari a la Plaça Clarà per sardanes  

26/04/2018 S. Diürn 4,00 65,44 € 

Acte. De 07:00 h a 13:00 h. Desmuntar 
grades i escenari  i treure lones Plaça  

22/04/2018 S. Festiu 6,00 112,26 € 

Avaria d'aigua. De 19:00 h a 20:00 h: 
Arranjar pèrdua d'aigua a l'Ajuntament  

01/04/2018 S. Mínim 1,00 25,50 € 

Acte. De 16:00 h a 17:00 h, Coordinació 
de la Diada de Sant Jordi. 

23/04/2018 S. Mínim 1,00 25,50 € 

****  OPERATIVA Oficial 1º 18,00 274,38 € 

Acte. De 16:00 h a 21:00 h. Muntatge de 
grades i portar tanques a la Plaça Major 
pel 

19/04/2018 S. Diürn 5,00 72,75 € 

Acte. De 19:00 h a 22:00 h, Desmuntar 
escenari i treure tanques de protecció  

23/04/2018 S. Diürn 3,00 43,65 € 

Acte. De 16:00 h a 20:00 h. Muntar 
escenari a la Plaça Clarà per les sardanes 
del dia 

26/04/2018 S. Diürn 4,00 58,20 € 

Acte. De 07:00 h a 13:00 h. Desmuntar 
grades i escenari  i treure lones  a la 
Plaça  

22/04/2018 S. Festiu 6,00 99,78 € 

****  OPERATIVA Supervisor 18,00 281,52 € 

Acte. De 16:00 h a 21:00 h. Muntatge de 
grades i portar tanques a la Plaça Major  

19/04/2018 S. Diürn 5,00 74,65 € 

Acte. De 19:00 h a 22:00 h, Desmuntar 
escenari treure tanques de protecció  

23/04/2018 S. Diürn 3,00 44,79 € 

Acte. De 16:00 h a 20:00 h. Muntar 
escenari Plaça Clarà per sardanes  

26/04/2018 S. Diürn 4,00 59,72 € 

Acte. De 07:00 h a 13:00 h. Desmuntar 
grades i escenari  i treure lones  Plaça  

22/04/2018 S. Festiu 6,00 102,36 € 

****  PALETES Oficial 1º 15,00 230,73 € 

Acte. De 16:00 h a 21:00 h. Muntatge de 
grades i portar tanques a la Plaça Major 

19/04/2018 S. Diürn 5,00 72,75 € 

Acte. De 16:00 h a 20:00 h. Muntar 
escenari Plaça Clarà per sardanes 

26/04/2018 S. Diürn 4,00 58,20 € 

Acte. De 07:00 h a 13:00 h. Desmuntar 
grades i escenari  i treure lones  Plaça  

22/04/2018 S. Festiu 6,00 99,78 € 

TOTAL 
 

 103,00 1.691,50 € 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 18142  165  13001 315 HORES EXTRAORDINARIES ENLLUMENAT 

BRIGADA 
142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 18142  171  13001 102.36 HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA 
JARDINERS 

142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 18142  1522 13001 407.74 HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA 
EDIFICIS 

142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 18142  1532 13001 866.40 HORES EXTRAORDINARIES VI
PUBLIQUES 

142 002 999 999 999 999 
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S’aprova per unanimitat. 
 
5.2.3.- PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL A DIVERS PERSONAL DE 

LES OFICINES PELS SERVEIS EXTRAORDINARIS REALITZATS EL MES D'ABRIL 
DE 2018 

 
Núm. de referència : X2018013213     
 
En relació a l’expedient RH132018000069 i antecedents corresponents, i atès els vist-
i-plau del cap de secció d’ingressos, de la cap de l’oficina del cadastre, del cap d’àrea 
d’infraestructura, obra pública i Brigada, l’informe NI022018000510 del director del 
IMEJO,  i l’informe NI022018000651 de la cap de progrés econòmic, l’Alcalde proposa 
a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Pagament d’una gratificació especial a divers personal de les oficines de l’Ajuntament 
que es relaciona a continuació pels serveis extraordinaris realitzats durant el mes 
d’abril de 2018: 
 

Nom i Cognoms Subàrea Data Serveis 
Núm. 
hores 

Import €) 

**** Progrés 
econòmic 

02/04/18 
Muntatge, desmuntatge i control 
mercat 

4,75 f 
A2 

129,15 € 

**** Progrés 
econòmic 

04/04/18 
Vigilància sala xerrada Assoc. El 
Paraigua 

2,00 f 
AP 29,34 € 

**** Progrés 
econòmic 

21/04/18 
Vigilància sala- Congrés Catalunya i 
Futur 

4,25 f 
AP 62,35 € 

**** Progrés 
econòmic 

23/04/18 Muntatge Sant Jordi 1 f C1 21,52 € 

**** Progrés 
econòmic 

23/04/18 Muntatge Sant Jordi 1 f C1 21,52 € 

**** Progrés 
econòmic 

23/04/18 Muntatge Sant Jordi 1 f 27,19 € 

**** Ingressos 
Març i 

abril 
Redistribució tasques per IT 
treballadora. 

22,75 428,38 € 

**** Ingressos 
Març i 

abril 
Redistribució tasques per IT 
treballadora. 

35 659,05 € 

**** Ingressos 
Març i 

abril 
Redistribució tasques per IT 
treballadora. 

23 334,65 € 

**** Ingressos 
Març i 

abril 
Redistribució tasques per IT 
treballadora. 

10 297,80 € 

**** Brigada 
Març i 

abril Adaptació tràmit despesa i factura 8,5 123,68 € 

**** Educació Abril Treballs web pel programa Estiu Riu 45 654,75 € 

**** Cadastre Abril 
Preparació pvci ponència valors 
indisp. 

18 351,72 € 

**** Urbanisme 
Del 1-7 

abril 
Hores extres en guàrdia 
d’emergències. 

3,83 130,52 € 

TOTAL        
 

3.271,62 € 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 18130  932  13001 2071.60 HORES EXTRAORDINARIES INGRESSOS I 

URBANA 
130 001 999 999 999 999 

0  Despeses 18140  151  13001 130.52 HORES EXTRAORDINARIES URBANISME140 001 999 999 999 999 
0  Despeses 18500  326  13001 654.75 HORES EXTRAORDINARIES ENSENYAMENT 

SERV.COMPL. 
500 001 999 999 999 999 

0  Despeses 18142  150  13001 123.68 HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA AD. 142 002 999 999 999 999 
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GRAL. 
0  Despeses 18200  430  13001 291.07 HORES EXTRAORDINARIES DINAMIG AD. 

GRAL. 
200 009 999 999 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
5.3.- PAGAMENT HORES COMPLEMENTÀRIES AL PERSONAL DE LA BRIGADA 

MUNICIPAL REALITZADES EL MES D'ABRIL DE 2018 
 
Núm. de referència : X2018013364     
 
Atès l’informe del Director tècnic de la Brigada Municipal de data 8 de maig de 2018. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132018000071 i antecedents corresponents, l’Alcalde, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Únic.- Pagament de les hores complementàries realitzades durant el mes d’abril de 
2018 pel personal de la Brigada Municipal que es relaciona a continuació: 
 

Cognoms i Nom Data Brigada/ Tipus de 
servei 

Hores Import 

****  ELECTRICISTES Oficial 1º 15,00 246,88 € 

Acte. De 17:00 h a 22:30 h. Sortida 
connexió corrent obra llegenda de Sant 
Jordi, IES 

23/04/2018 S. Diürn 5,50 80,03 € 

Acte. De 8:00 h 13:30 h , 17:00 h a 18:00 h i 
de les 21:30 h  a 23:30 h. Connexions ,  

28/04/2018 S. Festiu 8,50 141,36 € 

Avaria. De 19:00 h a 20:00 h. Arranjar 
avaria escomesa llum, cables caiguts  

29/04/2018 S. Mínim 1,00 25,50 € 

****  ESCOLES Oficial 1º 10,00 157,98 € 

Acte. De 16:00 h a 20:00 h. Muntar escenari 
a la Plaça Clarà per les sardanes del dia 

26/04/2018 S. Diürn 4,00 58,20 € 

Acte. De 07:00 h a 13:00 h. Desmuntar 
grades i escenari  i treure lones  a la Plaça  

22/04/2018 S. Festiu 6,00 99,78 € 

****  FUSTERS Oficial 1º 11,00 172,53 € 

Acte. De 16:00 h a 21:00 h. Muntatge de 
grades i portar tanques a la Plaça Major 

19/04/2018 S. Diürn 5,00 72,75 € 

Acte. De 07:00 h a 13:00 h. Desmuntar 
grades i escenari  i treure lones  a la Plaça  

22/04/2018 S. Festiu 6,00 99,78 € 

****  JARDINERS Oficial 1º 11,00 172,53 € 

Acte. De 16:00 h a 21:00 h. Muntatge de 
grades i portar tanques a la Plaça Major pel 

19/04/2018 S. Diürn 5,00 72,75 € 

Acte. De 07:00 h a 13:00 h. Desmuntar 
grades i escenari  i treure lones  a la Plaça  

22/04/2018 S. Festiu 6,00 99,78 € 

****  JARDINERS Oficial 1º 15,00 230,73 € 

Acte. De 16:00 h a 21:00 h. Muntatge de 
grades i portar tanques a la Plaça Major 

19/04/2018 S. Diürn 5,00 72,75 € 

Acte. De 16:00 h a 20:00 h. Muntar escenari 
a la Plaça Clarà per les sardanes del dia 

26/04/2018 S. Diürn 4,00 58,20 € 

Acte. De 07:00 h a 13:00 h. Desmuntar 
grades i escenari  i treure lones  a la Plaça  

22/04/2018 S. Festiu 6,00 99,78 € 

****  OPERATIVA Oficial 1º 14,00 216,18 € 

Acte. De 16:00 h a 21:00 h. Muntatge de 
grades i portar tanques a la Plaça Major 

19/04/2018 S. Diürn 5,00 72,75 € 

Acte. De 19:00 h a 22:00 h, Desmuntar 
escenari treure tanques de protecció  de la  

23/04/2018 S. Diürn 3,00 43,65 € 
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Acte. De 07:00 h a 13:00 h. Desmuntar 
grades i escenari  i treure lones  a la Plaça  

22/04/2018 S. Festiu 6,00 99,78 € 

****  OPERATIVA Oficial 1º 13,00 201,63 € 

Acte. De 19:00 h a 22:00 h, Desmuntar 
escenari treure tanques de protecció  de la  

23/04/2018 S. Diürn 3,00 43,65 € 

Acte. De 16:00 h a 20:00 h. Muntar escenari 
a la Plaça Clarà per les sardanes del dia 

26/04/2018 S. Diürn 4,00 58,20 € 

Acte. De 07:00 h a 13:00 h. Desmuntar 
grades i escenari  i treure lones  a la Plaça  

22/04/2018 S. Festiu 6,00 99,78 € 

TOTAL   89,00 1.398,46 € 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 18142  1522 121032 577.39 HORES COMPLEMENTARIES BRIGADA 

EDIFICIS 
142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 18142  171  121032 403.26 HORES COMPLEMENTARIES BRIGADA 
JARDINERS 

142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 18142  1532 121032 417.81 HORES COMPLEMENTARIES  
BRIGADA VIES PUBLIQUES 

142 002 999 999 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. OBRES 
 

6.1. - OBRES D'AMPLIACIÓ DEL CLAVEGUERAM DEL CARRER TERRASSA 
 
Núm. de referència : X2018012414     
 
Antecedents 
 
Primer.- Atès que és necessari executar les obres d’ampliació del clavegueram del 
carrer Terrassa, com es desprèn de l’informe de data 26 d’abril de 2018, emès pel Sr. 
Xevi Canal Molas, técnic de l’Àrea d’infraestructures i Obra Pública de l’Ajuntament 
d’Olot. 
 
Segon.- Atès que es tracta d’una obra amb una unitat funcional. 

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per executar l’obra 
d’ampliació del clavegueram del carrer Terrassa. 

-Excavacions i canalitzacions Vilalta,SL 

-Josep Vilanova,SA 
-Obres Meroca, SLU 

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per 
l’empresa JOSEP VILANOVA, 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.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa JOSEP VILANOVA, SA i atès que 
aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació 
objecte del contracte. 
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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: 
CC012018000216, la regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de 
Govern Local l’adopció dels següents acords 

Primer.-  Aprovar l’informe emès pel Sr. Xevi Canal Molas, tècnic de l’Àrea 
d’Infraestructures i Obra Pública de l’Ajuntament d’Olot  de data 26 d’abril 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 JOSEP VILANOVA, SA, amb NIF núm. A17444092, el contracte 
menor de les obres d’ampliació  del clavegueram del carrer Terrassa, pel preu de 
VINT-I-DOS MIL VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS (22.026,98 €), 
IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en DIVUIT MIL DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB 
DOTZE CÈNTIMS (18.204,12 €) de pressupost net i TRES MIL VUIT-CENTS VINT-I-
DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS (3.822,86 €) d’IVA calculat amb un tipus 
del 21 % 
 
Tercer.- El termini d’execució de les obres serà  de 30 dies a comptar del dia de la 
data de recepció de la notificació de l’adjudicació. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 22.026,98 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida 18.140.160.61908 “actuacions clavegueram” del Pressupost 
municipal. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18140  160  61908 22026.98 ACTUACIONS CLAVEGUERAM 

(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 : “Josep Vilanova,SA”; “Excavacions 
i canalitzacions Vilalta, SL”; “Obres Meroca,SLU”.  
 
Setè.-  L’empresa JOSEP VILANOVA SA adjuntarà una còpia d’aquest acord a la 
factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012018000216. 
 
S’aprova per unanimitat. 
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6.2.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT, APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRAN L’ADJUDICACIÓ DE LES 

OBRES DE MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT A LES ZONES DE JOC DEL PARC 
MALATOSQUER, I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 

 
La Junta de Govern Local acorda deixar aquest punt de l’ordre del dia sobre la taula, 
per a un millor estudi.  
 

6.3.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT, APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS REGULADORES DE LA CONTRACTACIÓ DE 
LES OBRES D'ADEQUACIÓ D'ACCESSOS I D'ITINERARI EN ELS MARGES DEL 
RIU FLUVIÀ EN EL TRAM DEL PONT DE SANT FOC FINS A L'AVINGUDA SANTA 

COLOMA (FASE 1); I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 
 
Núm. de referència : X2018010614     

 
Vista la necessitat de portar a terme el contracte de les obres d’adequació d’accessos i 
d’itinerari en els marges del riu Fluvià en el tram del Pont de Sant Roc fins a l’avinguda 
de Santa Coloma (Fase 1 – accés pel Pont de l’avinguda Santa Coloma), d'acord amb 
l'informe tècnic emès amb data  16 de maig de 2018 pel Sr. Ramon Prat Molas, Cap 
de l’Àrea d’Infraestructura, Urbanisme i Brigada de l’Ajuntament d’Olot. 
  
Els motius de la necessitat de contractar són els següents: “Adequar els accessos des 
del pont de Sant Roc, des del recinte Firal i des del Pont de l’avinguda Santa Coloa 
cap al passeig peatonal que va paral·lel al riu Fluvià en aquest tram.” 
 
El pressupost base de licitació de les obres s'estableix en 46.937,51€, IVA inclòs.  
  
S'estableix un termini d’execució de les obres de 1 mes. 
 
El valor estimat del contracte és de 38.791,33€, IVA exclòs, als efectes de determinar 
el procediment d'adjudicació i la publicitat. 
 
A l'expedient hi consta el plec de clàusules administratives particulars, el projecte 
d’obres aprovat per acord de la Junta de Govern Local de data 26 d’abril de 2018, i 
demés documentació prevista a l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre del 
2017 (LCSP)   

Atès que aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu d’obres d’acord 
amb el previst als articles 25 i 13 de la LCSP .  
 
Tenint en compte el valor estimat del contracte, i atès que el procediment a seguir per 
a l'adjudicació del contracte és l'obert simplificat abreujat en virtut dels articles 131 i 
159.6 de la LCSP.  
  
De conformitat amb els articles 116 i 117 de la LCSP 
  
Atès que d’acord amb la informació d’Intervenció hi ha crèdit suficient a la partida 
consignada i pot ordenar-se la despesa proposada. 
 
Examinada la documentació que consta a l’expedient, vist l’informe de Secretaria i de 
conformitat amb allò establert a la Disposició Addicional Segona de la LCSP. 
 
De conformitat amb el decret de l'Alcaldia de 26  de juny de 2015 de delegació de 
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competències, la competència per a l'aprovació d'aquest acord està delegada a la 
Junta de Govern Local.   
Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la 
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret de data 27 
d’octubre de 2017. 
 
I vist l’expedient administratiu núm.  CCS12018000005 i antecedents corresponents, 
com a  regidora delegada d'Organització, proposo a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- INICIAR l'expedient de contractació de les obres d’adequació d’accessos i 
d’itinerari en els marges del riu Fluvià en el tram del Pont de Sant Roc fins a l’avinguda 
de Santa Coloma (Fase 1 – accés pel Pont de l’avinguda Santa Coloma), incorporant-
hi la documentació a què fa referència l'article 116 del LCSP. 
  
 Segon.- APROVAR l'expedient de contractació administrativa de les obres 
d’adequació d’accessos i d’itinerari en els marges del riu Fluvià en el tram del Pont de 
Sant Roc fins a l’avinguda de Santa Coloma (Fase 1 – accés pel Pont de l’avinguda 
Santa Coloma), amb un import de licitació de quaranta-sis mil nou-cents trenta-set 
euros amb cinquanta-un cèntims (46.937,51€), IVA inclòs, i un termini d'execució de 1 
mes, una vegada emès l’informe  preceptiu de la Secretària, d'acord amb el previst al 
punt 8 de la Disposició Addicional Tercera de la LCSP.  
 
L'import total de la despesa ascendeix a 46.937,51€, IVA inclòs. Aquest import es 
desglossa en 38.791,33€ de pressupost net, més 8.146,18€ en concepte d'IVA calculat 
al tipus del 21%. 
  
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la 
contractació de les obres d’adequació d’accessos i d’itinerari en els marges del riu 
Fluvià en el tram del Pont de Sant Roc fins a l’avinguda de Santa Coloma (Fase 1 – 
accés pel Pont de l’avinguda Santa Coloma). 
  
Quart.- APROVAR la despesa de la present contractació que es finançarà amb càrrec 
a la següent partida del pressupost municipal: 2018 700 1721 61913 “Actuacions riu 
Fluvià” 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200  Despeses 18700  1721 61913 46937.51 ACTUACIONS RIU FLUVIA  

(PR18) 
100 001 001 001 000 000 

 
Cinquè.- CONVOCAR la licitació i tramitar l'expedient de contractació de les obres 
d’adequació d’accessos i d’itinerari en els marges del riu Fluvià en el tram del Pont de 
Sant Roc fins a l’avinguda de Santa Coloma (Fase 1 – accés pel Pont de l’avinguda 
Santa Coloma), que es tramitarà pel procediment obert simplificat abreujat i procedir a 
la seva publicació, així com de la present resolució en el Perfil del Contractant de 
conformitat amb els articles 117 i 135 de la LCSP. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.4.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT, APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS REGULADORES DE LA CONTRACTACIÓ DE 

LES OBRES D'AMPLIACIÓ DE LA ZONA ESPORTIVA AL BARRI DE SANT 
MIQUEL; I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 

 
Núm. de referència : X2018014187     
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Vista la necessitat de portar a terme el contracte de les obres d’ampliació de la zona 
esportiva al Barri de Sant Miquel, d'acord amb l'informe tècnic emès amb data 16 de 
maig de 2018 pel Sr. Ramon Prat Molas, Cap de l’Àrea d’Infraestructura, Urbanisme i 
Brigada de l’Ajuntament d’Olot. 
  
Els motius de la necessitat de contractar són els següents: “Ampliar la zona esportiva 
mitjançant la creació d’un nou camp de futbol, alhora que es potencia el camí 
intervolcànic com a eix lúdic del barri.” 
 
El pressupost base de licitació de les obres s'estableix en 23.940,79€, IVA inclòs.  
  
S'estableix un termini d’execució de les obres d’1 mes. 
 
El valor estimat del contracte és de 19.785,78€, IVA exclòs, als efectes de determinar 
el procediment d'adjudicació i la publicitat. 
 
A l'expedient hi consta el plec de clàusules administratives particulars, el projecte 
d’obres aprovat per acord de la Junta de Govern Local de data 10 de maig de 2018, i 
demés documentació prevista a l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre del 
2017 (LCSP)   

Atès que aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu d’obres d’acord 
amb el previst als articles 25 i 13 de la LCSP .  
 
Tenint en compte el valor estimat del contracte, i atès que el procediment a seguir per 
a l'adjudicació del contracte és l'obert simplificat abreujat en virtut dels articles 131 i 
159.6 de la LCSP.  
  
De conformitat amb els articles 116 i 117 de la LCSP 
  
Atès que d’acord amb la informació d’Intervenció hi ha crèdit suficient a la partida 
consignada i pot ordenar-se la despesa proposada. 
 
Examinada la documentació que consta a l’expedient, vist l’informe de Secretaria i de 
conformitat amb allò establert a la Disposició Addicional Segona de la LCSP. 
 
De conformitat amb el decret de l'Alcaldia de 26 de juny de 2015 de delegació de 
competències, la competència per a l'aprovació d'aquest acord està delegada a la 
Junta de Govern Local.   
 
Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la 
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret de data 23 
d’octubre de 2017   i vist l’expedient adminsitratiu núm.t CCS12018000006  i 
antecedents corresponents,com a regidora delegada d'Organització, proposo a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords 
 
Primer.- INICIAR l'expedient de contractació de les obres d’ampliació de la zona 
esportiva al Barri de Sant Miquel, incorporant-hi la documentació a què fa referència 
l'article 116 del LCSP. 
  
Segon.- APROVAR l'expedient de contractació administrativa de les obres d’ampliació 
de la zona esportiva al Barri de Sant Miquel, amb un import de licitació de vint-i-tres mil 
nou-cents quaranta euros amb setanta-nou cèntims (23.940,79€), IVA inclòs, i un 
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termini d'execució d’1 mes, una vegada emès l’informe  preceptiu de la Secretària, 
d'acord amb el previst al punt 8 de la Disposició Addicional Tercera de la LCSP.  
 
L'import total de la despesa ascendeix a 23.940,79€, IVA inclòs. Aquest import es 
desglossa en 19.785,78€ de pressupost net, més 4.155,01€ en concepte d'IVA calculat 
al tipus del 21%. 
  
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la 
contractació de les obres d’ampliació de la zona esportiva al Barri de Sant Miquel. 
  
Quart.- APROVAR la despesa de la present contractació que es finançarà amb càrrec 
a la següent partida del pressupost municipal: 2018 140 1532 61912. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200  Despeses 18140  1532 61912 23940.79 ACTUACIONS BARRI DE  

SANT MIQUEL (PR18) 
100 001 001 001 000 000 

 
Cinquè.- CONVOCAR la licitació i tramitar l'expedient de contractació de les obres 
d’ampliació de la zona esportiva al Barri de Sant Miquel, que es tramitarà pel 
procediment obert simplificat abreujat i procedir a la seva publicació, així com de la 
present resolució en el Perfil del Contractant de conformitat amb els articles 117 i 135 
de la LCSP. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.5.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT, APROVACIÓ DEL PLEC DE CLAÙSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS REGULADORES DE LA CONTRACTACIÓ DE 

LES OBRES DE MILLORA DELS SERVFEIS HIGIÈNICS I DE PAVIMENTS DE 
L'ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY D'OLOT; I CONVOCATÒRIA DE 

LICITACIÓ 
 
Núm. de referència : X2018002302     

 
Vista la necessitat de portar a terme el contracte de les obres de millora dels serveis 
higiènics i de paviments a l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’0lot, d'acord amb 
l'informe tècnic emès amb data 15 de maig de 2018 pel Sr. Ramon Prat Molas, Cap de 
l’Àrea d’Infraestructura, Urbanisme i Brigada de l’Ajuntament d’Olot. 
  
Els motius de la necessitat de contractar són els següents: “El manteniment constant i 
adequat que requereix l’edifici que alberga l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot, 
degut a la seva antiguitat i atès el seu valor monumental com a element singular dintre 
de l’arquitectura de la Ciutat.” 
 
El pressupost base de licitació de les obres s'estableix en 149.964,96€, IVA inclòs.  
  
S'estableix un termini màxim d’execució de les obres de 2 mesos. 
 
El valor estimat del contracte és de 123.937,98€, IVA exclòs, als efectes de determinar 
el procediment d'adjudicació i la publicitat. 
 
A l'expedient hi consta el plec de clàusules administratives particulars, el projecte 
d’obres aprovat per acord de la Junta de Govern Local de data 3 de maig de 2018, i 
demés documentació prevista a l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre del 
2017 (LCSP)   
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Atès que aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu d’obres d’acord 
amb el previst als articles 25 i 13 de la LCSP .  
Tenint en compte el valor estimat del contracte, i atès que el procediment a seguir per 
a l'adjudicació del contracte és l'obert simplificat en virtut dels articles 131 i 159.1.a)  
de la LCSP.  
  
De conformitat amb els articles 116 i 117 de la LCSP 
  
Atès que d’acord amb la informació d’Intervenció hi ha crèdit suficient a la partida 
consignada i pot ordenar-se la despesa proposada. 
 
Examinada la documentació que consta a l’expedient, vist l’informe de Secretaria i de 
conformitat amb allò establert a la Disposició Addicional Segona de la LCSP. 
 
De conformitat amb el decret de l'Alcaldia de 26 de juny de 2015 de delegació de 
competències, la competència per a l'aprovació d'aquest acord està delegada a la 
Junta de Govern Local.   
 
Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la 
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret de data 27 
d’octubre de 2017. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12018000003 i antecedents corresponents, 
com a  regidora delegada d'Organització, proposo a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
Primer.- INICIAR l'expedient de contractació de les obres de millora dels serveis 
higiènics i de paviments a l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’0lot, incorporant-hi la 
documentació a què fa referència l'article 116 del LCSP. 
  
Segon.- APROVAR l'expedient de contractació administrativa de les obres de millora 
dels serveis higiènics i de paviments a l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’0lot, amb 
un import de licitació de cent quaranta-nou mil nou-cents seixanta-quatre euros amb 
noranta-sis cèntims (149.964,96€), IVA inclòs, i un termini d'execució màxim de 2 
mesos, una vegada emès l’informe  preceptiu de la Secretària, d'acord amb el previst 
al punt 8 de la Disposició Addicional Tercera de la LCSP.  
 
L'import total de la despesa ascendeix a 149.964,96€, IVA inclòs. Aquest import es 
desglossa en 123.937,98€ de pressupost net, més 26.026,98€ en concepte d'IVA 
calculat al tipus del 21%. 
  
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la 
contractació de les obres de millora dels serveis higiènics i de paviments a l’Escola 
d’Art i Superior de Disseny d’0lot. 
  
Quart.- APROVAR la despesa de la present contractació que es finançarà amb càrrec 
a la següent partida del pressupost municipal: 2018 500 324 63210 “actuacions Escola 
Belles Arts”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200  Despeses 18500  324  63210 149964.96 ACTUACIONS ESCOLA  

BELLES ARTS 
100 001 001 001 000 000 

 

Cinquè.- CONVOCAR la licitació i tramitar l'expedient de contractació de les obres de 
millora dels serveis higiènics i de paviments a l’Escola d’Art i Superior de Disseny 
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d’0lot, que es tramitarà pel procediment obert simplificat i procedir a la seva publicació, 
així com de la present resolució en el Perfil del Contractant de conformitat amb els 
articles 117 i 135 de la LCSP. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SERVEIS 
 

6.6. - SERVEI DE RECOLLIDA I CUSTÒDIA D'ANIMALS 
 
Núm. de referència : X2018014019     
 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar els serveis de recollida i custòdia de 10  
animals que es troben en situació d’abandonament a la Ciutat d’Olot com a 
conseqüència de la defunció del seu propietari, com es desprèn de l’informe de data 
11 de maig de 2018, emès pel Sr. David Llongarriu Reixach, tècnic adscrit a  l’Àrea de 
Medi Ambient i Salut Pública. 

Segon.-  Atès que es tracta d’un servei esporàdic i puntual. 

Tercer.- Atès que es valora favorablement l’oferta presentada per “L’Associació les Set 
Cabretes” 

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

Cinquè.- Atès que una vegada fetes les comprovacions oportunes no consta que 
s’hagi adjudicat a “L’Associació les Set Cabretes” 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’Associació les Set Cabretes” 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. 
CC012018000244, la regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de 
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Govern Local l’adopció dels següents acords: 

Primer.-  Aprovar l’informe emès pel Sr. David Llongarriu Reixach, tècnic adscrit a 
l’Àrea de Medi Ambient i Salut Pública de data 11 de maig 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’ASSOCIACIÓ LES SET CABRETES, amb NIF núm. G55699748, el 
contracte menor de serveis de recollida i custòdia de 10 animals  que es troben en 
situació d’abandonament a la ciutat d’Olot com a conseqüència de la defunció del seu 
propietari, pel preu de QUATRE MIL CENT CATORZE EUROS (4.114 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en TRES MIL QUATRE-CENTS EUROS (3.400 €) de 
pressupost net i SET-CENTS CATORZE EUROS (714 €) d’IVA calculat amb un tipus 
del 21%. 
 
Tercer.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 4.114 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida 18.710.311.227990 “actuacions Salut Pública” del Pressupost municipal. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18710  311  227990 4114 ACTUACIONS SALUT PUBLICA 100 001 001 001 000 000 

 
Quart.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació. 
 
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l’Associació Les Set Cabretes.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.7. - DEVOLUCIÓ FIANÇA DEFINITIVA DEL CONTRACTE DELS  SERVEIS DE 
DESRATITZACIÓ I CONTROL DE LA POBLACIÓ DE COLOMS EN EL TERME 

MUNICIPAL D'OLOT 
 
Núm. de referència : X2011010165     
 
La Junta de Govern Local, en data 15  de desembre de 2011, va adjudicar el contracte 
per a la realització dels serveis de desratització i control de la població de coloms en el 
terme municipal d’Olot, a favor de l’EMPRESA CATALANA DE DESRATITZACIÓ, SL 
(ECADE, SL), amb CIF B59996629, per un termini de 4 anys amb la possibilitat de 
pròrroga de 2 més.  
 
 La Junta de Govern Local de data 11/02/2016 va acordar prorrogar per un termini de 
dos anys, amb efectes del dia 1 de gener de 2016 i fins el 31 de desembre de 2017 , el 
servei esment anteriorment.  
 
En compliment de l’establert a la clàusula 23 del Plec de clàusules administratives 
particulars reguladores de la contractació, l’empresa “ECACE, SL” va constituir, en 
data 10  de gener de 2012,  la garantia definitiva d’import 3.746 €, corresponent al 5% 
de l’import d’adjudicació del contracte.  
 
Vist l’informe, de data 11 de maig  de 2018, emès pel Sr. David Llongarriu Reixach, 
tècnic adscrit a l’Àrea de Salut Pública.  
 
Vist que s’ha informat positivament sobre la devolució de la garantia definitiva 
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constituïda per l’empresa “ECADE, SL”  
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12011000014  i antecedents corresponents La 
regidora delegada d’Organització, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
RETORNAR la garantia definitiva d’import  tres mil set-cents quaranta-sis euros 
(3.746 €), constituïda per l’EMPRESA CATALANA DE DESRATITZACIÓ, SL 
(ECADE,S,L), amb CIF: B5999662,  adjudicatària del contracte per a la realització dels 
serveis de desratització i control de la població de coloms en el terme municipal d’Olot.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.8. - DEVOLUCIÓ FIANÇA DEFINITIVA DEL CONTRACTE DE 
SUBMINISTRAMENT DE DUES CALDERES DE BIOMASSA A LES 

INSTAL·LACIONS DE LA XARXA DE CALOR D'OLOT 
 
Núm. de referència : X2014012694     
 
La Junta de Govern Local, en data 30 de desembre de 2014, va adjudicar el contracte 
de subministrament de dues calderes de biomassa a les instal·lacions de la xarxa de 
calor d’Olot, a favor de l’empresa “TERMOSUN ENERGIAS,SL”, amb CIF B62911920, 
per un import de 99.486,44 € (IVA inclòs). 
 
En compliment de l’establert a la clàusula 22 del Plec de clàusules administratives 
particulars reguladores de la contractació, l’empresa “TERMOSUN ENERGIAS,SL” va 
constituir, en data 29  de desembre de 2014,  la garantia definitiva d’import 4.111,01 €, 
corresponent al 5% de l’import d’adjudicació del contracte (IVA exclòs)  
 
Vist l’informe, de data  3 de maig de 2018, emès pel Sr. Maneul Serrat Juanola, 
Enginyer de l’Àrea d’Infraestructura i Obra Pública de l’Ajuntament d’Olot.  
 
Vist que s’ha informat positivament sobre la devolució de la garantia definitiva 
constituïda per l’empresa “TERMOSUN ENERGIAS,SL”  
 
I vist l’expedient administratiu núm.  CCS12014000020 i antecedents corresponents La 
regidora delegada d’Organització, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
RETORNAR la garantia definitiva d’import    quatre mil cent onze euros amb un cèntim 
(4.111,01 €), constituïda per  l’empresa “TERMOSUN ENERGIAS, SL”, amb CIF 
B62911920,  adjudicatària del contracte de subministrament de dues calderes de 
biomassa a les instal·lacions de la xarxa de calor d’Olot 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.9. - SERVEIS D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER AL DESENVOLUPAMENT DEL 
PROJECTE EUROPACE 

 
Núm. de referència : X2018013101     
 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar el servei d’assistència tècnicaper al 
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desenvolupament del projecte EuroPACE, com es desprèn de l’informe de data 7 de 
maig de 2018, emès pel Sr. Jordi Güell Güell, Gerent de l’Ajuntament d’Olot.  

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’assistència tècnica per al desenvolupament del projecte EuroPACE : 

-Pere Macias Arau 

-Francesc Xavier Ventura, FVM SL  

-Ramió Aurin, Consultor Internacional en Infraestructures 

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada pel Sr. 
Pere Macias Arau per haver obtingut la major puntuació que ha estat de 95 punts.  

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 al Sr. PERE MACIAS ARAU 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 del Sr. PERE MACIAS ARAU 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: 
CC012018000226, la regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de 
Govern Local l’adopció dels següents acords 

Primer.-  Aprovar l’informe emès pel Sr. Jordi Güell Güell, Gerent de l’Ajuntament 
d’Olot, de data 7 de maig 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 del Sr. PERE MACIAS ARAU, amb NIF núm. 77899878M, el contracte menor 
del servei d’assistència tècnica estratègica  per al desenvolupament del projecte 
EuroPACE pel preu de DIVUIT MIL VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA 
CÈNTIMS  (18.089,50 €), IVA inclòs. 
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L’esmentat preu es desglossa en CATORZE MIL NOU-CENTS CINQUANTA EUROS 
(14.950 €) de pressupost net i TRES MIL CENT TRENTA-NOU EUROS AMB 
CINQUANTA CÈNTIMS (3.139,50 €)  d’IVA calculat amb un tipus del 21 % 

Tercer.- El termini per a l’execució dels serveis serà d’un any,  a partir de la data de 
recepció de la notificació de l’adjudicació 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 18.089,50 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida  18.200.1721.22799 “serveis externs Europace” del Pressupost 
municipal. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18200  1721 227999 18089.50 SERVEIS EXTERNS 

EUROPACE 
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 al Sr. Pere Macias Arau i al Sr.Francesc Xavier 
Ventura Teixidor. 
 
Setè .-  El Sr. Pere Macias Arau adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura 
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012018000226. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.10. - REVISIÓ PREU ARRENDAMENT D'UNA NAU INDUSTRIAL PER PART DE 
L'AJUNTAMENT D'OLOT AMB DESTÍ A MAGATZEM DE LES ENTITATS 

CULTURALS D'OLOT 
 
Núm. de referència : X2016003952     
 
La Junta de Govern Local de data 12 de maig de 2016 va adjudicar al Sr. Sebastià 
Cros Tubert i la Sra. Carme Nogué Costa l’arrendament d’una nau industrial ubicada al 
carrer Terrassa, núm. 5 amb destí a magatzem de les Entitats Culturals d’Olot, amb 
efectes del dia 16 de maig de 2016 per un import de 1.800 €/mes + IVA.  
 
D’acord amb el que s’estableix en la clàusula 11 del PCAP que regula l’arrendament 
esmentat, el preu es revisarà anualment d’acord amb l’IPC i no pot superar el 85% de 
variació experimentada per l’índex adoptat.  
Atès que l’IPC a abril de 2008 es fixa en 1,1%, la revisió de preus a aplicar és del 
0,94%. 
 
I vist  l’expedient administratiu núm. CCS12016000004  i antecedents corresponents, 
la regidora delegada  d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords: 
  
Primer.- Fixar en MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB SET CÈNTIMS 
(1.857,07 €) + IVA, i amb efectes del dia 16 de maig de 2018, el preu  mensual de 
l’arrendament d’una nau industrial ubicada al carrer Terrassa, núm. 5 per a la seva 
utilització com a magatzem de les Entitats Culturals  d’Olot, la propietat de la qual és 
del Sr. Sebastià Cros Tubert i la Sra. Carme Nogué Costa.  
 
Segon.- Aprovar i disposar la despesa  pel  que fa als mesos de maig a desembre de 
2018 per import de 15.739,85 € (IVA inclòs) amb càrrec a la partida núm. 
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18.130.920.202000 “lloguers” , corresponents a: 
-mesos de juliol a desembre de 2018:  DOTZE MIL DOS-CENTS NORANTA-NOU 
EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS (12.999,49 €) + IVA: DOS MIL SET-
CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS (2.729,89 €)    
-regularització mes de maig de 2018: VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS 
(8,65 €) + IVA: UN EURO AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS (1,82 €) 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18130  920  202000 7869.92 LLOGUERS 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 18130  920  202000 7869.93 LLOGUERS 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SUBMINISTRAMENTS 
 

6.11. - SUBMINISTRAMENT DE CONNECTORS DE XARXA (SWITXS) PEL 
DEPARTAMENT D'INFORMÀTICA 

 
Núm. de referència : X2018012860     
 
Antecedents 
 
Primer.- Atès que és necessari contractar el subministrament de 4 switxs per tal de 
renovar-ne alguns dels que actualment estan en funcionament, com es desprèn de 
l’informe de data 3 de maig de 2018, emès pel Sr. Joan Prat Espuña, Responsable de 
l’Àrea d’Informàtica i Noves Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Segon.-  Atès que es tracta d’un subministrament esporàdic i puntual. 
 
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar el 
subministrament dels switxs: 
 
- ESTANYS BLAUS, SL. 
- IBERMAR, SL. 
- NEW PROJECT NETWORKING, SL. 
- IN2IN SOLUCIONS TECNOLOGIQUES, SL. 
 
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per 
ESTANYS BLAUS SL per haver presentat l’oferta més favorable. 
 
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 ESTANYS BLAUS SL durant la present anualitat pressupostària, 
més contractes menors per aquest mateix objecte, que individual o conjuntament 
superin el llindar establert per als contractes menors de subministraments a l’article 
118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en 
endavant LCSP). 
 
Setè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa ESTANYS BLAUS SL i atès que aquesta 
compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del 
contracte. 
 
Fonament jurídic 
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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 subministrament regulada a l’article 16 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, 
 
PROPOSO 
 
Primer.-  Aprovar l’informe emès pel emès pel Sr. Joan Prat Espuña, Responsable de 
l’Àrea d’Informàtica i Noves Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot, de data 3 de maig 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 ESTANYS BLAUS SL, amb NIF núm. B17496738, el contracte 
menor de subministrament de 4 switxs HP2540 48p POE+ sense GBIC/s pel preu de 
SIS MIL TRES-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VUIT CÈNTIMS (6.350,08 €), IVA 
inclòs. 
 
L’esmentat preu es desglossa en CINC MIL DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS 
(5.248 €)  de pressupost net i MIL CENT DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS (1.102,08 
€) d’IVA calculat amb un tipus del 21%. 
 
Tercer.- El termini màxim de lliurament serà d’un mes a partir de la recepció de la 
notificació de l’adjudicació. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 6.350,08 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida del pressupost municipal: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18120  491  63601 6350.08 EQUIPAMENT INFORMATIC  

(PR18-65) 
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 i que 
aquesta haurà d’incloure una còpia d’aquest acord o fer-hi constar el número 
d’expedient CC012018000224. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a ESTANYS BLAUS SL, al Dept. de Tresoreria de 
l’Ajuntament d’Olot, al Dept. de Comptabilitat i Pressupostos, al Dept. d’Informàtica i a 
la resta d’empreses que han presentat pressupost. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.1. - APROVAR ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2018014326     
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En relació a l’expedient CPG22018000062 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. 18/018 per un import de 
449.610,57 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 449610.57 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
8.1. - APROVAR AVANÇAMENT D'APORTACIÓ MUNICIPAL A L'ENTITAT JUNTA 

VEÏNAL DE BATET 
 
Núm. de referència : X2018014244     
 
En relació a l’expedient CPG22018000060 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: 
 
Procedir a la bestreta de 9.280,00 euros a l’ Entitat Junta Veïnal de Batet en concepte 
d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 23.200,00 euros, 
destinada a l’activitat despeses de l’entitat aprovada per la Junta de Govern Local de 
data 17/05/2018. 
 
Una vegada finalitzada l’activitat s’hauran de presentar els justificants en un termini 
màxim de dos mesos per tal de poder procedir a la liquidació definitiva de la 
subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1802610001001Despeses 18160  943  468000 9280 JUNTA VEINAL DE BATET 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.2. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ PROGAT 
GARROTXA 

 
Núm. de referència : X2018014245     
 
En relació a l’expedient CPG22018000061 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: 
 
Procedir a la bestreta de 1.600,00 euros a l’ Associació Progat Garrotxa en concepte 
d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 4.000,00 euros, 
destinada a l’activitat assistència gats aprovada per la Junta de Govern Local de data 
22/02/2018. 
 
Una vegada finalitzada l’activitat s’hauran de presentar els justificants en un termini 
màxim de dos mesos per tal de poder procedir a la liquidació definitiva de la 
subvenció. 
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Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1800015002001Despeses 18400  334  480020 1600 SUBVENCIONS ACTIVITATS 

CIUTADANES 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.1. - APROVAR DEVOLUCIÓ DE FIANCES 
 
Núm. de referència : X2018014241     
 
En relació a l’expedient CPG22018000059 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 per tal de poder 
procedir a la seva devolució de la partida no pressupostària que correspongui. 
 
INTERESSAT IMPORT 
  
**** 300,00 
RESIDENCIA DEL TURA, IRSJG 1.213,00 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.1. - ACCEPTAR SUBVENCIÓ FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I 
CULTURAL ANYS 2018 

 
Núm. de referència : X2018005140     
 
En relació a l’expedient SUR12018000001 d’acceptar subvenció FONS DE 
COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL ANY 2018 i antecedents corresponents, el 
regidor delegat  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
1.- Acceptar la subvenció atorgada per DIPUTACIO DE GIRONA. Assistència i 

Cooperació als Municipis, amb destinació a Fons de Cooperació Econòmica i 
Cultural any 2018 , per un import de 532.908,00 €. 

 
 - Fons cooperació econòmica  443.554,00 € 
 - Fons despeses culturals    78.274,00 € 
 - Fons noves tecnologies     10.080,00 € 
 - Fons camins        1.000,00 €  
       532.908,00 € 
 
2.- Agrair a  la Diputació de Girona. Assistència i Cooperació als Municipis, la 

concessió de l’esmentada subvenció. 
 

3.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual 
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als 
efectes de fiscalització. 

Els terminis de justificació de la subvenció finalitza: 

- Despeses d’inversió   30 de setembre 2019 

- Despeses culturals    15 de novembre 2018 
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- Accés a les noves tecnologies  15 de novembre 2018 

- Actuacions en camins municipals 15 de novembre 2018  

4.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de 
Seguretat Social. 

 
5.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari vinculat 

amb l’expedient. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.1. - APROVAR TAXA CLAVEGUERAM FONTS PRÒPIES LIQUIDACIONS DE 
COMPENSACIÓ 2017 I LIQUIDACIONS 2018 

 
Núm. de referència : X2018013081     
 
Un cop rebudes les declaracions trimestrals exercici 2017 de volum d’aigua obtinguda, 
presentades pels diferents interessats a l’Agència Catalana de l’Aigua i de conformitat 
amb allò establert a l’ordenança fiscal 3.10. reguladora de la taxa de clavegueram, cal 
procedir a: 
 

- Practicar la liquidació definitiva de la taxa clavegueram exercici 2017 i per 
tant regularitzar l’import ingressat a compte. 

- Practicar les liquidacions provisionals exercici 2018, prenent com a base la 
definitiva del 2017. 

 
És per això que: 
 
En relació a l’expedient IG212018000001 de TAXA CLAVEGUERAM FONTS 
PRÒPIES LIQUIDACIONS DE COMPENSACIÓ 2017 i LIQUIDACIONS 2018 i vist 
l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada d’Hisenda, 
proposa a la Junta Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Aprovar les liquidacions complementàries de la taxa de clavegueram exercici 
2017 que importen un total negatiu de 1.845,48 segons es detalla,  i notificar-les als 
diferents interessats. 

 Liquidacions positives ........................   1.840,40 
 Liquidacions negatives(proposta de baixa) CL18  3.685,86 
 

Segon: Aprovar les liquidacions provisionals de la taxa de clavegueram exercici 2018 
per l’import total de 52.846,43 € i notificar-les als diferents interessats. 
 
La quota diferencial d’import 51.000,95 € es tractarà de la següent manera: 
 
Les quotes complementàries positives exercici 2017, així com les quotes provisionals 
2018 s’ingressaran a les Oficines de Recaptació del Passeig Bisbe Guillamet, 10-1r, 
d’acord als següents terminis: 
   

½ en el termini comprès entre els dies 2 i 31 de juliol de 2018 
½ en el termini comprès entre els dies 1 i 31 d’octubre de 2018 
 

Si s’ha facilitat la domiciliació bancària, es farà el càrrec abans de finalitzar cadascun 
dels terminis de pagament. 
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Les quotes complementàries negatives exercici 2017 seran retornades des de l’oficina 
de Tresoreria d’aquest Ajuntament. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

12.1. - MEMÒRIA VALORADA MILLORA DEL SANEJAMENT AL CARRER DELS 
SASTRES.-PROPOSANT APROVAR 

 
Núm. de referència : X2018014184     
 
Vista la memòria valorada de millora del sanejament al carrer dels Sastres, redactada 
pel director de l’àrea d’Infraestructura i Urbanisme, Ramon Prat Molas en data maig de 
2018, que té per objecte la millora del sanejament al carrer dels Sastres del número 1 
al número 21. L’actuació es divideix en dos trams, un des del número 1 fins al carrer 
Om i l’altre de la cruïlla del carrer Om fins a la cruïlla amb el carrer Sant Roc. 
 
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 virtut de l’exposat, el regidor delegat de serveis urbans, espai públic, 
infraestructura i obra pública, proposa a la Junta de Govern Local de la Corporació 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR la memòria valorada de millora del sanejament al carrer dels 
Sastres, redactada pel director de l’àrea d’Infraestructura i Urbanisme, Ramon Prat 
Molas en data maig 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. 
 
13.1. - TAXIS: AUTORITZAR LA TRANSMISSIÓ DE LA LLICÈNCIA MUNICIPAL DE 

TAXI, NÚM. 3, A FAVOR DEL SR. JORDI TRAVERIA SERRA. 
 
Núm. de referència : X2018014061     

 
Atès l’escrit de data 14 de maig de 2018 (Registre General núm. E2018007662/14-05-
2018), presentat conjuntament pel Sr. Francisco Ballesteros Cobo i pel Sr. Jordi 
Traveria Serra, en el que demanen que s’autoritzi la transmissió de la llicència 
municipal de taxi, núm. 3 de la que n’és titular el Sr. Ballesteros Cobo (Junta de 
Govern Local de 19 d’octubre de 2017), a favor del Sr. Jordi Traveria Serra i a la que hi 
destinarà el vehicle que actualment es troba adscrit a aquesta llicència: turisme, marca 
Peugeot, model 407 SW, matricula 4320-GMK. En aquest escrit es deixa sense efecte 
la petició formulada en data 11 de maig de 2018 (Registre General núm. 
E2018007569/11-05-2018), relativa la traspàs d’aquesta mateixa llicència municipal de 
taxi 
 
Considerant que el Sr. Jordi Traveria Serra reuneix les condicions necessàries per ser 
titular d’una llicència municipal de taxi. 
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Considerant que l’article 10 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi estableix que les 
llicències per a prestar els serveis urbans de taxi es poden transmetre amb 
l’autorització prèvia de l’ens que les ha concedides, el qual només en pot denegar la 
transmissió si l’adquirent no compleix les condicions necessàries per a l’atorgament 
inicial de la llicència. 
 
Considerant que el Reglament regulador del servei municipal del taxi d’Olot, aprovat 
pel ple de l’Ajuntament, en sessió de data 26 de gener de 2006 (BOP, núm. 74/18-04-
2006), en el seu article 20, assenyala que les llicències per a la prestació dels serveis 
urbans de taxi són transmissibles prèvia autorització de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Vist l'expedient administratiu VTX22018000003 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present proposta, 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.- Autoritzar la transmissió de la llicència municipal de taxi núm. 3 de la que era 
titular el Sr. Francisco Ballesteros Cobo, a favor del Sr. JORDI TRAVERIA SERRA 
(****).  
 
Segon.- Aquesta transmissió tindrà efectes a partir del dia 18 de maig de 2018.  
 
Tercer.- Requerir a la Sr. Jordi Traveria Serra perquè en el termini de trenta dies 
procedeixi al pagament de la quantitat de SIS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS 
AMB SETANTA CÈNTIMS (674,70.- €), que corresponen a la taxa prevista a 
l’Ordenança fiscal, núm. 3.6, sobre llicències de taxis, pels casos de transmissió. 
 
Quart.-  Requerir a la Sr. Jordi Traveria Serra perquè en el termini de deu dies 
naturals, a comptar de la data establerta en l’acord segon, comenci a prestar el servei 
amb el vehicle que s’apliqui a aquesta llicència municipal de taxi, tal i com s’estableix a 
l’article 15 del Reglament regulador del servei municipal del taxi d’Olot. 
 
Cinquè.-  Autoritzar a la Sr. Jordi Traveria Serra a destinar al servei de taxi, el vehicle 
turisme, marca PEUGEOT, model 407 SW, matricula 4320-GMK, amb l’obligació de 
pintar a les portes l’escut de la ciutat i el número 3, que és el que li correspon segons 
la llicència municipal concedida, així com observar la resta de disposicions 
contingudes al  Reglament regulador del servei municipal del taxi d’Olot. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió dos quarts i cinc minuts 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 
 
  
 


