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ACTA NÚM. 21 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

24 DE MAIG DE 2018 
 
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 24 de maig 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 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. 
 
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera. 
 
Hi assisteix l’Interventor, Sr. Jordi Salvador Culí. 
 
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 17 de maig:  
 
- el mateix dia 17 de maig, va assistir a una trobada de patrocinadors de la UE Olot, 
que va tenir lloc al restaurant del camp de futbol.  
 
- el dia 18 de maig va efectuar una visita a les obres de la residència Sant Jaume.  
 
- el dia 22 de maig va assistir al Concert que van oferir els alumnes de l’Escola 
Municipal de Música al Teatre Principal i que va ser l’inici d’actes commemoratius del 
centè aniversari de l’Escola.  
 
- i el dia 23 de maig va acompanyar els directius de la UVic  a una trobada amb 
empresaris d’Olot i Comarca en un restaurant de la ciutat, en la qual els van informar 
sobre la Facultat de Medicina.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3. - DISPOSICIONS.- ASSABENTATS DE LES DISPOSICIONS PUBLICADES EN 
ELS BUTLLETINS OFICIALS 
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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. - APROVAR PRÒRROGA DEL CONVENI SUBSCRIT EN DATA 30 DE 
NOVEMBRE DE 2015 PER A LA DOTACIÓ D'UN FONS DE SOLIDARITAT ENTRE 

SOREA I L'AJUNTAMENT D'OLOT. 
 
Núm. de referència : X2018014755     
 
Vist que la crisi econòmica ha empitjorat les condicions de moltes persones que viuen 
al llindar de la pobresa i ha fet que, per a molta gent, els serveis d’electricitat, gas o 
aigua s’hagin convertit en una despesa difícil o impossible d’afrontar, donant lloc al que 
s’ha convingut en denominar pobresa energètica.  

Atenent que és innegable que hi ha situacions d’impagament d’una factura que són un 
indici rellevant per considerar que una persona es troba en situació econòmica 
desfavorable i, en aquest sentit, les empreses subministradores són una peça 
important per detectar nous casos o per evitar la cronificació dels existents.  

Vist que l’Ajuntament d’Olot és sensible a la realitat descrita anteriorment, i 
conjuntament amb Sorea ha vingut treballant per trobar solucions als problemes dels 
ciutadans derivats del pagament de la factura de l’aigua, en el benentès que aquest és 
un bé imprescindible per a la vida de les persones.  

Vist que, en aquesta línia, l’Ajuntament d’Olot i Sorea, amb la voluntat compartida de 
fer un pas més en el seu compromís de trobar solucions a les situacions de pobresa 
energètica, i poder garantir el servei d’aigua a totes aquelles persones i famílies que es 
trobin en una situació de vulnerabilitat econòmica i/o en risc d’exclusió residencial, han 
decidit formalitzar: 

 Protocol, en el que es regulin les actuacions a dur a terme davant de les 
anteriors situacions de pobresa energètica, que provoquen la impossibilitat 
d’atendre, dins el termini previst, les factures per al consum d’aigua, i evitar que 
es portin a terme talls de subministrament. 

 Conveni de la col·laboració per la creació d’un Fons de Solidaritat 
 
Vist que en data de 27 de novembre es va dictar Decret aprovant Protocol Regulador 
de mesures contra la pobresa energètica i la vulnerabilitat econòmica entre 
l’Ajuntament d’Olot i SOREA, SAU i Conveni de la col·laboració per la creació d’un 
Fons de Solidaritat , ratificat mitjançant acord de Junta de Govern Local de data 3 de 
desembre de 2015 
 
En relació a l’expedient HA012018000008, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar la pròrroga del Conveni subscrit en data de 30 de novembre de 
2015 per a la dotació d’un Fons de Solidaritat entre SOREA i l’Ajuntament d’Olot, amb 
la voluntat compartida de seguir treballant amb el compromís de trobar solucions a les 
situacions de pobresa energètica, i poder garantir el servei d’aigua a totes aquelles 
persones i famílies que es trobin en una situació de vulnerabilitat econòmica i/o en risc 
d’exclusió residencial. 
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SEGON.-  Aprovar mantenir el Fons de Solidaritat de 5.000,00€, dels quals SOREA en 
dotarà 2.500 Euros anualment a fons perdut, i la mateixa quantitat vindrà anualment 
dotada per l’Ajuntament d’Olot.  

L’ajuda que ofereixen SOREA i l’Ajuntament d’Olot està dirigida a les famílies amb 
greus dificultats econòmiques, facilitant doncs el dret d’accés a l’aigua potable a les 
persones i famílies més desfavorides. 

Aquest Fons de Solidaritat es destinarà a contribuir a la liquidació total o parcial del 
deute corresponent a la  factura del servei municipal d’aigua, d’aquelles unitats 
familiars que estiguin en situació de precarietat i vulnerabilitat econòmica acreditada 
pels Serveis socials de l’Ajuntament.  

TERCER.- Facultar a l’Alcalde per signar tota la documentació necessària 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18600  231  480033 2500 TRANSF. AJUTS SOCIALS DIVERSOS140 999 999 099 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. OBRES 
 

5.1. - APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT I APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRAN L'ADJUDICACIÓ DE LES 

OBRES DE DE CONSERVACIÓ I MILLORA DE LA INFRAESTRUCTURA VIÀRIA A 
DIVERSOS CARRERS DE LA CIUTAT ANY 2018,  I CONVOCATÒRIA DE 

LICITACIÓ. 
 
Núm. de referència : X2018014738  
    
Vista la necessitat de portar a terme el contracte de les obres de conservació i millora 
de la infraestructura viària a diversos carrers de la Ciutat (any 2018), d'acord amb 
l'informe tècnic emès 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: “Planificar i executar les 
actuacions destinades a la conservació dels vials públics, als efectes de mantenir-los 
en condicions”. 
  
El pressupost base de licitació de les obres s'estableix en 179.838,98€ (IVA exclòs), 
més 37.766,18 € en concepte d’IVA, calculat al  21%.  
  
S'estableix un termini màxim d’execució de les obres de 3 mesos. 
 
El valor estimat del contracte és de 179.838,98 €, 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 5 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 .  
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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 les partides 
consignades 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 2 de juliol 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 administratatiu núm.  CCS12018000008 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  conservació i millora de 
la infraestructura viària a diversos carrers de la Ciutat (any 2018), incorporant-hi la 
documentació a què fa referència l'article 116 del LCSP. 
  
Segon.- APROVAR l'expedient de contractació administrativa de les obres de  
conservació i millora de la infraestructura viària a diversos carrers de la Ciutat (any 
2018), amb un import de licitació de cent setanta-nou mil vuit-cents trenta-vuit euros 
amb noranta-vuit cèntims (179.838,98 €), IVA exclòs, i un termini d'execució màxim de 
3 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  217.605,16€, IVA inclòs. Aquest import es 
desglossa en 179.838,98€ de pressupost net, més 37.766,28€ 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  conservació i millora de la infraestructura viària a 
diversos carrers de la Ciutat (any 2018). 
  
Quart.- APROVAR la despesa de la present contractació que es finançarà amb càrrec 
a les següents partides del pressupost municipal:  
 
-2018.140.1532.61903  “paviments vies públiques:.. 117.605,16€  
-2018.140.1532.61904  “renovació voreres”:..............100.000,00€ 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200  Despeses 18140  1532 61903 117605.16 PAVIMENTS VIES PUBLIQUES (PR18)100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 18140  1532 61904 100000.00 RENOVACIO VORERES (PR18) 100 001 001 001 000 000 

 
Cinquè.- CONVOCAR la licitació i tramitar l'expedient de contractació de les obres de  
conservació i millora de la infraestructura viària a diversos carrers de la Ciutat (any 
2018), que es tramitarà pel procediment obert simplificat i procedir a la seva publicació, 
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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. 
 

5.2. - 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 

 
Núm. de referència : X2018014212     

 
Vista la necessitat de portar a terme el contracte de les obres de millora de 
l’accessibilitat a les zones de joc del Parc de Malatosquer, d'acord amb l'informe tècnic 
emès amb data 22 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: “Promoure l’accessibilitat a 
l’àmbit municipal, mitjançant l’eliminació de barreres arquitectòniques, amb la finalitat 
d’assolir un municipi plenament accessible i facilitar l’accés i la utilització dels espais 
públics urbanitzats, sense discriminació.” 
 
El pressupost base de licitació de les obres s'estableix en 16.971,04€, IVA inclòs.  
  
S'estableix un termini d’execució de les obres de 3 mesos. 
 
El valor estimat del contracte és de 14.025,65€, 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)   

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.   
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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 administratiu núm.  CCS12018000007  i antecedents corresponents, 
la regidora delegada d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- INICIAR l'expedient de contractació de les obres de millora de l’accessibilitat a 
les zones de joc del Parc de Malatosquer, 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 
de l’accessibilitat a les zones de joc del Parc de Malatosquer, amb un import de 
licitació de setze mil nou-cents setanta-un euros amb quatre cèntims (16.971,04€), IVA 
inclòs, i un termini d'execució de 3 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 16.971,04€, IVA inclòs. Aquest import es 
desglossa en 14.025,65€ de pressupost net, més 2.945,39€ 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 de l’accessibilitat a les zones de joc del Parc de 
Malatosquer. 
 
Quart.- APROVAR la despesa de la present contractació que es finançarà amb càrrec 
a la següent partida del pressupost municipal: 2018 140 171 61909 “parcs urbans”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200210  Despeses 18140  171  61909 16971.04 PARCS URBANS (PR18) 100 001 001 001 000 000 
 

Cinquè.- CONVOCAR la licitació i tramitar l'expedient de contractació de les obres de 
millora de l’accessibilitat a les zones de joc del Parc de Malatosquer, 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. 
 

CONTRACTACIÓ. SERVEIS 
 

5.3. - MODIFICACIÓ CONTRACTE SERVEI DE MANTENIMENT DELS 
ASCENSORS INSTAL·LATS ALS EDIFICIS MUNICIPALS. 

 
Núm. de referència : X2013016008     
 
La Junta de Govern Local de data 27 de març de 2014 va  adjudicar a l’empresa 
“Ascensors Serra,SA” el servei de manteniment dels ascensors instal·lats als edificis 
municipals, pel preu anual de deu mil set-cents noranta-quatre euros amb seixanta 
cèntims (10.794,60€), IVA exclòs.  
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La durada del contracte s’establí en quatre anys, amb efectes a partir del dia 1 d’abril 
de 2014, amb possibilitat de dues pròrrogues més, d’any en any, de forma expressa i 
per mutu acord de les parts. 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 22 de març de 2018 es va prorrogar 
l’esmentat contracte, pel termini d’un any amb efectes del dia 1 d’abril de 2018, i amb 
les mateixes condicions. 
 
Per resolució de l’Alcaldia de data 10 de maig de 2018 l’’Ajuntament ha contractat la 
instal·lació d’equips de comunicació bidireccional d’emergència en els ascensors 
municipals. 
 

Vist que la clàusula 35 del plec de clàusules administratives particulars reguladores del 
contracte del servei de manteniment dels ascensors preveu, entre d’altres, que el 
contracte es podrà modificar com a conseqüència de la modificació de les 
instal·lacions i/o adopció d’altres sistemes, sempre que la disminució o increment del 
contracte com a conseqüència de les modificacions portades a terme no superi el 35% 
del preu d’adjudicació del mateix. 

 
Vist que la clàusula 5 del Plec de Prescripcions tècniques estableix que si durant la 
vigència del contracte l’Ajuntament considera oportú modificar les instal·lacions o 
s’adopten altres sistemes o s’amplia la instal·lació, el licitador quedarà obligat a 
acceptar el manteniment dels mateixos, efectuant-se la revisió econòmica 
corresponent d’acord amb els criteris establerts en el contracte.   
 
Atès que les modificacions del contracte efectuades fins a la data no representen un 
increment ni una disminució del contracte de més d’un 35% del preu d’adjudicació. 
 
De conformitat amb l’informe, de data 22 de maig de 2018, emès pel tècnic de l’Àrea 
d’Infraestructura i Obra Pública, relatiu a la necessitat de modificar el contracte de 
servei de manteniment dels ascensors dels edificis municipals adjudicat a l’empresa 
“Ascensors Serra, S.A.”, com a conseqüència de la instal·lació d’equips de 
comunicació bidireccional d’emergència en els ascensors municipals. 
 
I vist l’expedient administratiu núm.  CCS12013000016  i antecedents corresponents, 
la regidora delegada  d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords: 
  
Primer.- Anul·lar, de mutu acord de les parts, el contracte de manteniment del servei 
de comunicació bidireccional d’emergència de l’ascensor instal·lat de Radio Olot (RAE 
7556), subscrit entre l’Ajuntament d’Olot i l’empresa “Ascensors Serra, S.A”, en data 
16 d’abril de 2017. 
 
Segon.- Modificar el contracte del servei de manteniment dels ascensors instal·lats als 
edificis municipals, adjudicat a favor de l’empresa “Ascensors Serra, S.A.”, com a 
conseqüència de la instal·lació d’equips de comunicació bidireccional d’emergència en 
els ascensors municipals.  
 
Tercer.- La modificació tindrà efectes a partir del dia 1 de juny de 2018 i la seva 
durada coincidirà amb la vigència del contracte. 
 
Quart.-  La modificació es porta a terme amb total submissió a l’establert en el plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladores 
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del contracte de manteniment dels ascensors instal·lats als edificis municipals i queda 
subjecte als termes i condicions generals del contracte de data 28 de maig de 2014 
signat entre l’ajuntament d’Olot i l’adjudicatària del servei. 
 

Cinquè.- El preu mensual pel manteniment dels equips de comunicació bidireccional 
d’emergència en els ascensors municipals ascendeix a 166,98€, IVA inclòs, que es 
desglossa en CENT TRENTA-VUIT EUROS (138,00€) + VINT-I-VUIT EUROS AMB 
NORANTA-VUIT CÈNTIMS (28,98€) en concepte d’IVA calculat al 21%. 
 
Sisè.- Aprovar i Disposar la despesa corresponent a la modificació del contracte del 
servei de manteniment dels ascensors instal·lats als edificis municipals, per un import 
de 1.669,80€, IVA inclòs, els quals es distribueixen en les següents anualitats 
pressupostàries: 

- Pressupost 2018 (juny - desembre 2018): 1.168,86€, IVA inclòs 
- Pressupost 2019 (gener – març 2019): 500,94€, IVA inclòs.  

Atès el caràcter biannual de la despesa, aquesta queda condiciona a la consignació 
pressupostària que per a cada exercici disposi del corresponent pressupost municipal. 
 
Pel que fa  a l’exercici 2018 ( juny a desembre) l’import de la despesa es pagarà am 
càrrec a les següents partides pressupostàries: 

18.150.920.212001: Manteniment edificis corporació: 254,10 € (30€/mes IVA exclòs)  
18.330.342.212001  Manteniment edificis esports i lleure :101,64 € (12 € /mes IVA 
exclòs) 
18.400.333.212001 Manteniment edificis culturals: 406,56 €  (48 €/mes IVA exclòs) 
18.500.323.212001 Manteniment edificis ensenyament: 406,56 € (48 €/mes IVA 
exclòs) 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18150  920  212001 254.10 MANTENIMENT EDIFICIS CORPORACIO100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 18330  342  212001 101.64 MANTENIMENT EDIFICIS ESPORTS I LLEURE100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 18400  333  212001 406.56 MANTENIMENT EDIFICIS CULTURALS100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 18500  323  212001 406.56 MANTENIMENT EDIFICIS ENSENYAMENT100 001 001 001 000 000 

 
Setè.- L’augment previst del servei de manteniment dels ascensors instal·lats als 
edificis municipals com a conseqüència de la present modificació és de 1.380 € IVA 
exclòs (1.669,80€), IVA inclòs, el qual, juntament amb les anteriors modificacions del 
contracte degudament acreditades a l’expedient, situen el preu del contracte en 
14.401,72, IVA exclòs (17.426,08 € IVA inclòs), la qual cosa suposa un increment del 
33,42% respecte del preu d’adjudicació del mateix. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.4. - SERVEI DE GESTIÓ I CONTROL D'INSTAL·LACIONS DE TITULARITAT 
MUNICIPAL  D'ALT I BAIX RISC DE TRANSMISSIÓ DE LEGIONEL·LA 

 
Núm. de referència : X2018013626     
 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar el  servei de gestió i control d’instal·lacions de 
titularitat municipal d’alt i baix risc de transmissió de la legionel·la, com es desprèn de 
l’informe de data 10 de maig de 2018, emès pel Sr. David Llongarriu Reixach, tècnic 
adscrit a l’Àrea de Salut Pública. 
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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 de 
gestió i control d’instal·lacions de titularitat municipal d’alt i baix risc de transmissió de 
la legionel·la: 
 
-Instal·lacions Florenci Cos, SL  
-Germans  Esparch, SL 
-Joan Serra Serrat  

Quart.- Atès que  únicament s’ha presentat una única oferta i d’acord amb l’informe de 
valoració emès pel Sr. David Llongarriu Reixach, tècnic adscrit a l’Àrea de Salut 
Pública de data 22 de maig de 2018 s’informa favorablement lar proposta  presentada 
per l’empresa “FLORENCI COS, SL”, 

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 FLORENCI COS, SL 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 FLORENCI COS, 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 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: 
CC012018000236, la regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de 
Govern Local l’adopció dels següents acords: 

Primer.-  Aprovar l’informe emès pel Sr. David Llongarriu Reixach, tècnic adscrit a 
l’Àrea de Salut Pública de data  10 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 FLORENCI COS, SL, amb NIF núm. B17034307, el contracte 
menor de servei de gestió i control d’instal·lacions de titularitat municipal, els quals es 
detallen a continuació,  d’alt i baix risc de transmissió de la legionel·la, pel preu de  
DOTZE MIL  SIS-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS  
(12.687,57 €), IVA inclòs. 
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L’esmentat preu es desglossa en DEU MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-CINC 
EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (10.485,60 €)  de pressupost net i DOS MIL DOS-
CENTS UN EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS (2.201,97 €) d’IVA calculat amb 
un tipus del 21 % 

-Instal·lacions municipals  d’alt risc de transmissió de la legionel·la .Programa PT01: 
 
Escola Malagrida 
Llar d’Infants La Gredera del Morrot 
Llar d’Infants Les Fonts 
Parc Esportiu Pla de Llacs 
Pavelló Municipal d’Olot –Vell 
Teatre Principal 
Escola Sant Roc 
Estadi Municipal d’Olot –Camp de Futbol Olot-vestidors nous 
Estadi d’Atletisme 
 
 
-Instal·laciions municipals de baix risc de transmissió de la legionel·la. PT02: 
 
 Arxiu Municipal i Sala Torin 
Camp de futbol de Sant Pere Màrtir 
Camp de futbol Sant Pere Màrtir reg 
Camp de futbol  Morrot 
Camp de futbol Morrot reg 
Camp de futbol de Sant Roc 
Camp de futbol de Sant Roc reg 
Consorci SIGMA 
Policia Municipal  
Escola Llar Lluís Maria Mestres i Martí 
Escola Pla de Dalt 
Escola Volcà Bisaroques 
Llar d’Infants Sant Miquel 
Llar d’Infants Sant Pere Màrtir 
Pavelló Firal 
Estadi d’Atletisme i zona esportiva reg 
Estadi Municipal d’Olot –Camp de futbol Olot-vestidors nous reg 
Estadi Municipal d’Olot –Camp de futbol Olot –vestidors vells 
Piscina Municipal 
Piscina Municipal reg. 
Font Passeig de Barcelona 
Font Plaça Clarà 
Font Plaça Malagrida 
Reg per aspersió avinguda 11 de setembre 
Reg per aspersió Escola d’Adults 
Reg per aspersió jardins Cementiri 
Reg per aspersió Santa Magdalena 
Reg per aspersió Jardins Vila Vella 
Reg per aspersió parc de les Bisaroques 
Reg per aspersió parc de Pequín 
Reg per aspersió plaça Amèrica 
Reg per aspersió plaça Clarà 
Reg per aspersió plaça Malagrida  
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Tercer.- Els serveis es portaran a terme durant el període de l’1 de juny al 31 de 
desembre de 2018.  
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 12.687,57 €, 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 12687.57 ACTUACIONS SALUT PUBLICA 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 l’empresa “Florenci Cos,SL”.  
 
Setè.-  L’empresa “FLORENCI COS,SL” adjuntarà una còpia d’aquest acord a la 
factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012018000236. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.5. - SERVEI DE MANTENIMENT DE LES ALARMES D'INCENDI DELS EDIFICIS 
MUNICIPALS 

 
Núm. de referència : X2018013665     
 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar el servei de manteniment de les alarmes 
d’incendi dels edificis municipals, com es desprèn de l’informe de data 9 de maig de 
2010, emès pel Sr. Xavier Viñolas Boix, Enginyer Tècnic de l’Àrea d’Infraestructura i 
Obra Pública 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 de 
manteniment de les alarmes d’incendi dels edificis municipal: 

-FV SEGURETAT SEGURFIRE,SL 

-SERRA ALARM,SL 

-PROTEC SEGURETAT INTEGRAL, SL 

-EXTINTORS GIROFOC,SL  

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per 
l’empresa PROTEC SEGURETAT INTEGRAL,SL pel 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 PROTEC SEGURETAT INTEGRAL,SL per un servei, amb el 
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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 PROTEC SEGURETAT INTEGRAL,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 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 

PROPOSO 

Primer.-  Aprovar l’informe emès pel Sr. Xavier Viñolas Boix, Enginyer Tècnic de l’Àrea 
d’Infraestructura i Obra Pública  de l’Ajuntament d’Olot de data 9 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 PROTEC SEGURETAT INTEGRAL,SL , amb NIF 
núm.B65956690, el contracte menor del servei de manteniment de les alarmes 
d’incendi dels edificis municipals, que es relacionen a continuació, pel preu de SIS MIL 
SET-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS (6.763,90 €) , IVA 
inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en CINC MIL CINC-CENTS NORANTA EUROS (5.590 
€)  de pressupost net i  MIL CENT SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA 
CÈNTIMS (1.176.90 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %. 

Edificis 
Museu Comarcal de la Garrotxa 
Sala d’exposicions (Hospici) 
Edifici Hospici 
Sala d’actes (Hospici) 
Museu dels Volcans 
Casa Trinxeria 
Escola de Música 
Casal d’avis Sant Miquel 
Teatre Principal  
Llar d’Infants les Fonts 
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Tercer.- Els serveis es portaran a terme durant el període d’un any , a partir del  dia 1 
de juny de 2018.   
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 6.763,90 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a les  partides  del Pressupost municipal: 
 
-18.150.920.212001 “manteniment edificis Corporació”: 350,90 €  
-18.400.333.212001 “manteniment edificis culturals: 379,35 € 
-18.500.323.212001 “manteniment edificis ensenyament: 2.619,65 €  
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18150  920  212001 350.90 MANTENIMENT EDIFICIS CORPORACIO100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 18400  333  212001 3793.35 MANTENIMENT EDIFICIS CULTURALS100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 18500  323  212001 2619.65 MANTENIMENT EDIFICIS ENSENYAMENT100 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: “Protec Seguretat Integral, SL”; 
“Serra Alarm, SL “; FV Seguretat  Segurifire, SL”.  
 
Setè.-  L’empresa “Protec Seguretat Ingetral, SL” adjuntarà una còpia d’aquest acord a 
la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012018000237. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SUBMINISTRAMENTS 
 

5.6. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'EQUIPS DE VENTILACIÓ A 
L'EDIFICI DE L'IMEJO 

 
Núm. de referència : X2018014160     
 
Antecedents 
 
Primer.- Atès que és necessari contractar el subministrament i instal·lació dels equips 
necessaris per a la correcta ventilació de dues aules i un despatx a l’edifici de l’IMEJO, 
com es desprèn de l’informe de data 15 de maig de 2018, emès pel Sr. Albert Pons i 
Clutaró, Arquitecte municipal i Gemma Planagumà i Calm, Arquitecta tècnica municipal 
de l’Àrea d’Infraestructura i Urbanisme. 
 

Arxiu Comarcal 
Sala Torin 
Guarderia Sant Pere Màrtir 
Escola Plà de Dalt 
Biblioteca Marià Vayreda 
Guarderia del Morrot 
Escola del Morrot 
Policia Municipal  
Can Jombi 
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Segon.-  Atès que es tracta d’un subministrament esporàdic i puntual. 
 
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar el 
subministrament: 
 
- ELECTRICITAT JOSEP JORDÀ. 
- ELECTRIC JOMI SL. 
- ELECTRICITAT LLUIS RIERA SLU. 
 
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per 
ELECTRIC JOMI 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 ELECTRIC JOMI 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 ELECTRIC JOMI 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 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 Sr. Albert Pons i Clutaró, Arquitecte municipal i 
Gemma Planagumà i Calm, Arquitecta tècnica municipal de l’Àrea d’Infraestructura i 
Urbanisme, de data 22 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 ELECTRIC JOMI SL, amb NIF núm. B17280264, el contracte 
menor de subministrament i instal·lació d’un equip de ventilació i climatització i treballs 
complementaris pel preu de VUIT MIL VUIT-CENTS SEIXANTA EUROS (8.860 €), 
IVA inclòs. 
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L’esmentat preu es desglossa en SET MIL TRES-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB 
TRENTA-UN CÈNTIMS (7.322,31 €) de pressupost net i MIL CINC-CENTS TRENTA-
SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS (1.537,69 €) d’IVA calculat amb un 
tipus del 21%. 
 
Tercer.- El termini màxim d’execució serà de 1 mes a partir de la data de recepció de 
la notificació de l’adjudicació. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 8.860 €, IVA inclòs, amb càrrec a 
la partida del pressupost municipal: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18500  323  63202 8860 ACTUACIONS EDIFICIS EDUCACIO 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 CC012018000247. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a ELECTRIC JOMI SL, al Dept. de Tresoreria de 
l’Ajuntament d’Olot, al Dept. de Comptabilitat i Pressupostos, al Dept. d’Urbanisme, a 
Gemma Planagumà i Calm i a la resta d’empreses que han presentat pressupost. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
6.1. - APROVAR EL CONVENI REGULADOR DE LA SERVITUD DEL DRET DE PAS 
ENTRE L'EDIFICI DEL CARRER LORENZANA, 20 I L'APARCAMENT SOTERRAT 

DE LA TEISA 
 
Núm. de referència : X2018015046     
Núm. expedient:  SPT32018000002 
 
Antecedents. 
 
I.- L’Ajuntament d’Olot, és titular de l’aparcament situat al soterrani de l’estació 
d’autobusos. 
 
II. GUMIN SL és concessionari de l’explotació de l’indicat aparcament soterrani, 
segons acord del Ple de l’Ajuntament d’Olot del dia 26 de setembre de 2013 (que 
ratifica el de la Junta de Govern Local del 19 de setembre del mateix any) i per una 
durada improrrogable de 25 anys, que finalitzen el dia 11 de gener de 2039. 
 
III.- Agrupació Industrial Manresana és propietària de l’edifici en construcció situat al 
número 20   del carrer del Bisbe Lorenzana, i que consta de 15 habitatges i 10 places 
d’aparcament. 
 
IV.- Per raons de mobilitat urbana, es va constituir una servitud perpètua de pas a 
utilitat i  a favor de l’edificació de la qual n’és propietària l’Agrupació Industrial 
Manresana, de forma que la única entrada i sortida amb vehicles a via pública de què 
disposa el citat immoble es produeix a través de l’aparcament situat al soterrani de 
l’estació d’autobusos.  
La servitud de pas està inscrita en el Registre de la Propietat  
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Als efectes de regular les condicions d’utilització de la servitud de dret de pas es 
pretén aprovar un conveni subscrit per les tres parts afectades 
 
Per tot el que s’ha exposat, la regidora delegada d’Organització proposa a la Junta 
de Govern Local l’adopció del següent acord. 
 
PRIMER.- APROVAR el conveni regulador de la utilització de la servitud del dret de 
pas entre l’aparcament de l’estació d’autobusos, representat per l’empresa GUMIN SL 
concessionària del referit aparcament (predi servent)  i l’edifici amb aparcament 
soterrani del núm. 20 del carrer Bisbe Lorenzana, representat per AIMSA (Agrupación 
Industrial Manresana SA) (predi dominant) i l’Ajuntament d’Olot. 
 
El Conveni figura com a Annex a aquest acord. 
 
SEGON.- Autoritzar a l’Alcalde - President a la signatura del referit conveni i demés 
documentació necessària per la seva efectivitat. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.1. - APROVAR ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2018014929     
 
En relació a l’expedient CPG22018000063 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. 18/019 per un import de 
72.380,38 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 99999 72380.38 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.1. - APROVAR DEVOLUCIÓ DE FIANÇA 
 
Núm. de referència : X2018015001     
 
En relació a l’expedient CPG22018000065 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. 
 
INTERESSAT IMPORT 
  
**** 300,00 

 
S’aprova per unanimitat. 
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8.2. - APROVAR MODIFICIACIÓ D'INTERESSAT EN LA DEVOLUCIÓ D'AVAL DEL 
EXPEDIENT CPG22018000056 

 
Núm. de referència : X2018014935     
 
En relació a l’expedient CPG22018000064 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: 
 
Modificar el interessat de la devolució d’aval aprovat en l’expedient CPG22018000056 
quedant com a únic interessat l’empresa Promou Bertrana SL. i així procedir a la seva 
devolució. 
 

INTERESSAT IMPORT 
  
PROMOU BERTRANA, SL 30.979,84 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.1. - APROVAR L'ADHESIÓ AL SERVEI D'ASSISTÈNCIA EN L'EXERCICI DEL 
CONTROL INTERN A LES ENTITATS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 

 
Núm. de referència : X2018014987     
 
En relació a l’expedient CPG52018000007 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: 
 
El Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control 
intern a les entitats del sector públic local, té per objecte el desenvolupament del 
reglament previst a l’article 213 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i la seva finalitat és 
regular els procediments de control intern, la metodologia d’aplicació i els criteris 
d’actuació a les entitats locals en termes homogenis amb els desenvolupats en altres 
àmbits del sector públic. 
 
L’article 6.4 del Reial decret indicat estableix que els òrgans interventors podran 
demanar, a través del president de l’entitat local, l’assessorament i informe dels 
serveis d’assistència municipal i dels òrgans competents de les diputacions provincials, 
cabildos, consells insulars i comunitats autònomes uniprovincials. 
 
Entenent que l’aplicació de les previsions que conté el RD 424/2017 esdevé un àmbit 
complex, el Ple de la Diputació de Girona va aprovar en data 21 de novembre de 2017 
el Pla de Serveis d’Assistència en el Control Intern a les Entitats Locals, per oferir als 
ens locals de la demarcació, especialment als de menys població i menys capacitat 
econòmica i de gestió, un pla d’assistència en l’exercici del control intern. 
 
Per tot això, s’informa de la necessitat d’adhesió al Pla de Serveis d’Assistència en el 
Control Intern a les Entitats Locals de la Diputació de Girona, i es proposa a l’Alcalde-
President de l’entitat, l’adopció del següent acord: 
 
Aprovar l’adhesió del Servei d’Assistència en el Control Intern a les Entitats Locals de 
la Diputació de Girona, i específicament en els àmbits següents: 
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 Assistència en la definició i implantació del model de control intern. 

 Assistència en l’exercici de la fiscalització i intervenció limitada prèvia en 
règim de requisits bàsics. 

 Suport en la contractació d’empreses d’auditoria com a col·laboradores 
de l’òrgan interventor en les actuacions d’auditoria pública per a la 
realització de treballs de control financer. 

 Consultes i alertes. 

 Formació continuada. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.1. - APROVACIÓ LIQUIDACIONS TAXA OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC PER 
EMPRESES SUBMINISTRADORES 1R TRIMESTRE 2018 

 
Núm. de referència : X2018014452     
 
En relació a l’expedient IG192018000004 corresponent a les liquidacions del 1r 
trimestre de l’exercici 2018 de la taxa d’ocupació del domini públic per empreses 
subministradores. 
 
S’acorda: 
 
Primer.- Aprovar les liquidacions del 1r trimestre de l’exercici 2018 corresponent a la 
taxa per ocupació del domini públic per empreses explotadores de serveis, de 
conformitat amb el que disposa l’article 24-1-c) del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que 
importen les quantitats que es detallen: 
 
LIQUIDACIONS DE OSL-2018-800038 A OSL-2018-800076 
 
* Gas ..............................................................................................   48.537,83 € 
* Telefonia fixa (llevat de TELEFÓNICA DE ESPAÑA) .................                      6,94 € 
* Electricitat ....................................................................................  89.005,33 € 
 
 TOTAL                           137.550,10 € 
 
Segon.- El període de cobrament en voluntària serà fins el 5 de juliol de 2018, 
transcorregut aquest termini els deutes que no s’hagin fet efectius seran exigits en via 
de constrenyiment i acreditaran el recàrrec de constrenyiment, interessos de demora i, 
en el seu cas, les costes que es produeixin. 
 
S’aprova per unanimitat. 

 
11.1. - MEMÒRIA VALORADA MILLORA ACCESSIBILITAT CARRER ANTONI 

SOLER.- PROPOSANT APROVAR 
 
Núm. de referència : X2018014879     
 
Vista la memòria valorada de millora d’accessibilitat al carrer Antoni Soler, redactada 
pel director de l’Àrea d’Infraestructura i Urbanisme en data maig de 2018, conforme al 
qual té per objecte la modificació de la infraestructura viària del carrer Antoni Soler per 
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reduir la calçada a un únic carril de circulació i donar l’espai recuperat a 
l’eixamplament de la vorera nord. 
 
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 UPOM2018000017, 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 millora d’accessibilitat al carrer Antoni 
Soler, redactada pel director de l’Àrea d’Infraestructura i Urbanisme 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. 
 

12.1.- PRECS I PREGUNTES 
  

El Sr. Josep Guix manifesta que es va aprovar en el Ple una moció en què s’acordava 
un bicicarril i les partides corresponents  que ara es destinen a pavimentació de 
carrers i no s'ha tingut en compte aquella proposta presentada pel seu grup. 
  
Respon l’Alcalde que cal tenir una mica de marge  d'actuació  i no pot ser automàtic i 
que  l'aplicació d'aquella moció  requeriria  una modificació pressupostària i fins i tot 
canvi del Pla de Govern.  
 
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a tres quarts menys 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 


