ACTA NÚM. 26
JUNTA DE GOVERN LOCAL
28 DE JUNY DE 2018
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 28 de juny 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 assisteixen, 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.
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 21 de juny:
- el dia 22 de juny, va participar de la celebració dels 20 anys del Consorci d’Acció
Social de la Garrotxa, que va tenir lloc en un restaurant de la ciutat.
- el dia 25 de juny, va assistir a la Junta Directiva i a l’Assemblea General del clúster
carni Innovacc que va tenir lloc a la Vall d’en Bas. L’Hble. Sra. Teresa Jordà, la nova
Consellera s’Agricultura va ser present a l’inici de l’Assemblea.
- el dia 26 de juny, va presidir la presentació del Pla de Biblioteques que es va celebrar
al Saló de Sessions d’aquest Ajuntament.
- i finalment ahir va assistir a la reunió del Consell Directiu de l’AMI que aquesta
vegada va tenir lloc a Manlleu.
3. - DISPOSICIONS.- Assabentats de les disposicions publicades en els butlletins
oficials
Tot seguit la Secretària dóna compte a la Junta de Govern dels edictes i anuncis de
l'Ajuntament d'Olot publicats als Butlletins Oficials BOE, BOP i DOGC, des de la
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darrera sessió. I se n'acorda l'assabentat.
4.1. - PLA EDUCATIU D'ENTORN-ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE L'ADMINSTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA MIJANÇANT
EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT I L'AJUNTAMENT D'OLOT
Núm. de referència

: X2017023062

Atès que en data 31 de maig de 2018 a la Junta de Govern de l’Ajuntament d’Olot es
va aprovar la quarta addenda al conveni de col·laboració entre l’Administració de la
Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament
d’Olot per a actuacions dins del programa Proeducar en el marc del Pla Educatiu
d’Entorn per a l’any 2018 a nom del senyor Martí Barberà i Montserrat.
Atès que el Departament d’Ensenyament ens ha comunicat el canvi de nom i ha enviat
una nova addenda a nom del senyor Ramon Simon Campà, director general d’Atenció
a la Família i Comunitat Educativa del Departament d’Ensenyament, nomenat pel
Decret 71/2018, de juny, i actuant en l’exercici de les facultats delegades per
Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol , de delegació de competències de la
persona titular del Departament d’Ensenyament.
En relació a l’expedient ED032017000008 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:
Únic.- Donar compte del canvi de nom del director general d’Atenció a la Família i
Comunitat Educativa del Departament d’Ensenyament, a favor del senyor Ramon
Simon Campà.
S’aprova per unanimitat.
5.1. - CANVI DEL NIF I NOM LA FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA PER LA
CESSIÓ DE L’ESPAI SITUAT A LA PLAÇA CLARÀ NUMERO 6
Núm. de referència

: X2018013839

Atès que a la Junta de Govern de 23 de febrer de 2018 es va aprovar prorrogar el
conveni entre l’Ajuntament d’Olot i La Fundació Catalunya La Pedrera, Fundació
Privada per la cessió de l’espai situat a la plaça Clarà,6, anb el NIF G65959512
Atès que la Fundació Catalunya-La Pedrera Fundació Especial ens ha comunicat el
canvi de NIF. L’actual NIF és G65345472 i de nom
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:
Únic.- Canviar el NIF G65345472 i el nom com a Fundació Catalunya-La Pedrera
Fundació Especial a efectes de pagament del lloguer de l’Ideal situat a la plaça
Clarà,6.
S’aprova per unanimitat.
6.1. - CONVENI SPONSORS FESTES DEL TURA 2018-CONSTRUCCIONS
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J.PALLAS
Núm. de referència

: X2018018481

En relació a l’expedient FE022018000013 de l’Àrea de Festes, vist l’expedient
administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat de Festes, proposa a la
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1.- L’Empresa CONSTRUCCIONS J PALLAS SL, serà patrocinadora de les Festes
del Tura.
2.- El patrocini de les Festes del Tura 2018
contraprestacions de l`Àrea de Festes:

queda establert en les següents

3.- L’Empresa CONSTRUCCIONS J PALLAS SL, amb motiu de les prestacions que li
atorga el present conveni, ingressarà a l’Ajuntament la quantitat de: 1000,00 €.
És per això que s’aprova la liquidació núm: BFL-2018-800012 per l’esmentat import de:
1000,00 €.
El lloc, terminis, forma de pagament i recursos que es podem interposar contra l’acte
de liquidació, són els que es determinen a la liquidació que s’adjunta a l’acord.
4.- L’Empresa CONSTRUCCIONS J PALLAS SL haurà de fer arribar a l’Àrea de
Festes de l’Ajuntament d’Olot, o bé a festes@olot.cat el logotip o imatge que vulgui
que aparegui en els llocs especificats en l’apartat 2n.S’aprova per unanimitat.
7.- APROVAR UN CONVENI AMB EL PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA
GIRONA I ELS AJUNTAMENTS DE GIRONA I LLORET DE MAR, PER A
L’EXECUCIÓ DEL PLA D’ACCIONS D’OGL MEETINGS 2018
Aquest punt es retira de l’ordre del dia.
8.1. - PROPOSANT APROVAR LES BASES PER A LA SOL·LICITUD D'AJUTS
PER PAGAR L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 2019
Núm. de referència

: X2018019885

Atesa la voluntat de l’Ajuntament d’Olot de fomentar la Fira de Sant Lluc i, molt
especialment, la Fira del Vehicle d’Ocasió.
Considerant que les competències atorgades als municipis en matèria de fires i
mercats, als articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local i 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i vist l’expedient administratiu
IM062018000002 i antecedents corresponents, el regidor delegat de l’Àrea de
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció
dels següents acords:
Primer.- Aprovar les bases per a la sol·licitud d’ajuts per pagar l’impost sobre vehicles
de tracció mecànica de l’any 2019 en l’adquisició de vehicles d’ocasió en un dels
concessionaris de la Fira del Vehicle d'Ocasió que s'organitza en el marc de la Fira de
Sant Lluc 2018.
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Segon.- Publicar l’anunci d’aprovació de les bases al BOP de Girona, a un diari
comarcal i al Tauler d’edictes de l’Ajuntament per un període de vint dies a efectes
d’informació pública i per tal que s’hi puguin presentar reclamacions.
S’aprova per unanimitat.
9.1. - APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ D'UNA
PLAÇA D'ADMINISTRATIU/IVA MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ PER
PROMOCIÓ INTERNA
Núm. de referència

: X2018019562

Atès que la Junta de Govern Local en la sessió ordinària de 21 d’abril de 2016 va
acordar l’aprovació de l’oferta d’ocupació pública de l’Ajuntament d’Olot per l’any 2016,
que conté una plaça vacant d’administratiu/iva, secció Recaptació, grup C1, pel
sistema de selecció de concurs oposició per promoció interna. Aquest acord es va
publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 82 de 29 d’abril de 2016 i
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7118 d’11 de maig de 2016.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, l’alcalde proposa a la Junta
de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria per a la provisió, mitjançant el sistema de
concurs oposició per promoció interna, d’una plaça d’administratiu/iva, adscrita a la
secció de Recaptació, grup C1, vacant a la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Olot
i inclosa a l’oferta d’ocupació pública per l’any 2016.
Segon.- Publicar el text íntegre de les bases i de la convocatòria en el Butlletí Oficial
de la Província de Girona i en extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
S’aprova per unanimitat.
10.1. - DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER L'ADVOCAT
COL·LEGIAT AMB NÚMERO 1.153 ACTUANT EN NOM I REPRESENTACIÓ DEL
COL·LEGI DE LLICENCIATS EN EDUCACIÓ FÍSICA I CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT
FÍSICA I DE L'ESPORT DE CATALUNYA CONTRA L'ANUNCI DE PUBLICACIÓ DE
LES BASES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA COBERTURA D'UN LLOC DE
TREBALL DE COORDINADOR/A D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS.
Núm. de referència

: X2018019955

Vist el recurs de reposició interposat pel senyor ****, Advocat col·legiat amb número
1.153, actuant en nom i representació del Col·legi de Llicenciats en Educació Física i
Ciències de l’Activitat Física i de l’Esports de Catalunya (en endavant COPLEFC)
contra la publicació de les bases i la convocatòria del procés per a la selecció,
mitjançant concurs oposició en torn lliure, d’un lloc de treball de coordinador/a
d’instal·lacions esportives, grup C1, adscrit a l’àrea d’Esports, i la constitució d’una
borsa de treball.
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- En data 8 de febrer de 2018 la persona que ocupa la plaça de coordinador
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d’instal·lacions esportives de l’Ajuntament d’Olot presenta una sol·licitud en la qual
manifesta la seva voluntat d’acollir-se a la seva jubilació parcial a partir del 4 de juny
de 2018.
Segon.- A la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Olot consta una única plaça de
coordinador d’instal·lacions esportives, enquadrada en el grup de classificació C1 i
ocupada per personal laboral fix.
Tercer.- En data 7 de maig de 2018 es publica al Butlletí Oficial de la Província de
Girona número 87 l’anunci d’aprovació de les bases i la convocatòria per a la selecció
d’un/a coordinador/a d’instal·lacions esportives i la constitució d’una borsa de treball.
El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies naturals comptadors a partir de
l’endemà de la publicació d’aquest anunci, per tant, des del 8 fins el 28 de maig de
2018.
Quart.- En les bases esmentades consten els següents aspectes a tenir en compte:
1. L’objecte de la convocatòria és la contractació, mitjançant contracte laboral
temporal de relleu a jornada parcial, d’un lloc de treball de coordinador/a
d’instal·lacions esportives, grup C1, adscrit a l’àrea d’Esports.
2. La persona seleccionada ha de complir els requisits legals establerts per a un
contracte de relleu i prestarà els seus serveis fins a la jubilació parcial de la
persona titular de la plaça.
3. La modalitat del contracte és laboral temporal contracte de relleu i la durada
prevista és fins a la jubilació del titular de la plaça.
Cinquè.- Contra la publicació de l’anunci esmentat el senyor ****, Advocat col·legiat
amb número 1.153, actuant en nom i representació del COPLEFC, interposa recurs de
reposició en data 5 de juny de 2018 demanant que es dicti Resolució en virtut de la
qual s’acordi la rectificació de les “bases i la convocatòria del procés per a la selecció,
mitjançant concurs oposició en torn lliure, d’un lloc de treball de coordinador/a
d’instal·lacions esportives, grup C1, adscrit a l’àrea d’Esports, i la constitució d’una
borsa de treball”, exigint-se com a qualificació per ser admès en el procés de selecció
de la plaça anteriorment esmentada la d’ESTAR EN POSSESSIÓ DE LA
LLICENCIATURA O GRADUAT EN EDUCACIÓ FÍSICA O CIÈNCIES DE
L’ACTIVITAT FÍSICA I DE L’ESPORTS, i classificant la plaça com a grup A2.
FONAMENTS DE DRET
L’article 12.6 del Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de l’Estatut del Treballadors estableix que per tal que un treballador
pugui accedir a la jubilació parcial, en els termes establerts al text refós de la Llei
General de la Seguretat Social i altres disposicions concordants, l’empresa haurà de
concertar simultàniament un contracte de relleu amb l’objecte de substituir la jornada
de treball deixada vacant pel treballador que es jubila parcialment.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, l’alcalde proposa a la Junta
de Govern Local l’adopció del següent acord:
DESESTIMAR el recurs interposat pel senyor ****, Advocat col·legiat amb número
1.153, actuant en nom i representació del COPLEFC pels motius següents:
1. A la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Olot existeix una única plaça de
coordinador d’instal·lacions esportives amb el grup de classificació C1 i el
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treballador que ocupa aquesta plaça vol accedir a la jubilació parcial, per tant,
la Corporació convoca un procés de selecció d’una plaça igual a la que té en
plantilla. Per la qual cosa, en aquests moments, no és possible reclassificar
aquesta plaça com a grup A2.
2. L’Ajuntament d’Olot no disposa de relació de llocs de treball aprovada i serà en
aquell moment que es determinarà la qualificació de la plaça i el sistema de
provisió.
S’aprova per unanimitat.
CONTRACTACIÓ. SERVEIS
11.1. - PRÒRROGA DEL CONTRACTE SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA
ELÈCTRICA DE L'AJUNTAMENT D'OLOT.
Núm. de referència

: X2015009026

Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 23 de juliol de 2015,
es va adjudicar a favor de l’empresa BASSOLS ENERGIA COMERCIAL, S.L., el
contracte de subministrament de l’energia elèctrica de l’Ajuntament d’Olot, per un
termini de dos anys a comptar des del dia 15 d’agost de 2015.
D’acord amb la clàusula 6 del plec de clàusules administratives particulars que
regeixen l’esmentat contracte, aquest podrà ser objecte de dues pròrrogues d’una
durada de 6 mesos cadascuna d’elles.
Així mateix, l’esmentada clàusula també estableix que el contractista resta subjecte a
la pròrroga obligatòria del contracte fins a l’adjudicació del següent contracte.
Atès que per acord de la Junta de Govern Local de data 6 de setembre de 2017, és va
acordar la primera pròrroga del contracte per un termini de 6 mesos, amb efectes del
dia 15 d’agost de 2017.
Atès que per acord de la Junta de Govern Local de data 6 de setembre de 2018, es va
acordar la segona pròrroga del contracte per un termini de 6 mesos, amb efectes del
dia 15 de febrer de 2018.
Atès que per acord del Ple de la Corporació, en sessió celebrada en data 21 de juny
de 2018, s’ha aprovat l’expedient de contractació administrativa per adjudicar el
“subministrament d’energia elèctrica per a les dependències, serveis i locals que són
de titularitat municipal, i de l’enllumenat públic de la Ciutat” i s’ha convocat la
corresponent licitació.
Vist que en data 14 d’agost de 2018 finalitza la segona pròrroga del contracte subscrit
amb BASSOLS ENERGIA COMERCIAL, S.L.
Atès que extingida la pròrroga, de conformitat amb la clàusula 6 del Plec de clàusules
administratives particulars, el contractista resta subjecte a la pròrroga obligatòria del
contracte fins a l’adjudicació del nou contracte, .
Atesa l’existència de motius d’interès públic fonamentats en la necessitat de disposar
de l’esmentat subministrament i que aquest no quedi interromput.
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Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de la Junta de Govern
Local, en virtut de la delegació efectuada per Decret de l’Alcaldia de data 26 de juny de
2015.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12015000011 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció
dels següents acords:
REQUERIR a l’empresa BASSOLS ENERGIA COMERCIAL, S.L., amb NIF.
B17653213, per tal que continuï prestant el subministrament de l’energia elèctrica de
l’Ajuntament d’Olot, en els mateixos termes que els previstos al contracte signat en
data 26 d’agost de 2015, a partir del dia 15 d’agost de 2018 i fins que s’adjudiqui el
nou contracte, i com a màxim fins el 31 de desembre de 2018.
S’aprova per unanimitat.
11.2. - ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE MILLORA DELS SERVEIS HIGIÈNICS I
DE PAVIMENTS DE L'ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY D'OLOT
Núm. de referència

: X2018002302

Antecedents
Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 3 de maig de
2018, es va aprovar el “Projecte d’obres de millora dels serveis higiènics i de
paviments a l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot”.
Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 17 de maig de
2018, s’aprovà l’expedient de contractació administrativa i el Plec de clàusules
administratives Particulars reguladores del contracte de les “obres de millora dels
serveis higiènics i de paviments a l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot”,
mitjançant procediment obert simplificat, per tal de determinar l’oferta més avantatjosa,
amb un pressupost de contractació de cent vint-i-tres mil nou-cents trenta-set euros
amb noranta-vuit cèntims (123.937,98 €) sense IVA i cent quaranta-nou mil nou-cents
seixanta-quatre euros amb noranta-sis cèntims (149.964,96 €) IVA inclòs, i un termini
previst d’execució de les obres de 2 mesos.
En data 11 de juny de 2018 finalitzà el termini de presentació de proposicions, havent
participat en la licitació, per haver presentat la seva oferta dins el termini fixat i en la
forma pertinent, la següent empresa:
-CONSTRUCCIONS J. PALLÀS, SL
En data 14 de juny de 2018 es reuneix la Mesa de Contractació en acte públic,
procedint a l’obertura del sobre núm. 2 i proposa a l’òrgan de contractació l’adjudicació
del contracte a favor de “Construccions J. Pallàs,SL” per un import de 117.697,96 €
(IVA exclòs)
Atès que l’empresa “Construccions J. Pallàs SL” en data 22 de juny presenta la
documentació requerida per la Mesa de Contractació en virtut de l’establert a l’article
159.4.f) 4º de la LCS; així com la garantia definitiva per import de 5.884,89 €.
De conformitat amb l’article 151 de la LCSP
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D’acord amb els antecedents i de conformitat amb les atribucions per a la contractació
que la Disposició Addicional 2a. 1.
Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de Junta de Govern
Local, en virtut de la delegació efectuada per Decret de l’Alcaldia de data 26 de juny de
2015.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12018000003 ,la regidora delegada
d’Organització , proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següent acord:
Primer.- ADJUDICAR el contracte de les “Obres de millora dels serveis higiènics i de
paviments a l’Escola D’Art i Superior de Disseny d’Olot”, a favor de l’empresa
CONSTRUCCIONS J. PALLÀS, SL., amb NIF. .B1704160 pel preu de CENT
QUARANTA-DOS MIL QUATRE-CENTS ONZE ENROS AMB CINQUANTA-TRES
CÈNTIMS (142.411,53 €) , IVA inclòs, que es desglossa en:
CENT DISSET MIL SIS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SIS
CÈNTIMS (117.697,96 €) + IVA: VINT-I-QUATRE MIL SET-CENTS SETZE EUROS
AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS (24.716,57 €)
Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de
clàusules administratives particulars reguladores de la contractació, aprovat per la
Junta de Govern Local de data 17 de maig .2018; al projecte aprovat per acord de la
Junta de Govern Local de data 3 de maig de 2018; així com amb l’oferta presentada
per l’adjudicatari.
Les característiques i avantatges de l’oferta adjudicatària respecte de les demés ofertes
presentades, queden acreditades en la valoració efectuada per la Mesa de
Contractació, en sessió celebrada en data 14 de juny de 2018.
Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en
el Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olot.
Tercer.- El preu del contracte es pagarà amb càrrec a la partida núm 18
500.324.63210 “actuacions escola de Belles Arts”.
Operació Referència
200300
1802618

Tipus
Partida
Despeses 18500 324 63210

Import
142414.53

200200

Despeses 18500 324 63210

-7550.43

1802618

Descripció
ACTUACIONS ESCOLA
BELLES ARTS
ACTUACIONS ESCOLA
BELLES ARTS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000
100

001

001

001

000

000

Quart.- El termini d’execució de les obres és de un 30 dies, a comptar des del dia
següent a la signatura de l’acta de comprovació del replanteig i el termini de garantía
serà de 5 anys.
Cinquè.- La direcció tècnica de les obres anirà a càrrec de l’arquitecte municipal,
senyor Albert Pons Clutaró i de l’arquitecta tècnica municipal, senyora Gemma
Planagumà Calm. La coordinador de seguretat i salut anirà a càrrec de l’arquitecta
tècnica municipal, senyora Gemma Planagumà Calm..
Sisè.- Nomenar responsable del contracte al Sr. Albert Pons Clutaró.
Setè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i es publicarà en el Perfil del
Contractant, de conformitat amb l’article 151.1 de la LCSP.
Vuitè.- La formalització del contracte s’efectuarà mitjançant documenta administratiu
dins el termini de 15 dies hàbils següents al dia en què s’efectuï la notificació de
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l’adjudiació.
Novè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del
Contractant de l’Ajuntament d’Olot, de conformitat amb l’article 154 de la LCSP.
S’aprova per unanimitat.
11.3. - PRÒRROGA TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE REMODELACIÓ
DEL FIRAL -PASSEIG DE L'ESCULTOR MIQUEL BLAY
Núm. de referència

: X2017013362

Antecedents:
Per acord del Ple de la Corporació, en sessió celebrada el 27 de juliol de 2017,
adjudicà el contracte de les “obres del projecte de remodelació del Firal – Passeig de
l’escultor Miquel Blay”, a favor de l’empresa RUBAU-TARRÉS, S.A.U, amb NIF.
A17018813.
El termini d’execució establert fou de 10,6 mesos, a partir de la data de signatura de
l’acta de comprovació del replanteig.
En data 1 d’agost de 2017 es van iniciar les obres.
En data 8 de juny de 2018, (R.E. 2018009451), l’empresa RUBAU-TARRÉS, S.A.U.,
presentà escrit sol·licitant prorrogar la data de finalització del contracte fins el 31
d’agost de 2018, pels motius detallats en l’escrit referenciat
Vist que dites circumstàncies han provocat endarreriment en l’execució de les obres.
Vist l’informe, de data 27 de juny de 2018, emès pel Director de l’Àrea d’Infraestructura
i Obra Pública de l’Ajuntament d’Olot, en el qual proposa concedir la pròrroga del
termini d’execució sol·licitada per l’empresa RUBAU-TARRÉS, S.A.U., establint-se
com a data de finalització de les obres el dia 31 d’agost de 2018.
D’acord amb allò establert a l’article 100 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual
s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions
Públiques i l’article 213.2 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de la Junta de Govern
Local, en virtut de la delegació efectuada per Decret de l’Alcaldia de data 26 de juny de
2015.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12017000014 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció
dels següents acords:
ACCEPTAR la sol·licitud de pròrroga del termini d’execució de les “obres del projecte
de remodelació del Firal – Passeig de l’escultor Miquel Blay”, presentada per l’empresa
RUBAU-TARRÉS, S.A.U, amb NIF. A17018813, establint com a data de finalització de
les mateixes el dia 31 d’agost de 2018.
S’adopta el present acord a la vista de l’informe tècnic favorable emès, en data 27 de
juny de 2018, pel Director de l’Àrea d’Infraestructura i Obra Pública de l’Ajuntament
d’Olot, en què es considera justificada la pròrroga.
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S’aprova per unanimitat.
11.4. - REVISIÓ PREUS DE LA CONCESSIÓ D'UTILITZACIÓ I EXPLOTACIÓ DEL
QUIOSC DEL PONT DE LES MÓRES
Núm. de referència

: X2013003119

La Junta de Govern Local de data 9 de febrer de 2017 va prorrogar pel termini de dos
anys, amb efectes del dia 1 de juny de 2017, la concessió per a la utilització i
explotació del quiosc-bar, amb lavabos complementaris, ubicat a la zona de Pont de
les Móres, adjudicat a favor de la societat civil “BAR L’AIGAT, SC”.
Atès la clàusula quarta del plec de clàusules administratives particulars que regeixen la
concessió, estableix que el preu del cànon serà revisat anualment d’acord amb l’IPC.
Atès que l’IPC a maig de 2018 es fixa en 2,1% i vist l’expedient administratiu núm.
CCS12013000005 i antecedents corresponents, la regidora delegada
d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Fixar en SIS-CENTS DIVUIT EUROS (618 €) el cànon anual corresponent a l’any 2018
de la concessió per a la utilització i explotació del quiosc-bar, amb lavabos
complementaris, ubicat a la zona del Pont de les Móres i adjudicat a favor de la
societat civil “BAR L’AIGAT, SC”
S’aprova per unanimitat.
11.5. - SERVEI DE VIGILÀNCIA I CONTROL D'ESCENARIS DURANT LES FESTES
DEL TURA 2018
Núm. de referència : X2018017046

Tipus de Contracte: SE
NO
Criteris:
AD
Procediment
Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar el servei de vigilància de les barraques
situades al Firal i a la Plaça Campdenmàs i el control d’accés als escenaris situats al
Firal, Plaça Camp d’en Mas i Plaça Major durant les Festes del Tura 2018, com es
desprèn de l’informe de data 5 de juny de 2018, emès pel Sr. Jordi Serrat Cruz,
director de l’Àrea de Festes.
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
vigilància de les barraques i control d’accés als escenaris de les Festes del Tura 2018:
-“Protecta Serveis Integrals SL”
-“Catch & Control, SL”
-“Gonber Events,SL”
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Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per
l’empresa “PROTECTA SERVEIS INTEGRALS, SL” per haver presentat l’oferta més
econòmica.
Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles
generals de contractació.
Sisè.- Atès que una vegada fetes les comprovacions oportunes no consta que s’hagi
adjudicat a l’empresa PROTECTA SERVEIS INTEGRALS, 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 PROTECTA SERVEIS INTEGRALS, 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:
CC012018000294, 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 Serrat Cruz, director de l’Àrea de Festes
de data 5 de juny 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 PROTECTA SERVEIS INTEGRALS, SL, amb NIF núm.
B66499310, el servei de vigilància de les barraques situades al Firal i a la Plaça
Campdenmàs i el control d’accés als escenaris situats al Firal, Plaça Camp d’en Mas i
Plaça Major durant les Festes del Tura 2018, pel preu de QUATRE MIL NOU-CENTS
SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS (4.969,47 €) , IVA
inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en QUATRE MIL CENT SET EUROS (4.107 €) de
pressupost net i VUIT-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET
CÈNTIMS (869,47 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %
Tercer.- Els serveis es portaran a terme durant el període del 6 al 12 de setembre de
2018, ambdòs inclosos:
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 4.969,47 €, IVA inclòs, amb
càrrec a la partida 18.410.338.227995 “Festes del Tura” del Pressupost municipal.
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Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 18410 338 227995

Import
4969.47

Descripció
FESTES DEL TURA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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: “Proteca Serveis Integrals, SL” i
“Gonber Events,SL”
Setè.- L’empresa “Protecta Serveis Integrals SL” adjuntarà una còpia d’aquest acord a
la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012018000294.
S’aprova per unanimitat.
11.6. - VENDA DE VEHICLES DEL DIPÒSIT MUNICIPAL
Núm. de referència : X2018020258

Atès l’informe de la Policia Municipal Ref. 53.A12-2017EA000075 que fa referència a
diversos vehicles i ciclomotors que es troben al dipòsit municipal, els quals han estat
considerats residus sòlids d’acord amb el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel
qual s’aprova el Text Refòs de la Llei de Reguladora de Residus.
La relació dels vehicles ha estat publicada en el BOE núm. 292 de data 1/12/2017 ;
així com dels que s’ha notificat al propietari i transcorregut el termini no els han retirat.
Atès que es van demanar ofertes a les empreses; “Inter-Car
“Desballestaments La Garrotxa, Sal” i “Desballestaments La Selva, SL”.

Bas,SL”;

Atès que l’empresa “Inter-Car Bas,SL” ha presentat l’oferta fora de termini.
I vist l’expedient administratiu núm: CC012018000338 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció
dels següents acords:
Primer.- Procedir a la venda a l’empresa DESBALLESTAMENTS LA GARROTXA SL
(B5526247-1) per un import de DOS MIL EUROS (2.000 €) dels vehicles i ciclomotors
que es troben abandonats al dipòsit municipal i que es detallen a continuació, els quals
tenen la condició de residu sòlid d’acord amb el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de
juliol, pel qual s’aprova el Text Refòs de la Llei de Reguladora de Residus.
MARCA
Renault
Opel
Rover
Lancia
Renault
Opel
Honda
Citroën
Volkswagen
Opel
Derbi
Derbi
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MODELO
Laguna
Astra
620
Dedra
Clio
Corsa
NSR
ZX
Golf
Vectra
Variant
SM

MATRICULA/BASTIDOR
4482BPJ
B6934WW
J0923AB
B8068OB
GI4014BC
B7784SC
GI3125AJ
GI6059AX
655TDO
GI6148AK
E-019587
C4570BMD

Derbi
Honda
Derbi
Renault
Peugeot
Mercedes
Peugeot
Citroen
Seat
Seat
Volkswagen
Renault
Ford
Seat
Mercedes
Opel
Renault
Seat
Yamaha
Yamaha
Piaggio
Sym
Derbi
Citroën
Opel
Opel
Peugeot
Volkswagen
Citroën
Nissan
Peugeot

Hunter
VRF750
DS50
Express
205
190
307
AX
Ibiza
Ibiza
Golf
Laguna
Courier
Ibiza
Vito
Corsa
Express
Cordoba
CS50Z
CY50
Liberty
Symphony 124R
Atlantis
AX
Vectra
Corsa
Looxor
Golf
C15D
Trade
SV

C3590BKR
GI6579AL
S041462
GI2530BG
GI8654AK
7729WWQ13
5427FPL
B1324PL
Z6712BJ
7640BBF
0481DLV
9111CTG
GI9219AZ
B0733TY
GI6253AZ
GE5050AZ
B9153LP
GE0655BL
C7920BVH
C2092BKF
C9460BCC
6159HGG
C7732BFC
GI2781AX
BI0483AY
B5171OW
C4574BKJ
GI2171AV
8381DDL
B1327LD
C4396BCF

Segon.- L’empresa DESBALLESTAMENTS LA GARROTXA SL retirarà els vehicles
en e el termini màxim de tres dies a comptar des de la notificació d’aquests acords,
previ pagament de la quantitat ofertada.
Tercer.- L’empresa DESBALLESTAMENTS LA GARROTXA, SL lliurarà a l’Ajuntament
d’Olot una còpia del certificat de destrucció de cadascun dels vehicles i ciclomotors
relacionats, d’acord amb el que s’estableix en el Reial Decret 20/2017 de 20 de gener.
S’aprova per unanimitat.
CONTRACTACIÓ. SUBMINISTRAMENTS
11.7. - SUBMINISTRAMENT DE PAPER PER A ÚS D'OFICINA
Núm. de referència : X2018018849

Tipus de Contracte: SU
NO
Criteris:
AD
Procediment
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Antecedents
Primer.- Atès que l’Ajuntament d’Olot requereix contractar el subministrament de paper
per a ús d’oficina per a les diferents àrees de l’Ajuntament i dels Organismes
Autònoms, com es desprèn de l’informe de data 15 de juny de 2018, emès pel
Departament de Contractació de l’Ajuntament.
Segon.- Atès que es tracta d’un subministrament esporàdic i puntual.
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar el
subministrament:
- “COPIOLOT SL”
- “COMERCIAL PAPERERA I MATERIAL D’OFICINA SL”
- “UNION PAPELERA MERCHANTING SL”
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per
UNION PAPELERA MERCHANTING SL per haver presentat l’oferta més econòmica.
Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles
generals de contractació.
Sisè.- Atès que una vegada fetes les comprovacions oportunes no consta que s’hagi
adjudicat a l’empresa UNION PAPELERA MERCHANTING 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 UNION PAPELERA MERCHANTING 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 Departament de Contractació, de data 15 de juny
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
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favor de l’empresa UNION PAPELERA MERCHANTING SL, amb NIF núm.
B6221929-0, el contracte menor de subministrament de 2.500 paquets de 500 fulls de
paper blanc per fotocopiadora mida DIN A-4 i 75 paquets de 500 fulls de paper blanc
per fotocopiadora mida DIN A-3, pel preu de set mil cinc-cents cinquanta-tres euros
amb quaranta-tres cèntims (7.553,43 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en sis mil dos-cents quaranta-dos euros amb cinquanta
cèntims (6.242,50 €) de pressupost net i mil tres-cents deu euros amb noranta-tres
cèntims (1.310,93 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21%.

Tercer.- El lliurament es farà en dues entregues (50% del material en cada entrega):
1a. entrega: dins els 7 dies següents a la recepció de la notificació de l’adjudicació.
2a. entrega: a petició de l’Ajuntament, mitjançant avís al contractista amb una
antel·lació mínima de 48 hores.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 7.553,43 €, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida del pressupost municipal:
Operació Referència Tipus
200220
Despeses

Partida
18130 920 220000

Import
7553.43

Descripció
MATERIAL OFICINA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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 CC012018000317.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a UNION PAPELERA MERCHANTING SL, al Dept.
de Tresoreria de l’Ajuntament d’Olot, al Dept. de Comptabilitat i Pressupostos i a la
resta d’empreses que han presentat pressupost.
S’aprova per unanimitat.
11.8. - SUBMINISTRAMENT CABINES SANITÀRIES I URINARIS PER FESTES DEL
TURA 2018
Núm. de referència : X2018017235

Antecedents
Primer.- Atès que l’Ajuntament d’Olot requereix contractar en règim de lloguer 20
cabines sanitàries portàtils amb pica, 5 cabines sanitàries aptes per a minusvàlids i 4
urinaris per donar servei al públic assistent durant les Festes del Tura d’enguany, com
es desprèn de l’informe de data 5 de juny de 2018, emès pel Sr. Jordi Serrat i Cruz,
Director de l’Àrea de Festes 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:
- TOI TOI SANITARIOS MÓVILES, SA.
- ALKIRENT SERVI, SL.
- COSTA DEL MARESME RENT, SL.
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Quart.- D’aquestes empreses varen presentar oferta dins el termini establert, les
empreses TOI TOI SANITARIOS MÓVILES SA i ALKIRENT SERVI SL. COSTA DEL
MARESME RENT SL va declinar-ho per trobar-se fora del seu radi de treball.
Cinquè.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per
TOI TOI SANITARIOS MÓVILES SA per haver presentat l’oferta més econòmica.
Sisè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals
de contractació.
Setè.- Atès que una vegada fetes les comprovacions oportunes no consta que s’hagi
adjudicat a l’empresa TOI TOI SANITARIOS MÓVILES SA 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).
Vuitè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa TOI TOI SANITARIOS MÓVILES SA i
atès que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la
prestació objecte del contracte.
Fonament jurídic
La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant
LCSP) i correspon a la modalitat de 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. Jordi Serrat i Cruz, Director de l’Àrea de
Festes de l’Ajuntament d’Olot, de data 5 de juny 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 TOI TOI SANITARIOS MOVILES SA, amb NIF núm. A6251812-1,
el contracte menor de subministrament en règim de lloguer de 20 cabines sanitàries
portàtils amb pica, 5 cabines sanitàries aptes per a minusvàlids i 4 urinaris per a 4
usuaris, pel preu de tres mil quatre-cents noranta-sis euros amb noranta cèntims
(3.496,90 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en dos mil vuit-cents noranta euros (2.890 €) de
pressupost net i sis-cents sis euros amb noranta cèntims (606,90 €) d’IVA calculat amb
un tipus del 21%.
Tercer.- La durada del contracte serà del 7 a l’11 de setembre de 2018.
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S’haurà de tenir instal·lades les 20 cabines sanitàries portàtils amb pica, les 5 cabines
sanitàries aptes per minusvàlids i els 4 urinaris per a 4 usuaris com a màxim el dia 7
de setembre de 2018 a les 12:00 hores. Les mateixes hauran d’estar retirades com a
màxim el dia 12 de setembre de 2018 a les 20:00 hores.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 3.496,90 €, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida del pressupost municipal:
Operació Referència Tipus
200220
Despeses

Partida
18410 338 227995

Import
3496.90

Descripció
FESTES DEL TURA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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 CC012018000299.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a TOI TOI SANITARIOS MÓVILES SA, al Dept. de
Tresoreria de l’Ajuntament d’Olot, al Dept. de Comptabilitat i Pressupostos, a l’Àrea de
Festes de l’Ajuntament d’Olot, a Jordi Serrat Cruz i a la resta d’empreses que han
presentat oferta.
S’aprova per unanimitat.
11.9. - SUBMINISTRAMENT GOTS REUTILITZABLES FESTES DEL TURA 2018
Núm. de referència : X2018017186

Antecedents
Primer.- Atès que l’Ajuntament d’Olor requereix contractar el subministrament de
36.000 gots reutilitzables per tal que les barraques i els bars que tenen barra al carrer
durant les Festes del Tura 2018, subministrin les begudes amb aquests gots i reduir
residus al carrer, com es desprèn de l’informe de data 5 de juny de 2018, emès pel Sr.
Jordi Serrat i Cruz, Director de l’Àrea de Festes 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:
- ECOLOGIA PER FESTES, SL
- INICIATIVES JÀSSERA, SL
- ARGAMANTA SOLUTIONS, SL
Quart.- D’aquestes varen presentar oferta dins el termini establert les empreses
ECOLOGIA PER FESTES SL I INICIATIVES JÀSSERA SL i d’acord amb l’informe de
valoració, la millor proposta és la presentada per ECOLOGIA PER FESTES SL per
haver presentat l’oferta més econòmica.
Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles
generals de contractació.
Sisè.- Atès que una vegada fetes les comprovacions oportunes no consta que s’hagi
adjudicat a l’empresa ECOLOGIA PER FESTES SL durant la present anualitat

17

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 ECOLOGIA PER FESTES 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. Jordi Serrat i Cruz, Director de l’Àrea de
Festes de l’Ajuntament d’Olot, de data 5 de juny 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 ECOLOGIA PER FESTES SL, amb NIF núm. B6424213-4, el
contracte menor de subministrament de 36.000 gots reutilitzables de 30 cl., de 6 colors
diferents i amb fotolit, pel preu de sis-mil quatre-cents setanta-tres euros amb dos
cèntims (6.473,02 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en cinc mil tres-cents quaranta-nou euros amb seixanta
cèntims (5.349,60 €) de pressupost net i mil cent vint-i-tres euros amb quaranta-dos
cèntims (1.123,42 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21%.
Tercer.- El lliurament dels 36.000 gots reutilitzables de 30 cl., de 6 colors diferents i
amb fotolit, s’haurà de realitzar com a màxim el dia 24 d’agost de 2018.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 6.473,02 €, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida del pressupost municipal:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 18410 338 227995

Import
6473.02

Descripció
FESTES DEL TURA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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 CC012018000296.
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Sisè.- Notificar aquesta resolució a ECOLOGIA PER FESTES SL, al Dept. de
Tresoreria de l’Ajuntament d’Olot, al Dept. de Comptabilitat i Pressupostos, a l’Àrea de
Festes de l’Ajuntament d’Olot , a Jordi Serrat Cruz i a la resta d’empreses que han
presentat oferta.
S’aprova per unanimitat.
12.1. - APROVAR ORDENACIONS DE DESPESES
Núm. de referència : X2018020027
En relació a l’expedient CPG22018000082 de , 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. 18/024 per un import de
168.267,90 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
168267.9

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
13.1. - APROVAR CERTIFICACIONS D'OBRA
Núm. de referència

: X2018020033

En relació a l’expedient CPG22018000083 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 certificació n.10 de RUBAU TARRES SA corresponent a les obres de
REMODELACIÓ DEL FIRAL PASSEIG DE L’ESCULTOR MIQUEL BLA amb càrrec a
la partida 18.140.1532.61910 “REMODELACIÓ DE FIRAL (PR17-659)” per un import
de 422.093,16 euros.
Aprovar la certificació n.3 de CONSTRUO CONTRUCCIONS GENERALS SL
corresponent a les obres de REURBANITZACIÓ I IMPERMEABILITZACIÓ DE LA
PLAÇA DEL MIG amb càrrec a la partida 18.140.1532.61907 “R17 RENOVACIÓ
PAVIMENT PL. DEL MIG (PR150000)” per un import de 65.719,77 euros.
Aprovar la certificació n.1 de COOPING RAMPS SL corresponent a les obres DE
REFORMA DE PARC DE PATINATGE (SKATEPARK) amb càrrec a la partida
18.330.342.63215 “REFORMA SKATE” per un import de 48.812,73 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
536625.66

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
14.1. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ENTITAT
Núm. de referència

: X2018020037

En relació a l’expedient CPG22018000084 i vist l’expedient administratiu i antecedents
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corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Procedir a la bestreta de 960,00 euros a l’ Associació Alliberem-nos en concepte
d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 2.400 euros, destinada
a l’activitat Festival Rebentem els armaris aprovada per la Junta de Govern Local de
data 07/06/2018.
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
200220
1800009018001
Despeses 18600 231 480006

Import
960

Descripció
SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
14.2. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'AGRUPACIÓ SARDANISTA
D'OLOT
Núm. de referència

: X2018020039

En relació a l’expedient CPG22018000085 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 8.000 euros a l’ AGRUPACIÓ SARDANISTA D’OLOT en
concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 20.000 euros,
destinada a l’activitat “Gresca al Firal” 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.
Operació Referència
Tipus
Partida
200220
1800361001001
Despeses 18400 334 480009

Import
8000

Descripció
SUBVENCIO AGRUPACIO
SARDANISTA D'OLOT

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
15.1. - PROJECTE EXECUTIU DE CONSTRUCCIÓ D’UN NOU DIPÒSIT,
CANONADES D’IMPULSIÓ I DISTRIBUCIÓ I D’UN NOU PUNT DE CAPTACIÓ A LA
CIUTAT D’OLOT.- PROPOSANT APROVAR DEFINITIVAMENT
Núm. de referència

: X2018007367

Vist que la Junta de Govern Local de data 22 de març de 2018 va adoptar, entre
d’altres, l’acord d’aprovar inicialment el projecte executiu de construcció d’un nou
dipòsit, canonades d’impulsió i distribució i un nou punt de captació a la ciutat d’Olot,
redactat per Plana Hurtós Enginyers, SLP.
Vist que el referit projecte es va exposar al públic pel termini de trenta dies en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 61 de 27 de març de 2018.
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Vist que durant el termini en el qual ha estat exposat al públic no s’han presentat
al·legacions ni suggeriments de cap tipus.
Vist que simultàniament al termini d’informació pública es va sol·licitar informe al Parc
Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa en data 3 d’abril de 2018, el qual ha emès
informe favorable amb condicions. Així mateix es va sol·licitar informe a l’Agència
Catalana de l’Aigua en data 14 de maig de 2018, que va emetre informe favorable amb
condicions.
Vist el projecte executiu de construcció d’un nou dipòsit, canonades d’impulsió i
distribució i un nou punt de captació a la ciutat d’Olot, redactat per Plana Hurtós
Enginyers, SLP al qual s’ha incorporat un annex corresponent al projecte d’integració
paisatgística, d’acord amb l’informe emès pel Parc Natural de la Zona Volcànica de la
Garrotxa.
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 UPOM2018000003, 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 DEFINITIVAMENT el projecte executiu de construcció d’un nou
dipòsit, canonades d’impulsió i distribució i un nou punt de captació a la ciutat d’Olot,
redactat per Plana Hurtós Enginyers, SLP al qual s’ha incorporat un annex
corresponent al projecte d’integració paisatgística.
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al web de
l’ajuntament.
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
S’aprova per unanimitat.
16.1. - PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE CAMINS VEÏNALS DE BATET.
DESGLOSSAT FASE II. MODIFICAT I.- Proposant aprovar definitivament
Núm. de referència

: X2018012529

Vist que la Junta de Govern Local de data 3 de maig de 2018 va adoptar, entre
d’altres, l’acord d’aprovar inicialment el projecte de pavimentació de camins veïnals de
Batet, desglossat Fase II, modificat I, redactat pel Director de l’Àrea d’Infraestructura i
Urbanisme en data abril de 2018.
Vist que el referit projecte es va exposar al públic pel termini de trenta dies en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 93 de 15 de maig de 2018.
Vist que durant el termini en el qual ha estat exposat al públic no s’han presentat
al·legacions ni suggeriments de cap tipus.
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.
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En relació a l’expedient UPOM2018000011, 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 DEFINITIVAMENT el projecte de pavimentació de camins
veïnals de Batet, desglossat Fase II, modificat I, redactat pel Director de l’Àrea
d’Infraestructura i Urbanisme en data abril de 2018.
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al web de
l’ajuntament.
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
S’aprova per unanimitat.
17.1. - MEMÒRIA VALORADA CORRESPONENT A LA DEFINICIÓ TÈCNICA DE
L’ACTUACIÓ PER A LA MILLORA DEL CONTROL DELS CABALS
SUBMINISTRATS EN ALTA.- PROPOSANT APROVAR
Núm. de referència

: X2018020305

Vista la memòria valorada corresponent a la definició tècnica de l’actuació per a la
millora del control dels cabals subministrats en alta, redactat per Sorea (Sociedad
Regional de Abastecimiento de Aguas), en data setembre de 2017, que té per objecte
la instal·lació de comptadors de sortida als dipòsits de la zona del Batet.
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 UPOM2018000024, 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 corresponent a la definició tècnica de
l’actuació per a la millora del control dels cabals subministrats en alta, redactat per
Sorea (Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas), en data setembre de 2017.
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.
18.1. - PROJECTE DE CIRCUIT NATURAL “LA MOIXINA – PLA DE LLACS”, 1ª
FASE REHABILITACIÓ DEL TRAM: MAS FUMAROLA / CAMÍ DEL TRIAI.PROPOSANT APROVAR INICIALMENT
Núm. de referència

: X2018020297

Vist el projecte corresponent al circuit natural “La Moixina – Pla de Llacs”, 1ª fase
rehabilitació del tram: mas Fumarola / camí del Triai, redactat per Volums Estudi
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d’Arquitectura, en data juny de 2018, que té per objecte definir i descriure les obres
necessàries per a la rehabilitació d’una part de l’itinerari concretament el tram que va
des del mas Can Fumarola al camí del Triai. Així com també es vol potenciar un espai
balcó-mirador situat entre el mas La Fàbrega i el mas El Lledoner col·locant un bancs,
un tòtem indicador dels punts singulars que hom pot veure des d’aquest punt i unes
papereres.
Vist l’informe favorable emès pel director de l’Àrea d’Infraestructura i Urbanisme en
data 27 de juny de 2018, que s’adjunta a l’expedient.
Vist l’art. 37, 38 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
En relació a l’expedient UPOM2017000023, 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 INICIALMENT el projecte corresponent al circuit natural “La
Moixina – Pla de Llacs”, 1ª fase rehabilitació del tram: mas Fumarola / camí del Triai,
redactat per Volums Estudi d’Arquitectura, en data juny de 2018.
SEGON.- SOTMETRE el present acord a informació pública pel termini de TRENTA
DIES, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis de la
corporació i al web de l’Ajuntament.
TERCER.- SOL·LICITAR informe a l’Agència Catalana de l’Aigua i al Parc Natural de
la Zona Volcànica de la Garrotxa.
QUART.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
S’aprova per unanimitat.
19.1. - CONCEDIR LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR PER A LA REFORMA I
REHABILITACIÓ D'UNA CASA UNIFAMILIAR AÏLLADA AL C/SANT JOSEP DE
CALASSANÇ, 19 D'OLOT.
OMA32018000040
Núm. de referència : X2018011960

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de RECER DEL MAR SL representat per
****, per a REFORMA I AMPLIACIÓ D'HABITATGE BIFAMILIAR AÏLLAT, al carrer
SANT JOSEP DE CALASSANÇ N.0019 , del municipi d’Olot.
Identificació de l’expedient: OMA32018000040
Situació: C SANT JOSEP DE CALASSANÇ N.0019
UTM: : 7398505 - 7398506
1.- En data 20/04/2018, RECER DEL MAR SL, amb NIF: B1755092-2, representat per
****, amb DNI: **** presenta projecte d’obres majors per REFORMA I AMPLIACIÓ
D'HABITATGE BIFAMILIAR AÏLLAT, amb situació al carrer C SANT JOSEP DE
CALASSANÇ N.19, d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per Lluís Puig i Coll.
2.- En data 13/06/2018 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.
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3.- En data 25/06/2018 l Lletrat d’Urbanisme ha emès informe favorable al respecte.
FONAMENT DE DRET
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny
de 2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de
setembre de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la
Generalitat de data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on
es situa l’edificació existent de URBÀ CONSOLIDAT, Zona d’edificació aïllada
unifamiliar d’intensitat 4 (clau 12.4)
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de
Catalunya, estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les
llicències d’obres. És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret
Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme.
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local,
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 30 de juny de 2015, que va delegar
aquesta competència en aquest òrgan municipal.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar a RECER DEL MAR SL amb NIF: B1755092-2, representat per ****
amb DNI: ****, llicència d’obres (OMA32018000040), per REFORMA I AMPLIACIÓ
D'HABITATGE BIFAMILIAR AÏLLAT, amb situació al C SANT JOSEP DE
CALASSANÇ N.0019 , del municipi d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per: Lluís
Puig i Coll.
SEGON. Informar que no podran inciar-se les obres en tant no es doni compliment als
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències
d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran
les corresponents actuacions sancionadores.
TERCER. El termini per començar les obres és de 12 mesos i el termini per acabar-les
és de 24 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir
qualsevol d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no
s’han acabat les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a
l’ordenament urbanístic vigent.
QUART. Donar compte de l’ingrés de les autoliquidacions que es detalla/en
seguidament: CRA2018600021 FMA2018600085
Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per:
Un pressupost de: 325332.82 euros
Base liquidable (3)
325332.82
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Drets
10410.65

% bonificació
0

Drets definitius
10410.65

Taxes Total Drets
525.30 10935.95

Garanties:
mov terrer + rep pav + ges res: 547.00 euros
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties

Euros
10935.95
547.00

CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats.
Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local
en sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de
Govern Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010.
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers.
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin.
3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a
l’interessat de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el
propi interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta
petició.
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos
així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i
podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de
l’Ajuntament, amb càrrec a l’interessat.
5.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar, una pròrroga del termini d’inici i/o final
de l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui.
De no existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència
assenyalat a l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar
les obres.
6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no
podran envair l’espai públic.
7.- Els desguassos interiors de l’edifici hauran de contenir el corresponent sifó inodor.
8.- Es prohibeix practicar als soterranis qualsevol obra que afecti la via pública o
terrenys del seu domini.
9.- No es permet que com a conseqüència de l’execució de les obres, s’embrutin els
embornals de la via pública, essent obligació del promotor l’adopció de les mesures
adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de
la fiança dipositada en concepte de moviment de terres o runes i reposició de
paviments.
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10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model,
rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la
corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència.
11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís,
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal.
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o
que afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació
vigent.
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les
prestacions de la Seguretat Social.
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la
corresponent llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals
que causi.
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En
cas d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les
sancions que corresponguin.
CONDICIONS PARTICULARS
1. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: 1) Document signat per contractista o
contractistes assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra, així com documentació
que acrediti la seva condició de contractista. 2) Document signat per arquitecte
assumint la direcció de l’obra.
2. Tot i tractar-se d'una edificació en volum disconforme amb el Pla d’ordenació
urbanística municipal (POUM), per superar el nombre màxims de plantes permès (B +
1PP), s'autoritza l'obra considerada de consolidació i rehabilitació, cas admès segons
article 125 del POUM i article 108.4 de la Llei d’urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010).
3. En aplicació de la normativa de seguretat contra incendis del Codi Tècnic de
l’Edificació, es condiciona la llicència a: la ventilació de l’aparcament i del vestíbul
d’independència es dimensionarà d’acord a les condicions del DB SI 3.8 i del DB HS3.
El titular és responsable d’executar i mantenir les i obres de seguretat anteriors i les
previstes a la documentació tècnica establertes per la normativa.
4. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres
elements propis de l’obra.
5. Com a mínim 48 hores abans de qualsevol operació de càrrega o de descàrrega
que impliqui ocupació de la via pública caldrà comunicar-ho a la Policia Municipal per
tal de preveure la senyalització necessària.
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6. Les obres d’enderroc i d’excavació previstes s’executarà d’acord amb les condicions
determinades a la vigent Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública.
7. S’imposa una fiança de 547,00 € per garantir la neteja i/o reposició de paviments de
la via pública que puguin afectar-se per l’execució de l’obra, especialment pels treballs
de moviment i transport de terres o runes previstos. Aquesta fiança també ha
d’assegurar la correcta gestió de residus generats per l’obra. La fiança s’haurà de
dipositar en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de
notificació de la concessió de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta llicència queda
supeditada a l’ingrés de la fiança en el termini esmentat.
8. D’acord amb l’article 75.1 del Decret 64/2014 pel qual s’aprova el Reglament sobre
la protecció de la legalitat urbanística, per a la primera utilització i ocupació de l’edifici
ampliat, la persona promotora ha de comunicar prèviament la finalització de les obres
a l’ajuntament. La comunicació ha d’anar acompanyada del certificat final d’ obra
expedit per la direcció facultativa de les obres en què han de constar els fets següents:
a) Data de finiment de les obres. b) Que les obres han estat executades de conformitat
amb el projecte tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions
de la llicència urbanística atorgada. c) Que l’edificació està en condicions de ser
utilitzada de conformitat amb l’ús autoritzat.
9. Per la concessió de la llicència de primera utilització, serà necessari presentar la
documentació que acrediti la correcta gestió de residus, d’acord amb les condicions de
l’Ordenança General de Gestió de Residus aprovada el 15/03/02 i modificada el
28/07/2005.
10. D’acord amb el Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari aprovat per Real
Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, i el Reial Decret 417/2006, de 7 d'abril, pel
qual es desenvolupa el text refós de la Llei del cadastre immobiliari, el termini per
declarar l’alteració cadastral és de 2 mesos a partir del dia següent a la data de
finalització de l’obra. A aquests efectes caldrà adreçar-se a l’Oficina d’atenció al
ciutadà (OAC) de l’Ajuntament d’Olot. Cal aportar la següent documentació: 1) Plànol
de situació i d'emplaçament, 2) Plànols definitius de cada planta, 3) Certificat final
d'obra, 4) Fotografia/es de la/les façana/es (10x15), 5), fotocòpia DNI del titular i 6)
Fotocòpia de les escriptures de propietat de la finca, (si cal). Tota la documentació es
pot adjuntar en format digital, o enviar-ho a cadastre@olot.cat.
S’aprova per unanimitat.
19.2. - CONCEDIR LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR DE REFORMA I AMPLIACIÓ DE
LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DEL C N OLOT
Núm. de referència

: X2018012081

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de CLUB NATACIO OLOT per
REFORMA I AMPLIACIÓ D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES, a l’AV. PERE
BADOSA N.12, del municipi d’Olot.
Identificació de l’expedient: OMA32018000041
Situació: AV PERE BADOSA N.0012
UTM: 9511203
1.- En data 25/04/2018, CLUB NATACIO OLOT amb DNI: G1706739-8, representat
per LAND URBANISME I PROJECTES SLP, presenta projecte d’obres majors per
REFORMA I AMPLIACIÓ D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES, amb situació al carrer
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AV PERE BADOSA N. 12 , d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per LAND
URBANISME I PROJECTES SLP.
2.- En data 25/06/2018 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.
3.- En data 25/06/2018 el Lletrat d’Urbanisme ha emès informe favorable al respecte.
FONAMENT DE DRET
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny
de 2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de
setembre de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la
Generalitat de data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on
es situa l’edificació existent de sòl urbà consolidat amb la qualificació de zona
d’equipament esportiu de titularitat privada (clau 4.2.b).
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de
Catalunya, estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les
llicències d’obres. És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret
Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme.
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local,
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 30 de juny de 2015, que va delegar
aquesta competència en aquest òrgan municipal.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar a CLUB NATACIO OLOT amb DNI: G1706739-8, representat
LAND URBANISME I PROJECTES SLP, llicència d’obres (OMA32018000041),
REFORMA I AMPLIACIÓ D'INSTAL·LACIONS ESPORTIVES, amb situació al
PERE BADOSA N.0012 , del municipi d’Olot, d’acord amb el projecte redactat
LAND URBANISME I PROJECTES SLP.

per
per
AV
per

SEGON. Informar que no podran inciar-se les obres en tant no es doni compliment als
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències
d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran
les corresponents actuacions sancionadores.
TERCER. El termini per començar les obres és de 12 mesos i el termini per acabar-les
és de 36 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir
qualsevol d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no
s’han acabat les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a
l’ordenament urbanístic vigent.
QUART. Donar compte de l’ingrès de les autoliquidació/ns que es detalla/en
seguidament: CRA2018600025 FMA2018600090 S82018600004
Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per: Un pressupost de: 1963010.10 euros
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1 Tanca provisional
Base liquidable (3)
Drets
1963010.10 62816.32

% bonificació Drets definitius
Taxes Total Drets
-95%
3140.82 1050.60
4191.42
Garanties:

mov terres + rep pav: 84807.46 euros
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties

Euros
4191.42
84807.46

CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats.
Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local
en sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de
Govern Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010.
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers.
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin.
3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a
l’interessat de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el
propi interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta
petició.
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos
així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i
podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de
l’Ajuntament, amb càrrec a l’interessat.
5.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar, una pròrroga del termini d’inici i/o final
de l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui.
De no existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència
assenyalat a l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar
les obres.
6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no
podran envair l’espai públic.
7.- Els desguassos interiors de l’edifici hauran de contenir el corresponent sifó inodor.
8.- Es prohibeix practicar als soterranis qualsevol obra que afecti la via pública o
terrenys del seu domini.
9.- No es permet que com a conseqüència de l’execució de les obres, s’embrutin els
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embornals de la via pública, essent obligació del promotor l’adopció de les mesures
adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de
la fiança dipositada en concepte de moviment de terres o runes i reposició de
paviments.
10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model,
rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la
corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència.
11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís,
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal.
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o
que afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació
vigent.
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les
prestacions de la Seguretat Social.
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la
corresponent llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals
que causi.
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En
cas d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les
sancions que corresponguin.
CONDICIONS PARTICULARS:
1. D'acord amb l'establert a l'article 1 del Decret 282/1991, no es poden iniciar les
obres de construcció si no s'ha presentat prèviament a l'Ajuntament el corresponent
projecte executiu i el programa de control de qualitat.
2. Les obres no es podran iniciar si no es disposa del projecte executiu informat
favorablement per la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments.
El projecte haurà d’incorporar els requisits següents:
2.1 Justificació de la resistència al foc dels elements estructurals, així com la dels
elements compartimentadors: dels sectors d’incendi i dels locals de risc especial.
(Segons DB SI 6 del Codi Tècnic de l’Edificació).
2.2 Justificació del grau de protecció de les escales, atenent als requeriments
necessaris segons grau de protecció corresponent. (Segons DB SI 3).
2.3 Justificació del sistema d’abastament d’aigua dels mitjans de lluita contra incendis.
(Segons DB SI 4).
2.4 Justificar que els mitjans de protecció activa, extintors i boques d’incendi
equipades, cobreixen la totalitat del risc (DB SI 4) i satisfan els requeriments
d’il·luminació d’emergència (DB SUA 4).
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2.5 Conformar els vestuaris com a local de risc especial especial. (Segons DB SI 1).
2.6 Determinar la densitat ocupació gimnàs en funció de si aquest disposa d’aparells o
no. (Segons DB SI 3).
3. Aquesta llicència d’obres resta subjecta a les condicions de l’informe de l’Agència
Catalana de l’Aigua que obra a l’expedient i que s’adjunta al document de resolució de
la llicència.
4. Aquesta llicència d’obres s’atorga sense perjudici de les condicions que puguin
derivar-se de l’expedient corresponent d’autorització o comunicació per modificació de
l’activitat.
5. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: Document signat per contractista o
contractistes assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra, així com documentació
que acrediti la seva condició de contractista.
6. Els responsables de l’obra es faran càrrec de comunicar amb antelació l’inici de
l’obra a la Policia Municipal i s’observaran les indicacions que pugui disposar en
relació a les condicions de seguretat i senyalització de l’ocupació de la via pública
prevista, que correrà a càrrec del promotor i contractista de l’obra. Es compliran les
normes de l’Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública aprovada el 27/04/95.
7. Els promotor de l’obra es farà càrrec de col·locar la senyalització següent:
1) un disc vertical de “P” de pàrquing amb una placa complementària indicant
“obligatori en línia”, a l’avinguda de Pere Badosa, tant a l’inici del carril de baixada com
al de pujada.
2) 6 rètols indicant: “Obres CNO. Per pas de camions de l’obra, CAL APARCAR EN
LÍNIA”, repartits al llarg de l’avinguda, 3 en el sentit de baixada i 3 en el de pujada.
Caldrà col·locar la senyalització esmentada abans de l’inici de l’obra, amb una
antelació mínima de 24 hores.
És convenient que els responsables del Club Natació Olot es facin càrrec de
comunicar als seu socis l’inici de l’obra i l’obligació d’aparcar en línia a l’avinguda de
Pere Badosa mentre sigui necessari per a l’execució de l’obra.
8. L’excavació prevista s’executarà d’acord amb les condicions determinades a la
vigent Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública.
9. S’imposa una fiança de 84.807,46 € per garantir la reposició de paviments i la neteja
de la via pública que puguin afectar-se per l’execució de l’obra. La fiança s’haurà de
dipositar en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de
notificació de la concessió de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta llicència queda
supeditada a l’ingrés de la fiança en el termini esmentat.
10. D’acord amb l’article 75.1 del Decret 64/2014 pel qual s’aprova el Reglament sobre
la protecció de la legalitat urbanística, per a la primera utilització i ocupació del conjunt
d’edificis reformat i ampliat, la persona promotora ha de comunicar prèviament la
finalització de les obres a l’ajuntament. La comunicació ha d’anar acompanyada del
certificat final d’ obra expedit per la direcció facultativa de les obres en què han de
constar els fets següents: a) Data de finiment de les obres. b) Que les obres han estat
executades de conformitat amb el projecte tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves
modificacions i les condicions de la llicència urbanística atorgada. c) Que l’edificació
està en condicions de ser utilitzada de conformitat amb l’ús autoritzat.
11. Per la concessió de la llicència de primera utilització serà necessari presentar: 1)
Documentació que acrediti el compliment de les condicions que pugi establir l’informe
de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments. 2)
Documentació que acrediti el compliment de les condicions de l’informe de l’Agència
Catalana de l’Aigua 3) Certificat emès per empresa acreditada legalment que certifiqui
la correcta gestió de residus d’acord amb les condicions de l’Ordenança General de
Gestió de Residus aprovada el 15/03/02 i modificada el 28/07/2005.
12. D’acord amb el Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari aprovat per Real
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Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, i el Reial Decret 417/2006, de 7 d'abril, pel
qual es desenvolupa el text refós de la Llei del cadastre immobiliari, el termini per
declarar l’alteració cadastral és de 2 mesos a partir del dia següent a la data de
finalització de l’obra. A aquests efectes caldrà adreçar-se a l’Oficina d’atenció al
ciutadà (OAC) de l’Ajuntament d’Olot. Cal aportar la següent documentació: 1) Plànol
de situació i d'emplaçament, 2) Plànols definitius de cada planta, 3) Certificat final
d'obra, 4) Fotografia/es de la/les façana/es (10x15), 5), fotocòpia DNI del titular i 6)
Fotocòpia de les escriptures de propietat de la finca, (si cal). Tota la documentació es
pot adjuntar en format digital, o enviar-ho a cadastre@olot.cat.
S’aprova per unanimitat.
20.1. - APROVAR EL PLA D'AUTOPROTECCIÓ DEL FESTIVAL REBENTEM ELS
ARMARIS.
Núm. de referència

: X2018019578

En relació a l’expedient PC012018000011 i 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:
Aprovar el Pla d'Autoprotecció del Festival Rebentem els armaris.
S’aprova per unanimitat.
21.1. - PROPOSANT ENCARREGAR AL CONSELL COMARCAL DE LA
GARROTXA QUE SOL·LICITI LA SUBVENCIÓ PER REDACTAR EL PLA LOCAL
DE PREVENCIÓ (PLP) DE RESIDUS MUNICIPALS DE LA GARROTXA I LA
PREVENCIÓ DEL MALBARAMENT ALIMENTARI ALS CENTRES EDUCATIUS.
Núm. de referència

: X2018019548

L’Ajuntament d’Olot té interès a sol·licitar la subvenció de la RESOLUCIÓ
TES/947/2018, d’11 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la
concessió de subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la
reutilització de residus municipals.
Actualment no disposa dels mitjans tècnics suficients per redactar la memòria tècnica
de les actuacions que cal dur a terme, ni la seva execució.
Vist que Consell Comarcal de la Garrotxa, per mitjà del Consorci de Medi Ambient i
Salut Pública (SIGMA), s’ha ofert per sol·licitar la subvenció en representació dels
municipis de la comarca que hi estiguin interessats i que assumirà les despeses que
no financi l’Agència de Residus de Catalunya.
De conformitat amb els articles 25.1.c) i 28 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització comarcal de
Catalunya; i els articles 10 o 116.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i
del procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Vist l’expedient administratiu SICO2018000003 i antecedents corresponents, el regidor
delegat de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern Local, adoptar els següents
acords:
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PRIMER.- Encarregar al Consell Comarcal de la Garrotxa la sol·licitud de la subvenció
de la RESOLUCIÓ TES/947/2018, d’11 de maig i l’execució de les actuacions objecte
de subvenció per a dos àmbits: la redacció del Pla Local de Prevenció (PLP) de
Residus Municipals de la Garrotxa i la prevenció del malbaratament alimentari als
centres educatius.
SEGON.- Facultar l’Alcaldia per signar la documentació que es derivi d’aquest
encàrrec.
TERCER.- Afirmar que no s’han sol·licitat altres ajuts públics o privats per a la mateixa
activitat / actuació.
QUART.- Afirmar que no es disposa de Pla Local de Prevenció (PLP) de Residus del
municipi d’Olot.
S’aprova per unanimitat.
22.1. - PROPOSANT DONAR COMPTE DELS ASSABENTATS D’OBERTURA I
DELS DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 18 I 20 DE JUNY DE 2018 RELATIUS
A L’ÀREA DE MEDI AMBIENT
Núm. de referència

: X2018019678

En relació a l’expedient AG012018000046, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern
Local, adoptar els següents acords:
Únic.- Donar compte dels assabentats d’obertura i dels decrets dictats entre els dies
18 i 20 de juny de 2018 relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen a
continuació:
Nom / comercial

Concepte

Adreça

Decret

Assabentat
obertura

Renault

Av. Europa 1

18/06/2018

Assabentat
obertura

Nacex

Ctra. de Sant Joan de les
Abadesses 38 B

18/06/2018

Assabentat de
canvi de nom

Vista òptica

Concessionari
de
vehicles
amb
taller
mecànic
Centre
de
distribució
postal
Òptica

C/Sant Esteve 27

1806/2018

Assabentat de
canvi de nom

Mingyun Zhang

Bar

Pl. Catalunya 11

18/06/2018

Assabentat de
canvi de nom

Olot Motor Girona
SLU

de
de

Ronda les Mates 32

18/06/2018

Assabentat de
canvi de nom

Olot Motor Girona
SLU

i
de

Ctra. de les Tries 92

18/06/2018

Assabentat
canvi de nom

Rodi Metro SL

Taller
reparació
vehicles
Reparació
venda
vehicles
Venda
reparació
pneumàtics

i
de

Av. Girona 85

20/06/2018

Tràmit
Activitats
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Arxiu expedient
canvi de nom
activitat
per
trasllat a un
altre local
Assabentat de
baixa

Carles
Sáez

Comercial
Pons

Romero

Rovira

Venda
de
mobiliari
de
cuina i bany

C/Joan Maragall 28

18/06/2018

Sabateria

C/Antoni Llopis 12 i local
afecte

20/06/2018

S’aprova per unanimitat.
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el
president aixeca la sessió a dos quarts 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
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