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ACTA NÚM. 38 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 
27 DE SETEMBRE DE 2018 

 
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 27 de setembre 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, 
Montserrat Torras i Surroca.   
 
També hi assisteix com a regidor delegat expressament convidat per tal de presentar 
els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part resolutiva 
ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la votació, i 
segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, el Sr. Josep M. 
Coma i Punset. 
 
Hi assisteixen, com a regidors de l’oposició, els Srs. Clara Casanovas i Sarsanedas, 
Josep Guix Feixas, Anna Descals Tresserras. 
 
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera. 
 
Hi assisteix l’Interventor, Sr. Jordi Salvador Culí.  
 
Hi assisteix el Gerent, Sr. Jordi Güell i Güell. 
 

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

2. - DESPATX OFICIAL 
 
El Sr. Alcalde  dóna compte de les entrevistes i reunions més destacades que ha 
mantingut des de la darrera Junta de Govern, celebrada el dia 20 de setembre  :  
 
- el mateix dia 20 de setembre va assistir a l’acte de celebració del XVè aniversari de 
la firma del Conveni entre les empreses Espuña i Carrefour que va tenir lloc en Hotel 
de la ciutat.  I a la tarda va assistir a la reunió del Consell d’Alcaldes.  
 
-  el dia 22 de setembre, va assistir a l’acte principal, commemoratiu del centenari de la 
Biblioteca municipal que va tenir lloc a la mateixa Biblioteca i que va comptar amb la 
presència de l’Hble. Sr. Laura Borràs, Consellera de Cultura i altres alts càrrecs de 
departament. 
 
- el dia 24 de setembre, va acompanyar uns quants càrrecs de la UVIC a visitar 
l’empresa Noel Alimentària.  
 
- i finalment ahir 25 de setembre, acompanyat de l’enginyer municipal es va desplaçar  
a Barcelona per tenir diferents reunions de treball amb els següents càrrecs :  
.  Jordi Castells, Subdirector General de Cooperació Local   
.  Agustí Serra, Director General d’Urbanisme  
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.  Francesc Sutries, Director General de Patrimoni  

.  Gaspar Palenzuela, responsable de Sareb  

. Isidre Gavin i Xavier Flores, Secretari d’Infraestructures i Dr. Gral de Carreteres, 
respectivament,  
I al vespre, va assistir a la Junta del CASG que va tenir lloc a la seu del Consell 
Comarcal.  
 
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. - CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT I  

L'AJUNTAMENT D'OLOT PER AL PROJECTE CLAU, EN EL MARC DE ELS 
MESURES I SUPORTS ADDICIONALS D'ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT DE 

L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 
 
Núm. de referència : X2018029267     
 
Que l’article 18.5 del Decret 187/2015, de 25 agost, d’ordenació dels ensenyaments de 
l’educació secundària obligatòria, estableix que els centres docents podran desplegar 
mesures específiques d’atenció a la diversitat per a tercer i quart curs d’ESO. 
Aquestes mesures tenen un caràcter orientador i d’estímul cap a la continuïtat 
formativa per a alumnes amb dificultats d’aprenentatge i, de vegades, amb risc 
d’abandonament escolar. Són estratègies de diversificació curricular que permeten 
organitzar el currículum d’acord amb els àmbits d’aprenentatge i, si escau, amb una 
clara orientació pràctica.  
 
Que l’Escola Cor de Maria – Maria Reina Olot , ha elaborat el seu projecte d’atenció a 
la diversitat, en el marc de les mesures específiques d’atenció a l’alumnat, amb el nom 
de Projecte Clau. L’objecte principal d’aquest projecte és donar suport als alumnes de 
tercer i/o quart curs de l’educació secundària obligatòria que presenten dificultats 
d’aprenentatge, desmotivació greu, perill d’absentisme acadèmic, problemes de 
conducta i que precisen d’actuacions individualitzades i adaptacions substancials del 
currículum que facilitin la seva inclusió escolar, social i laboral. 
 
Que l’Ajuntament d’Olot és conscient que hi ha alumnes amb dificultats d’aprenentatge 
i amb problemes de conducta, a vegades conseqüència de l’entorn sociocultural, i 
s'ofereix a donar suport a l’Escola Cor de Maria – Maria Reina Olot col·laborant en el 
Projecte Clau, per tal de donar una resposta a les necessitats de suport educatiu 
d’aquests alumnes amb la finalitat de facilitar la seva inclusió escolar, social i laboral. 

Que l'Ajuntament d’Olot disposa de recursos educatius per a col·laborar i completar la 
formació d’aquests alumnes a fi i efecte d’oferir-los una formació integral que s’ajusti a 
les seves necessitats i els apropi a la realitat del municipi. 
 
En relació a l’expedient ED032018000009 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d'Educació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Escola Cor de 
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Maria – Maria Reina Olot per al projecte CLAU, en el marc de les mesures 
específiques d’atenció a  la diversitat dels alumnes de l’Educació Secundària 
Obligatòria del municipi. 
 
Segon.- Aquest conveni serà vigent durant els cursos escolars 2018-19 i 2019-20 i 
tindrà efectes des de l’1 de setembre de 2018, i desplegarà els seus efectes fins el 31 
d’agost de 2020. Podrà prorrogar-se sempre que ho manifestin de manera expressa 
les parts signatàries abans de la finalització de la seva vigència.  
 
Tercera.- Facultar al President per signar la documentació necessària 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

4.2. - CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT I  

L'AJUNTAMENT D'OLOT PER AL PROJECTE CLAU, EN EL MARC DE ELS 
MESURES I SUPORTS ADDICIONALS D'ATENCIÓ EDUCATIVA A L'ALUMNAT DE 

L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 
 
Núm. de referència : X2018029280     
 
Que l’article 18.5 del Decret 187/2015, de 25 agost, d’ordenació dels ensenyaments de 
l’educació secundària obligatòria, estableix que els centres docents podran desplegar 
mesures específiques d’atenció a la diversitat per a tercer i quart curs d’ESO. 
Aquestes mesures tenen un caràcter orientador i d’estímul cap a la continuïtat 
formativa per a alumnes amb dificultats d’aprenentatge i, de vegades, amb risc 
d’abandonament escolar. Són estratègies de diversificació curricular que permeten 
organitzar el currículum d’acord amb els àmbits d’aprenentatge i, si escau, amb una 
clara orientació pràctica.  
 
Que el centre C. Priv. Petit Plançó , ha elaborat el seu projecte d’atenció a la diversitat, 
en el marc de les mesures específiques d’atenció a l’alumnat, amb el nom de Projecte 
Clau. L’objecte principal d’aquest projecte és donar suport als alumnes de tercer i/o 
quart curs de l’educació secundària obligatòria que presenten dificultats 
d’aprenentatge, desmotivació greu, perill d’absentisme acadèmic, problemes de 
conducta i que precisen d’actuacions individualitzades i adaptacions substancials del 
currículum que facilitin la seva inclusió escolar, social i laboral. 
 
Que l’Ajuntament d’Olot és conscient que hi ha alumnes amb dificultats d’aprenentatge 
i amb problemes de conducta, a vegades conseqüència de l’entorn sociocultural, i 
s'ofereix a donar suport a el centre C. Priv. Petit Plançó col·laborant en el Projecte 
Clau, per tal de donar una resposta a les necessitats de suport educatiu d’aquests 
alumnes amb la finalitat de facilitar la seva inclusió escolar, social i laboral. 

Que l'Ajuntament d’Olot disposa de recursos educatius per a col·laborar i completar la 
formació d’aquests alumnes a fi i efecte d’oferir-los una formació integral que s’ajusti a 
les seves necessitats i els apropi a la realitat del municipi. 
 
En relació a l’expedient ED032018000010 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d'Educació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i el centre C. 
Priv. Petit Plançó per al projecte CLAU, en el marc de les mesures específiques 
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d’atenció a  la diversitat dels alumnes de l’Educació Secundària Obligatòria del 
municipi. 
 
Segon.- Aquest conveni serà vigent durant els cursos escolars 2018-19 i 2019-20 i 
tindrà efectes des de l’1 de setembre de 2018, i desplegarà els seus efectes fins el 31 
d’agost de 2020. Podrà prorrogar-se sempre que ho manifestin de manera expressa 
les parts signatàries abans de la finalització de la seva vigència.  
 
Tercera.- Facultar al President per signar la documentació necessària 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.1. - SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ PER LES ESCOLES BRESSOL 
MUNICIPALS 

 
Núm. de referència : X2018029289     
 
Vistes les bases aprovades per la Diputació de Girona, per a l’atorgament de 
subvencions als ens locals gironins per a despeses de funcionament de les escoles 
bressol municipals de titularitat municipal publicades al BOP Núm. 7353 de 14 d’agost  
de 2018.  
 
En relació a l’expedient SED12018000004 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d'Educació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
Primer.- Sol·licitar la inclusió del municipi d’Olot en el programa de subvencions 
convocat per la Diputació de Girona, per a l’atorgament de subvencions als ens locals 
gironins per a despeses de funcionament de les escoles bressol de titularitat municipal.  
 
Segon.- Demanar les subvencions que a continuació es detallen:  
 
- Una subvenció de 61.250€ per depeses de funcionament de l’escola bressol Les 
Fonts, curs 2017-2018  
- Una subvenció de 63.000€ per depeses de funcionament de l’escola bressol El 
Morrot, curs 2017-2018 
- Una subvenció de 26.250€ per depeses de funcionament de l’escola bressol Sant 
Miquel, curs 2017-2018  
- Una subvenció de 31.500€ per depeses de funcionament de l’escola bressol Sant 
Pere Màrtir, curs 2017-2018  
 
Tercer.-Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.1. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- DECLARAR EXTINGIDA L’AUTORITZACIÓ DE 
VENDA DE LA PARADA DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0026, DESTINADA A 

LA VENDA DE PARAMENT DE LA LLAR 
 

Núm. de referència : X2018029298     
 
Atès que el Sr. ****, adjudicatari de la parada del mercat setmanal núm. MS0026 de 6 
metres, destinada a la venda de parament de la llar, ha cessat voluntàriament  de 
l’activitat professional de venda sedentària en tots el mercats, donant-se de baixa tant 
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de l’epígraf corresponent a l’impost sobre activitats econòmiques com del corresponent 
règim de la Seguretat Social. 
 

Considerant que l’article 17 del Reglament del mercat municipal de venda no 
sedentària (RMVNS), aprovat pel ple de l’ajuntament, en sessió de data 20 de juny de 
2013 (BOP, núm. 171/05-09-2013) i modificat per acord del plenari de data 19 de maig 
de 2016 (BOP, núm. 146/13-09-2016), estableix que l’autorització municipal per a 
l’exercici de la venda en el mercat d’Olot s’extingeix, entre d’altres supòsits, per 
incapacitat. 
 
Considerant que, en aquest cas, la incapacitat ve derivada de la pèrdua de les 
condicions exigides a l’article 9 RMVNS, per a l’exercici de l’activitat de venda no 
sedentària al mercat d’Olot, com ara: estar donat d’alta de l’epígraf corresponent a 
l’impost sobre activitats econòmiques i estar al corrent del pagament de la tarifa o, en 
cas d’estar-ne exempt, estar donat d’alta en el cens d’obligats tributaris; i estar donat 
d’alta al règim de la Seguretat Social que correspongui i estar al corrent de les 
obligacions amb aquest organisme. 
 
De conformitat amb els articles 4, 9 i 17 del Reglament del mercat municipal de venda 
no sedentària; la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires; el Decret 
162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercat de marxants; i vist 
l'expedient administratiu IM022018000018 i antecedents corresponents, que serveixen 
de motivació a la present proposta, el regidor delegat de Promoció de la Ciutat, 
Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord: 
 
Únic.- DECLARAR EXTINGIDA l’autorització de venda de la parada del mercat 
setmanal núm. MS0026, de 6 metres, destinada a la venda de parament de la Llar 
pròpia, atorgada al Sr. ****, amb efectes d’1 de gener de 2018. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.2. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- DECLARAR EXTINGIDA L'AUTORITZACIÓ DE 
VENDA DE LA PARADA DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0146, DESTINADA A 

LA VENDA DE FRUITA I VERDURA DE PRODUCCIÓ PRÒPIA 
 
Núm. de referència : X2018029301     
 
Atès que el Sr. ****, adjudicatari de la parada del mercat setmanal núm. MS0146, de 5 
metres, destinada a la venda de fruita i verdura de producció pròpia, ha cessat 
voluntàriament  de l’activitat professional de venda sedentària en tots el mercats, 
donant-se de baixa tant de l’epígraf corresponent a l’impost sobre activitats 
econòmiques com del corresponent règim de la Seguretat Social. 
 

Considerant que l’article 17 del Reglament del mercat municipal de venda no 
sedentària (RMVNS), aprovat pel ple de l’ajuntament, en sessió de data 20 de juny de 
2013 (BOP, núm. 171/05-09-2013) i modificat per acord del plenari de data 19 de maig 
de 2016 (BOP, núm. 146/13-09-2016), estableix que l’autorització municipal per a 
l’exercici de la venda en el mercat d’Olot s’extingeix, entre d’altres supòsits, per 
incapacitat. 
 
Considerant que, en aquest cas, la incapacitat ve derivada de la pèrdua de les 
condicions exigides a l’article 9 RMVNS, per a l’exercici de l’activitat de venda no 
sedentària al mercat d’Olot, com ara: estar donat d’alta de l’epígraf corresponent a 
l’impost sobre activitats econòmiques i estar al corrent del pagament de la tarifa o, en 
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cas d’estar-ne exempt, estar donat d’alta en el cens d’obligats tributaris; i estar donat 
d’alta al règim de la Seguretat Social que correspongui i estar al corrent de les 
obligacions amb aquest organisme. 
 
De conformitat amb els articles 4, 9 i 17 del Reglament del mercat municipal de venda 
no sedentària; la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires; el Decret 
162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercat de marxants; i vist 
l'expedient administratiu IM022018000019 i antecedents corresponents, que serveixen 
de motivació a la present proposta, el regidor delegat de Promoció de la Ciutat, 
Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord: 
 
Únic.- DECLARAR EXTINGIDA l’autorització de venda de la parada del mercat 
setmanal núm. MS0146, de 5 metres, destinada a la venda de fruita i verdura de 
producció pròpia, atorgada al Sr. ****, amb efectes d’1 de gener de 2018. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. OBRES 
 

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

MITJANÇANT PROCEDIMENT SIMPLIFICAT ABREUJAT, DE LES OBRES 
CORRESPONENTS AL PROJECTE D'INTEGRACIÓ URBANA DEL SOLAR DE 

CAN SAU; I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ. 
 
CCS12018000022 
 

Núm. de referència : X2018029107    
 

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

  
Vist l’informe motivant la necessitat e idoneïtat de contractar les obres corresponents 
al projecte d’integració urbana del solar de Can Sau, emès pels serveis tècnics de 
l’Àrea d’Infraestructura i  Urbanisme 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 corresponents al 
projecte d’integració urbana del solar de Can Sau, d’acord amb el projecte aprovat per 
la Junta de Govern Local en sessió ordinària del dia 9 d’agost de 2018, amb un 
pressupost total per contracte de 36.914,49€ (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 (projecte), d’acord amb el que disposa l’article 116.3 
de la LCSP. 
 
El valor estimat del contracte és de 30.507,84 €, IVA exclòs, als efectes de determinar 
el procediment d'adjudicació i la publicitat. 
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Atès que aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu d’obres d’acord 
amb el previst als articles 25 i 13 de la LCSP .  
 
Tenint en compte el valor estimat del contracte, i atès que el procediment a seguir per 
a l'adjudicació del contracte és l'obert simplificat 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.  CCS12018000022 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 corresponents al projecte 
d’integració urbana del solar de Can Sau, incorporant-hi la documentació a què fa 
referència l'article 116 del LCSP. 
  
Segon.- APROVAR l'expedient de contractació administrativa de les  obres  
corresponents al projecte d’integració urbana del solar de Can Sau, amb un import de 
licitació de  trenta-sis mil nou-cents catorze euros amb quaranta-nou cèntims 
(36.914,49 €), IVA inclòs, i un termini  màxim d'execució de 10 setmanes. 
 
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la 
contractació de les obres corresponents al projecte d’integració urbana del solar de 
Can Sau. 
 
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 36.914,49 € IVA inclòs, 
corresponent al pressupost d’execució del projecte de les obres, dels quals 30.507,84€ 
corresponen al pressupost base i 6.406,65€ a l’import de l’’IVA, calculat al tipus del 
21%; amb càrrec a la partida núm. 18.140.1532.619911 “actuacions Nucli Antic” 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200  Despeses 18140  1532 61911 36914.49 ACTUACIONS NUCLI ANTIC (PR18) 100 001 001 001 000 000 

 
Sisè.- CONVOCAR la licitació i tramitar l'expedient de contractació de les obres  
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corresponents al projecte d’integració urbana del solar de Can Sau, 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 els arquitectes Sr. Eduard Callís Freixas i Sr.Guillem Moliner Milhau, 
directors les obres  que actuaran  de Responsables del contracte, amb les facultats i 
de conformitat amb el que disposa l’article 62 de la LCSP. 
 
Vuitè.- Designar la  tècnica de l’àrea d’Infraestructura i Urbanisme  Sra. Gemma 
Planagumà Calm, com a Coordinadora de Seguretat i Salut d’aquestes obres. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

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

MITJANÇANT PROCEDIMENT  OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT, DE LES OBRES  
CORRESPONENTS AL PROJECTE DE CONSERVACIÓ I MILLORA DE LA 

INFRAESTRUCTURA VIÀRIA A DIVERSOS CARRERS DE LA CIUTAT ANY 2018 
(FASE 2); I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 

 
Núm. de referència : X2018029209    
 

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

  
Vist l’informe motivant la necessitat e idoneïtat de contractar les obres corresponents 
al projecte de conservació i millora de la infraestructura viària a diversos carrers de la 
Ciutat any 2018 (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 corresponents al 
projecte de conservació i millora de la infraestructura viària a diversos carrers de la 
Ciutat any 2018 (Fase 2), d’acord amb el projecte aprovat per la Junta de Govern 
Local en sessió ordinària del dia 12  de juliol de 2018, amb un pressupost total per 
contracte de 32.140,27€ (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 (projecte), d’acord amb el que disposa l’article 116.3 
de la LCSP. 
 
El valor estimat del contracte és de 26.562,21€ VA 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 .  
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Tenint en compte el valor estimat del contracte, i atès que el procediment a seguir per 
a l'adjudicació del contracte és l'obert simplificat 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 vist l’expedient administratiu núm.  CCS12018000023 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 corresponents al projecte de 
conservació i millora de la infraestructura viària a diversos carrers de la Ciutat any 
2018 (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 
corresponents al projecte de conservació i millora de la infraestructura viària a diversos 
carrers de la Ciutat any 2018 (Fase 2),  amb un import de licitació de  trenta-dos mil 
cent quaranta euros amb vint-i-set cèntims (32.140,27 €) , IVA inclòs, i un termini  
màxim d'execució d’un mes. 
 
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la 
contractació de les obres corresponents al projecte de conservació i millora de la 
infraestructura viària a diversos carrers de la Ciutat any 2018 (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 32.140,27€ IVA inclòs, 
corresponent al pressupost d’execució del projecte de les obres, dels quals 26.562,21€ 
corresponen al pressupost base i 5.578,06€ 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 61904 32140.27 RENOVACIO VORERES (PR18) 100 001 001 001 000 000 
 
 

Sisè.- CONVOCAR la licitació i tramitar l'expedient de contractació de les obres 
corresponents al projecte de conservació i millora de la infraestructura viària a diversos 
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carrers de la Ciutat any 2018 (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 el S. Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea d’infraestructura, Urbanisme i 
Brigada, director de l’obra que actuarà  de Responsable del contracte, amb les 
facultats i de conformitat amb el que disposa l’article 62 de la LCSP. 
 
Vuitè.- Designar el tècnic de l’Àrea d’Infraestructura, Urbanisme i Brigada, Sr. Xavier 
Canal Molas, com a Coordinador de Seguretat i Salut d’aquestes obres. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SERVEIS. 
 
7.3. - SERVEI DE DESENVOLUPAMENT D'UNA APP DE L'AGENDA D'ACTIVITATS 

CULTURALS D'OLOT I DEL FESTIVAL SISMÒGRAF. 
 
Núm. de referència : X2018026371     
 
Tipus de Contracte SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 
Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar el servei de desenvolupament d’una APP per  
a l’agenda d’activitats culturals d’Olot i del Festival Sismògraf, com es desprèn de 
l’informe de data 24 d’agost de 2018,  emès per la Sra. Rosa Rebugent, tècnica de 
comunicació de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot.  

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

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar el servei de 
desenvolupament d’una APP per  a l’agenda d’activitats culturals d’Olot i del Festival 
Sismògraf: 
-Volcànic  Internet, SL 
-Novostorm Software Tecnologia, SLU 
-Marc Civico Plana  

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per 
l’empresa NOVOSTORM SOFTWARE TECNOLOGIA, SLU, per haver presentat 
l’oferta més econòmica. 

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

Sisè.- Atès que una vegada fetes les comprovacions oportunes no consta que s’hagi 
adjudicat a l’empresa NOVOSTORM SOFTWARE TECNOLOGIA, SLU per un  servei, 
amb el mateix objecte per import superior a 15.000 euros (IVA exclòs) i en el període 
d’un any. 
 
Setè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa NOVOSTORM SOFTWARE 
TECNOLOGIA, SLU i atès que aquesta compta amb l’habilitació professional 
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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 servei regulada a l’article 17 de la mateixa. 

Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de 
l’expedient administratiu. 

Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació. 

Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les 
delegacions efectuades pel cartipàs municipal. 

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012018000467 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 

Primer.-  Aprovar l’informe emès per la Sra. Rosa Rebugent Gelis, tècnica de 
comunicación de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot, de data 24 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 NOVOSTORM SOFTWARE TECNOLOGIA, SLU, amb NIF núm. 
B555322192,  el contracte menor del servei de desenvolupament d’una APP per  a 
l’agenda d’activitats culturals d’Olot i del Festival Sismògraf, pel preu de quatre mil 
vuit-cents quinze euros amb vuitanta cèntims (4.815,80 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en tres mil nou-cents vuitanta euros (3.980 €) de 
pressupost net i vuit-cents trenta-cinc euros amb vuitanta cèntims (835,80 €) d’IVA 
calculat amb un tipus del 21 % 
 
Tercer.- El termini per a l’execució dels serveis serà de 8 setmanes,  a partir de la data 
de recepció de la notificació de l’adjudicació 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 4.815,80€, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida 18.400.334.227991 “actuacions sismògraf” del Pressupost 
municipal. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18400  334  227991 4815.80 ACTUACIONS SISMOGRAF 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 
adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número 
d’expedient CC012018000467. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses: “Novostorm Software Tecnologia, 
SLU” SLU; “Volcànic Internet, SL”; “Marc Civico Plana”. 
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S’aprova per unanimitat. 
 

7.4. - ESTUDI DE PROPOSTES CONSTRUCTIVES PER A COBRIR LA PISCINA 
MUNICIPAL D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2018029245     
 
Tipus de Contracte SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 
Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar el servei de  redacció d’un estudi de 
propostes constructives per a cobrir la piscina municipal d’Olot,  com es desprèn de 
l’informe de data 25 de setembre de 2018,emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap de 
l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Brigada. 

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

Tercer.- Atès que s’han demanat pressupostos a les empreses : 

-Sr. Andrés Álvarez Daroca 

-“Tres G. Internacional, SL” 

-Sra. Marta Glou Juvinyà 

Quart.- Atès que es valora favorablement l’oferta presentada per la Sra. MARTA GOU 
JUVINYÀ per haver presentat l’oferta més econòmica.  

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

Sisè.- Atès que una vegada fetes les comprovacions oportunes no consta que s’hagi 
adjudicat a la Sra. MARTA GOU JUVINYÀ per un servei, amb el mateix objecte per 
import superior a 15.000 euros (IVA exclòs) i en el període d’un any. 
 
Setè.- Vista la capacitat d’obrar de la empresa Sra. MARTA GOU JUVINYÀ i atès que 
aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació 
objecte del contracte. 

Fonament jurídic 

La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP) i correspon a la modalitat de serveis regulada a l’article 17 de la mateixa. 

Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de 
l’expedient administratiu. 

Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació. 

Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les 



 
 
 

 13 

delegacions efectuades pel cartipàs municipal. 

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics. 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012018000511 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 

Primer.-  Aprovar l’informe emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea 
d’Infraestructures, Urbanisme i Brigada, de data 25 de setembre 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 la Sra. MARTA GOU JUVINYÀ, amb NIF núm. ****, el contracte menor del 
servei de  redacció d’un estudi de propostes constructives per a cobrir la piscina 
municipal d’Olot, pel preu de catorze mil nou-cents trenta-vuit euros amb seixanta-
sis cèntims (14.938,66 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en dotze mil tres-cents quaranta-sis euros (12.346 €) de 
pressupost net i dos mil cinc-cents noranta-dos euros amb seixanta-sis cèntims 
(2.592,66 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 % 
 
Tercer.- El termini per a l’execució dels serveis serà d’un mes, a  partir de la data de 
recepció de la notificació de l’adjudicació 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 14.938,66€, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida 18.330.342.64003 “projecte tècnic (piscina municipal) del 
Pressupost municipal. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18330  342  64003 14938.66 PROJECTE TECNIC (PISCINA MUNICIPAL)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 
adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número 
d’expedient CC012018000511. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a: Sra, Marta Gou Juvinyà, “Tres G. Internacional, 
SL”; i Sr. Andrés Àlvarez Daroca.  
 
S’aprova per unanimitat. 

 
CONTRACTACIÓ. SUBMINISTRAMENTS 

 
7.5. - ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT D'OLOT A L'ACORD MARC DE 

SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL AMB DESTINACIÓ ALS ENS LOCALS 
DE CATALUNYA  (EXP. 2018.02). ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL 

DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA, SAU 
 
Núm. de referència : X2018029142     
 
ANTECEDENTS 
 
1.- La Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment 
administratiu de licitació a tal efecte, va acordar en la sessió celebrada el dia 7 de juny 
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de 2018, adjudicar l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a 
les entitats locals (Exp. 2018.02) dividit en dos lots (Lot 1: Baixa Pressió i Lot 2: Mitja i 
Alta Pressió), mitjançant la selecció de les empreses GAS NATURAL SERVICIOS 
SDG SA (ara denominada NATURGY IBERIA SA) i ENDESA ENERGÍA SAU de 
conformitat amb els Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions 
tècniques, aprovats per la Resolució de Presidència núm. 12/2018, de 5 de març i 
publicats al perfil de contractant de l’entitat. 
 
2.- En data 9 de juliol de 2018 es va procedir a la formalització dels pertinents 
contractes administratius de l'Acord marc, amb l'empresa NATURGY IBERIA, SA, i 
amb l'empresa ENDESA ENERGÍA, SAU. 
 
3.- Mitjançant la Resolució de Presidència núm. 44/2018, de data 10 de juliol, va ser 
aprovat el plec de clàusules administratives particulars que havia de regir el contracte 
de subministrament de gas natural basat en l’Acord marc referenciat a l’apartat anterior 
i dividit en dos lots (Lot 1: Baixa Pressió i Lot 2: Mitja i Baixa Pressió), així com la seva 
licitació mitjançant la presentació de proposició econòmica en sobre tancat, el quals, 
es troben publicats, també, al perfil de contractant de l’entitat. 
 
4.- En data 20 de juliol de 2018 la Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del 
corresponent procediment definit als plecs referenciats a l’apartat anterior, va acordar 
adjudicar els dos lots del contracte basat del procediment derivat de l’Acord marc del 
subministrament de gas natural, amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
mitjançant oferta presentada en sobre tancat (expedient 2018.02-D.1) a l’empresa 
ENDESA ENERGÍA SAU, formalitzant-se el corresponent contracte, en data 31 
d’agost de 2018. 
 
5.-Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 20 
del Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat 2018.02-D1. 
 
FONAMENTS DE DRET 
Disposició addicional 3a. de la nova LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de 
la LBRL, en la redacció donada per la LRSAL. 
Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la 
creació i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.  
Disposició Transitòria Primera de la nova LCSP respecte al règim aplicable als 
contractes i Acords marc licitats abans de la seva entrada en vigor. 
Articles 197 i 198 del TRLCSP en relació al règim dels Acords marc, i articles 
concordants de la nova LCSP (Articles 220 a 222) en allò que resultin aplicables 
d’acord amb la seva Disposició Transitòria Primera. 
Article 156 i 198 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic  (TRLCSP) i articles 
concordants de la nova LCSP (Articles 153 i 220) pel que fa a la formalització dels 
contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels 
corresponents documents contractuals. 
 
Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècnioques que regeixen 
l’Acord marc del subministrament de gas natural amb destinació als ens locals de 
Catalunya aprovats per la Resolució de Presidència núm. 12/2018, de 5 de març i 
publicats al perfil de contractant de l’entitat. 
 
Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat de l'Acord marc 
del subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya, a 
licitar mitjançant sobre tancat, aprovat per Resolució de Presidència núm. 44/2018 de 
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data 10 de juliol i publicat al perfil de contractant de l’entitat.  
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret 
assenyalats anteriorment. 
 
I vist l’expedient administratiu núm.  SC9920180000006,  la regidora-delegada 
d’Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Disposar l’adhesió del municipi d’Olot al contracte basat (Exp. 2018.02-D1) 
en l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals 
de Catalunya (Exp. 2018.02), regit pels plecs de clàusules administratives particulars i 
prescripcions tècniques que regeixen l’Acord marc del que deriva, aprovats per la 
Resolució de Presidència núm. 12/2018, de 5 de març i publicats al perfil de 
contractant de l’entitat i pel plec de clàusules administratives particulars que regeix els 
contractes basats en l’anterior, aprovat per Resolució de Presidència núm. 44/2018 de 
data 10 de juliol i publicat al perfil de contractant de l’entitat, per un termini de dotze 
mesos, des de l'1 d’octubre de 2018 al 30 de setembre de 2019, amb les següents 
condicions econòmiques: 
 

Lot 1                                                                          Preu tarifa 

Sublot 1 (3.1) Preu terme variable (EUR/MWh)    53,090 € 

Sublot 2 (3.2) Preu terme variable (EUR/MWh)    46,190 € 

Sublot 3 (3.3) Preu terme variable (EUR/MWh)    41,590 € 

Sublot 4 (3.4) Preu terme variable (EUR/MWh)    38,590 € 

 

Lot 1                                                                           Preu tarifa 

Sublot 5 (2.1) Preu terme variable (EUR/MWh)    27,500 € 

Sublot 6 (2.2) Preu terme variable (EUR/MWh)    27,300 € 

 
Segon.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària 
del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament de gas natural,  així com al 
Consorci Català pel Desenvolupament Local – CCDL, tot donant-li els efectes de 
publicitat que siguin preceptius. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis i  Comarques 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
7.6. - APROVACIÓ DESPESES  DE SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL ALS 

EDIFICIS MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT D'OLOT, D'ACORD AMB EL 
CONTRACTE ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT 

LOCAL  I L'ADHESIÓ A  L'ACORD MARC DE L'ACM (EXP. 2018.02) 
 
CC012018000510 
Núm. de referència : X2018029137     
 
Tipus de Contracte SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 
Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents: 
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En data 20 de juliol de 2018 la Comissió Executiva del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local  va adjudicar els dos lots (Lot 1:baixa pressió i Lot 2: mitja i 
baixa pressió) del contracte  basat en l’Acord marc de subministrament de gas natural 
als Ens Locals de Catalunya (Exp. 2018.02), a  l’empresa ENDESA ENERGIA,SAU,  
formalitzant-se el corresponent contracte en data 31 d’agost de 2018; i per un termini 
de 12 mesos, des de l’1 d’octubre de 2018 al 30 de setembre de 2019. 
 
La Junta de Govern de data 27 de setembre de 2018 aprova l’adhesió a l’Acord marc 
de subministrament de gas natural als Ens Locals de Catalunya (Exp. 2018.02), 
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012018000510 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar, amb efectes del dia 1 d’octubre de 2018 i fins al 31 de desembre de 
2018,  les despeses del contracte de subministrament de gas natural als edificis 
municipals,  que fou adjudicat a l’Empresa ENDESA ENERGIA, SAU  per la Comissió 
Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local i basat en l’Acord marc de 
subministrament de gas natural als Ens Locals (Exp. 2018.02) de l’ACM.  
 
Segon.-  Aprovar i disposar el pagament de les depeses corresponents als mesos 
d’octubre a desembre de 2018,  per un import de 36.250 € amb càrrec a les partides: 
-18.150.920.221020 “subministrament gas edificis Corporació: ..........9.500 € 
-18.500.323.221020 “subministrament gas edificis Ensenyament:.....15.000 € 
-18.330.342.221020 “subministrament gas edificis Esports i Lleure”....5.500 € 
-18.400.333.221020 “subministrament gas edificis culturals”...............6.250 € 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18150  920  221020 9500 SUBMINISTRAMENT GAS  

EDIFICIS CORPORACIO 
100 001 001 001 000 000 

200220  Despeses 18500  323  221020 15000 SUBMINISTRAMENT GAS  
EDIFICIS ENSENYAMENT 

100 001 001 001 000 000 

200220  Despeses 18330  342  221020 5500 SUBMINISTRAMENT GAS  
EDIFICIS ESPORTS I LLEURE 

100 001 001 001 000 000 

200220  Despeses 18400  333  221020 6250 SUBMINSTRAMENT GAS 
EDIFICIS CULTURALS 

100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.7. - APROVACIÓ EXPEDIENT, APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRAN L'ADJUDICACIÓ DEL 

SUBMINISTRAMENT DE  MATERIAL ELÈCTRIC I D'ENLLUMENAT PER A LA 
MILLORA ENERGÈTICA DE L'ENLLUMENAT DE L'EIXAMPLE MALAGRIDA I DEL 

BARRI DE BONAVISTA; I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 
 
Núm. de referència : X2018029230    
 

Tipus contracte SU DE SUBMINISTRAMENT 
Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 
Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

  
Vista la necessitat de contractar el subministrament de material elèctric i d’enllumenat 
per a la millora energètica de l’enllumenat de  l’eixample Malagrida i del barri de 
Bonavista a la ciutat d’Olot, d’acord amb l’informe tècnic en el qual es proposa l’inici de 
l’expedient del contracte referit. 
 
El pressupost base de licitació es xifra en la quantitat de vint-i-set mil cent quaranta 
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euros amb seixanta-vuit cèntims (27.140,68 €) que es desglossen en vint-i-dos mil 
quatre-cents trenta euros amb trenta-un cèntims (22.430,31 €)  de base, més quatre 
mil set-cents deu euros amb trenta-set cèntims (4.710,37 €) en concepte d’IVA calculat 
al tipus del 21%. 
 
Als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat subjecte a 
licitació, el valor estimat del contracte ascendeix a 22.430,31, IVA exclòs. 
 
A l’expedient hi consta el plec de clàusules administratives particulars regulador de la 
contractació i el plec de prescripcions tècniques i demés documentació prevista a 
l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic 
(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. 
 
De conformitat amb l’article 28 i 116 de la LCSP 
 
De conformitat amb els articles 116, 122 i 124 de la LCSP. 
 
De conformitat amb el decret de l'Alcaldia de 26 de juny de 2015 de delegació de 
competències, la competència per a l'aprovació d'aquest acord està delegada a la 
Junta de Govern Local.   
Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la 
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret de data 23 
d’octubre de 2017. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12018000024 com a regidora delegada 
d’Organització proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- INICIAR l’expedient de contractació subministrament de material elèctric i 
d’enllumenat per a la millora energètica de l’enllumenat de  l’eixample Malagrida i del 
barri de Bonavista a la ciutat d’Olot, incorporant-hi la documentació a què fa referència 
l’article 116 de la LCSP. 
 
Segon.- APROVAR l’expedient de contractació del subministrament de material 
elèctric i d’enllumenat per a la millora energètica de l’enllumenat de  l’eixample 
Malagrida i del barri de Bonavista a la ciutat d’Olot. 
 
L’import de licitació es fixa en vint-i-set mil cent quaranta euros amb seixanta-vuit 
cèntims (27.140,68 €) que es desglossen en vint-i-dos mil quatre-cents trenta euros 
amb trenta-un cèntims (22.430,31 €)  de base, més quatre mil set-cents deu euros 
amb trenta-set cèntims (4.710,37 €) en concepte d’IVA calculat al tipus del 21%. 
 
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques que regiran la contractació abans esmentada, tal i com 
determina l’article 122 i 124 de la LCSP. 

Sección 1.01 Quart.- APROVAR la despesa d’import 27.140,68€, amb càrrec a la 
següent partida del Pressupost municipal: 18.700.1721.63301 estalvi energètic. 
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Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200  Despeses 18700  1721 63301 27140.68 ESTALVI ENERGETIC  

(PR18-27.898.-) 
100 001 001 001 000 000 

 

Cinquè.- CONVOCAR la licitació i tramitat l’expedient de contractació de conformitat 
amb els articles 116 i 117 de la LCSP que es tramitarà pel procediment obert 
simplificat per concórrer les circumstàncies expressades als articles 159 i 145 de la 
LCSP i procedir a la publicació de l’anunci de licitació en el Perfil del Contractant, de 
conformitat amb l’article 135.1 de la LCSP. 
 
Sisè.- Nomenar responsable del contracte al Sr. Ramon Prat Molas, Cap  de l’Àrea 
d’Infraestructura, Urbanisme i  Brigada  de l’Ajuntament d’Olot 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.8. - CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT UNIFORMITATS PER LA POLICIA 
MUNICIPAL 

 
Tipus de Contracte: SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 
Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Núm. de referència : X2018026634     
 
Antecedents 
 
Primer.- Atès que l’Ajuntament d’Olot requereix contractar el subministrament 
d’uniformitats per a la Policia Municipal per tal de dotar el personal de la Policia dels 
elements necessaris per completar la seva uniformitat de l’any 2018, com es desprèn 
de l’informe de data 22 d’agost de 2018, emès pel Sr. Ignasi López Clevillé, Sots-
inspector de la Policia Municipal d’Olot. 
 
Segon.- Atès que es tracta d’un subministrament esporàdic i puntual. 
 
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar el 
subministrament: 
 
- PACO GARCÍA PRENDAS Y ARTICULOS DE UNIFORMIDAD SA. 
- INSIGNA UNIFORMES SL 
- SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC SL 
 
Quart.- Atès que l’empresa PACO GARCÍA PRENDAS Y ARTICULOS DE 
UNIFORMIDAD SA i SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC SL van presentar oferta 
dins el termini indicat i l’empresa INSIGNA UNIFORMES SL va declinar presentar-lo i 
d’acord amb l’informe de valoració de les ofertes, la millor proposta és la presentada 
per SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC 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 SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC SL 
 durant la present anualitat pressupostària, més contractes menors per aquest mateix 
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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 SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC 
SL i atès que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la 
prestació objecte del contracte. 
 
Fonament jurídic 
 
La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP) i correspon a la modalitat de subministrament regulada a l’article 16 de la 
mateixa. 
 
Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de 
l’expedient administratiu. 
 
Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació. 
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les 
delegacions efectuades pel cartipàs municipal. 
 
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics, 
 
PROPOSO 
 
Primer.-  Aprovar l’informe emès pel Sr. Ignasi López Clevillé, Sots-inspector de la 
Policia Municipal d’Olot, de data 22 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 SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC SL, amb NIF núm. 
B3193085-2, el contracte menor de subministrament d’uniformitats per la Policia 
Municipal d’Olot, pel preu de cinc mil vuit-cents noranta-quatre euros amb 
cinquanta-un cèntims (5.894,52 €), IVA inclòs. 
 
L’esmentat preu es desglossa en quatre mil vuit-cents setanta-un euros amb cinquanta 
cèntims (4.871,50 €) de pressupost net i mil vint-i-tres euros amb dos cèntims 
(1.023,02) d’IVA calculat amb un tipus del 21%. 
 
Tercer.- El termini de lliurament serà d’1 mes a comptar a partir de la recepció de la 
notificació d’adjudicació. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 5.894,52 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida del pressupost municipal: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18180  132  221040 5894.52 VESTUARI SERVEI SEGURETAT 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 CC012018000473. 
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Sisè.- Notificar aquesta resolució a SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC SL, al 
Dept. de Tresoreria de l’Ajuntament d’Olot, al Dept. de Comptabilitat i Pressupostos, a 
la Policia Municipal d’Olot i a la resta d’empreses que han presentat pressupost. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2018029278     
 
En relació a l’expedient CPG22018000116 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 depeses annex núm. 18/036 per un import de 
237.749,79 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 237749.79 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 

 
9.1. - APROVACIO PADRO TAXA ENTRADA VEHICLES EXERCICI 2018 

 
Núm. de referència : X2018023627     
 

Vist l’expedient administratiu EP012018000015 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el padró de la taxa d’entrada de vehicles de l’exercici 2018 que 
importa la quantitat de 592.620,14€. 
 
Segon.- El període de cobrament en voluntària és de l’1 d’octubre fins el dia 30 de 
novembre de 2018, ambdós inclosos, de conformitat amb l’acord de l’Ajuntament Ple 
en sessió celebrada el dia 19 de desembre de 2017 pel qual, entre d’altres, s’aprovà el 
calendari del contribuent per l’exercici 2018. Transcorregut aquest termini, els deutes 
que no s’hagin fet efectius seran exigits en via de constrenyiment i acreditaran el 
recàrrec de constrenyiment, interessos de demora i, en el seu cas, les costes que 
produeixin. 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

10.1. - APROVACIO LIQUIDACIONS ALTA TAXA ENTRADES VEHICLES 
DERIVADES IBI (18EVL1) 

 
Núm. de referència : X2018023628     

 

Vist l’expedient administratiu EP012018000016 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.-  Aprovar les liquidacions (relació 18EVL1) corresponents a: 

a) liquidacions corresponents a finques d’alta de nova incorporació al padró. 
b) liquidacions corresponents a finques objecte de regularització. 



 
 
 

 21 

 

Exercici 2015 Exercici 2016 Exercici 2017 Exercici 2018 TOTAL 

43,18€ 43,18€ 233,18€ 2.253,35€ 2.572,89€ 
 

El termini d’ingrés per aquestes liquidacions  és el següent: 

A) Fins a la data límit especificada a l’anvers de la liquidació a qualsevol oficina de 
La Caixa o als terminals ServiCaixa. 

B) Des del dia següent a la data límit especificada a l’anvers de la liquidació i fins 
a la fi voluntària (*) a les oficines de recaptació al Pg. Bisbe Guillamet, 10-1r pis 
(mitjançant diners de curs legal, xec conformat o targeta de crèdit o dèbit) 

(*)Terminis LGT: 

** signatura de la notificació entre els dies 1 i 15 de cada mes, fins el dia 20 del 
mes següent o l’immediat hàbil posterior. 

** signatura de la notificació entre els dies 16 i últim de cada mes, fins els dia 5 del 
segon mes següent o immediat hàbil posterior. 

C) Si s’ha facilitat la domiciliació bancària, es farà el càrrec a partir de la data límit 
de pagament. 

 
Segon.- Procedir a la notificació de la liquidació individual als interessats afectats. 
 

S’aprova per unanimitat. 
 
11.1. - APROVACIO PADRO TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS - EXERCICI 

2018 
 
Núm. de referència : X2018029035     
 
Vist l’expedient administratiu EE022018000048 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
s’acorda: 
 
Primer.Aprovar el padró de taxes d’ escombraries empresarials exercici 2018, que 

importa la següent quantitat: 
 

 PADRÓ ESCOMBRARIES EMPRESARIALS 2018  . . . .  . . . . . . .592.967,34.-€ 
 

Segon. El període de cobrament en voluntària serà des de l’1 d’octubre fins el dia 30 de 
novembre del 2018, ambdós inclosos, de conformitat amb el calendari del 
contribuent aprovat per l’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 19/12/2017 i 
publicat al BOPG   núm. 245 de data 28 de desembre de 2017. Transcorregut 
aquest termini, els deutes que no s’hagin fet efectius seran exigit en via de 
constrenyiment i acreditaran el recàrrec  de constrenyiment, interessos de 
demora i, en el seu cas, les costes que es produeixin. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

12.1. - SUBVENCIÓ DESPESES NETEJA DE NEU REALITZADES ENTRE L'1 DE 
NOVEMBRE DE 2017 I EL 31 D'OCTUBRE DE 2018.- 

 
Núm. de referència : X2018016264     
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En relació a l’expedient SBR12018000001 i antecedents corresponents, el regidor 
delegat  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 
acords: 
 

1.- Acceptar la subvenció atorgada per DIPUTACIO DE GIRONA. Assistència i 
cooperació als Municipis, amb destinació a despeses en béns corrents i serveis. 
Adquisició de carburant, potassa i altres productes anticongelants, reparacions de 
la maquinària i contractació d’empreses externes per a la retirada de neu, per un 
import de 10.496,30 €. 

 
2.- Agrair a  la Diputació de Girona. Assistència i  cooperació als Municipis la 
concessió de l’esmentada subvenció. 
 

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

El termini de justificació de la subvenció finalitza el 30 de novembre de 2018 

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

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

amb l’expedient. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.1. - APROVACIÓ PADRO CEMENTIRI 2018 
 
Núm. de referència : X2018028297     
 
En relació a l’expedient CM022018000004 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, l'Alcalde  proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Aprovar el padró de la taxa de manteniment de  cementiri, corresponent a 
l’exercici 2018, que importa la quantitat de 81.076,48 €. 
 
Segon.- El període de cobrament en voluntària és de l’1 d’octubre al 30 de novembre 
de 2018, ambdós inclosos, segons el calendari del contribuent vigent. Transcorregut 
aquest termini, els  deutes que no s’hagin fet efectius seran exigits en via de 
constrenyiment i acreditaran el recàrrec, interessos de demora i, en el seu cas, les 
costes que produeixin. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.1. - ACTA DE CESSIÓ DE SISTEMA DE COMUNICACIONS VIÀRIES.- 
Proposant aprovar. 

 
Núm. de referència : X2018028301     
 
Vist la finca propietat del sr. **** situada a l’Av. Santa Coloma, 168, a saber, finca 
registral número 1247N, inscrita en el Registre de la Propietat d’Olot, al tom 1259, 
llibre 474, foli 82, la qual es troba afectada en la superfície de 130,32 metres quadrats 
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aproximadament com a sistema de comunicacions viàries d’acord amb el Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal d’Olot, aprovat definitivament en data 18 de juny de 
2003 i en text refós en data 25 de setembre de 2003 (DOGC de 2 de febrer de 2004, 
número 4061). 
  
Vista la necessitat de procedir a la instrumentació de la cessió de l’ampliació de la 
carretera de Santa Coloma que ha de realitzar el titular de la finca afectada.  
 
Vista l’acta de cessió de sistema de comunicacions viàries en relació a la finca situada 
a l’Av. Santa Coloma, 168, del terme municipal d’Olot, de data 5 de juny de 2018, 
signada entre l’Ajuntament d’Olot i el sr. ****. 
 
En relació a l’expedient URG42018000005, 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 l’acta de cessió de sistema de comunicacions viàries en relació 
a la finca situada a l’Av. Santa Coloma, 168, del terme municipal d’Olot, signada en 
data 5 de juny de 2018 entre l’Ajuntament d’Olot i el sr. ****. 
 
SEGON.- ACCEPTAR la cessió efectuada pel sr. ****, corresponent a una peça de 
terreny de 130,32 metres quadrats segregats de la registral número 1247N amb destí 
a la qualificació de vialitat. 
 
TERCER.- FACULTAR a l’Alcaldia-Presidència per tal que subscrigui tots els 
documents necessaris per a la implementació dels presents acords. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

15.1. - PROJECTE DE REPINTAT DE PASSOS DE VIANANTS ANY 2018 FASE II 
 
Núm. de referència : X2018029243     
 
Vist el projecte de repintat de passos de vianants any 2018, Fase II, redactat pel 
director de l’àrea d’Infraestructura i Urbanisme, senyor Ramon Prat Molas en data 
setembre de 2018, que té per objecte la conservació i millora de la senyalització 
horitzontal, més en concret al de passos de vianants que es troben en mal estat, i la 
implantació de nous passos necessaris en carrers amb molt de trànsit de vehicles i 
vianants.  
Aquesta marca vial concentra el creuament dels vianants en llocs més visibles i 
segurs. 
 
Vist l’art. 37, 38 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
En relació a l’expedient UPOM2018000033, 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 el projecte de repintat de passos de vianants any 2018, Fase II, 
redactat pel director de l’àrea d’Infraestructura i Urbanisme, senyor Ramon Prat Molas 
en data setembre de 2018. 
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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. 
 
16.1. - LEGALITZACIO OBRES D'AMPLIACIÓ D'EDIFICI D'HABITATE APARELLAT 

AL PASSATGE BEGONIES 8 
 
Núm. de referència : X2018020031 
 
AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per LEGALITZACIÓ D'OBRES 
D'AMPLIACIÓ D'EDIFICI D'HABITATGE APARELLAT, al PTGE BEGÒNIES N.8, del 
municipi d’Olot.  
 
Identificació de l’expedient: OMA32018000067   
Situació: PTGE BEGÒNIES N.0008  
UTM: : 6902217 
 
1.- En data 12/06/2018, **** amb DNI: ****, representat per ****, presenta projecte 
d’obres majors per LEGALITZACIÓ D'OBRES D'AMPLIACIÓ D'EDIFICI 
D'HABITATGE APARELLAT, amb situació al carrer PTGE BEGÒNIES N.0008 , d’Olot, 
d’acord amb el projecte redactat per Josep Maria Baburés Noguer. 
 
2.- En data 5/09/2018 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. Edificació aïllada unifamiliar 
d’intensitat 6. (Clau 12.6). 
 
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 **** amb DNI ****, representat per ****, llicència d’obres 
(OMA32018000067), per LEGALITZACIÓ D'OBRES D'AMPLIACIÓ D'EDIFICI 
D'HABITATGE APARELLAT, amb situació al PTGE BEGÒNIES N.0008, del municipi 
d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per Josep Maria Baburés Noguer. 
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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 1 mes i el termini per acabar-les és 
de 6 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. Suspendre l’expedient que es tramita de disciplina urbanística 
URG12018000013 en espera de la finalització de les obres previstes en aquesta 
llicència. 
 
CINQUÈ.- Traslladar a l’inspector aquesta resolució per tal que vetlli per l’execució de 
les obres. 
 
Donar compte de l’ingrès de les liquidació/ns que es detalla/en seguidament: 
CRA2018600038     
Liquidació de Drets i Garanties: 

Drets 
Per: Un pressupost de: 9778.25 euros  
  

Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 
9778.25 312.90 0 312.90 64.10 377.00 

Garanties: 
 

Total Liquidació Euros 
Per Drets 377.00 
Per Garanties  0 

 
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 
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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 
 
1.Els materials, textures i colors d’acabat de façana hauran de coincidir amb els 
característics del conjunt edificat d’acord amb el criteri determinat a l’article 128 del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal. 
 
2.Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres 
elements propis de l’obra. 
 
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 menys cinc minuts de nou del matí, i per a 
constància del que s’hi ha tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la 
meva signatura. 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE LA SECRETÀRIA 


