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ACTA NÚM. 30 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

26 DE JULIOL DE 2018 
 
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 26 de juliol 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 assisteixen, com a regidors de l’oposició, els Srs. Clara Casanovas i Sarsanedas, 
Josep Guix Feixas, Xavier García Zabal. 
 
Hi assisteix l’Interventor, Sr. Jordi Salvador Culí.  
 
Hi assisteix el Gerent, Sr. Jordi Güell i Güell. 
 
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 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 :  
 
- el dia 18 de juliol es va desplaçar a la ciutat alemanya d’Hamburg per visitar el 
President Puigdemont. Hi va anar a títol personal i ho explica per la seva significació.  
 
- el mateix dia 19, es va desplaçar a Barcelona per mantenir tres entrevistes :   amb la 
Sra. ANNA MIQUEL, tècnica de la Direcció General d’Administració Local, amb la Sra. 
TERESA MEDINA, tècnica del departament d’Economia i Hisenda i amb l’Hble. Sr. 
DAMIÀ CALVET, Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.   
 
- el dia 20 de juliol, va fer entrega d’una placa de reconeixement a dues treballadores 
de l’Ajuntament que es jubilen el present mes d’agost : l’ALICIA MESTRES, Conserge 
de l’Escola Municipal de Música i la MONTSE FEIXAS,  que primerament havia 
treballat d’Auxiliar de Llar d’Infants i actualment feia d’Auxiliar Administrativa de 
l’IMEJO.  I s’acorda fer-los arribar una carta de felicitació per la jubilació i d’agraïment 
pels serveis prestats a la ciutat.  
Aquest mateix dia, es va desplaçar a Girona, per tenir una entrevista conjunta amb el 
Sr. ALBERT BRAMON, Subdelegat del Govern a Girona, amb la Sra. JOSEFINA 
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PRESAS, Secretària de la Tresoreria de la Seguretat Social i amb el Sr. ANGEL 
PÉREZ, Director de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, pel tema de l’edifici de la 
Seguretat Social a Olot.  
 
- el dia 23 de juliol,al matí, va assistir a la reunió de la Comissió Permanent del clúster 
carni Innovacc i a la tarda, va assistir al Consell d’Administració de Ràdio Olot i 
finalment a la presentació de  “L’estudi de la restauració a Catalunya. Hàbits de 
comportaments i tendències” que va anar a càrrec de la Sra. MUNTSA VILALTA, 
directora general de Comerç, que va tenir lloc a la seu de Dinàmig.  
 
- el dia 24 de juliol va assistir a la reunió del Patronat de la Fundació de l’antic Hospital 
Sant Jaume que va tenir lloc a la biblioteca del mateix edifici i seguidament a la 
presentació del cartell de festes, efectuat aquest any pel reconegut fotògraf Pep Sau,  
que es va celebrar al pati de l’antic hospital. 
 
- i finalment ahir 25 de juliol, va assistir a la Missa en honor a Sant Jaume, que va tenir 
lloc a la capella de l’antic Hospital, a l’homenatge als treballadors que porten 25 anys 
al centre i als que aquest any es jubilen i a l’acte d’homenatge i reconeixement a les 
Germanes de la Comunitat Vedruna pel servei que durant 171 anys,  han prestat a la 
ciutat d’Olot.  
 
3. - DISPOSICIONS.- Assabentats de les disposicions publicades en els butlletins 

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

4.1. - APROVACIÓ ATORGAMENT I PAGAMENT SUBVENCIÓ PER A 
PROPIETARIS D'HABITATGES DESOCUPATS. 

 
Núm. de referència : X2018022859     
 
En relació a les bases específiques per a l’atorgament de subvencions destinades a 
propietaris d’habitatges desocupats que els posin en lloguer, aprovades per la Junta 
de Govern Local de data 15 de març de 2018 i publicades al BOP núm. 62 de 28 de 
març de 2018, quedant aprovades definitivament segons publicació del BOP núm. 85 
de 3 de maig de 2018. 
 
Havent examinat i valorat els Serveis Tècnics Municipals la sol·licitud presentada pel 
Sr. **** (registre E2018011294), per l’habitatge situat al c. Clivillers, núm. 22, 1r, amb 
un cost d’actuació de 6.148,01 €. 
 
Vist l’informe final emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 14 de juny de 2018 
2018, així com la documentació justificativa presentada pel Sr. ****, resultant correcta i 
favorable. 
 
En relació a l’expedient HA042018000006, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Concedir ajut econòmic de 6.000,00 € (sis mil euros) al Sr. **** (39018000H), 
per l’habitatge del c. Clivillers, 22, 1r d’Olot.  
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Segon.- Que es procedeixi al pagament de l’ajut econòmic atorgat, a càrrec de: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200340 1801192 Despeses 18140  1521 480034 6000 SUBVENCIONS HABITATGE 140 999 999 099 999 999 

 
Tercer.- En el supòsit de donar-se els requisits que es recullen en el Títol II de la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, el beneficiari n’haurà de donar 
compliment. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.1. - CONVENI SPONSORS FESTES DEL TURA 2018-MANXA 1876,S.L. 
 
Núm. de referència : X2018022489     
 
En relació a l’expedient FE022018000016 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  MANXA 1876 SL, serà patrocinadora de les Festes del Tura . 
 
2.- El patrocini de les Festes del Tura 2018  queda establert en les següents 
contraprestacions de l`Àrea de Festes: 
 
3.- L’Empresa  MANXA 1876 SL, amb motiu de les prestacions que li atorga el present 
conveni, ingressarà a l’Ajuntament la quantitat de: 700,00   €. 
 
És per això que s’aprova la liquidació núm: BFL-2018-800017 per l’esmentat import de: 
700,00   €. 
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  MANXA 1876 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. 
 

5.2. - CONVENI SPONSORS FESTES DEL TURA 2018-MECANIQUES 
GARROTXA,S.A. 

 
Núm. de referència : X2018022495     
 
En relació a l’expedient FE022018000017 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  MECANICAS GARROTXA SA, serà patrocinadora de les Festes del 
Tura . 
 
2.- El patrocini de les Festes del Tura 2018 queda establert en les següents 
contraprestacions de l`Àrea de Festes: 
 
3.- L’Empresa  MECANICAS GARROTXA SA, amb motiu de les prestacions que li 
atorga el present conveni, ingressarà a l’Ajuntament la quantitat de: 1000,00 €. 
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És per això que s’aprova la liquidació núm: BFL-2018-800016 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  MECANICAS GARROTXA SA  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. 
 
5.3. - CONVENI SPONSORS FESTES DEL TURA 2018-PERE BOADA COMAS,S.L. 
 
Núm. de referència : X2018022500     
 
En relació a l’expedient FE022018000018 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  PERE BOADA COMAS SL, serà patrocinadora de les Festes del Tura  
 
2.- El patrocini de les Festes del Tura 2018 queda establert en les següents 
contraprestacions de l`Àrea de Festes: 
 
3.- L’Empresa  PERE BOADA COMAS 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-2018-800015 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  PERE BOADA COMAS 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. 
 

5.4. - CONVENI SPONSORS FESTES DEL TURA 2018- HIPERDECORACIÓ,S.L. 
 
Núm. de referència : X2018022768     
 
En relació a l’expedient FE022018000019 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  HIPER DECORACIO SA, serà patrocinadora de les Festes del Tura.  
 
2.- El patrocini de les Festes del Tura 2018 queda establert en les següents 
contraprestacions de l`Àrea de Festes: 
 
3.- L’Empresa  HIPER DECORACIO SA, amb motiu de les prestacions que li atorga el 
present conveni, ingressarà a l’Ajuntament la quantitat de: 3000,00  €. 
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És per això que s’aprova la liquidació núm: BFL-2018-800018 per l’esmentat import de: 
3000,00  €. 
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  HIPER DECORACIO SA  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. 
 

6.1.1 - PAGAMENT D'UN COMPLEMENT DE NOCTURNITAT AL PERSONAL DE 
LA POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS EL MES DE JUNY DE 2018 
 
Núm. de referència : X2018021656     
 
Atès l’informe del Sergent de la Policia Municipal de data 5 de juliol de 2018. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132018000090 i antecedents corresponents, l’Alcalde, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
D’acord amb el que estableix l’annex 1, aprovat pel Ple d’aquesta Corporació en la 
sessió celebrada el dia 26 de març de 1992, sobre els serveis de nocturnitat de la 
Policia Municipal. 
 
Primer.- Pagament d’un complement de nocturnitat al personal de la Policia Municipal 
que es relaciona a continuació pels serveis realitzats durant el mes de juny de 2018: 
 
 

Nom i Cognoms Data Dies Serveis Import (€) 

**** Juny 2018 3 Nocturnitat 34,50 € 

**** Juny 2018 7 Nocturnitat 80,50 € 

**** Juny 2018 7 Nocturnitat 80,50 € 

**** Juny 2018 1 Nocturnitat 11,50 € 

**** Juny 2018 5 Nocturnitat 57,50 € 

**** Juny 2018 4 Nocturnitat 31,88 € 

**** Juny 2018 7 Nocturnitat 55,79 € 

**** Juny 2018 11 Nocturnitat 87,67 € 

**** Juny 2018 7 Nocturnitat 55,79 € 

**** Juny 2018 7 Nocturnitat 55,79 € 

**** Juny 2018 8 Nocturnitat 63,76 € 

**** Juny 2018 7 Nocturnitat 55,79 € 

**** Juny 2018 6 Nocturnitat 47,82 € 

**** Juny 2018 7 Nocturnitat 55,79 € 

**** Juny 2018 6 Nocturnitat 47,82 € 

**** Juny 2018 4 Nocturnitat 31,88 € 

**** Juny 2018 8 Nocturnitat 63,76 € 

**** Juny 2018 7 Nocturnitat 55,79 € 

**** Juny 2018 1 Nocturnitat 7,97 € 
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TOTAL    981,80 € 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 18180  132  121031 981.80 ALTRES COMPLEMENTS 

NOCTURNITAT SEGURETAT 
180 008 999 999 999 999 

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

6.1.2. - PAGAMENT PAGA EXTRAORDINÀRIA PER JORNADES DE NIT AL 
PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONENT AL PERÍODE GENER - 

JUNY DE 2018 
 
Núm. de referència : X2018022553     
 
D’acord amb el que estableix l’annex 1, aprovat pel Ple d’aquesta Corporació en la 
sessió celebrada el dia 26 de març de 1992, sobre els serveis de nocturnitat de la 
Policia Municipal. 
 
Atès l’informe del Sergent de la Policia Municipal de data 5 de juliol de 2018. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132018000094 i antecedents corresponents, l’alcalde, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Pagament de la paga extraordinària per les jornades de nit del personal de la Policia 
Municipal que es relaciona a continuació pels serveis extraordinaris realitzats des del 
mes de gener fins al juny de 2018: 
 

Nom i Cognoms Data Serveis Import (€) 

**** Gener-Juny 18 Paga extraordinària estiu 18 41,23 € 

**** Gener-Juny 18 Paga extraordinària estiu 18 33,25 € 

**** Gener-Juny 18 Paga extraordinària estiu 18 43,89 € 

**** Gener-Juny 18 Paga extraordinària estiu 18 53,73 € 

**** Gener-Juny 18 Paga extraordinària estiu 18 38,57 € 

**** Gener-Juny 18 Paga extraordinària estiu 18 51,74 € 

**** Gener-Juny 18 Paga extraordinària estiu 18 25,87 € 

**** Gener-Juny 18 Paga extraordinària estiu 18 1,99 € 

**** Gener-Juny 18 Paga extraordinària estiu 18 41,23 € 

**** Gener-Juny 18 Paga extraordinària estiu 18 27,93 € 

**** Gener-Juny 18 Paga extraordinària estiu 18 30,59 € 

**** Gener-Juny 18 Paga extraordinària estiu 18 45,22 € 

**** Gener-Juny 18 Paga extraordinària estiu 18 37,24 € 

**** Gener-Juny 18 Paga extraordinària estiu 18 61,69 € 

**** Gener-Juny 18 Paga extraordinària estiu 18 38,57 € 

**** Gener-Juny 18 Paga extraordinària estiu 18 57,71 € 

**** Gener-Juny 18 Paga extraordinària estiu 18 9,31 € 

**** Gener-Juny 18 Paga extraordinària estiu 18 34,58 € 

**** Gener-Juny 18 Paga extraordinària estiu 18 25,27 € 
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**** Gener-Juny 18 Paga extraordinària estiu 18 34,58 € 

**** Gener-Juny 18 Paga extraordinària estiu 18 37,24 € 

**** Gener-Juny 18 Paga extraordinària estiu 18 37,24 € 

**** Gener-Juny 18 Paga extraordinària estiu 18 34,58 € 

**** Gener-Juny 18 Paga extraordinària estiu 18 37,24 € 

**** Gener-Juny 18 Paga extraordinària estiu 18 5,32 € 

**** Gener-Juny 18 Paga extraordinària estiu 18 25,87 € 

TOTAL    911,68 € 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a la partida: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 18180  132  121031 911.68 ALTRES COMPLEMENTS  

NOCTURNITAT SEGURETAT 
180 008 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.2.1 - PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL AL PERSONAL DE LA 
POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS EL MES DE JUNY DE 2018 

 
Núm. de referència : X2018022561     
 
Atès l’informe del Sergent de la Policia Municipal de data 6 de juliol del 2018. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132018000095 i antecedents corresponents, l'Alcalde, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord: 
 
Únic.- Pagament d’una gratificació especial al personal de la Policia Municipal que es 
relaciona a continuació pels serveis extraordinaris realitzats durant mes de juny de 
2018. 
 

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

****   

11/06/2018 REFORÇ TORN. RETIRAR VEHICLES MERCAT 3,00 L 43,65 € 

11/06/2018 REFORÇ TORN. RETIRAR VEHICLES MERCAT 0,75 12,47 € 
     

****     

07/06/2018 REUNIO. ESTAR EN LA MESA ELECTORAL 1,00 L 14,55 € 
     

****     

01/06/2018 REFORÇ TORN.  8,25 137,20 € 

16/06/2018 ACTE FESTIU. SHOPPING NIT 2,00 33,26 € 

16/06/2018 ACTE FESTIU. SHOPPING NIT 2,00 33,26 € 
     

****     

23/06/2018 REVETLLA SANT JOAN.  8,25 137,20 € 
     

****     

02/06/2018 REFORÇ TORN.  8,25 137,20 € 

03/06/2018 PLEGAR TARD. PERLLON. DEL TORN REALITZ H.E. 1,25 20,79 € 
     

****     

17/06/2018 REFORÇ TORN. CAPORAL DE TORN 8,25 150,98 € 
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****     

18/06/2018 REFORÇ TORN. CAPORAL DE TORN 8,25 150,98 € 

22/06/2018 REFORÇ TORN.  8,25 150,98 € 
     

****     

23/06/2018 REVETLLA SANT JOAN.  8,25 150,98 € 
     

****     

23/06/2018 REVETLLA SANT JOAN.  8,25 137,20 € 
    

****    

16/06/2018 ACTE FESTIU. SHOPPING NIT 2,00 33,26 € 

16/06/2018 REFORÇ TORN. SHOPPING NIT 2,00 33,26 € 

23/06/2018 REVETLLA SANT JOAN.  8,25 137,20 € 

26/06/2018 REFORÇ TORN. MANCA DE PERSONAL 8,25 137,20 € 

TOTAL  1.651,59 € 
 

Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 18180  132  13001 1595.47 HORES EXTRAORDINARIES SEGURET180 008 999 999 999 999 
0  Despeses 18180  134  13001 56.12 HORES EXTRAORDINARIES SEGUR

GRUA) 
180 008 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

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

DE JUNY DE 2018 
 
Núm. de referència : X2018022916     
 
 
Vist l’expedient administratiu RH132018000097 i antecedents corresponents, que 
inclou l’informe adjunt de recursos humans conjuntament amb tresoreria, secretaria i 
intervenció, de data 19 de juny, amb número NI022018001230, de no compliment de la 
normativa vigent en quant al número màxim d’hores extraordinàries anuals per 
treballador. 
 

Atès l’informe del Director tècnic de la Brigada Municipal amb número d’expedient 
NI022018001223, de data 19 de juliol de 2018, i l’informe NI022018000911, de data 5 
de juny de 2018, l’Alcalde, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Pagament d’una gratificació al personal de la Brigada Municipal que es relaciona a 
continuació, pels serveis extraordinaris realitzats durant el mes de juny de 2018: 
 

Cognoms i Nom Data Brigada / Tipus servei Hores Import 

****  ELECTRICISTES Oficial 1º 13,50 241,21 € 

Acte. De 21:30 h a 22:00 h . Connexió , guàrdia 
i desconnexió a la Plaça  

16/06/201
8 

S. Diürn 0,50 7,28 € 

Acte. De 08:00 h a 12:00 h. Instal·lar focus , 
pancarta i fer diverses  

16/06/201
8 

S. Festiu 4,00 66,52 € 

Acte. De 07:00 h a 10:00 h i 19:00 h a 21:00 h. 
Connexió ,desconnexió,  

17/06/201
8 

S. Festiu 5,00 83,15 € 

Acte. De 16:30 h a 17:30 h. Connexió de 16/06/201 S. Mínim  1,00 25,50 € 
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generador a les Fonts de Sant Roc. 8 
Acte. De 19:00 h a 20:00 h. Connexió de llums 
a Sant Esteve pel Shopping  

16/06/201
8 

S. Mínim  1,00 25,50 € 

Acte. De 22:00 h a 24:00 h . Connexió , guàrdia 
i desconnexió a la Plaça  

16/06/201
8 

S. Nocturn 2,00 33,26 € 

****  ELECTRICISTES Oficial 1º 5,00 83,70 € 

Acte. De 16:00 h a 20:00 h. Donar corrent el 
Barri Mas Bernat i a la Skate  

29/06/201
8 

S. Diürn 4,00 58,20 € 

Acte. De 10:00 h a 11:00 h. Donar corrent a 
l'Hospici  

30/06/201
8 

S. Mínim  1,00 25,50 € 

****  ELECTRICISTES Oficial 1º 3,00 76,50 € 

Acte. De 21:00 h a 22:00 h. Apagar E.P. A la 
Plaça Major. 

21/06/201
8 

S. Mínim  1,00 25,50 € 

Acte. De 22:00 h a 23:00 h. Desconnectar Clip a 
la Plaça Major. 

21/06/201
8 

S. Mínim  1,00 25,50 € 

Acte. De 21:00 h a 22:00 h. Desconnectar 
espectable, Install Party del Núria  

22/06/201
8 

S. Mínim  1,00 25,50 € 

****  FUSTERS Oficial 1º 11,00 176,69 € 

Acte. De 16:00 h a 19:00 h. Muntar escenari per 
la festa Ofolk i també pel  

13/06/201
8 

S. Diürn 3,00 43,65 € 

Acte. De 19:00 h a 22:00 h. Desmuntar escenari 
de la Plaça Clarà.  

23/06/201
8 

S. Festiu 3,00 49,89 € 

Acte. De 07:00 h a 11:00 h. Muntar escenari de 
la Plaça Clarà. Muntar  

23/06/201
8 

S. Festiu 4,00 66,52 € 

Acte. De 22:00 h a 23:00 h. Desmuntar escenari 
de la Plaça Clarà.  

23/06/201
8 

S. Nocturn 1,00 16,63 € 

****  FUSTERS Supervisor 21,00 351,87 € 

Acte. De 16:00 h a 19:00 h. Muntar escenari per 
la festa Ofolk i també pel  

13/06/201
8 

S. Diürn 3,00 44,79 € 

Acte. De 07:00 h a 10:00 h. Portar taules , 
cadires i tanques al Pavelló Firal  

10/06/201
8 

S. Festiu 3,00 51,18 € 

Acte. De 07:00 h a 14:00 h. Portar cadires a la 
Plaça Picasso per E.R.P.  

17/06/201
8 

S. Festiu 7,00 119,42 € 

Acte. De 19:00 h a 22:00 h. Desmuntar escenari 
de la Plaça Clarà.  

23/06/201
8 

S. Festiu 3,00 51,18 € 

Acte. De 07:00 h a 11:00 h. Muntar escenari de 
la Plaça Clarà. Muntar  

23/06/201
8 

S. Festiu 4,00 68,24 € 

Acte. De 22:00 h a 23:00 h. Desmuntar escenari 
de la Plaça Clarà.  

23/06/201
8 

S. Nocturn 1,00 17,06 € 

****  JARDINERS Oficial 1º 9,00 143,43 € 

Acte. De 16:00 h a 19:00 h. Treure taules i 
cadires de l'escola Sant Roc.  

06/06/201
8 

S. Diürn 3,00 43,65 € 

Acte. De 07:00 h a 13:00 h. Treure escenari, 
cadires , taules i tanques  

09/06/201
8 

S. Festiu 6,00 99,78 € 

****  JARDINERS Oficial 1º 33,00 509,27 € 

Acte. De 16:00 h a 20:00 h. Desmuntar escenari 
i treure taules i cadires 

05/06/201
8 

S. Diürn 4,00 58,20 € 

Acte. De 16:00 h a 19:00 h. Treure taules i 
cadires de l'escola Sant Roc.  

06/06/201
8 

S. Diürn 3,00 43,65 € 

Acte. De 16:00 h a 21:00 h. Muntar escenari a 
la Plaça Major. Portar  

19/06/201
8 

S. Diürn 5,00 72,75 € 

Acte. De 16:00 h a 19:00 h. Desmuntar escenari 
de la Festa de l'escola Cor  

20/06/201
8 

S. Diürn 3,00 43,65 € 

Acte. De 16:00 h a 20:00 h. Treure escenari , 
cavallets fusta , cadires  

26/06/201
8 

S. Diürn 4,00 58,20 € 

Acte. De 07:00 h a 13:00 h. Treure escenari, 
cadires , taules i tanques 

09/06/201
8 

S. Festiu 6,00 99,78 € 

Acte. De 19:00 h a 22:00 h. Desmuntar escenari 
de la Plaça Clarà.  

23/06/201
8 

S. Festiu 3,00 49,89 € 

Acte. De 07:00 h a 11:00 h. Muntar escenari de 
la Plaça Clarà. Muntar  

23/06/201
8 

S. Festiu 4,00 66,52 € 
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Acte. De 22:00 h a 23:00 h. Desmuntar escenari 
de la Plaça Clarà.  

23/06/201
8 

S. Nocturn 1,00 16,63 € 

****  JARDINERS Supervisor 19,00 300,71 € 

Acte. De 16:00 h a 19:00 h. Treure taules i 
cadires de l'escola Sant Roc.  

06/06/201
8 

S. Diürn 3,00 44,79 € 

Acte. De 16:00 h a 21:00 h. Muntar escenari a 
la Plaça Major. Portar  

19/06/201
8 

S. Diürn 5,00 74,65 € 

Acte. De 16:00 h a 19:00 h. Desmuntar escenari 
de la Festa de l'escola Cor  

20/06/201
8 

S. Diürn 3,00 44,79 € 

Acte. De 19:00 h a 22:00 h. Desmuntar escenari 
de la Plaça Clarà.  

23/06/201
8 

S. Festiu 3,00 51,18 € 

Acte. De 07:00 h a 11:00 h. Muntar escenari de 
la Plaça Clarà. Muntar  

23/06/201
8 

S. Festiu 4,00 68,24 € 

Acte. De 22:00 h a 23:00 h. Desmuntar escenari 
de la Plaça Clarà.  

23/06/201
8 

S. Nocturn 1,00 17,06 € 

****  MAGATZEM Encarregat 28,00 745,70 € 

Acte. De 16:00 h a 20:00 h. Desmuntar escenari 
i treure taules i cadires 

05/06/201
8 

S. Diürn 4,00 65,44 € 

Acte. De 16:00 h a 21:00 h. Muntar escenari a 
la Plaça Major. Portar  

19/06/201
8 

S. Diürn 5,00 81,80 € 

Acte. De 16:00 h a 19:00 h. Desmuntar escenari 
de la Festa de l'escola Cor  

20/06/201
8 

S. Diürn 3,00 49,08 € 

Acte. De 07:00 h a 13:00 h. Treure escenari, 
cadires , taules i tanques de la  

09/06/201
8 

S. Festiu 6,00 112,26 € 

Acte. De 07:00 h a 10:00 h. Portar taules , 
cadires i tanques al Pavelló Firal  

10/06/201
8 

S. Festiu 3,00 56,13 € 

Acte. De 07:00 h a 14:00 h. Portar cadires a la 
Plaça Picasso per E.R.P.  

17/06/201
8 

S. Festiu 7,00 130,97 € 

Actes diversos. De 19:30h a 23:30h. Cantania: 
desmuntar tarima i treure cadires  

13/05/201
8 

S. Festiu 4,00 74,84 € 

Actes diversos. De 07:00h a 12:00h.Cantania: 
Muntar tarimes pavelló esports i portar 

13/05/201
8 

S. Festiu 5,00 93,55 € 

Actes diversos. De 16:00h a 19:00h. Portar 
taules i cadires a camp futbol St Pere  

19/05/18 S. Festiu 3,00 56,13 € 

Actes diversos. De 10:00h a 11:00h. Xerrics: 
portar taules i cadires.- 

05/05/18 S. Mínim  1,00 25,50 € 

****  OPERATIVA Oficial 1º 39,00 611,13 € 

Acte. De 16:00 h a 19:00 h. Treure taules i 
cadires de l'escola Sant Roc.  

06/06/201
8 

S. Diürn 3,00 43,65 € 

Acte. De 16:00 h a 19:00 h. Muntar escenari per 
la festa Ofolk i també pel  

13/06/201
8 

S. Diürn 3,00 43,65 € 

Acte. De 16:00 h a 21:00 h. Muntar escenari a 
la Plaça Major. Portar  

19/06/201
8 

S. Diürn 5,00 72,75 € 

Acte. De 16:00 h a 19:00 h. Desmuntar escenari 
de la Festa de l'escola Cor  

20/06/201
8 

S. Diürn 3,00 43,65 € 

Acte. De 16:00 h a 20:00 h. Treure escenari , 
caballets fusta , cadires  

26/06/201
8 

S. Diürn 4,00 58,20 € 

Acte. De 07:00 h a 13:00 h. Treure escenari, 
cadires , taules i tanques  

09/06/201
8 

S. Festiu 6,00 99,78 € 

Acte. De 07:00 h a 14:00 h. Portar cadires a la 
Plaça Picasso per E.R.P.  

17/06/201
8 

S. Festiu 7,00 116,41 € 

Acte. De 19:00 h a 22:00 h. Desmuntar escenari 
de la Plaça Clarà.  

23/06/201
8 

S. Festiu 3,00 49,89 € 

Acte. De 07:00 h a 11:00 h. Muntar escenari de 
la Plaça Clarà. Muntar  

23/06/201
8 

S. Festiu 4,00 66,52 € 

Acte. De 22:00 h a 23:00 h. Desmuntar escenari 
de la Plaça Clarà.  

23/06/201
8 

S. Nocturn 1,00 16,63 € 

****  OPERATIVA Supervisor 48,00 778,41 € 

Acte. De 16:00 h a 20:00 h. Desmuntar escenari 
i treure taules i cadires  

05/06/201
8 

S. Diürn 4,00 59,72 € 

Acte. De 16:00 h a 19:00 h. Treure taules i 
cadires de l'escola Sant Roc.  

06/06/201
8 

S. Diürn 3,00 44,79 € 

Acte. De 16:00 h a 21:00 h. Muntar escenari a 
la Plaça Major. Portar  

19/06/201
8 

S. Diürn 5,00 74,65 € 

Acte. De 16:00 h a 19:00 h. Desmuntar escenari 20/06/201 S. Diürn 3,00 44,79 € 
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de la Festa de l'escola Cor  8 
Acte. De 16:00 h a 20:00 h. Treure escenari , 
caballets fusta , cadires  

26/06/201
8 

S. Diürn 4,00 59,72 € 

Acte. De 09:00 h a 14:00 h. Muntatge sardanes 
de Corpus a l'Hospici 

03/06/201
8 

S. Festiu 5,00 85,30 € 

Acte. De 07:00 h a 13:00 h. Treure escenari, 
cadires , taules i tanques  

09/06/201
8 

S. Festiu 6,00 102,36 € 

Acte. De 07:00 h a 10:00 h. Portar taules , 
cadires i tanques al Pavelló Firal  

10/06/201
8 

S. Festiu 3,00 51,18 € 

Acte. De 07:00 h a 14:00 h. Portar cadires a la 
Plaça Picasso per E.R.P.  

17/06/201
8 

S. Festiu 7,00 119,42 € 

Acte. De 19:00 h a 22:00 h. Desmuntar escenari 
de la Plaça Clarà.  

23/06/201
8 

S. Festiu 3,00 51,18 € 

Acte. De 07:00 h a 11:00 h. Muntar escenari de 
la Plaça Clarà. Muntar  

23/06/201
8 

S. Festiu 4,00 68,24 € 

Acte. De 22:00 h a 23:00 h. Desmuntar escenari 
de la Plaça Clarà.  

23/06/201
8 

S. Nocturn 1,00 17,06 € 

****  PALETES Oficial 1º 32,00 492,64 € 

Acte. De 16:00 h a 20:00 h. Desmuntar escenari 
i treure taules i cadires  

05/06/201
8 

S. Diürn 4,00 58,20 € 

Acte. De 16:00 h a 19:00 h. Treure taules i 
cadires de l'escola Sant Roc.  

06/06/201
8 

S. Diürn 3,00 43,65 € 

Acte. De 16:00 h a 21:00 h. Muntar escenari a 
la Plaça Major. Portar  

19/06/201
8 

S. Diürn 5,00 72,75 € 

Acte. De 16:00 h a 19:00 h. Desmuntar escenari 
de la Festa de l'escola Cor  

20/06/201
8 

S. Diürn 3,00 43,65 € 

Acte. De 16:00 h a 20:00 h. Treure escenari , 
caballets fusta , cadires i  

26/06/201
8 

S. Diürn 4,00 58,20 € 

Acte. De 07:00 h a 13:00 h. Treure escenari, 
cadires , taules i tanques  

09/06/201
8 

S. Festiu 6,00 99,78 € 

Acte. De 07:00 h a 14:00 h. Portar cadires a la 
Plaça Picasso per E.R.P.  

17/06/201
8 

S. Festiu 7,00 116,41 € 

TOTAL 
 

 274,50 4.511,26 € 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 18142  1522 13001 1021.20 HORES EXTRAORDINARIES B

EDIFICIS 
142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 18142  171  13001 953.41 HORES EXTRAORDINARIES B
JARDINERS 

142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 18142  165  13001 401.41 HORES EXTRAORDINARIES ENLLU
BRIGADA 

142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 18142  1532 13001 2135.24 HORES EXTRAORDINARIES 
PUBLIQUES 

142 002 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
6.2.3 - PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL A DIVERS PERSONAL DE 

LES OFICINES PELS SERVEIS EXTRAORDINARIS REALITZATS EL MES DE 
JUNY DE 2018 

 
Núm. de referència : X2018022515     
 
Vist l’expedient administratiu RH132018000093 i antecedents corresponents, que 
inclou l’informe adjunt de recursos humans conjuntament amb tresoreria, secretaria i 
intervenció, de data 13 de juliol, de no compliment de la normativa vigent en quant al 
número màxim d’hores extraordinàries anuals per treballador. 
 
Atès les sol·licituds presentades amb els vist-i-plau de la cap de l’OAC, del cap de 
secció d’ingressos, de la cap de l’oficina del cadastre, de la secretària,  i l’informe 
NI022018001128 de la cap de progrés econòmic, l’Alcalde proposa a la Junta de 
Govern Local l’adopció dels següents acords: 
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Pagament d’una gratificació especial a divers personal de les oficines de l’Ajuntament 
que es relaciona a continuació pels serveis extraordinaris realitzats durant el mes de 
juny de 2018: 
 

Nom i Cognoms Subàrea Data Serveis 
Núm. 
hores 

Import €) 

**** Progrés 
econòmic 

6-8/06/18 
Festa del Barri de 
Bonavista 

2 f A2 54,38 € 

**** Urbanisme 09/06/18 Casament 1 40,80 € 
**** OAC 03/06/18 Sardana de Corpus 4 58,68 € 
**** Ingressos 

Juny i 2-
5/07/18 

Redistribució tasques per 
IT treballadores. 

17,5 141,22 € 

**** Cadastre Juny 
Preparació ponència 
valors indisp. 

21 410,34 € 

**** Secretaria Juny Volum de tasques 21 499,59 € 

TOTAL        
 

1.205,01 € 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 18200  430  13001 54.38 HORES EXTRAORDINARIES DINAM

GRAL. 
200 009 999 999 999 999 

0  Despeses 18140  150  13001 40.80 HORES EXTRAORDINARIS URBANISM
GRAL 

140 001 999 999 999 999 

0  Despeses 18130  920  13001 558.27 HORES EXTRAORDINARIES ADMINIS
GENERAL 

130 001 999 999 999 999 

0  Despeses 18130  932  13001 551.56 HORES EXTRAORDINARIES INGRE
URBANA 

130 001 999 999 999 999 

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

MUNICIPAL REALITZADES EL MES DE JUNY DE 2018 
 
Núm. de referència : X2018022944     
 
Atès l’informe del Director tècnic de la Brigada Municipal de data 19 de juliol de 2018 
amb número d’expedient NI022018001224. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132018000098 i antecedents corresponents, l’Alcalde, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Únic.- Pagament de les hores complementàries realitzades durant el mes de juny de 
2018 pel personal de la Brigada Municipal que es relaciona a continuació: 
 

Cognoms i Nom Data Brigada/ Tipus de 
servei 

Hores Import 

****  ELECTRICISTES Oficial 1º 7,50 177,95 € 

Acte. De 17:30 h a 18:00 h. Connexió 
corrent "Foodtrucjs" furgonetes  

08/06/2018 S. Festiu 0,50 8,32 € 

Avaria. De 18:00 h a 19:00 h.  
Comprovar funcionament enllumenat 
farola  

08/06/2018 S. Festiu 1,00 16,63 € 

Acte. De 01:00 h a 02:00 h. 
Desconnectar tot i treure corrent per 
la Festa  

08/06/2018 S. Mínim  1,00 25,50 € 

Acte. De 14:00 h a 15:00 h. Connexió 08/06/2018 S. Mínim  1,00 25,50 € 
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corrent escenari per la Festa  
Acte. De 19:00 h a 20:00 h. Connexió 
corrent centenari poetessa Montserrat  

08/06/2018 S. Mínim  1,00 25,50 € 

Acte. De 20:00 h a 21:00 h. Connexió 
focus i corrent pel sopar de la Festa  

09/06/2018 S. Mínim  1,00 25,50 € 

Acte. De 09:00 h a 10:00 h. Connexió 
corrent "Activitats espai públic " ,  

10/06/2018 S. Mínim  1,00 25,50 € 

Acte. De 16:30 h a 17:30 h. Connexió 
corrent bar mòbil per la Festa del 
Barri 

28/06/2018 S. Mínim  1,00 25,50 € 

****  ESCOLES Oficial 1º 24,00 376,24 € 

Acte. De 16:00 h a 20:00 h. 
Desmuntar escenari i treure taules i 
cadires 

05/06/2018 S. Diürn 4,00 58,20 € 

Acte. De 16:00 h a 19:00 h. Treure 
taules i cadires de l'escola Sant Roc.  

06/06/2018 S. Diürn 3,00 43,65 € 

Acte. De 16:00 h a 20:00 h. Treure 
escenari , cavallets fusta , cadires  

26/06/2018 S. Diürn 4,00 58,20 € 

Acte. De 07:00 h a 13:00 h. Treure 
escenari, cadires , taules i tanques 

09/06/2018 S. Festiu 6,00 99,78 € 

Acte. De 07:00 h a 14:00 h. Portar 
cadires a la Plaça Picasso per E.R.P.  

17/06/2018 S. Festiu 7,00 116,41 € 

****  JARDINERS Oficial 1º 8,00 116,40 € 

Acte. De 16:00 h a 21:00 h. Muntar 
escenari a la Plaça Major. Portar  

19/06/2018 S. Diürn 5,00 72,75 € 

Acte. De 16:00 h a 19:00 h. 
Desmuntar escenari de la Festa de 
l'escola Cor  

20/06/2018 S. Diürn 3,00 43,65 € 

****  OPERATIVA Oficial 1º 16,00 241,12 € 

Acte. De 16:00 h a 19:00 h. Muntar 
escenari per la festa Ofolk   

13/06/2018 S. Diürn 3,00 43,65 € 

Acte. De 16:00 h a 21:00 h. Muntar 
escenari a la Plaça Major. Portar  

19/06/2018 S. Diürn 5,00 72,75 € 

Acte. De 16:00 h a 20:00 h. Treure 
escenari , cavallets fusta , cadires  

26/06/2018 S. Diürn 4,00 58,20 € 

Acte. De 07:00 h a 14:00 h. Portar 
cadires a la Plaça Picasso per E.R.P.  

17/06/2018 S. Festiu 4,00 66,52 € 

****  OPERATIVA Oficial 1º 22,00 345,06 € 

Acte. De 16:00 h a 20:00 h. 
Desmuntar escenari i treure taules i 
cadires  

05/06/2018 S. Diürn 4,00 58,20 € 

Acte. De 16:00 h a 19:00 h. Treure 
taules i cadires de l'escola Sant Roc.  

06/06/2018 S. Diürn 3,00 43,65 € 

Acte. De 16:00 h a 19:00 h. Muntar 
escenari per la festa Ofolk  

13/06/2018 S. Diürn 3,00 43,65 € 

Acte. De 09:00 h a 14:00 h. Muntatge 
sardanes de Corpus a l'Hospici 

03/06/2018 S. Festiu 5,00 83,15 € 

Acte. De 07:00 h a 14:00 h. Portar 
cadires a la Plaça Picasso per E.R.P.  

17/06/2018 S. Festiu 7,00 116,41 € 

****  PINTORS Oficial 1º 4,00 58,20 € 

Acte. De 16:00 h a 20:00 h. Treure 
escenari , cavallets fusta , cadires 

26/06/2018 S. Diürn 4,00 58,20 € 

TOTAL   81,50 1.314,97 € 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 18142  1522 121032 612.39 HORES COMPLEMENTARIES B

EDIFICIS 
142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 18142  171  121032 116.40 HORES COMPLEMENTARIES B
JARDINERS 

142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 18142  1532 121032 586.18 HORES COMPLEMENTARIES BRIGAD142 002 999 999 999 999 
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PUBLIQUES 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. OBRES 
 

7.1. - APROVACIÓ EXPEDIENT, APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRAN L'ADJUDICACIÓ DE LES 

OBRES DEPAVIMENTACIÓ DELS CAMINS VEÏNALS DE BATET  (DESGLOSSAT 
FASE II); I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 

 
Núm. de referència : X2018023108    
 

Tipus contracte OB D'OBRES 
Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 
Criteris MU UNIC CRITERI 

  
Vist l’informe motivant la necessitat e idoneïtat de contractar les obres del projecte de 
pavimentació de camins veïnals de Batet (Desglossat Fase 2), emès pels serveis 
tècnics de l’Àrea d’Infraestructura, Urbanisme i Brigada de l’Ajuntament d’Olot, als 
efectes del que disposa l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic (LCSP). 
 
Vist que l’objecte de la contractació és l’execució de les obres de pavimentació de 
camins veïnals de Batet (Desglossat Fase 2), d’acord amb el projecte d’obres aprovat 
per la Junta de Govern Local en sessió ordinària del dia 28 de juny de 2018. amb un 
pressupost total per contracte de 42.594,81€ (IVA inclòs). 
 
Atès que, de conformitat amb el que disposa l’artilce 116 de la LCSP la celebració de 
contractes per part de les administracions públiques requerirà la prèvia tramitació de 
l’expedient, que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del 
contracte en els termes previstos a l’article 28 de l’esmentada LCSP. 
 
Vist que a l’expedient s’han incorporat el Plec de clàusules administratives particulars i 
el plec de prescripcions tècniques (Projecte d’obres), d’acord amb el que disposa 
l’article 116.3 de la LCSP. 
 
El valor estimat del contracte és de 35.202,32€, IVA exclòs, als efectes de determinar 
el procediment d'adjudicació i la publicitat. 

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 de l’article 159.6 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 
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Junta de Govern Local.   
 
Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la 
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret de data 27 
d’octubre de 2017. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12018000016 i antecedents corresponents, 
com a regidora delegada d'Organització, proposo a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
Primer.- INICIAR l'expedient de contractació de les obres de pavimentació de camins 
veïnals de Batet (Desglossat Fase 2), incorporant-hi la documentació a què fa 
referència l'article 116 del LCSP. 
  
Segon.- APROVAR l'expedient de contractació administrativa de les obres de 
pavimentació de camins de Batet (Desglossat Fase 2), amb un import de licitació de 
quaranta-dos mil cinc-cents noranta-quatre euros amb vuitanta-un cèntims 
(42.594,81€), IVA inclòs, i un termini  màxim d'execució de 2 setmanes.  
 
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la 
contractació de les obres de pavimentació de camins de Batet (Desglossat Fase 2). 
 
Quart.- DISPOSAR l’obertura del procediment d’adjudicació que es tramitarà de forma 
ordinària, per procediment obert simplificat abreujat, aplicant més d’un criteri 
d’adjudicació, quantificables automàticament, d’acord amb el que disposen els articles 
145, 146 i 159 de la LCSP, 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. 
  
Cinquè.- APROVAR i AUTORITZAR la despesa d’import 42.594,81€, IVA inclòs, 
corresponent al pressupost d’execució del Projecte d’obres, dels quals 35.202,32€ 
corresponen al pressupost base i 7.392,49€ a l’import de l’’IVA, calculat al tipus del 
21%. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200  Despeses 18140  1532 61900 42594.81 CAMINS DE BATET  

( CAMI DE LA LLET) 
100 001 001 001 000 000 

 
Sisè.- CONVOCAR la licitació i tramitar l'expedient de contractació de les obres de 
pavimentació de camins de Batet (Desglossat Fase 2), 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. 
 
Setè.- Designar al tècnic municipal, Sr. Ramon Prat Molas, com a Director de ls obres 
que actuarà de Responsable del contracte, amb les facultats i de conformitat amb el 
que disposa l’article 62 de la LCSP. 
 
Vuitè.- Designar al tècnic d’Infraestructura i Obres, Sr. Xavier Canal Molas, com a 
Coordinador de Seguretat i Salut d’aquestes obres. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.2. - APROVACIO EXPEDIENT, APROVACIO PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRAN L'ADJUDICACIO DE LES 
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OBRES DE MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DEL CARRER ANTONI SOLER, I 
CONVOCATÒRIA DE LICITACIO 

 
Núm. de referència : X2018023117    
 

Tipus contracte OB D'OBRES 
Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 
Criteris UN ÚNIC CRITER 

  
Vist l’informe motivant la necessitat e idoneïtat de contractar les obres de millora 
d’accessibilitat al carrer Antoni Soler, emès pels serveis tècnics de l’Àrea 
d’Infraestructura, Urbanisme i Brigada de l’Ajuntament d’Olot, als efectes del que 
disposa l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic 
(LCSP). 
 
Vist que l’objecte de la contractació és l’execució de les obres de millora 
d’accessibilitat al carrer Antoni Soler, d’acord amb la memòria valorada aprovada per 
la Junta de Govern Local en sessió ordinària del dia 24 de maig de 2018, amb un 
pressupost total per contracte de 24.150,33€ (IVA inclòs). 
 
Atès que, de conformitat amb el que disposa l’article 116 de la LCSP la celebració de 
contractes per part de les administracions públiques requerirà la prèvia tramitació de 
l’expedient, que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del 
contracte en els termes previstos a l’article 28 de l’esmentada LCSP. 
 
Vist que a l’expedient s’han incorporat el Plec de clàusules administratives particulars i 
el plec de prescripcions tècniques (memòria valorada), d’acord amb el que disposa 
l’article 116.3 de la LCSP. 
 
El valor estimat del contracte és de 19.958,95 €, IVA exclòs, als efectes de determinar 
el procediment d'adjudicació i la publicitat. 

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 de l’article 159.6 de 
la LCSP.  
  
Atès que d’acord amb la informació d’Intervenció hi ha crèdit suficient a la partida 
consignada i pot ordenar-se la despesa proposada. 
 
Examinada la documentació que consta a l’expedient, vist l’informe de Secretaria i de 
conformitat amb allò establert a la Disposició Addicional Segona de la LCSP. 
 
De conformitat amb el decret de l'Alcaldia de 26  de juny de 2015 de delegació de 
competències, la competència per a l'aprovació d'aquest acord està delegada a la 
Junta de Govern Local.   
 
Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la 
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret de data 27 
d’octubre de 2017. 
I vis l’expedient administratiu núm. CCS12018000017 i  antecedents corresponents, 
com a  regidora delegada d'Organització, proposo a la Junta de Govern Local, 
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l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- INICIAR l'expedient de contractació de les obres de millora d’accessibilitat al 
carrer Antoni Soler, 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 
d’accessibilitat al carrer Antoni Soler, amb un import de licitació de vint-i-quatre mil 
cent cinquanta euros amb trenta-tres cèntims (24.150,33 €), IVA inclòs, i un termini  
màxim d'execució d’1 mes.  
 
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la 
contractació de les obres de millora d’accessibilitat al carrer Antoni Soler. 
 
Quart.- DISPOSAR l’obertura del procediment d’adjudicació que es tramitarà de forma 
ordinària, per procediment obert simplificat abreujat, aplicant més d’un criteri 
d’adjudicació, quantificables automàticament, d’acord amb el que disposen els articles 
145, 146 i 159 de la LCSP, 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. 
  
Cinquè.- APROVAR i AUTORITZAR la despesa d’import 24.150,33, IVA inclòs, 
corresponent al pressupost d’execució de la memòria valorada de les obres, dels quals 
19.958,95€ corresponen al pressupost base i 4.191,38€ a l’import de l’’IVA, calculat al 
tipus del 21%. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200  Despeses 18140  1532 61912 24150.33 ACTUACIONS BARRI DE  

SANT MIQUEL (PR18) 
100 001 001 001 000 000 

 
Sisè.- CONVOCAR la licitació i tramitar l'expedient de contractació de les obres de 
millora d’accessibilitat al carrer Antoni Soler, 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. 
 
Setè.- Designar al tècnic municipal, Sr. Ramon Prat Molas, com a Director de les obres 
que actuarà de Responsable del contracte, amb les facultats i de conformitat amb el 
que disposa l’article 62 de la LCSP. 
 
Vuitè.- Designar al tècnic d’Infraestructura i Obres, Sr. Xavier Canal Molas, com a 
Coordinador de Seguretat i Salut d’aquestes obres. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SERVEIS. 
 

7.3. - ALLIBERAR PART DE RESERVA DE CRÈDIT DEL CONTRACTE VIGENT 
DELS SERVEIS D'ALLOTJAMENT DELS ESTADANTS DE FABER 

 
Núm. de referència : X2017011974     
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 29 de juny de 2017, es va adjudicar el 
contracte dels Serveis d’allotjament dels estadants de la Residència d’Arts, Ciències i 
Humanitats d’Olot, a favor de l’empresa CONGECARIBE 2012, SL  pel preu màxim 
anual de 92.917 €, IVA inclòs (84.470 € + 8.447 € en concepte d’IVA). 
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El contracte es va formalitzar en data 11 de juliol de 2017, iniciant els seus efectes el 
dia 3 d’agost de 2017. 
 
L’import del contracte es distribuïa de la següent forma: 
-any 2017 : 29.000 € (IVA inclòs) 
-any 2018: 63.917 € (IVA inclòs)  
 
Vist l’informe del director de “FABER” de data 24 de juliol de 2018 que demana 
l’alliberament de 20.917,13 € de la reserva de crèdit a favor de l’empresa 
CONGECARIBE 2012, SL del contracte que finalitza el dia 3 d’agost d’enguany. 
 
I vist l’expedient  administratiu núm. CCS12017000012  i vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d'Organització, proposa a la Junta 
de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Alliberar , la quantitat de 20.917,31 €  de la reserva de crèdit aprovada per la 
Junta de Govern Local del dia 29 de juny  de 2017 a favor de l’empresa 
CONGECARIBE 2012, SL” per a la prestació del contracte dels serveis d’allotjament 
dels estadants de la Residència d’Arts, Ciències i Humanitats  fins a 3  d’agost de 
2018. 
 
Segon.- La quantitat esmentada s’abonarà a la partida núm. 18.400.334.227992 
“residència d’Arts, Ciències i Humanitats”  
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1800029001 Despeses 18400  334  227992 -20917.13 RES. D'ARTS, CIENCIES I  

HUMANITATS 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.4. - PRÒRROGA DEL CONTRACTE DELS SERVEIS D'ALLOTJAMENT DELS 
ESTADANTS DE LA RESIDÈNCIA D'ARTS, CIÈNCIES I HUMANITATS D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2017011974     
 
Antecedents: 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 29 de juny de 2017, es va adjudicar el 
contracte dels Serveis d’allotjament dels estadants de la Residència d’Arts, Ciències i 
Humanitats d’Olot, a favor de l’empresa CONGECARIBE 2012, S.L., pel preu màxim 
anual de 92.917,00€ , IVA inclòs (84.470€ + 8.447€ en concepte d’IVA). 
 
El preu del contracte comprèn: 

- El preu unitari pels serveis d’allotjament i manutenció (amb una previsió 
màxima anual de 1.322 pernoctacions) = 60€/u + 6 € d’IVA. 

- El preu anual per la posada a disposició d’un espai comú = 3.650€ + 365€, 
d’IVA. 

- El preu anual per la posada a disposició d’una sala de conferències = 1.500€ + 
150€ d’IVA. 

-  
El contracte es va formalitzar en data 11 de juliol de 2017, iniciant els seus efectes el 
dia 3 d’agost de 2017. 
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De conformitat amb la clàusula 4 6 del Plec de clàusules administratives particulars i el 
pacte quart del contracte, la durada del contracte s’establí en un (1) any, amb efectes 
del dia 3 d’agost de 2017, prorrogable per una anualitat més, fins a un màxim de dos 
(2) anys, per mutu acord de les parts. 
 
Vist  que el contracte amb l’empresa CONGECARIBE 2012, S.L., finalitza el proper dia 
3 d’agost de 2018. 
 
Vist l’informe emès, en data 24 de juliol de 2018, pel director de FABER, favorable a la 
pròrroga del contracte per un any, del 4 d’agost de 2018 fins al 3 d’agost de 2019. 
 
 I vist  l’expedient  administratiu  núm. CCS12017000012 i antecedents corresponents, 
la regidora delegada  d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer. PRORROGAR, amb efectes a partir del dia 4 d’agost de 2018, el contracte de 
Serveis d’allotjament dels estadants de la Residència d’Arts, Ciències i Humanitats 
d’Olot, subscrit amb l’empresa CONGECARIBE 2012, S.L., amb NIF. B5512730, pel 
termini d’un any (del 4 d’agost de 2018 fins al 3 d’agost de 2019) i en els mateixos 
termes del contracte inicial. 
 
Segon.- L’import màxim anual de la despesa ascendeix a 92.917,00€, IVA inclòs, 
(84.470 + 8.447€ en concepte d’IVA), amb el següent detall: 
 
a) Serveis d’allotjament i manutenció (pernoctació), amb una previsió màxima anual de 
1.322 pernoctacions: 
- preu unitari 60 € (IVA exclòs) + 6 € (IVA 10%)  
 
b) La posada a disposició d’un espai comú: 
- preu anual: 3.650 € (IVA exclòs) + 365 € (IVA 10%)  
 
c) La posada a disposició d’una sala de conferències: 
- preu anual : 1.500 € (IVA exclòs) + 150 € (IVA 10%) 
 
L’import màxim del 4 d’agost al 31 de desembre de 2018, és de trenta dos mil euros 
(32.000€), IVA inclòs. Aquest import es desglossa en trenta-un mil set-cents vuitanta-
cinc euros amb quaranta-dos cèntims (31.785,42 €) de pressupost  net i dos-cents 
catorze euros  amb cinquanta-vuit cèntims (214,58 €) d’IVA, calculat al 10%, amb el 
següent detall: 
 
a) Serveis d’allotjament i manutenció: 29.639,59€ 
 
b) La posada a disposició d’un espai comú: 1.520,83€ (IVA exclòs) + 152,08€ (IVA 
10%) 
 
c) La posada a disposició d’una sala de conferències: 625€ (IVA exclòs) + 62,50€ (IVA 
10%) 
 
La resta, de l’1 de gener de 2019 a 3  d’agost de 2019, que ascendeix, com a màxim a 
60.917 €) IVA inclòs., amb càrrec al Pressupost 2019. 
 
Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització se 
subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos. 
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Tercer.-  Aprovar i disposar la despesa  pel que fa a l’exercici 2018 ( des de 4 d’agost 
a 31 de desembre de 2018) per un import de 32.000 €  (IVA inclòs) amb càrrec a la 
partida núm. 18.400.334.227992 “ Residència d’Arts, Ciències i Humanitats” del 
Pressupost Municipal. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18400  334  227992 32000 RES. D'ARTS, CIENCIES  

I HUMANITATS 
100 001 001 001 000 000 

 

Quart.- Notificar aquests acords a l’empresa “CONGECARIBE 2012, SL” 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.5. - PRÒRROGA I REVISIO PREU CONTRACTE ARRENDAMENT LOCAL DE 
LES "SITGES" UBICAT A LA ZONA DE L'ESTACIO 

 
Núm. de referència : X2018023313     
 
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 25 de juliol de 1996 va adjudicar la cessió 
d’ús en arrendament d’un local de les sitges ubicat a la zona de l’Estació d’Olot per un 
termini de 10 anys, amb l’entitat “SAT LA VALL DE BAS” 
 
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 26 de juliol de 2006 va acordar 
prorrogar per cin anys el contracte esmentat, fins a 25 de juliol de 2011. 
 
Atès que segons estableix la clàusula segona del plec el contracte es pot prrrogar 
d’any en any fins a un màxim de 25 anys  previ acord  d’ambdues parts.  
 
Atès que segons s’estableix en la clàusula tercera del plec , el preu de l’arrendament 
s’actualitzarà  anualment i de manera acumulativa d’acord amb l’IPC i que a juny de 
2017 es fixa en 2,3% 
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012018000387 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 25 de juliol de 2018 el 
contracte d’arrendament d’un local de les “sitges” ubicat a la zona de l’Estació i 
adjudicat a la SAT N 1656 VALL DE BAS (F1705022-0)  
 
Segon.- Augmentar en un 2,3% el preu de l’arrendament i fixar-lo en CENT 
CINQUANTA-TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS (153,02 €) + IVA mensuals; amb 
efectes del dia 1 de juliol de 2018. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.6. - NO PRÒRROGA DEL CONTRACTE  EN RÈGIM DE LLOGUER DEL 
SUMINISTRAMENT DE L'ENLLUMENAT ORNAMENTAL NADALENC A LA CIUTAT 

D'OLOT 
 
Núm. de referència : X2016017966     
Antecedents: 
Per acord de la Junta de Govern Local celebrada en data 27 d’octubre de 2016, 
s’adjudicà el LOT 1 (àrea comercial) del contracte en règim de lloguer, del 
subministrament de l’enllumenat ornamental nadalenc a la Ciutat d’Olot, a favor de 
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l’empresa XIMENEZ CATALUNYA, SLU, amb CIF. B65848889, pel preu anual de 
45.645,79€, IVA inclòs. 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de la mateixa data, s’adjudicà el LOT 2 
(accessos i rotondes) del contracte en règim de lloguer, del subministrament de 
l’enllumenat ornamental nadalenc a la Ciutat d’Olot, a favor de l’empresa XIMENEZ 
CATALUNYA, SLU, amb CIF. B65848889, pel preu anual de 21.974,22€, IVA inclòs. 
 
Tant el contracte corresponent al LOT 1 com el contracte corresponent al LOT 2 es 
van formalitzar en data 2 de novembre de 2016, mitjançant documents administratius 
independents. 
 
D’acord amb la clàusula 5 del Plec de Clàusules Administratives Particulars 
reguladores de la contractació, la durada del contracte es de 2 anys, podent ser 
objecte de pròrroga per 1 any més, fins a un màxim de tres anys (2+1), havent 
d’iniciar-se les prestacions objecte del contracte el dia 15 d’octubre de cada una de les 
anualitats de la durada. 
 
Atès que la durada inicial del contracte (2 anys) ha finalitzat, procedeix l’Ajuntament 
d’Olot manifestar-se sobre la possible pròrroga establerta en el mateix. 
 
Vist que no és voluntat d’aquest Ajuntament fer ús de la pròrroga prevista en el 
contracte, com es desprèn de l’informe tècnic del director de la Brigada Municipal 
d’Obres i Serveis de l’ajuntament d’Olot.  
 
I vist l’expedient  administratiu núm. CCS12016000023 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- NO PRORROGAR per l’anualitat 2018, el contracte en règim de lloguer, del 
subministrament de l’enllumenat ornamental nadalenc a la Ciutat d’Olot, corresponent 
al LOT 1 (àrea comercial), subscrit entre l’Ajuntament d’Olot i l’empresa XIMENEZ 
CATALUNYA, SLU, en data 2 de novembre de 2016. 
 
Segon.- NO PRORROGAR per l’anualitat 2018, el contracte en règim de lloguer, del 
subministrament de l’enllumenat ornamental nadalenc a la Ciutat d’Olot, corresponent 
al LOT 2 (accessos i rotondes), subscrit entre l’Ajuntament d’Olot i l’empresa 
XIMENEZ CATALUNYA, SLU, en data 2 de novembre de 2016. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a l’empresa XIMENEZ CATALUNYA, SLU; Brigada 
Municipal; Comptabilitat i Pressupostos; Tresoreria i Contractació i Compres  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
7.7. - REQUERIMENT PER CONTINUAR PRESTANT EL SERVEI DE PREVENCIÓ 

DE RISCOS LABORALS EN LES DISCIPLINES DE SEGURETAT EN EL TREBALL, 
HIGIENE INDUSTRIAL, ERGONOMIA I PSICOLOGIA APLICADA I DE VIGILANCIA 
DE LA SALUT DE L'AJUNTAMENT D'OLOT I ELS SEUS INSTITUTS MUNICIPALS 

 
Núm. de referència : X2014016028     
 
Antecedents: 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 26 de febrer de 2015, es va adjudicar el 
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contracte dels Serveis de prevenció de riscos laborals en les disciplines de seguretat 
en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicologia aplicada i de vigilància de la 
salut de l’Ajuntament d’Olot i els seus Instituts Municipals, a favor de la societat 
PREVEMONT SOCIEDAD DE PREVENCION, SLU, pel preu anual de 12.813,80€, IVA 
exclòs, d’acord amb el següent detall: 
 

- 5.671,80€, en concepte de prevenció tècnica de riscos laborals. 
- 2.093,00€, en concepte de vigilància de la salut. 
- 5.049,00€, en concepte de reconeixements mèdics i anàlisis per a les 

persones. 
-  

El contracte es va formalitzar en data 30 de març de 2015, iniciant els seus efectes a 
partir del dia 31 de març de 2015. 
 
De conformitat amb la clàusula 6 del Plec de clàusules administratives particulars 
reguladores del contracte (PCAP), la durada del contracte s’establí en dos (2) anys, 
prorrogable per un (1) any més, essent la durada màxima del mateix, de tres (3) anys. 
 
Per acord de la Junta de Govern Local celebrada en data 16 de març de 2017, es va 
acordar prorrogar l’esmentat contracte fins el dia 30 de març de 2018.  
Atès que s’han d’iniciar els tràmits per licitar novament el servei. 
 
Atès que en data 20 de juliol de 2018 ha estat emès informe per part del Departament 
de Recursos Humans, en el que es declara que és necessari que el servei no quedi 
interromput. 
 
Atès que el nou contracte no entrarà en vigor abans del dia 31 de març de 2018, doncs 
falten seguir els tràmits de la corresponent licitació. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12014000029 i antecedents corresponent, la 
regidora- delgada d’Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer. REQUERIR a l’empresa PREVEMONT SOCIEDAD DE PREVENCION, SLU , 
amb NIF. B39610647, per tal que continuï prestant els  Serveis de prevenció de riscos 
laborals en les disciplines de seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i 
psicologia aplicada i de vigilància de la salut de l’Ajuntament d’Olot i els seus Instituts 
Municipals, en els mateixos termes que els previstos al contracte signat en data 30 de 
març de 2015 i fins que s’iniciï el nou servei derivat de la formalització del contracte 
amb l’empresa adjudicatària del nou procediment de licitació o com a màxim fins el 30 
de setembre de 2018. 
 
L’import màxim anual de la despesa ascendeix a 12.813,80€, IVA exclòs (14.444,41€, 
IVA inclòs),  d’acord amb el següent detall: 

- 5.671,80€, en concepte de prevenció tècnica de riscos laborals + 1.191,08€ en 
concepte d’IVA calculat al 21%. 

- 2.093,00€, en concepte de vigilància de la salut + 439,53€ en concepte d’IVA 
calculat al 21%. 

- 5.049,00€, en concepte de reconeixements mèdics i anàlisis per a les 
persones. 

 
El cost corresponent al període de 31 de març de 2018 a 30 de setembre de 2018 (sis 
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mesos), és de 6.406,90€, IVA exclòs (7.222,20€, IVA inclòs) d’acord amb el següent 
detall: 

- 2.835,90€, en concepte de prevenció tècnica de riscos laborals + 595,54€ 
d’IVA calculat al 21%. 

- 1.046,50€, en concepte de vigilància de la salut + 219,76€, d’IVA calculat al 
21%. 

- 2.524,50€, en concepte de reconeixements mèdics i anàlisis per a les 
persones. 

-  
Segon.- APROVAR la despesa d’import 6.406,90€ + 815,30€, en concepte d’IVA, amb 
càrrec a la partida núm. 18.130.920.16009 “altres quotes socials” del Pressupost 
municipal. 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18130  920  16009 3611.10 ALTRES QUOTES SOCIALS 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.1. - APROVAR EL PROTOCOL PER A LA IDENTIFICACIÓ DE LA SIGNATURA 
ELECTRÒNICA 

 
Núm. de referència : X2018023214     
 
El Ple de l’Ajuntament d’Olot, en la sessió ordinària celebrada el dia 26 de juliol de 
2012, va acordar aprovar definitivament l’ordenança d’administració electrònica, 
publicada definitivament al butlletí Oficial de la Província de Girona número 159 de 
data 17 d’agost de 2012 
 
En el seu article 8 de principis organitzatius de l’Administració electrònica, s'estableix 
que l’actuació de l’Administració municipal en general, i la referida a l'impuls de 
l’Administració electrònica en particular, s’haurà de regir pels principis generals 
següents: 
 
a) Principi de servei a la ciutadania. 
 
L’Administració municipal impulsarà l’accés electrònic a la informació, els tràmits i els 
procediments administratius per tal de possibilitar la consecució més eficaç dels 
principis constitucionals de transparència administrativa, proximitat i servei a la 
ciutadania. 
 
b) Principi de simplificació administrativa. 
 
L’Administració municipal, amb l'objectiu d'assolir una simplificació i integració dels 
processos, procediments i tràmits administratius, i de millorar el servei a la ciutadania, 
aprofitarà l’eficiència que comporta la utilització de tècniques d’administració 
electrònica. 
 
c) Principi d'impuls de mitjans electrònics. 
 
L’Administració municipal impulsarà de manera preferent l’ús dels mitjans electrònics 
en el conjunt de les seves activitats i, en especial, en les relacions amb la ciutadania.    
Un dels elements necessaris per a l’ordenació, l'impuls i el desenvolupament dels 
mitjans electrònics es la planificació estratègica dels serveis i tràmits electrònics, la 
qual cosa inclou l’aprovació d'un protocol que reguli les formes d’identificació i 
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autenticació, tant dels ciutadans com dels òrgans administratius en l'exercici de les 
seves competències, així com l’habilitació de diferents instruments d’acreditació, que 
s'han de concretar per a cada tràmit o servei amb criteris de proporcionalitat. 
 
El Protocol s'adapta al nou regim establert pel Reglament (UE) número 910/2014, de 
23 de juliol, del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la identificació electrònica i 
als serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior i per 
la qual es deroga la Directiva 1999/93/CE.  
 
Per tot això, vist l’expedient administratiu SG112018000008i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Transparència i Govern Obert, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
PRIMER.- Aprovar el Protocol d’identificació i signatura electrònica que s'adjunta en 
l'annex I, el qual determina els aspectes tècnics i organitzatius necessaris per a la 
implantació dels sistemes de signatura electrònica per a cada tràmit o servei. 
 
SEGON.- Aquest acord entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial 
de la Província de Girona i es publicarà a la seu electrònica d'aquesta corporació. 
 
TERCER.- L’Ajuntament d’Olot adaptarà els mecanismes d’identificació i de signatura 
electrònica dels seus serveis electrònics als criteris que s'hi estableixen en el termini 
d'un any des de la publicació d'aquest acord. 
 
Els procediments relatius a serveis electrònics que s'hagin iniciat mantindran els 
mecanismes d’identificació i de signatura electrònica que s'hagin establert en les 
normes reguladores de cada tràmit, fins a la resolució final. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.1. - APROVAR ORDENACIONS DE DEPESES 
 
Núm. de referència : X2018023202     
 
En relació a l’expedient CPG22018000093 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. 18/028 per un import de 
134.799,33 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 134799.33 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
10.1. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT PATRONAT FIRA DEL DIBUIX 

D'OLOT 
 
Núm. de referència : X2018023256     
 
En relació a l’expedient CPG12018000195 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: 
 
1r.) Concedir  subvenció, amb caràcter nominatiu, a l’ entitat PATRONAT FIRA DEL 
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DIBUIX D’OLOT amb  NIF: G17490939 per un import de 2.800,00 euros, amb càrrec a 
la partida 18.200.4311.480047 “SUBVENCIÓ PATRONAT DIBUIX-FIRA ST. LLUC”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1804143001 Despeses 18200  4311 480047 2800 SUBVENCIO PATRONAT  

DIBUIX - FIRA SANT LLUC 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.1. - APROVAR CERTIFICACIÓ D'OBRA 
 
Núm. de referència : X2018023251     
 
En relació a l’expedient CPG22018000094 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 

 
Aprovar la certificació n.4 de CONSTURO CONSTRUCCIONS GENERALS, SL 
corresponent a les obres d’ REURBANITZACIÓ I IMPERMEABILITZACIÓ DE LA 
PLAÇA DEL MIG  amb càrrec a la partida 18.140.1532.61907 “RENOVACIÓ 
PAVIMENT PLAÇA DEL MIG” per un import de 90.859,58 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 90859.58 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

12.1. - APROVAR ENDOSSAMENT DE FACTURA A FAVOR  DEL BBVA 
 
Núm. de referència : X2018023180     
 
En relació a l’expedient CP022018000006 i  vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Autoritzar l’endossament de la factura núm.  82/2018 JOSEP VILANOVA SA amb NIF 
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A17444092 per un import de 22.026,98 euros corresponent a les obres d’AMPLIACIÓ 
CLAVEGUERAM C/ TERRASSA a favor del  BBVA amb NIF A48265169 al c.c. **** 
 
Totes les despeses que generi aquest endossament aniran a càrrec d’JOSEP 
VILANOVA SA  
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses99999 22026.98 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

12.2. - APROVAR ENDOSSAMENT DE FACTURA A FAVOR DEL BBVA 
 
Núm. de referència : X2018023186     
 
En relació a l’expedient CP022018000007 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Autoritzar l’endossament de la factura núm.  83/2018 JOSEP VILANOVA SA amb NIF 
A48265169 per un import de 18.482,29 euros corresponent a les obre  d’AMPLIACIÓ 
DE LA ZONA ESPORTIVA AL BARRI DE SANT MIQUEL a favor del  BBVA al c.c. **** 
 
Totes les despeses que generi aquest endossament aniran a càrrec d’JOSEP 
VILANOVA SA  
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despes99999 18482.29 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
13.1. - MEMÒRIA VALORADA MILLORA DEL PARC CARRER GÒDUA.- Proposant 

aprovar 
 
Núm. de referència : X2018022776     
 
Vista la memòria valorada de millora del parc del carrer Gòdua, redactada per 
Unparelld’arquitectes, Eduard Callís i Guillem Moliner en data juliol de 2018, conforme 
al qual té per objecte la definició de les obres de millora del parc del carrer Gòdua al 
barri de Bonavista d’Olot. Les actuacions de millora són el resultat de l’actuació 
escollida pels veïns del barri en els pressupostos participatius de 2018 i de la seva 
revisió crítica per els representants de l’associació de veïns amb l’assessorament dels 
tècnics redactors del projecte. 
 
En aquest sentit, el pressupost es destina a tasques de jardineria. Per una banda a la 
plantació d’arbres per donar ombra als espais d’estada, per l’altra a la protecció de la 
zona de jocs infantils amb arbustos per prevenir l’entrada de gossos. 
 
Vist l’informe favorable emès pel Director de l’Àrea d’Urbanisme i Infraestructura en 
data 25 de juliol de 2018, que s’adjunta a l’expedient, conforme al qual es proposa 
aprovar la memòria esmentada. 
 
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 UPOM2018000030, 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 del parc del carrer Gòdua, 
redactada per Unparelld’arquitectes, Eduard Callís i Guillem Moliner en data juliol de 
2018. 
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
14.1. - CONCEDIR LLICÈNCIA D'OBRES ENDERROC D'UNA CASA UNIFAMILIAR 

AL C/ BERNAT VILAR, 24.ir 
 
Núm. de referència : X2018021135 
 
AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per ENDERROC HABITATGE 
UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE PLANTA SOTERRANI I PLANTA BAIXA, al : 
C BERNAT VILAR N.0024 , del municipi d’Olot.  
 
Identificació de l’expedient: OMA32018000073   
Situació: C BERNAT VILAR N.0024  
                 
UTM: :  
 
1.- En data 03/7/2018, **** amb DNI: ****, representat per ****, presenta projecte 
d’obres majors per ENDERROC HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE 
PLANTA SOTERRANI I PLANTA BAIXA, amb situació al carrer C BERNAT VILAR 
N.0024 , d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per Josep Maria Codinach Frigola. 
 
2.- En data  6/7/2018  l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.  
 
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 Zona d’eixampla urbà 
d’intensitat 1 (10.1) 
 
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, 
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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 **** amb DNI: ****, representat per ****, llicència d’obres 
(OMA32018000073), per ENDERROC HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE 
MITGERES DE PLANTA SOTERRANI I PLANTA BAIXA, amb situació al C BERNAT 
VILAR N.0024 , del municipi d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per Josep Maria 
Codinach Frigola. 
 
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 2 mesos i el termini per acabar-les 
és de 3 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 autoliquidació/ns que es detalla/en 
seguidament: CRA2018600027 FMA2018600092    
 
Liquidació de Drets i Garanties: 

Drets 
 
Per: 
Un pressupost de: 8409.81 euros  
  
1 Tanca provisional 
  
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

8409.81 269.11 0 269.11 64.10 333.21 
 

Garanties: 
      
   Garantia per reposició de paviments  300 euros 

  Garantia de gestió de residus: 900 euros 
 

Total Liquidació Euros 
Per Drets 333.21 
Per Garanties  1200.00 

 
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. 
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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. 
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. 
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Condicions particulars. 
 

 Abans de l’inici de les obres 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. qüestionari estadístic d’edificació i habitatge, completat i signat pel 
tècnic redactor del projecte i pel promotor de l’obra. 

 S’imposa  una  fiança de 1200,00 € 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. 

 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. 

 Els responsables de l’obra es faran càrrec de senyalitzar amb punts de llum 
de color vermell la tanca de protecció a col·locar al carrer. La tanca s’ajustarà 
a les condicions que determina l’Ordenança Municipal d’Obres a la Via 
Pública aprovada el 27/04/1995. Aquesta senyalització es completarà amb 
una senyal informativa situada sobre la vorera i als dos extrems del carrer  
indicant als vianants que cal que utilitzin la vorera oposada. 

 Si, per necessitat de l’obra cal tallar momentàniament el trànsit, s’haurà de 
sol·licitar l’autorització a la Policia Municipal amb una antelació mínima de 48 
hores. 

 L'enderroc  s'executarà  d'acord  amb les  condicions  determinades  per 
l'Ordenança Municipal d'Obres a la Via Pública aprovada el 27/04/1995. 

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

 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.2. - CONCEDIR LLICÈNCIA DE CONSTRUCCIÓ DE NOVA ESCALA I 
INSTAL·LACIÓ D’ASCENSOR EN EDIFICI PLURIFAMILIAR EXISTENT 

 
Núm. de referència : X2018019899 

 
AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de COMUNITAT PROPIETARIS 
VALENCIA 11-13 BALEARS 1-2 PG BARCELONA 21 per INSTAL·LACIÓ 
D'ASCENSOR I CONSTRUCCIÓ D'ESCALA EN EDIFICI PLURIFAMILIAR AÏLLAT, 
a l’AV VALÈNCIA N.11, del municipi d’Olot.  
Identificació de l’expedient: OMA32018000066   
Situació: AV VALÈNCIA N.0011  
                 
UTM: : 7397701 
 
1.- En data 26/06/2018, la COMUNITAT PROPIETARIS VALENCIA 11-13 BALEARS 
1-2 PG BARCELONA 21 amb DNI: H1708496-3, representat per AULINAS 
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ASSESSORS SL, presenta projecte d’obres majors per INSTAL·LACIÓ D'ASCENSOR 
I CONSTRUCCIÓ D'ESCALA EN EDIFICI PLURIFAMILIAR AÏLLAT, amb situació al 
carrer AV VALÈNCIA N.11, d’Olot. 
 
2.- En data 17/07/2018 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.  
 
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. Zona d’edificació aïllada 
plurifamiliar d’intensitat 2 (clau 13.2). 
 
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 COMUNITAT PROPIETARIS VALENCIA 11-13 BALEARS 1-2 PG 
BARCELONA 21 amb DNI: H1708496-3, representat per AULINAS ASSESSORS SL, 
llicència d’obres (OMA32018000066), per INSTAL·LACIÓ D'ASCENSOR I 
CONSTRUCCIÓ D'ESCALA EN EDIFICI PLURIFAMILIAR AÏLLAT, amb situació al AV 
VALÈNCIA N.11, del municipi d’Olot.  
 
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. S’aprova/n la/les liquidació/ns que es detalla/en seguidament: 
CRA2018600031 FMA2018600100    
Liquidació de Drets i Garanties: 
 

Drets 
 
Per:Un pressupost de: 140008.74 euros  
1 Tanca provisional 
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Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 
140008.74 4480.28 -95% 224.01 311.00 535.01 

 
Garanties: 

   
   mov runes + rep pav + gest res: 716.00 euros 

 
Total Liquidació Euros 
Per Drets 535.01 
Per Garanties  716.00 

 
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. 
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 
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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. Aquesta llicència d’obres de supressió de barreres arquitectòniques de l’edifici 
s’atorga per motius socials i amb caràcter excepcional d’acord amb la Disposició 
transitòria primera del POUM, vist que segons l’establert a l’article 300 del POUM, 
l’ocupació, el volum i el sostre màxim edificable estan exhaurits. 
2. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: 1) Qüestionari Estadístic d’Edificació i 
Habitatge signat pel promotor de l’obra i pel tècnic redactor del projecte. 2) Qüestionari 
Urbanístic complimentat i signat pel tècnic redactor del projecte. (Disponible a 
www.olot.cat / tràmits / catàleg de tràmits / urbanisme). 
3. Caldrà aportar memòria descriptiva dels materials i tractament de les façanes de la 
caixa d’escala a construir i mostra de color d’acabats. Es condiciona l’autorització de la 
solució proposada a la conformitat dels Serveis tècnics municipals. 
4. En aplicació de l’establert a l’article 128 del POUM, sobre alteracions de la 
composició de les façanes i dels edificis amb unitat de composició arquitectònica, en el 
cas que qualsevol dels edificis que formen el conjunt de la finca vulguin instal·lar 
ascensor amb modificació de l’escala, hauran de seguir la solució del projecte d’obres 
d’aquesta llicència, als efectes de mantenir la unitat arquitectònica del conjunt. 
5. En aplicació de la normativa de seguretat contra incendis del Codi Tècnic de 
l’Edificació, es condiciona la llicència a: A) El vestíbul previ d’accés al garatge haurà de 
disposar de ventilació d’acord amb l’establert al DB SI. B) Les portes de l’ascensor han 
de ser E30 o més favorables. C) Es completarà l’enllumenat d’emergència. 
6. Els responsables de l’obra es faran càrrec de senyalitzar amb punts de llum de 
color vermell la tanca de protecció a col·locar al carrer. La tanca s’ajustarà a les 
condicions que determina l’Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública aprovada el 
27/04/1995. 
7. L’ocupació de via pública justificada per l’execució de l’obra no podrà afectar la 
calçada, sinó únicament part de la vorera. Caldrà garantir sempre un pas de vianants 
de 0,90 m d’amplada mínima. 
8. Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de la 
via pública. 
9. S’imposa  una  fiança de 716,00 € 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 
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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. 
10. D'acord  a  l'art. 3-a) del RD 1448/89 en relació al 77.2 de  la  Llei 38/88,  el termini 
per donar d'alta l'immoble reformat és de 2 mesos a partir del  dia següent a la data 
d'acabament de les obres. A aquests efectes caldrà adreçar-se a l’Àrea d'Urbana de 
l’Ajuntament -2n. pis -. Cal  aportar la següent documentació: 1) Plànol de situació i  
d'emplaçament, 2)  Plànols  definitius  de  cada  planta, 3)  Certificat  final  d'obra,  4) 
Fotografia/es  de  la  façana (10x15), 5) Fotocòpia DNI  del  titular,  6) Fotocòpia del 
rebut actual IBI i 7) Fotocòpia de les escriptures 
 

14.3. - CONCEDIR LLICÈNCIA D'OBRES CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE 
UNIFAMILIAR AÏLLAT situat a la ctra Santa Pau, 161 

 
Núm. de referència : X2018013031 
 
AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per CONSTRUCCIÓ 
D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, al : CTRA SANTA PAU N.0161 , del municipi 
d’Olot.  
 
Identificació de l’expedient: OMA32018000045   
Situació: CTRA SANTA PAU N.0161  
                 
UTM: : 8989309 
 
1.- En data 28/04/2018 **** amb DNI: ****, representat per ****, presenta projecte 
d’obres majors per CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, amb 
situació al carrer CTRA SANTA PAU N.0161 , d’Olot, d’acord amb el projecte redactat 
per Montse Gou Juvinyà. 
 
2.- En data 16/07/2018 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.  
 
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 URBANITZABLE DELIMITAT. Zona edificació aïllada 
(polígon 2) 
 
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:  
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PRIMER.- Atorgar a **** amb DNI: ****, representat per ****, llicència d’obres 
(OMA32018000045), per CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, amb 
situació al CTRA SANTA PAU N.0161 , del municipi d’Olot, d’acord amb el projecte 
redactat per Montse Gou Juvinyà. 
 
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: CRA2018600029 FMA2018600097    
 
Liquidació de Drets i Garanties: 
 

Drets 
 
Per: 
Un pressupost de: 204813.74 euros  
1 Connexions desguassos habitatges 
  
 1 Guals 
 
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

204813.74 6677.34 0 6677.34 525.30 7202.64 
 

Garanties: 
    
   mov runes + rep pav + gest res: 300.00 euros 

 
Total Liquidació Euros 
Per Drets 7202.64 
Per Garanties  300.00 

 
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 
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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. 
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: 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.  
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2. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres 
elements propis de l’obra.  
3. L’excavació prevista s’executarà d’acord amb les condicions determinades a la 
vigent Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública.  
4. Les tanques de parcel·la s’han d’ajustar a les condicions de l’article 296 del POUM i 
han de preservar vistes als predis veïns, a excepció d’establir acord mutu entre 
propietaris.  
5. S’imposa una fiança de 300,00 € 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.  
6. D’acord amb l’article 75.1 del Decret 64/2014 pel qual s’aprova el Reglament sobre 
la protecció de la legalitat urbanística, per a la primera utilització i ocupació de l’edifici, 
la persona promotora ha de comunicar prèviament la finalització de les obres a 
l’ajuntament. La comunicació ha d’anar acompanyada del certificat final d’ obra expedit 
per la direcció facultativa de les obres en què han de constar els fets següents: a) Data 
de finiment de les obres. b) Que les obres han estat executades de conformitat amb el 
projecte tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la 
llicència urbanística atorgada. c) Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de 
conformitat amb l’ús autoritzat.  
7. 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. S’haurà d’aportar certificat de tècnic director de l’obra determinant el destí 
de les terres a recol·locar segons previsions de l’Estudi de gestió de residus presentat.  
8. 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.  
 
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a un quart de nou del matí, i per a constància del que s’hi ha 
tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura. 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE LA SECRETÀRIA 


