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ACTA NÚM. 34 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

23 D’AGOST DE 2018 
 
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 23 d’agost de 2018, a les vuit i cinc minuts del matí, 
es reuneix en aquesta Casa Consistorial la Junta de Govern d’aquest Ajuntament, sota 
la presidència del Sr. JOSEP MARIA COROMINAS I BARNADAS, per tal de celebrar  
la sessió ordinària, setmanal i de primera convocatòria  que s’escau al dia d’avui.  
 
Hi assisteixen els tinents d’alcalde Srs. Estanis Vayreda i Puigvert, Jordi Alcalde i 
Gurt, Josep Gelis i Guix. Excusen la seva assistència els Srs. Josep Berga i Vayreda 
Maria del Mar Roca i Reixach, Montserrat Torras i Surroca. 
 
També hi assisteix com a regidor delegat expressament convidat per tal de presentar 
els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part resolutiva 
ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la votació, i 
segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, el Sr. Josep M. 
Coma i Punset. 
 
Hi assisteixen, com a regidors de l’oposició, els Srs. Clara Casanovas i Sarsanedas, 
Josep Guix Feixas, Anna Descals Tresserras, Xavier García Zabal. 
 
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera. 
 
Hi assisteix l’Interventor, Sr. Jordi Salvador Culí.  
 

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

2. - DESPATX OFICIAL 
 
En primer lloc el Sr. Alcalde vol manifestar el seu agraïment al Primer Tinent d’Alcalde 
JOSEP BERGA, pel fet d’haver-lo substituït en les tasques pròpies de l’alcaldia durant 
la darrera quinzena que ha estat de vacances.  
 
I a continuació dóna compte de les entrevistes i reunions més destacades que ha 
mantingut des de la darrera Junta de Govern, celebrada el dia 16 d’agost:  
 
- el mateix 16 d’agost va assistir a la Missa i benedicció de les aigües de Sant Roc.  
 
- el dia 17 d’agost va presidir la concentració que es va fer davant de l’Ajuntament, 
seguint el suggeriment de les Associacions supramunicipals : ACM i FMC, en 
solidaritat a les víctimes dels atemptats del 17 i 18 d’agost del 2017, perpetrats a 
Barcelona i a Cambrils.  I a la tarda, va assistir a la clausura del workshop organitzat 
per l’estudi d’arquitectes RCR.  
 
- el dia 20 d’agost, va efectuar una visita a l’entrenament de la UE Olot a l’Estadi 
Municipal, per desitjar-los sort i encerts en la temporada que inicien.  
 
- I finalment comenta que el dilluns va convocar una reunió amb tècnics i arquitectes 
del Firal juntament amb el personal responsable de festes del Tura, per delimitar la 
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disponibilitat del Firal durant la segona setmana de setembre. I així mateix el dimecres 
va tenir una altra reunió semblant amb els responsables de les obres de la Plaça del 
Mig i de Festes, per a la mateixa qüestió. 

 
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.- SPONSORS FESTES DEL TURA 
 
No hi ha expedients d’aquest punt, que constava a l’ordre del dia per error. 
 
5.1. - PAGAMENT D'UN COMPLEMENT DE NOCTURNITAT AL PERSONAL DE LA 
POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS EL MES DE JULIOL DE 2018 

 
Núm. de referència : X2018025087     
 
Atès l’informe del Sergent de la Policia Municipal de data 3 d’agost de 2018. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132018000107 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 juliol de 2018: 
 

Nom i Cognoms Data Dies Serveis Import (€) 

**** Juliol 2018 7 Nocturnitat 81,69 € 

**** Juliol 2018 7 Nocturnitat 81,69 € 

**** Juliol 2018 2 Nocturnitat 23,34 € 

**** Juliol 2018 7 Nocturnitat 81,69 € 

**** Juliol 2018 5 Nocturnitat 58,35 € 

**** Juliol 2018 1 Nocturnitat 11,67 € 

**** Juliol 2018 4 Nocturnitat 32,36 € 

**** Juliol 2018 1 Nocturnitat 8,09 € 

**** Juliol 2018 2 Nocturnitat 16,18 € 

**** Juliol 2018 7 Nocturnitat 56,63 € 

**** Juliol 2018 14 Nocturnitat 113,26 € 

**** Juliol 2018 5 Nocturnitat 40,45 € 

**** Juliol 2018 5 Nocturnitat 40,45 € 

**** Juliol 2018 7 Nocturnitat 56,63 € 

**** Juliol 2018 1 Nocturnitat 8,09 € 

**** Juliol 2018 1 Nocturnitat 8,09 € 

**** Juliol 2018 7 Nocturnitat 56,63 € 
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**** Juliol 2018 7 Nocturnitat 56,63 € 

**** Juliol 2018 8 Nocturnitat 64,72 € 

**** Juliol 2018 7 Nocturnitat 56,63 € 

TOTAL    953,27 € 

 
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 953.27 ALTRES COMPLEMENTS  

NOCTURNITAT SEGURETAT 
180 008 999 999 999 999 

 

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

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

 
Núm. de referència : X2018025199     
 
Atès l’informe del Sergent de la Policia Municipal de data 6 d’agost del 2018. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132018000108 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 juliol de 
2018. 
 

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

**** 0  
14/07/2018 REFORÇ TORN.  8 135,04 

0 0  

**** 0  
14/07/2018 REFORÇ TORN.  8 135,04 

0 0  

**** 0  
20/07/2018 REFORÇ TORN.  8 135,04 

0 0  

**** 0  
07/07/2018 REFORÇ TORN. REFORÇ ACTES  8 135,04 

0 0  

**** 0  
16/07/2018 ACTE FESTIU. FESTES DEL CARME 2 33,76 

0 0  

**** 0  
15/07/2018 REFORÇ TORN. FESTES DEL CARME 1,5 25,32 

0 0  

**** 0  
15/07/2018 REFORÇ TORN. FESTES DEL CARME 1,5 27,86 

0 0  

**** 0  
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07/07/2018 REFORÇ TORN.  8 135,04 
21/07/2018 REFORÇ TORN.  8 135,04 

0 0  

**** 0  
20/07/2018 REFORÇ TORN.  8 135,04 

0 0  

**** 0  
13/07/2018 REFORÇ TORN.  8 135,04 
16/07/2018 ACTE FESTIU. FESTES DEL CARME 2 33,76 

0 0  

**** 0  
07/07/2018 REFORÇ TORN. ACTES DIVERSOS 8 135,04 
21/07/2018 REFORÇ TORN.  8 135,04 

TOTAL  1.471,10 € 
 

Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 18180  132  13001 1471.10 HORES EXTRAORDINARIES 

SEGURETAT 
180 008 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

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

DE JULIOL DE 2018 
 
Núm. de referència : X2018025446     
 
Vist l’expedient administratiu RH132018000113 i antecedents corresponents, que 
inclou l’informe adjunt de recursos humans conjuntament amb tresoreria, secretaria i 
intervenció, de data 20 d’agost, amb número NI022018001386, 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 
NI022018001358, de data 16 d’agost 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 juliol de 2018: 
 

Cognoms i Nom Data Brigada / Tipus servei Hores Import 

****  ASFALT Supervisor 12,00 181,80 € 

Actes diversos. De 16:00h a 20:00h. 
Trasllat de taules i cadires i muntar  

03/07/2018 S. Diürn 4,00 60,60 € 

Actes diversos. De 16:00h a 21:00h. 
Aplec de la sardana: muntar tablado,  

04/07/2018 S. Diürn 5,00 75,75 € 

Actes diversos. De 16:00h a 19:00h. Pl 
de Braus: muntar tarima i portar  

05/07/2018 S. Diürn 3,00 45,45 € 

****  ELECTRICISTES Oficial 1º 10,00 240,80 € 

Festa del Carme. De 21:00h a 23:00h. 
Connexions i desconnexions ball del  

15/07/2018 S. Festiu 2,00 33,76 € 

Acte Talent Volcànic. A les 
17:00h.Connexió a Pl Catalunya. 

09/07/2018 S. Minim 1,00 25,88 € 

Acte Talent Volcànic. Sortida a les 
22:00h. Desconnexió a Pl Catalunya. 

09/07/2018 S. Minim 1,00 25,88 € 
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Acte Talent Volcànic. Sortida a les 
17:00h. Connexió a Pl Catalunya. 

12/07/2018 S. Minim 1,00 25,88 € 

Acte Talent Volcànic. Sortida a les 
22:00h. Desconnexió a Pl Catalunya. 

12/07/2018 S. Minim 1,00 25,88 € 

Festes barris. Sortida a les 18:00h. 
Connexions al Morrot i Fonts St Roc. 

13/07/2018 S. Minim 1,00 25,88 € 

Sardanes al Firal. Sortida a les 18:00h. 
Connexió al Firal. 

14/07/2018 S. Minim 1,00 25,88 € 

Gospel. Sortida a les 20:00h. 
Desconnexions al Parc Nous pel 
Gospel.- 

15/07/2018 S. Minim 1,00 25,88 € 

Festes barris. Sortida a les 09:00h. 
Desconnexions Fonts St Roc i el Morrot;  

15/07/2018 S. Minim 1,00 25,88 € 

****  ELECTRICISTES Oficial 1º 1,00 25,88 € 

Acte Sardanes al Firal. De 15:00h a 
16:00h. Donar corrent. 

01/07/2018 S. Minim 1,00 25,88 € 

****  ELECTRICISTES Oficial 1º 5,00 129,40 € 

Acte Talent  Volcànic. A les 16:30h. 
Connexió Pl Catalunya. 

05/07/2018 S. Minim 1,00 25,88 € 

Festa aniversari Integra. Sortida a les 
08:00h. Connexions Pl Muralla 

07/07/2018 S. Minim 1,00 25,88 € 

Festa aniversari Integra. Sortida a les 
24:00h. Desconnexions Pl Muralla.- 

07/07/2018 S. Minim 1,00 25,88 € 

Aplec de la Sardana. Sortida a les 
08:00h. Connexions al Parc Nou.- 

08/07/2018 S. Minim 1,00 25,88 € 

Aplec de la Sardana. Sortida a les 
21:00h. Desconnexió al Parc Nou.- 

08/07/2018 S. Minim 1,00 25,88 € 

****  ELECTRICISTES Oficial 1º 7,00 181,16 € 

Presentació cartell festes. Sortida a les 
18:00h. Connexions elèctriques. 

24/07/2018 S. Minim 1,00 25,88 € 

Actes diversos. Sortida a les 17:00h. 
Connexions i desconnexions Talent  

26/07/2018 S. Minim 1,00 25,88 € 

Talent volcànic. Sortida a les 22:00h. 
Desconnexions Pl Catalunya. 

26/07/2018 S. Minim 1,00 25,88 € 

Ball Ofolk. Sortida a les 20:00h. 
Connexions pel ball a Pl Major.- 

27/07/2018 S. Minim 1,00 25,88 € 

Ball Ofolk. Sortida a les 23:00h. 
Desconnexions Pl Major.- 

27/07/2018 S. Minim 1,00 25,88 € 

Actes diversos. Sortida a les 10:00h. 
Connectar per Sardanes al Firal i  

28/07/2018 S. Minim 1,00 25,88 € 

Sardannes al Firal. Sortida a les 11:00h. 
Desconnexió quadre.- 

29/07/2018 S. Minim 1,00 25,88 € 

****  FUSTERS Supervisor 7,00 106,05 € 

Actes diversos. De 16:00h a 20:00h. 
Trasllat de taules i cadires i muntar  

03/07/2018 S. Diürn 4,00 60,60 € 

Actes diversos. De 16:00h a 19:00h. 
Recollir tribunes i taules de parc nou;  

12/07/2018 S. Diürn 3,00 45,45 € 

****  JARDINERS Supervisor 13,00 207,80 € 

Actes diversos. De 16:00h a 21:00h. 
Aplec de la sardana: muntar tarima 

04/07/2018 S. Diürn 5,00 75,75 € 

Actes diversos. De 16:00h a 19:00h. Pl 
de Braus: muntar tarima i portar  

05/07/2018 S. Diürn 3,00 45,45 € 

Actes diversos. De 07:00h a 12:00h. 
Festa Sant Francesc: desmuntar tarima 

07/07/2018 S. Festiu 5,00 86,60 € 

****  MAGATZEM Encarregat 12,00 211,22 € 

Actes diversos. De 16:00h a 20:00h. 
Trasllat de taules i cadires i muntar  

03/07/2018 S. Diürn 4,00 66,44 € 

Actes diversos. De 16:00h a 19:00h. 
Recollir tribunes i taules de parc nou;  

12/07/2018 S. Diürn 3,00 49,83 € 

Actes diversos. De 07:00h a 12:00h. 
Festa Sant Francesc: desmuntar tarima 

07/07/2018 S. Festiu 5,00 94,95 € 
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****  OPERATIVA Supervisor 20,00 313,85 € 

Actes diversos. De 16:00h a 20:00h. 
Trasllat de taules i cadires i muntar  

03/07/2018 S. Diürn 4,00 60,60 € 

Actes diversos. De 16:00h a 21:00h. 
Aplec de la sardana: muntar tarima 

04/07/2018 S. Diürn 5,00 75,75 € 

Actes diversos. De 16:00h a 19:00h. Pl 
de Braus: muntar tarima i portar  

05/07/2018 S. Diürn 3,00 45,45 € 

Actes diversos. De 16:00h a 19:00h. 
Recollir tribunes i taules de parc nou;  

12/07/2018 S. Diürn 3,00 45,45 € 

Actes diversos. De 07:00h a 12:00h. 
Festa Sant Francesc: desmuntar tarima 

07/07/2018 S. Festiu 5,00 86,60 € 

****  PALETES Oficial 1º 9,00 132,93 € 

Actes diversos. De 16:00h a 20:00h. 
Trasllat de taules i cadires i muntar  

03/07/2018 S. Diürn 4,00 59,08 € 

Actes diversos. De 16:00h a 21:00h. 
Aplec de la sardana: muntar tarima 

04/07/2018 S. Diürn 5,00 73,85 € 

****  PINTORS Supervisor 8,00 121,20 € 

Actes diversos. De 16:00h a 21:00h. 
Aplec de la sardana: muntar tarima 

04/07/2018 S. Diürn 5,00 75,75 € 

Actes diversos. De 16:00h a 19:00h. Pl 
de Braus: muntar tarima i portar  

05/07/2018 S. Diürn 3,00 45,45 € 

TOTAL   104,00 1.852,09 € 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 18142  1532 13001 706.87 HORES EXTRAORDINARIES VIES 

PUBLIQUES 
142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 18142  165  13001 577.24 HORES EXTRAORDINARIES ENLLUMENAT 
BRIGADA 

142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 18142  1522 13001 360.18 HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA 
EDIFICIS 

142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 18142  171  13001 207.8 HORES EXTRAORDINARIES BR
JARDINERS 

142 002 999 999 999 999 

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

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

 
Núm. de referència : X2018023413     
 
En relació a l’expedient RH132018000102 i antecedents corresponents, i atès els vist-
i-plau de la cap de l’OAC, del cap de secció d’ingressos, de la secretaria, del director 
de la Brigada, de la cap de l’oficina del OAC i l’informe NI022018001325 de la cap de 
progrés econòmic, l’Alcalde proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
Pagament d’una gratificació especial a divers personal de les oficines de l’Ajuntament 
que es relaciona a continuació pels serveis extraordinaris realitzats durant el mes de 
juliol de 2018: 
 

Nom i Cognoms Subàrea Data Serveis 
Núm. 
hores 

Import €) 

**** Progrés 
econòmic 

17/06/18 Diada del Ioga 2018 1 f A2 27,60 € 

**** Progrés 
econòmic 

01/07/18 
Festes barri St. Cristòfol i Mas 
Bernat 

1,25 f 
A2 34,50 € 
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**** Progrés 
econòmic 

02/07/18 
Reunió marxants mercat 
setmanal 

1,25 f 
A2 34,50 € 

**** Progrés 
econòmic 

16/07/18 
Reunió marxants mercat 
setmanal 

1,25 f 
A2 34,50 € 

**** Progrés 
econòmic 

19/07/18 
Muntatge/control/ desmuntatge 
Mag Nani 

1,25 f 
A2 

34,50 € 

**** Progrés 
econòmic 

26/07/18 
Control Mr. Barti- Dijous a les 
places en família 

1,50 f 
A2 41,40 € 

**** Progrés 
econòmic 

19/07/18 
Muntatge/control/ desmuntatge 
Mag Nani 

1,25 f 
C1 27,30 € 

**** Progrés 
econòmic 

26/07/18 
Control Mr. Barti- Dijous a les 
places en família 

0,75 f 
C1 16,38 € 

**** Urbanisme 21/07/18 Casament 1 41,41 € 
**** RRHH 14/07/18 Casament 1 41,41 € 
**** Brigada 30/06/18 Casament 1 41,41 € 
**** Brigada 12-15/06/18 Serveis BPM i Gestbrigada 5 73,85 € 
**** OAC 08/06/18 Xerrada “La transició energètica” 3 39,09 € 
**** Secretaria Juliol Volum de tasques 40 966,00 € 

**** O. 
Processos 

Juliol Configuració catàleg tràmits 8,65 261,49 € 

TOTAL        
 

1.715,34 € 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 18120  491  13001 261.49 HORES EXTRAORDINARIES INFORMATICA I 

PROCESSOS 
120 001 999 999 999 999 

0  Despeses 18142  150  13001 115.26 HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA AD. 
GRAL. 

142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 18130  920  13001 1005.09 HORES EXTRAORDINARIES ADMINISTRACIO 
GENERAL 

130 001 999 999 999 999 

0  Despeses 18130  920  13001 41.41 HORES EXTRAORDINARIES ADMINISTRACIO 
GENERAL 

110 001 999 999 999 999 

0  Despeses 18140  150  13001 41.41 HORES EXTRAORDINARIS URBANISME ADM. 
GRAL 

140 001 999 999 999 999 

0  Despeses 18200  4311 13001 144.90 HORES EXTRAORDINARIES DINAMIG FIRES200 009 999 999 999 999 
0  Despeses 18200  241  13001 43.68 HORES EXTRAORDINARIES OCUPACIO200 009 999 999 999 999 
0  Despeses 18200  430  13001 62.10 HORES EXTRAORDINARIES DINAMIG AD. 

GRAL. 
200 009 999 999 999 999 

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

MUNICIPAL REALITZADES EL MES DE JULIOL DE 2018 
 
Núm. de referència : X2018025385     
 
Atès l’informe del Director tècnic de la Brigada Municipal de data 16 d’agost de 2018 
amb número d’expedient NI022018001359. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132018000112 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 juliol de 
2018 pel personal de la Brigada Municipal que es relaciona a continuació: 
 

Cognoms i Nom Data 
Brigada/ Tipus de 

servei 
Hores Import 
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****  ELECTRICISTES Oficial 1º 14,00 283,99 € 

Talent volcànic. De 15:45h a 16:45h; De 17:00h a 
18:00h i 21:00h a  

19/07/2018 S. Diürn 
3,00 44,31 € 

Actes diversos. Sortides a les 09:00h, les 17:00h, 
les 21:00h i les 22:00h. Festa  

22/07/2018 S. Festiu 
4,00 67,52 € 

Festa del Carme. Sortida a les 21:45h. Apagada 
de llums Plaça del Carme  

16/07/2018 S. Mínim 
1,00 25,88 € 

Festa del Carme. Sortida a les 22:00h. 
Desconnexió corrent i focus cercavila. 

17/07/2018 S. Mínim 
1,00 25,88 € 

Circ Pl Braus. Sortida a les 17:00h. Connexió de 
corrent. 

18/07/2018 S. Mínim 
1,00 25,88 € 

Circ Pl Braus. Sortida a les 21:00h. Desconnexió 
de corrent. 

18/07/2018 S. Mínim 
1,00 25,88 € 

Sardanes al Firal. Sortida a les 17:30h. Connexió 
corrent 

21/07/2018 S. Mínim 
1,00 25,88 € 

Sardanes al Firal. Sortida a les 22:00h. 
Desconnexió corrent. 

21/07/2018 S. Mínim 
1,00 25,88 € 

Talent Volcànic. De 22:00h a 23:00h. 
Desconnectar corrent. 

19/07/2018 S. Nocturn 
1,00 16,88 € 

****  ESCOLES Oficial 1º 4,00 59,08 € 

Actes diversos. De 16:00h a 20:00h. Trasllat de 
taules i cadires i muntar  

03/07/2018 S. Diürn 
4,00 59,08 € 

****  FUSTERS Oficial 1º 9,00 132,93 € 

Actes diversos. De 16:00h a 20:00h. Trasllat de 
taules i cadires i muntar  

03/07/2018 S. Diürn 
4,00 59,08 € 

Actes diversos. De 16:00h a 21:00h. Aplec de la 
sardana: muntar tarima.  

04/07/2018 S. Diürn 
5,00 73,85 € 

****  JARDINERS Oficial 1º 12,00 177,24 € 

Actes diversos. De 16:00h a 20:00h. Trasllat de 
taules i cadires i muntar  

03/07/2018 S. Diürn 
4,00 59,08 € 

Actes diversos. De 16:00h a 21:00h. Aplec de la 
sardana: muntar tarima. 

04/07/2018 S. Diürn 
5,00 73,85 € 

Actes diversos. De 16:00h a 19:00h. Pl de Braus: 
muntar tarima. 

05/07/2018 S. Diürn 
3,00 44,31 € 

****  OPERATIVA Oficial 1º 8,00 128,71 € 
Actes diversos. De 16:00h a 19:00h. Pl de Braus: 
muntar tarima.  

05/07/2018 S. Diürn 
3,00 44,31 € 

Actes diversos. De 07:00h a 12:00h. Festa Sant 
Francesc: desmuntar tarima. 

07/07/2018 S. Festiu 
5,00 84,40 € 

TOTAL   47,00 781,95 € 

 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 18142  1522 121032 476.00 HORES COMPLEMENTARIES BRIGADA 

EDIFICIS 
142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 18142  171  121032 177.24 HORES COMPLEMENTARIES BRIGADA 
JARDINERS 

142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 18142  1532 121032 128.71 HORES COMPLEMENTARIES BRIGADA VIES 
PUBLIQUES 

142 002 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.4. - PAGAMENT D'UN COMPLEMENT AL PERSONAL DE LA BRIGADA 
MUNICIPAL, INFORMÀTICA I TÈCNICS D’URBANISME PELS RETENS DE JULIOL 

DE 2018 
 
Núm. de referència : X2018025351     
 
Atès l’informe del director de l’àrea d’Infraestructura i Urbanisme de data 3 d’agost de 
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2018, l’informe del cap d’àrea d’Informàtica de data 1 d’agost de 2018, i l’informe del 
director tècnic de la Brigada Municipal de data 14 d’agost de 2018. 
 
D’acord amb el que estableix el punt 7 de l’acta de la Comissió de seguiment del 
conveni número 66, de data 14 de maig de 2018, i la seva ratificació per la Mesa 
General de Negociació de l’Ajuntament d’Olot en data 12 de juny de 2018 sobre els 
retens de Brigada Municipal, Informàtica i tècnics d’Urbanisme. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132018000110 i antecedents corresponents, l’Alcalde, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Pagament d’un complement en concepte de reten al personal de la Brigada 
Municipal, d’informàtica i dels serveis tècnics d’urbanisme que es relaciona a 
continuació pels serveis de reten realitzats durant el mes de juliol de 2018: 
 
 

Nom i Cognoms Servei 

R
et

en
 

se
tm

an
a 

S
o

rt
id

a 
re

te
n

 
la

b
o

ra
b

le
 

S
o

rt
id

a 
re

te
n

 
fe

st
iu

 
S

o
rt

id
a 

re
te

n
 

a
ct

e
 

p
ro

g
ra

m
at

 

Import (€) 

**** Infra. i 
Urbanisme 

1 - - - 130,00 

**** Infra. i 
Urbanisme 

1 - - - 130,00 

**** Infra. i 
Urbanisme 

1 - - - 130,00 

**** Informàtica 1 - - - 130,00 
**** Informàtica 1 - - - 130,00 
**** Informàtica 2 - - - 260,00 
**** Brigada 1 1 - - 180,00 
**** Brigada 1 - - - 130,00 
**** Brigada 1 - - - 130,00 
**** Brigada 1 1 - - 180,00 
**** Brigada 1 2 - - 230,00 

TOTAL      1.760,00 € 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 18140  151  13001 390 HORES EXTRAORDINARIES URBANISME140 001 999 999 999 999 
0  Despeses 18120  491  13001 520 HORES EXTRAORDINARIES INFORMATICA I 

PROCESSOS 
120 001 999 999 999 999 

0  Despeses 18142  165  13001 720 HORES EXTRAORDINARIES ENLLUMENAT 
BRIGADA 

142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 18142  1522 13001 130 HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA 
EDIFICIS 

142 002 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SERVEIS 
 
6.1. - ADJUDICAR L'AUTORITZACIÓ D'ÚS PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC PER A 

LA INSTAL·LACIÓ I EXPLOTACIÓ D'UNA PARADA DESTINADA A XURRERIA 
DURANT LES FESTES DE TURA 2018 
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Núm. de referència : X2018023948     
 
La Junta de Govern Local de data 2 d’agost de 2018 va aprovar l’expedient de 
contractació, mitjançant procediment obert, per adjudicar l’ús privatiu del domini públic 
per instal·lar i explotar una parada destinada a xurreria durant les Festes del Tura 
2018; així com el plec de clàusules administratives particulars que regiran l’esmentada 
licitació.  
 
El dia 2 d’agost de 2018 es va publicar al Perfil del Contractant l’anunci relatiu a 
l’aprovació del plec i convocatòria de licitació, a la qual es podran presentar pliques 
fins el dia 10 d’agost de 2018. 
 
En data 10 d’agost de 2018 va finalitzar el termini de presentació d’ofertes, havent-se 
presentat a la licitació, una única plica  subscrita pel Sr. JOAN JOFRE PARAROLS. 
 
De conformitat amb els antecedents obrants a l’expedient CCS12018000018, i de 
conformitat amb l’informe de valoració de l’única oferta presentada, de 17 d’agost de 
2018, emès pel tècnic d’Administració General d’aquest Ajuntament, la Mesa de 
Contractació, en sessió celebrada el mateix dia, proposa l’adjudicació de l’autorització 
d’ús privatiu del domini públic per instal·lar i explotar una parada destinada a xurreria 
durant les Festes del Tura  2018 a favor del Sr. JOAN JOFRE PARAROLS. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12018000018 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Adjudicar al Sr. JOAN JOFRE PARAROLS l’autorització d’ús privatiu del 
domini públic per instal·lar i explotar una parada destinada a xurreria durant les Festes 
del Tura 2018, amb un cànon de  MIL EUROS (1.000,- €)  
 
Segon.- Aquest contracte es regirà pels plecs de clàusules administratives particulars 
aprovades per la Junta de Govern Local del 2 d’agost de 2018. 
 
Tercer.- La present autorització demanial es limita als dies de la celebració de les 
Festes de Tura 2018, en el període comprès entre els dies 7 i 11 de setembre de 
2018, ambdòs inclosos. 
 
Quart.- El Sr. Joan Jofre Pararols ha constituït la garantia definitiva per un import de 
CENT VINT EUROS (120 €) d’acord amb el que s’estableix en la clàusula 14 del 
PCAP.  
 
Cinquè.- Requerir al Sr. Joan Jofre Pararols  per tal de formalitzar el contracte  dins del 
termini de quinze (15) dies hàbils següents a la notificació de l’adjudicació.  
 
Sisè.- Facultar l’Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació signi el 
corresponent contracte.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.2. - ADJUDICAR LES OBRES DE MILLORA I ORDENACIÓ DE LA ZONA 
D'HORTS SITUADA AL PEU DEL VOLCÀ MONTSACOPA 

 
Núm. de referència : X2018022024     
 



 
 
 

 11 

Antecedents 
 
Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 19 de juliol de 
2018, es va aprovar l’expedient de contractació administrativa del contracte de les 
“Obres de millora i ordenació de la zona d’horts situada al peu del volcà Montsacopa”, 
mitjançant procediment obert simplificat abreujat, amb un pressupost de licitació de 
51.358,44€, IVA inclòs. 
 
En data 3 d’agost de 2018 finalitzà el termini de presentació de proposicions, havent  
participat en la licitació, per haver presentat la seva oferta dins el termini fixat i en la 
forma pertinent, les següents empreses: 
 
1. ARICO FOREST, S.L. 
2. OBRES I CONSTRUCCIONS GERMANS CRUZ NG 2012. 
3. PERE BOADA COMAS, S.L. 
 
La Mesa de Contractació en sessió celebrada en data 9 d’agost de 2018 procedí a 
l’obertura del Sobre Únic. 
 
Una vegada obert el Sobre Únic, la Mesa de Contractació comprovà la Declaració 
Responsable i seguidament procedí a valorar les ofertes presentades d’acord amb els 
criteris d’adjudicació establerts en el plec: 

Oferta econòmica (màxim de 80 punts): 

Empresa Oferta (IVA exclòs) Bi (baixa) PEi 

1. PERE BOADA COMAS, SL 39.900,00 € 6 79.89 

2. OBRES I CONSTRUCCIONS 
GERMANS CRUZ NG 2012 

41.593,95 € 2 76.64 

3. ARICO FOREST, SL  39.845,30 € 6.12 80 

Termini de garantia (màxim de 20 punts): 

Empresa Semestres d’ampliació PTGi 

1. PERE BOADA COMAS, SL  
5 semestres (total 2,5 

anys) 
10 

2. OBRES I 
CONSTRUCCIONS 
GERMANS CRUZ NG 2012 

10 semestres (total 5 anys) 20 

3. ARICO FOREST, SLU  10 semestres (total 5 anys) 20 

Vistes les puntuacions obtingudes per les empreses i atès que cap d’elles presenta 
valors anormal o desproporcionats, la Mesa classifica les proposicions per ordre 
decreixent d’acord amb la puntuació obtinguda: 

Empresa PEi PTGi Punts totals 
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1. ARICO FOREST, SLU  80 20 100 

2. OBRES I 
CONSTRUCCIONS 
GERMANS CRUZ NG 2012 

76.64 20 96.64 

3. PERE BOADA COMAS, 
S.L. 

79,89 10 89,89 

Atès que la Mesa ha procedit a la comprovació, en el Registre de Licitadors (RELI), el 
compliment, per part de l’empresa ARICO FOREST, SL, dels requisits previs que van 
ser substituïts per la Declaració de responsable del licitador. 
 
D’acord amb els antecedents i de conformitat amb el punt 1 de la Disposició Addicional 
2a.  
 
Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de Junta de Govern 
Local, en virtut de la delegació efectuada per Decret de l’Alcaldia de data 26 de juny de 
2015. 
 
Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la 
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret de data 23 
d’octubre de 2017. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12018000014, la regidora delegada 
d’Organització, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següent acord: 
 
Primer.- ADJUDICAR el contracte de les “Obres de millora i ordenació de la zona 
d’horts situada al peu del volcà Montsacopa”, a favor de l’empresa ARICO FOREST, 
SL., amb NIF. B-17574799, pel preu de quaranta-vuit mil dos-cents dotze euros amb 
vuitanta-un euros (48.212,81€)  (IVA inclòs), que es desglossa en: 
 
Trenta-nou mil vuit-cents quaranta-cinc euros amb trenta cèntims (39.845,30€) + vuit 
mil tres-cents seixanta-set euros amb cinquanta-un cèntims (8.367,51€)  en concepte 
d’IVA.   
 
Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de 
clàusules administratives particulars reguladores de la contractació, aprovat per la 
Junta de Govern Local de data 19 de juliol de 2018; a la memòria valorada aprovada 
per acord de la Junta de Govern Local de data 5 de juliol de 2018; així com amb 
l’oferta presentada. 
 
Les característiques i avantatges de l’oferta adjudicatària respecte de les demés ofertes 
presentades, queden acreditades en la valoració efectuada per la Mesa de 
Contractació, en sessió celebrada el dia 9 d’agost de 2018. 
 
Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en 
el Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Tercer.- El preu del contracte es pagarà amb càrrec a la partida núm. 18.140.171. 
227992 del vigent Pressupost municipal.  
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1804109 Despeses 18140  171  227992 48212.81 HORTS SANT FRANCESC 100 001 001 001 000 000 
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Quart.- El termini màxim d’execució de les obres és de i mes i mig (1’5) mes, comptat a 
partir de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig i el termini de garantia de 
6 anys, d’acord amb l’oferta presentada.  
 
Cinquè.-  La direcció de les obres i la coordinació de seguretat i salut aniran a càrrec 
de Pere Llimargas Casas, arquitecte i Mireia Torras Codinach, arquitecta. 
 
Sisè.- L’empresa ARICO FOREST, SL, presentarà, en el termini de 15 dies següents a 
la data de notificació de l’adjudicació del contracte i, en tot cas, abans de l’inici de les 
obres, el Pla de Seguretat i Salut en el treball, d’acord amb el que s’estableix a la 
clàusula 22 del PCAP. 
 
Setè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta d’empreses que han 
participat en la licitació, que es publicarà en el Perfil del Contractant, de conformitat 
amb l’article 151.1 de la LCSP.  
 
Vuitè.- La formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la signatura d’acceptació 
per part del contractista de la resolució d’adjudicació. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.3. - RECTIFICACIÓ ACORD DE JGL DE 26 DE JULIOL RELATIU A 
ADJUDICACIÓ PRESTACIÓ SERVEIS PREVENCIÓ RISCOS LABORALS I 
VIGILÀNCIA DE LA SALUT DE L'AJUNTAMENT D'OLOT I ORGANISMES 

AUTÒNOMS 
 
Núm. de referència : X2014016028     
 
Atès que en data 26 de juliol de 2018 va ser aprovat per Junta de Govern Local l’acord 
relatiu al 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 vigilància de la salut de l’ajuntament d’olot i els seus organismes 
autònoms i que en aquest acord és necessari fer unes rectificacions en el sentit que la 
proposta queda redactada de la següent forma: 
 
Antecedents:  
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 26 de febrer de 2015, es va adjudicar el 
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, 
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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.  
 
Per acord de la Junta de Govern Local celebrada en data 8 de febrer de 2018 es va 
requerir a PREVEMONT SOCIEDAD DE PREVENCION, SLU per tal que continués 
prestant el servei objecte del contracte, com a màxim fins el dia 30 de setembre de 
2018. 
 
Ates que es preveu la possibilitat que en data 30 de setembre de 2018 encara no 
s’hagi procedit a la formalització del nou contracte.  
 
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.  
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12014000029 i antecedents corresponent, la 
regidora delegada d’Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords:  
 
Primer.- Anul.lar l’acord aprovat per Junta de Govern Local de 26 de juliol de 2018.  
 
Segon.- 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 31 
de desembre 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 d’1 d’octubre a 31 de desembre de 2018 (tres 
mesos), és de 3.203,45 € IVA exclòs (3.611,10 €, IVA inclòs) d’acord amb el següent 
detall:  
 
- 1.417,95 €, en concepte de prevenció tècnica de riscos laborals + 297,77 € d’IVA 
calculat al 21%.  

- 523,25 €, en concepte de vigilància de la salut + 109,88 €, d’IVA calculat al 21%.  

- 1.262,25 €, en concepte de reconeixements mèdics i anàlisis per a les persones.  
 
Tercer.- APROVAR la despesa d’import 3.203,45 € + 407,65 €, en concepte d’IVA, 
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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. 
 

6.4. - CONTRACTACIÓ LLOGUER I MUNTATGE D'UN ESCENARI PEL FIRAL 
DURANT LES FESTES DEL TURA 2018 

 
Tipus de Contracte SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 
Criteris NO SENSE CRITERI 
 
Núm. de referència : X2018025922     
 
Antecedents 
 
Primer.- Atès que l’Ajuntament d’Olot requereix contractar durant les Festes del Tura 
d’enguany el subministrament en règim de lloguer i el muntatge d’un escenari amb 
coberta al Passeig d’en Blay, pel període comprés entre el 3 i el 12 de setembre, com 
es desprèn de l’informe de data 20 d’agost de 2018, emès pel Sr. Jordi Serrat Cruz, 
Director de l’Àrea de Festes. 
 
Segon.-  Atès que es tracta d’un subministrament esporàdic i puntual. 
 
Tercer.- Atès que s’ha demanat pressupost a les empreses “Estructuras Casamayor 
SL”, “Musellas escenarios y gradas SLU” i “Vicsor System SLU” per prestar el 
subministrament en règim de lloguer i el muntatge de l’escenari. 
 
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per 
ESTRUCTURAS CASAMAYOR SL per haver presentat l’oferta més favorable. 
 
Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles 
generals de contractació. 
 
Sisè.- Atès que una vegada fetes les comprovacions oportunes no consta que s’hagi 
adjudicat a l’empresa ESTRUCTURAS CASAMAYOR SL durant la present anualitat 
pressupostària, més contractes menors per aquest mateix objecte, que individual o 
conjuntament superin el llindar establert per als contractes menors de 
subministraments a l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant LCSP). 
 
Setè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa ESTRUCTURAS CASAMAYOR SL i atès 
que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació 
objecte del contracte. 
 
Fonament jurídic 
 
La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP) i correspon a la modalitat de subministrament regulada a l’article 16 de la 
mateixa. 
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Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de 
l’expedient administratiu. 
 
Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació. 
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les 
delegacions efectuades pel cartipàs municipal. 
 
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics, 
 
PROPOSO 
 
Primer.-  Aprovar l’informe emès pel Sr. Jordi Serrat Cruz, Director de l’Àrea de 
Festes, de data 20 d’agost de 2018, en el que es motiven les necessitats de 
contractar. 
 
Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a 
favor de l’empresa ESTRUCTURES CASAMAYOR SL, amb NIF núm. B17828260, el 
contracte menor de subministrament en règim de lloguer i el muntatge d’un escenari 
amb coberta al Passeig d’en Blay, pel període comprés entre el 3 i el 12 de setembre 
pel preu de dotze mil set-cents cinc euros (12.705 €), IVA inclòs. 
 
L’esmentat preu es desglossa en deu mil cinc-cents euros (10.500 €) de pressupost 
net i dos mil dos-cents cinc euros (2.205 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21%. 
 
Tercer.- L’execució del servei es realitzarà entre els dies 3 de setembre i el 12 de 
setembre, ambdós inclosos. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 12.705 €, IVA inclòs, amb càrrec a 
la partida del pressupost municipal: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18410  338  227995 12705 FESTES DEL TURA 100 001 001 001 000 000 

 
Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i que 
aquesta haurà d’incloure una còpia d’aquest acord o fer-hi constar el número 
d’expedient CC012018000451. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a ESTRUCTURES CASAMAYOR S.L, al Dept. de 
Tresoreria de l’Ajuntament d’Olot, al Dept. de Comptabilitat i Pressupostos, al Dept. de 
Festes i a la resta d’empreses que han presentat pressupost. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.5.1- CONTRACTACIÓ AUDICIONS DE SARDANES EN EL MARC DE LES 
FESTES DEL TURA 2018 

 
Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 
Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Núm. de referència : X2018025572     
 
Antecedents 
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Dins la programació d’espectacles escènics i musicals prevista per les Festes del Tura 
d’Olot 2018, l’Ajuntament ha inclòs diverses audicions de sardanes a càrrec de la 
COBLA LA PRINCIPAL D’OLOT, representada per l’empresa ASSOCIACIÓ 
CULTURAL DOS PER QUATRE i programades pel dies 7, 8, 9, 10 i 11 de setembre a 
diferents espais del centre d’Olot. 
  
Atès que el contracte administratiu es tipifica com a contracte de serveis, d’acord amb 
l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
(LCSP).  
 
Atès que ens trobem davant d’un contracte de serveis artístics, aquesta contractació 
ha de ser considerada de caràcter privat, de conformitat amb allò que disposa l’article 
25.1.a)1º de la LCSP.  
 
Atès que ens trobem davant d’un contracte de serveis, en base a criteris tècnics – 
artístics i d’exclusivitat, d’acord amb el previst a l’article 168.a).2º de la LCSP. 
  
Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 18 410 3381 227995 (FESTES DEL TURA) i 
pot ordenar-se la despesa. 
  
D’acord amb els antecedents i de conformitat amb la Disposició Addicional 2a de la 
LCSP.  
 
Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de Junta de Govern 
Local, en virtut de la delegació efectuada per Decret de l’Alcaldia de data 26 de juny de 
2015. 
  
Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la 
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret de data 23 
d’octubre de 2017. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CC012018000449, com a regidora delegada 
d’Organització, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següent acord: 
  
Primer.- ADJUDICAR, a favor de ASSOCIACIÓ CULTURAL DOS PER QUATRE, 
amb NIF. G17734948, el contracte que té per objecte diverses audicions de sardanes 
a càrrec de la Cobla la Principal d’Olot i que es duran a terme del 7 a l’11 de setembre 
a diversos llocs dels centre d’Olot, pel preu de deu mil vuit-cents euros (10.800 €), 
exempt d’IVA. 
  
Segon.- APROVAR i DISPOSAR la despesa corresponent i efectuar-ne el pagament a 
l’empresa ASSOCIACIÓ CULTURAL DOS PER QUATRE, amb NIF. G17734948, per 
import de deu mil vuit-cents euros (10.800 €), exempt d’IVA, i amb càrrec a la partida 
del pressupost municipal: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18410  338  227995 10800 FESTES DEL TURA 100 001 001 001 000 000 

 
Tercer.- “ASSOCIACIÓ CULTURAL DOS PER QUATRE” adjuntarà una còpia 
d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient 
CC012018000449. 
 
Quart.- Notificar el present acord a “ASSOCIACIÓ CULTURAL DOS PER QUATRE”, 
al Departament de Comptabilitat i Pressupostos de l’Ajuntament d’Olot, al Departament 
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de Tresoreria i al Departament de Festes. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
6.5.2 - CONTRACTACIÓ XARANGA BUFANT FORT STREET BAND EN EL MARC 

DE LES FESTES DEL TURA 2018 
 
Tipus de Contracte SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 
Criteris NO SENSE CRITERI 
 
Núm. de referència : X2018025583     
 
Antecedents 
  
Dins la programació d’espectacles escènics i musicals prevista per les Festes del Tura 
d’Olot 2018, l’Ajuntament ha inclòs l’espectacle de música anomenat “XARANGA 
BUFANT FORT STREET BAND”, representada per l’empresa ASSOCIACIÓ BUFANT 
FORT i programat pels dies 7, 8, 9, 10 i 11 de setembre de 2018 pels carrers del 
centre d’Olot. 
  
Atès que el contracte administratiu es tipifica com a contracte de serveis, d’acord amb 
l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
(LCSP).  
 
Atès que ens trobem davant d’un contracte de serveis artístics, aquesta contractació 
ha de ser considerada de caràcter privat, de conformitat amb allò que disposa l’article 
25.1.a)1º de la LCSP.  
 
Atès que ens trobem davant d’un contracte de serveis, en base a criteris tècnics – 
artístics i d’exclusivitat, d’acord amb el previst a l’article 168.a).2º de la LCSP. 
  
Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 18 410 3381 227995 (FESTES DEL TURA) i 
pot ordenar-se la despesa. 
  
D’acord amb els antecedents i de conformitat amb la Disposició Addicional 2a de la 
LCSP.  
 
Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de Junta de Govern 
Local, en virtut de la delegació efectuada per Decret de l’Alcaldia de data 26 de juny de 
2015. 
  
Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la 
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret de data 23 
d’octubre de 2017. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CC012018000450, com a regidora delegada 
d’Organització, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següent acord: 
  
Primer.- ADJUDICAR, a favor de ASSOCIACIÓ BUFANT FORT, amb NIF. 
G5522615, el contracte que té per objecte la representació de l’espectacle de música 
anomenat “XARANGA BUFANT FORT STREET BAND” que es durà a terme del 7 a 
l’11 de setembre de 2018, a diversos carrers del centre d’Olot, pel preu de tres mil 
sis-cents euros (3.600 €), exempt d’IVA. 
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Segon.- APROVAR i DISPOSAR la despesa corresponent i efectuar-ne el pagament a 
ASSOCIACIÓ BUFANT FORT, amb NIF. G5522615, per un import de tres mil sis-
cents euros (3.600 €), exempt d’IVA i amb càrrec a la partida del pressupost municipal: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18410  338  227995 3600 FESTES DEL TURA 100 001 001 001 000 000 

 
Tercer.- “ASSOCIACIÓ BUFANT FORT” adjuntarà una còpia d’aquest acord a la 
factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012018000450. 
 
Quart.- Notificar el present acord a “ASSOCIACIÓ BUFANT FORT”, al Departament 
de Comptabilitat i Pressupostos de l’Ajuntament d’Olot, al Departament de Tresoreria i 
al Departament de Festes. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.5.3 - CONTRACTACIÓ ESPECTACLE "DONEM COLORS A LES ESTRELLES" 
EN EL MARC DE LES FESTES EL TURA 2018 

 
Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 
Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Núm. de referència : X2018025561     
 
Antecedents  
 
Dins la programació d’espectacles escènics i musicals prevista per les Festes del Tura 
d’Olot 2018, l’Ajuntament ha inclòs l’espectacle “DONEM COLORS A LES 
ESTRELLES”, representat per l’empresa ANTIGUA CASA ESTALELLA SL i 
programada pel dia 11 de setembre de 2018 al Puig del Roser.  
 
Atès que el contracte administratiu es tipifica com a contracte de serveis, d’acord amb 
l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
(LCSP). 
  
Atès que ens trobem davant d’un contracte de serveis artístics, aquesta contractació 
ha de ser considerada de caràcter privat, de conformitat amb allò que disposa l’article 
25.1.a)1º de la LCSP.  
 
Atès que ens trobem davant d’un contracte de serveis, en base a criteris tècnics – 
artístics i d’exclusivitat, d’acord amb el previst a l’article 168.a).2º de la LCSP. 
  
Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 18 410 3381 227995 (FESTES DEL TURA) i 
pot ordenar-se la despesa. 
  
D’acord amb els antecedents i de conformitat amb la Disposició Addicional 2a de la 
LCSP. 
  
Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de Junta de Govern 
Local, en virtut de la delegació efectuada per Decret de l’Alcaldia de data 26 de juny de 
2015.  
 
Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la 
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delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret de data 23 
d’octubre de 2017. 
  
I vist l’expedient administratiu núm. CC012018000448, com a regidora delegada 
d’Organització, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següent acord: 
  
Primer.- ADJUDICAR, a favor de ANTIGUA CASA ESTALELLA, S.L., amb NIF. 
B08958209, el contracte que té per objecte l’actuació de ESPECTACLE PIROTÈCNIC 
I VOLCANET que es durà a terme el dia 11 de setembre de 2018 al Puig del Roser, en 
el marc de les Festes del Tura d’enguany, pel preu de set mil cent euros (7.100 €), 
IVA inclòs. 
  
Segon.- APROVAR i DISPOSAR la despesa corresponent i efectuar-ne el pagament a 
l’empresa ANTIGUA CASA ESTALELLA, amb NIF. B08958209, per import de cinc mil 
vuit-cents seixanta-set euros amb setanta-set cèntims (5.867,77 €) d’import base i  mil 
dos-cents trenta-dos euros amb vint-i-tres cèntims (1.232,23 €) en concepte d’IVA, 
calculat a un tipus del 21% i amb càrrec a la partida del pressupost municipal: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18410  338  227995 7100 FESTES DEL TURA 100 001 001 001 000 000 

  
Tercer.- “Antigua Casa Estalella, SL” adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura 
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012018000448. 
 
Quart.- Notificar el present acord a “Antigua Casa Estalella, SL”, al Departament de 
Comptabilitat i Pressupostos de l’Ajuntament d’Olot, al Departament de Tresoreria i al 
Departament de Festes. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2018026069     
 
En relació a l’expedient CPG22018000105 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. 18/032 per un import de 
23.174,65 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 23174.65 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
8.1. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ FAMILIARS I AMICS RESIDÈNCIA 

MONTSACOPA 
 
Núm. de referència : X2018025928     
En relació a l’expedient CPG12018000197 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 de concessió directa,  a l’ entitat ASSOCIACIÓ 
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FAMILIARS I AMICS RESIDÈNCIA MONTSACOPA amb  NIF: G17565987 per un 
import de 250,00 euros, amb càrrec a la partida 18.410.338.480062 “CONVENIS 
FESTES DEL TURA”. 
 
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’INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA 
D’OLOT (Can Trincheria), per tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El 60% de l’import de la subvenció es lliurarà abans de la realització dels actes i la 
resta  
quan sigui justificat 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 1804784001 Despeses 18410  338  480062 250 CONVENIS FESTES DEL TURA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.2. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'AGRUPACIÓ SARDANISTA OLOT 
 
Núm. de referència : X2018026028     
 
En relació a l’expedient CPG12018000198 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 de concessió directa,  a l’ entitat AGRUPACIÓ 
SARDANISTA D’OLOT amb  NIF: G17064908 per un import de 3.000,00 euros, amb 
càrrec a la partida 18.410.338.480062 “CONVENIS FESTES DEL TURA”. 
 
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’INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA 
D’OLOT (Can Trincheria), per tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El 60% de l’import de la subvenció es lliurarà abans de la realització dels actes i la 
resta  
quan sigui justificat 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. 
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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 1804783001 Despeses 18410  338  480062 3000 CONVENIS FESTES DEL TURA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
8.3. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'AGRUPAMENT ESCOLTA NOSTRA DONA DEL 

TURA 
 
Núm. de referència : X2018026038     
 
En relació a l’expedient CPG12018000199 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 de concessió directa,  a l’ entitat 
AGRUPAMENT ESCOLTA NOSTRA DONA DEL TURA amb  NIF: G08931974 per un 
import de 500,00 euros, amb càrrec a la partida 18.410.338.480062 “CONVENIS 
FESTES DEL TURA”. 
 
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’INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA 
D’OLOT (Can Trincheria), per tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El 60% de l’import de la subvenció es lliurarà abans de la realització dels actes i la 
resta  
quan sigui justificat 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 1804782001 Despeses 18410  338  480062 500 CONVENIS FESTES DEL TURA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.4. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT AOAPIX 
 
Núm. de referència : X2018026040     
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En relació a l’expedient CPG12018000200 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 de concessió directa,  a l’ entitat AOAPIX amb  
NIF: G17343682 per un import de 1.817,00 euros, amb càrrec a la partida 
18.410.338.480062 “CONVENIS FESTES DEL TURA”. 
 
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’INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA 
D’OLOT (Can Trincheria), per tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El 60% de l’import de la subvenció es lliurarà abans de la realització dels actes i la 
resta  
quan sigui justificat 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 1804781001 Despeses 18410  338  480062 1817 CONVENIS FESTES DEL TURA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.5. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ CULTURAL GREDA 
 
Núm. de referència : X2018026044     
 
En relació a l’expedient CPG12018000201 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 de concessió directa,  a l’ entitat ASSOCIACIÓ 
CULTURAL GREDA COL.LECTIVA I INDEPENDENTISTA DE LA GARROTXA amb  
NIF: G17994617 per un import de 500,00 euros, amb càrrec a la partida 
18.410.338.480062 “CONVENIS FESTES DEL TURA”. 
 
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’INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA 
D’OLOT (Can Trincheria), per tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El 60% de l’import de la subvenció es lliurarà abans de la realització dels actes i la 
resta  
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quan sigui justificat 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 1804780001 Despeses 18410  338  480062 500 CONVENIS FESTES DEL TURA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
8.6. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ CULTURAL SARDANISTA FLOR 

DE FAJOL 
 
Núm. de referència : X2018026046     
 
En relació a l’expedient CPG12018000202 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 de concessió directa,  a l’ entitat ASSOCIACIÓ 
CULTURAL SARDANISTA FLOR DE FAJOL amb  NIF: G17160466 per un import de 
990,00 euros, amb càrrec a la partida 18.410.338.480062 “CONVENIS FESTES DEL 
TURA”. 
 
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’INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA 
D’OLOT (Can Trincheria), per tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El 60% de l’import de la subvenció es lliurarà abans de la realització dels actes i la 
resta  
quan sigui justificat 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 1804779001 Despeses 18410  338  480062 990 CONVENIS FESTES DEL TURA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
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8.7. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT PENYA CARNAVALESCA ELS 
MARRINXOS 

 
Núm. de referència : X2018026050     
 
En relació a l’expedient CPG12018000203 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 de concessió directa,  a l’ entitat PENYA 
CARNAVALESCA ELS MARRINXOS amb  NIF: G17619552 per un import de 2.340,00 
euros, amb càrrec a la partida 18.410.338.480062 “CONVENIS FESTES DEL TURA”. 
 
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’INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA 
D’OLOT (Can Trincheria), per tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El 60% de l’import de la subvenció es lliurarà abans de la realització dels actes i la 
resta  
quan sigui justificat 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 1804778001 Despeses 18410  338  480062 2340 CONVENIS FESTES DEL TURA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.8. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT XERRICS D'OLOT COLLA 
CASTELLERA DE LA GARROTXA 

 
Núm. de referència : X2018026054     
 
En relació a l’expedient CPG12018000205 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 de concessió directa,  a l’ entitat XERRICS 
COLLA CASTELLERA DE LA GARROTXA amb  NIF: V17703455 per un import de 
1.350,00 euros, amb càrrec a la partida 18.410.338.480062 “CONVENIS FESTES DEL 
TURA”. 
 
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, 
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aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA 
D’OLOT (Can Trincheria), per tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El 60% de l’import de la subvenció es lliurarà abans de la realització dels actes i la 
resta  
quan sigui justificat 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 1804776001 Despeses 18410  338  480062 1350 CONVENIS FESTES DEL TURA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.9. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ CULTURAL I RECREATIVA ELS 
MORRUTS 

 
Núm. de referència : X2018026052     
 
En relació a l’expedient CPG12018000204 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: 
 
1r.) Concedir  subvenció, amb caràcter de concessió directa,  a l’ entitat ASSOCIACIÓ 
CULTURAL I RECREATIVA ELS MORRUTS amb  NIF: G55010805 per un import de 
8.123,00 euros, amb càrrec a la partida 18.410.338.480062 “CONVENIS FESTES DEL 
TURA”. 
 
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’INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA 
D’OLOT (Can Trincheria), per tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El 60% de l’import de la subvenció es lliurarà abans de la realització dels actes i la 
resta  
quan sigui justificat 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. 
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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 1804777001 Despeses 18410  338  480062 8123 CONVENIS FESTES DEL TURA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.1. - PROPOSANT APROVAR INCIALMENT PLA DE MILLORA URBANA 
PARCEL·LA DELIMITADA PELS CARRERS ESTEVE MOLAS, MESTRE VIVES I 

COMPOSITOR NARCÍS PAULÍS 
 
Núm. de referència : X2018023550     
 
Vist l’escrit presentat pel sr. Pablo Llimona Broto en representació de RCR Arquitectes, 
SLP de data 13 de juny de 2018 i amb número de registre general d’entrada 
E2018009814, conforme al qual presenta el Pla de Millora Urbana de la parcel·la 
delimitada pels carrers Esteve Molas, Mestre Vives i Compositor Narcis Paulís. 
 
Vist que en data 30 de juliol de 2018 i amb número de registre general d’entrada 
E2018013007, el sr. Pablo Llimona Broto en representació de RCR Arquitectes, SLP 
presenta esmena en relació al Pla de Millora Urbana esmentat en l’apartat anterior. 
 
Vist que l’objectiu del referit Pla de Millora Urbana és proposar  una solució  alternativa 
a la que permeten les condicions d’ordenació del POUM aprovat. El paràmetres 
urbanístics vigents, estan molt pensats per una volumetria regular i característica de 
las naus tradicionals en polígons industrials o d’activitats econòmiques. En aquest 
solar es vol desenvolupar un espai d’accés en l’àmbit de la cabana existent, que doni 
la rebuda als usuaris dels actuals pavellons d’estada, i preveure un espai 
d’aparcament exterior, actuacions integrades amb l’entorn natural, on predomini el 
paisatge vegetal, amb sintonia de la filosofia del conjunt de propostes desenvolupades 
tant en la present finca com en l’annexa.  

Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal en data 16/08/2018 que s’adjunta a 
l’expedient conforme al qual s’informa favorablement amb prescripcions el referit Pla 
de Millora Urbana.    

Vist els articles 70, 78 i 85 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer.   
 
Per tot l’exposat, el regidor delegat de Serveis Urbans espai públic, 
infraestructura i obra pública, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el Pla de Millora Urbana de la parcel·la 
delimitada pels carrers Esteve Molas, Mestre Vives i Compositor Narcis Paulís, d’acord 
amb l’informe emès per l’arquitecte municipal en data 16/08/2018, que s’adjunta a 
l’expedient. 
 
SEGON.- SOTMETRE’L a informació pública durant el termini d’UN MES mitjançant la 
publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província, en un diari de 
major difusió, al tauler d’anuncis i al web de l’Ajuntament. 
 
TERCER.- SOL·LICITAR simultàniament al tràmit d’informació pública, informe als 
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials i a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona. 
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QUART.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.1. - PROPOSANT APROVAR INCIALMENT PLA DE MILLORA URBANA 
ORDENACIÓ DE VOLUMS P.A 15.07 POU DEL GLAÇ 

 
Núm. de referència : X2018023708     
 
Vist l’escrit presentat per la sra. Marta Serra Fossas en representació de Sildin 
Marketing, SL (B64300494) en data 24 de juliol de 2018 i amb número de registre 
general d’entrada E2018012716, conforme al qual presenta el Pla de Millora Urbana 
de composició de volums a l’àmbit del P.A 15.07 – Pou del Glaç, 3, situat entre els 
carrers Pere Lloses, Pou del Glaç i Ronda Montolivet. 
 
Vist que en data 24 de juliol de 2018 i amb número de registre general d’entrada 
E2018012716, la sra. Marta Serra Fossas en representació de Sildin Marketing, SL 
(B64300494) presenta esmena en relació al Pla de Millora Urbana esmentat en 
l’apartat anterior. 
 
Vist que l’objectiu del referit Pla de Millora Urbana és proposar  una solució alternativa 
que té com a objectiu un reajustament dels volums de les edificacions plantejades al 
POUM vigent. El PMU planteja una nova ordenació volumètrica que principalment 
redueix el nombre de volums -de quatre a tres- tot disminuint l’ocupació en planta i 
augmentant la superfície de sistemes de comunicacions viàries. 
 
La proposta millora les relacions entre els volums edificatoris esponjant els espais 
exteriors que milloren les condicions d’aquests volums i la configuració dels espais 
exteriors, tot afavorint la transició entre la trama urbana que finalitza en el carrer Pou 
del Glaç cap a espais lliures i zones verdes.  
 

Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal en data 17/08/2018 que s’adjunta a 
l’expedient conforme al qual s’informa favorablement amb prescripcions el referit Pla 
de Millora Urbana.    

Vist els articles 70,78 i 85 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer.   
 
Per tot l’exposat, el regidor delegat de Serveis Urbans espai públic, 
infraestructura i obra pública, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el Pla de Millora Urbana de composició de 
volums a l’àmbit del P.A 15.07 – Pou del Glaç, 3, situat entre els carrers Pere Lloses, 
Pou del Glaç i Ronda Montolivet, d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal 
en data 17/08/2018, que s’adjunta a l’expedient. 
 
SEGON.- SOTMETRE’L a informació pública durant el termini d’UN MES mitjançant la 
publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província, en un diari de 
major difusió, al tauler d’anuncis i al web de l’Ajuntament. 
 

TERCER.- SOL·LICITAR simultàniament al tràmit d’informació pública, informe als 
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials i a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Girona. 
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QUART.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
11.1. - APROVAR EL PLA D'AUTOPROTECCIÓ DEL CORREFOC DE FESTES DEL 

TURA 
 
Núm. de referència : X2018025136     
 
En relació a l’expedient PC012018000014 de i vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Serveis urbans, Espai públic i 
infraestructures i obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la Junta 
de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
 Aprovar el Pla d'Autoprotecció del Correfoc de Festes del Tura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a dos quarts de nou del matí, i per a constància del que s’hi 
ha tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura. 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE LA SECRETÀRIA 


