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ACTA NÚM. 40 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

10 D’OCTUBRE DE 2018 
 
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 10 d’octubre 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, les Sres. Clara Casanovas i Sarsanedas, 
Mercè Traveria Costa. 
 
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 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 4 d’octubre :  
 
- el dia 5 d’octubre, va rebre al Saló de Sessions de l’Ajuntament, un grup 
d’exparlamentaris que visitaven la nostra ciutat i comarca; va assistir a la lliçó 
inaugural de l’Escola d’Art d’Olot que va tenir lloc a la sala Torín i a la tarda va 
presenciar l’homenatge que l’Esplai de gent gran d’Olot va oferir als seus expresidents, 
també a la sala Torín.  
 
- el dia 6 d’octubre va assistir a la passejada inaugural de la setena edició de la Fira 
Orígens que aquest any es va avançar al primer cap de setmana del present mes 
d’octubre.  
 
- el dia 7 d’octubre, va assistir a la Missa que va tenir lloc a la capella de Sant 
Francesc, en el marc de la festa del Barri i seguidament va passejar pel mercat de la 
Joguina a la Plaça Campdenmàs.  
 
- el dia 8 d’octubre al matí, va assistir a la reunió plenària del Pla Educatiu d’entorn, 
que va tenir lloc al Saló de Sessions i a la tarda, al Patronat de la Caritat.   
 
-  el dia 9 d’octubre, va assistir a l’acte de lliurament dels “Premis nacionals a la 
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Iniciativa Comercial i a Establiments Comercials Centenaris” que atorga la Generalitat 
de Catalunya, entre els quals hi havia la Plaça Mercat d’Olot.  
 
- i finalment ahir al matí, va participar dels actes que es van celebrar a les escales de 
Sant Esteve per celebrar “el Dia de la Salut Mental” organitzats per la xarxa de Salut 
Mental. A la tarda, va visitar l’Hble. Sr. Josep Rull, actualment a la presó de Lledoners.  
I finament al vespre, va ser present a la sessió informativa dels barris de Sant 
Francesc, Sant Ferriol i Eixample que va tenir lloc al Saló de Sessions.  
 
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 LES 
MESURES I SUPORTS ADDICIONALS D’ATENCIÓ EDUCATIVA A L’ALUMNAT 

D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 
 
Núm. de referència : X2018030431     
 
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. Escola Pia d'Olot ha elaborat el seu projecte d’atenció a la 
diversitat, en el marc de les mesures i suports addicionals d’atenció a l’alumnat, amb el 
nom de 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 i la institució Escola Pia de Catalunya titular del centre C. Priv. 
Escola Pia 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 al centre C. Priv. Escola Pia d'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, i la institució Escola Pia de Catalunya, titular del centre C. 
Priv. Escola Pia 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 ED032018000011 de , vist l’expedient administratiu i 
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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 C. Priv. 
Escola Pia d’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. 
 
Segona.- Aquest conveni serà vigent per un període de dos cursos acadèmics i tindrà 
efectes des de l’1 de setembre de 2018, fins al 31 d’agost de 2020. Amb una antelació 
mínima d’un mes abans de la data de finalització de la seva vigència, les parts 
signatàries poden acordar expressa i unànimement la pròrroga del conveni per un 
període de fins quatre anys addicionals. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.1. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- PROPOSANT APROVAR EL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT D'OLOT I TECALUM, SL, DINS EL 

MARC DEL PROGRAMA FEM OCUPACIÓ PER A JOVES AMB NÚMERO 
D'EXPEDIENT SOC016/17/00023 

 
Núm. de referència : X2018030877     
 
Vista l’Ordre EMO/256/2015, de 5 d’agost, modificada per l’Ordre TSF/212/2016, de 29 
de juliol, estableix les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la 
realització del Programa “Fem Ocupació per a Joves”, i la Resolució TSF/2937/2017, 
de 14 de desembre, per la qual s’obre la convocatòria de l'any 2017 per a la concessió 
de subvencions destinades a la realització de les actuacions del Programa Fem 
Ocupació per a Joves i la Resolució TSF/2936/2017, d'1 de desembre, per la qual 
s'obre la convocatòria anticipada per al 2018 per a la concessió de subvencions 
destinades a la realització de les actuacions del Programa "Fem Ocupació per a 
Joves”. Aquest programa innovador té com a finalitat la realització de projectes que 
desenvolupin actuacions ocupacionals per afavorir la inserció laboral de persones 
joves, de 18 a 29 anys, en situació d’atur, amb manca de qualificació especialitzada, i 
prioritàriament amb experiència professional. 
 
Vist que en data 27 de desembre de 2017, l’Ajuntament d’Olot ha presentat al Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya una sol·licitud de subvenció per al Programa “Fem 
Ocupació per a Joves” i en data 5 de febrer de 2018, el/la director/a del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya ha dictat Resolució d’atorgament, per la qual se 
subvencionen les actuacions previstes en el Programa presentades per l’Ajuntament 
d’Olot.  
 
Vist que TECALUM S.L. manifesta la seva voluntat de participar en el programa “Fem 
Ocupació per a Joves”, mitjançant la contractació de persones joves participants. 
 
I en relació a l’expedient IM08201800011 i antecedents corresponents, el regidor 
delegat  de Promoció de la ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i Tecalum, S.L. 
per a l’adquisició d’experiència professional en empreses en el marc del Programa 
“Fem Ocupació per a Joves” amb número d’expedient SOC016/17/00023. 
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Segon.- Facultar a l’alcalde per signar tota la documentació necessària.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.2. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- PROPOSANT APROVAR EL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT D'OLOT I L'EMPRESA INDUSTRIA 

TÉCNICA DEL PLÁSTICO, S.A., EN EL MARC DEL PROGRAMA FEM OCUPACIÓ 
PER A JOVES, AMB NÚMERO D'EXPEDIENT SOC016/17/00023. 

 
Núm. de referència : X2018030881     
 
Vista l’Ordre EMO/256/2015, de 5 d’agost, modificada per l’Ordre TSF/212/2016, de 29 
de juliol, estableix les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la 
realització del Programa “Fem Ocupació per a Joves”, i la Resolució TSF/2937/2017, 
de 14 de desembre, per la qual s’obre la convocatòria de l'any 2017 per a la concessió 
de subvencions destinades a la realització de les actuacions del Programa Fem 
Ocupació per a Joves i la Resolució TSF/2936/2017, d'1 de desembre, per la qual 
s'obre la convocatòria anticipada per al 2018 per a la concessió de subvencions 
destinades a la realització de les actuacions del Programa "Fem Ocupació per a 
Joves”. Aquest programa innovador té com a finalitat la realització de projectes que 
desenvolupin actuacions ocupacionals per afavorir la inserció laboral de persones 
joves, de 18 a 29 anys, en situació d’atur, amb manca de qualificació especialitzada, i 
prioritàriament amb experiència professional. 
 
Vist que en data 27 de desembre de 2017, l’Ajuntament d’Olot ha presentat al Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya una sol·licitud de subvenció per al Programa “Fem 
Ocupació per a Joves” i en data 5 de febrer de 2018, el/la director/a del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya ha dictat Resolució d’atorgament, per la qual se 
subvencionen les actuacions previstes en el Programa presentades per l’Ajuntament 
d’Olot.  
Vist que l’empresa INDUSTRIA TÉCNICA DEL PLÁSTICO, S.L. manifesta la seva 
voluntat de participar en el programa “Fem Ocupació per a Joves”, mitjançant la 
contractació de persones joves participants. 
 
I en relació a l’expedient IM082018000012 i antecedents corresponents, el regidor 
delegat  de Promoció de la ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’empresa 
INDUSTRIA TÉCNICA DEL PLÁSTICO, S.L. per a l’adquisició d’experiència 
professional en empreses en el marc del Programa “Fem Ocupació per a Joves” amb 
número d’expedient SOC016/17/00023. 
 
Segon.- Facultar a l’alcalde per signar tota la documentació necessària.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.3. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- PROPOSANT APROVAR EL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT D'OLOT I L'EMPRESA RESINAS OLOT 

S.L., DINS EL MARC DEL PROGRAMA FEM OCUPACIÓ PER A JOVES, AMB 
NÚMERO D'EXPEDIENT SOC016/17/00023. 

 
Núm. de referència : X2018030889     
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Vista l’Ordre EMO/256/2015, de 5 d’agost, modificada per l’Ordre TSF/212/2016, de 29 
de juliol, estableix les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la 
realització del Programa “Fem Ocupació per a Joves”, i la Resolució TSF/2937/2017, 
de 14 de desembre, per la qual s’obre la convocatòria de l'any 2017 per a la concessió 
de subvencions destinades a la realització de les actuacions del Programa Fem 
Ocupació per a Joves i la Resolució TSF/2936/2017, d'1 de desembre, per la qual 
s'obre la convocatòria anticipada per al 2018 per a la concessió de subvencions 
destinades a la realització de les actuacions del Programa "Fem Ocupació per a 
Joves”. Aquest programa innovador té com a finalitat la realització de projectes que 
desenvolupin actuacions ocupacionals per afavorir la inserció laboral de persones 
joves, de 18 a 29 anys, en situació d’atur, amb manca de qualificació especialitzada, i 
prioritàriament amb experiència professional. 
 
Vist que en data 27 de desembre de 2017, l’Ajuntament d’Olot ha presentat al Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya una sol·licitud de subvenció per al Programa “Fem 
Ocupació per a Joves” i en data 5 de febrer de 2018, el/la director/a del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya ha dictat Resolució d’atorgament, per la qual se 
subvencionen les actuacions previstes en el Programa presentades per l’Ajuntament 
d’Olot.  
 
Vist que l’empresa Resinas Olot, S.L.  manifesta la seva voluntat de participar en el 
programa “Fem Ocupació per a Joves”, mitjançant la contractació de persones joves 
participants. 
 
I en relació a l’expedient IM082018000013 i antecedents corresponents, el regidor 
delegat  de Promoció de la ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’empresa 
RESINAS OLOT, S.L. per a l’adquisició d’experiència professional en empreses en el 
marc del Programa “Fem Ocupació per a Joves” amb número d’expedient 
SOC016/17/00023. 
 
Segon.- Facultar a l’alcalde per signar tota la documentació necessària.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.4. - PROMOCIÓ ECONÓMICA.- PROPOSANT APROVAR EL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT D'OLOT I L'EMPRESA SIMON S.A.U., 
DINS EL MARC DEL PROGRAMA FEM OCUPACIÓ PER A JOVES, AMB NÚMERO 

D'EXPEDIENT SOC016/17/00023. 
 
Núm. de referència : X2018030892     
 
Vista l’Ordre EMO/256/2015, de 5 d’agost, modificada per l’Ordre TSF/212/2016, de 29 
de juliol, estableix les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la 
realització del Programa “Fem Ocupació per a Joves”, i la Resolució TSF/2937/2017, 
de 14 de desembre, per la qual s’obre la convocatòria de l'any 2017 per a la concessió 
de subvencions destinades a la realització de les actuacions del Programa Fem 
Ocupació per a Joves i la Resolució TSF/2936/2017, d'1 de desembre, per la qual 
s'obre la convocatòria anticipada per al 2018 per a la concessió de subvencions 
destinades a la realització de les actuacions del Programa "Fem Ocupació per a 
Joves”. Aquest programa innovador té com a finalitat la realització de projectes que 
desenvolupin actuacions ocupacionals per afavorir la inserció laboral de persones 
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joves, de 18 a 29 anys, en situació d’atur, amb manca de qualificació especialitzada, i 
prioritàriament amb experiència professional. 
Vist que en data 27 de desembre de 2017, l’Ajuntament d’Olot ha presentat al Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya una sol·licitud de subvenció per al Programa “Fem 
Ocupació per a Joves” i en data 5 de febrer de 2018, el/la director/a del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya ha dictat Resolució d’atorgament, per la qual se 
subvencionen les actuacions previstes en el Programa presentades per l’Ajuntament 
d’Olot.  
 
Vist que l’empresa SIMON, S.A.U. manifesta la seva voluntat de participar en el 
programa “Fem Ocupació per a Joves”, mitjançant la contractació de persones joves 
participants. 
 
I en relació a l’expedient IM082018000014 i antecedents corresponents, el regidor 
delegat  de Promoció de la ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’empresa 
SIMON, S.A.U. per a l’adquisició d’experiència professional en empreses en el marc 
del Programa “Fem Ocupació per a Joves” amb número d’expedient 
SOC016/17/00023. 
 
Segon.- Facultar a l’alcalde per signar tota la documentació necessària.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
6.1. - APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ D'UNA 

PLAÇA D'ADMINISTRATIU/IVA MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ PER 
PROMOCIÓ INTERNA 

 
Núm. de referència : X2018030886     
 
Atès que la Junta de Govern Local en la sessió ordinària de 21 d’abril de 2016 va 
acordar l’aprovació de l’oferta d’ocupació pública de l’Ajuntament d’Olot per l’any 2016, 
que conté una plaça vacant d’administratiu/iva, secció Recaptació, grup C1, pel 
sistema de selecció de concurs oposició per promoció interna. Aquest acord es va 
publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 82 de 29 d’abril de 2016 i 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7118 d’11 de maig de 2016.  
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, l’alcalde proposa a la Junta 
de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria per a la provisió, mitjançant el sistema de 
concurs oposició per promoció interna, d’una plaça d’administratiu/iva, adscrita a l’àrea 
d’Esports, grup C1, vacant a la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Olot i inclosa a 
l’oferta d’ocupació pública per l’any 2016.  
 
Segon.- Publicar el text íntegre de les bases i de la convocatòria en el Butlletí Oficial 
de la Província de Girona i en extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SERVEIS 
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7.1. - SERVEIS PER PORTAR A TERME ELS TREBALLS D'AVALUACIÓ DE RISC 

DE CAIGUDA DE L'ARBRAT DEL PASSEIG DE BARCELONA 
 

Núm. de referència : X2018030707     
 
Tipus de Contracte:SE DE SERVEIS 
Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 
Criteris NO SENSE CRITERI 
 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar els serveis per portar a terme els treballs  
d’avaluació de risc de caiguda de l’arbrat del passeig de Barcelona, com es desprèn 
de l’informe de data 27 de setembre de 2018,  emès pel Sr. Marc Arimany Clavaguera, 
tècnic d’espais verds. 

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

Tercer.- Atès que es valora favorablement l’oferta presentada per  l’empresa “Arbol 
Investigación y Gestión SL”. 

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

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

Fonament jurídic 

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

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

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

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

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012018000527 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, Marc Arimany Clavaguera  de data 27 de 
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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 l’empresa “Arbol Investigación y Gestión SL”, amb NIF núm. B62185293, 
el contracte menor dels serveis per portar a terme els treballs d’avaluació de risc de 
caiguda de l’arbrat del passeig de Barcelona,  pel preu de cinc mil dos-cents euros  
(5.200 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en quatre mil dos-cents noranta-set euros amb 
cinquanta-dos cèntims (4.297,52 €) de pressupost net i nou-cents dos euros amb 
quaranta-vuit cèntims (902,48 €) calculat al tipus del 21 %. 
 
Tercer.- El termini per a l’execució dels serveis serà de 60 dies a partir de la data de 
recepció de la notificació de l’adjudicació 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 5.200€, IVA inclòs, amb càrrec a 
la partida 18.700.1721.61914 “actuacions medi ambient” del Pressupost municipal. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
200220  Despeses 18700  1721 61914 5200 ACTUACIONS MEDI  

AMBIENT (PR18) 
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 CC012018000527. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’ empresa “Àrbol, Investigación y Gestión,SL”  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.2. - APROVACIÓ EXPEDIENT, APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE 

REGIRAN LA LICITACIÓ PER ADJUDICAR LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 
RISCOS LABORALS DE L'AJUNTAMENT D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2018022920    
 

Tipus contracte SE DE SERVEIS 
Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 
Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

  
Vista la necessitat de contractar els serveis integrals de prevenció de riscos laborals 
en les especialitats de seguretat en el treball, higiene industrial emès per la Cap del 
Servei de Recursos Humans. 
 
L’objecte del contracte és la prestació de serveis integrals de prevenció de riscos 
laborals del personal de l’Ajuntament d’Olot i els seus instituts -Institut municipal de 
Cultura d’Olot (IMCO), Institut municipal d’educació i joventut d’Olot (IMEJO) i Institut 
municipal d’esports i lleure d’Olot (IMELO). 
 
La durada del contracte s’estableix en 2 anys, a partir del dia 1 de gener de 2019, 
prorrogable per 2 anys més, d’any en any. 
 
El pressupost màxim de licitació, pels dos anys de contracte, s’estableix en la quantitat 
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de 46.991,04€, (IVA inclòs). 
 
La determinació del preu del contracte es realitza de la següent manera: 
- Un preu a tant alçat pel servei de prevenció tècnica de riscos laborals 
- Un preu a tant alçat pel servei de vigilància de la salut col·lectiva. 
- Un preu unitari per cada reconeixement mèdic 
 
Als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat subjecte a la 
licitació, el valor estimat del contracte ascendeix en 88.287,60€. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 116 de la LCSP, la celebració de contractes 
per part de les administracions púbiques 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 particulars d’acord amb el que disposa l’article 116.3 
de la LCSP. 
 
Atès que el procediment a seguir per a l’adjudicació del contracte és l’obert simplificat, 
atenent a diversos criteris de valoració, en virtut dels articles 131, 145 i 159 i següents 
de la LCSP, i que la tramitació de l’expedient serà ordinària, de conformitat amb 
l’article 116 i següents de la LCSP. 
 
Vist que a l’expedient consta l’informe emès per la Secretària general de l’Ajuntament, 
en compliment de la Disposició Addicional 3a. De la LCSP. 
 
Vist el que disposa l’apartat 1 de la DA segona de la LCSP i atès que l’òrgan de 
contractació és la Junta de Govern Local per la delegació conferida per l’Alcaldia en 
data  
 
Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en vitut 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. CCS12018000015 com a regidora delegada 
d'Organització, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. INICIAR l’expedient de contractació administrativa que ha de regir la licitació 
dels serveis integrals de prevenció de riscos laborals en les especialitats de seguretat 
en el treball, higiene industrial, incorporant-hi la documentació que fa a què fa 
referència l’article 116 de la LCSP.  
 
Segon. APROVAR l’expedient de contractació administrativa que ha de regir la licitació 
dels serveis integrals de prevenció de riscos laborals en les especialitats de seguretat 
en el treball, higiene industrial, pel preu de licitació, pels dos anys de contracte, de 
46.991,04€, IVA inclòs. (41.064,00€ + 5.927,04€ en concepte d’IVA). 
 

Exercici 2019 (gener – desembre) Import net 21% IVA Import 
Total 

Preu fix prevenció tècnica de riscos laborals 9.612,00 2.018,52 11.630,52 
Preu fix vigilància de la salut col·lectiva 4.500,00 945,00 5.445,00 
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Preu variable reconeixements mèdics i 
anàlisis clínics 

6.420,00 IVA exempt 6.420,00 

Total despesa  20.532,00 2.963,52 23.495,52 
 

Exercici 2020 (gener – desembre) Import net 21% IVA Import 
Total 

Preu fix prevenció tècnica de riscos laborals 9.612,00 2.018,52 11.630,52 
Preu fix vigilància de la salut col·lectiva 4.500,00 945,00 5.445,00 
Preu variable reconeixements mèdics i 
anàlisis clínics 

6.420,00 IVA exempt 6.420,00 

Total despesa  20.532,00 2.963,52 23.495,52 
 
Cal assenyalar que el preu dels reconeixements mèdics està exempt d’IVA de 
conformitat amb l’article 20.3 de la Llei 37/1992 de l’IVA. 
 
La durada del contracte s’estableix en 2 anys i es podrà prorrogar per dos anys més, 
d’any en any, per comú acord de les parts manifestat de forma expressa, abans de la 
seva finalització o de la seva pròrroga, fins a un màxim de 4 anys, de conformitat amb 
l’article 29 de la LCSP. 
 
Tercer. APROVAR el Plec de clàusules administratives i el Plec de prescripcions 
tècniques particulars que han de regir la contractació de serveis abans esmentats, tal i 
com determina l’article 122 i 124 de la LCSP. 
 
Quart. La despesa es farà efectiva amb càrrec a les corresponents partides de quotes 
socials del Pressupost Municipal, previstes a l’avantprojecte de Pressupost de 2019 
per l’Ajuntament i els diferents Instituts Municpals. 
 
 Any 2019   Any 2020 

16.782,51€ IVA inclòs  16.782,51€, IVA inclòs 

1.258,69 €, IVA inclòs  1.258,69e, IVA inclòs 

4.685,12 € IVA inclòs  4.685,12€, IVA inclòs 

   769,20 € IVA inclòs     769,20€ IVA inclòs 

 
Atès el caràcter plurianual de la despesa la seva aprovació se subordina al crèdit que 
per cada exercici prevegin els pressupostos. 
 
Cinquè. DISPOSAR l’obertura del procediment d’adjudicació que es tramitarà de forma 
ordinària, pel procediment obert simplificat, aplicant més d’un criteri d’adjudicació en 
base a la millor relació qualitat-preu, d’acord amb el que disposen els articles 145, 146 
i 159 de la LCSP i procedir a la seva publicació en el Perfil del Contractant. 
 
Sisè. NOMENAR a la Tècnica del Servei de Recursos Humans, Sra. Margarita Miró 
Padrós, com a Responsable del contracte amb les facultats determinades a l’article 62 
de la LCSP, que supervisarà l’execució del contracte; adoptarà les decisions i dictarà 
les instruccions necessàries per assegurar la correcta realització de les prestacions 
pactades i informarà aportunament a l’òrgan de contractació sobre qualsevol 
incidència o deficiència detectada. 
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Setè. DELEGAR a l’Alcaldia la competència per aprovar tots els actes de tràmit que 
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a 
la seva definitiva finalització o resolució. 
Vuitè. TRASLLADAR aquest acord a la Intervenció municipal i al Servei de Recursos 
Humans, als efectes pertinents. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.3.1 - APROVACIÓ ESTAT D'EXECUCIÓ I PROPOSTES D'INCLUSIÓ D'OBRES 
EN EL PROGRAMA D'INVERSIONS DEL SERVEI D'AIGUA 2009-2029, SETEMBRE 

2018 
 
Núm. de referència : X2018030944     
 
Tipus de Contracte OB D'OBRES 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 
Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Atès  l’informe del cap de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Brigada de data 26 de 
setembre de 2018 en relació a les obres del programa d’inversions del servei d’aigua 
2009-2029. Any 10, setembre 2018. 
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012018000531 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar un nou programa d’obres d’inversió en la xarxa d’aigua i ordenar la 
seva execució a SOREA, SA, segons: 
 

- Amb càrrec al fons de reposició de la tarifa: 

- AFECTACIO PEL PLA DE CONSERVACIO I MILLORA DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIÀRIA DE CARRERS 2018. Carrer de sant Miquel i 
plaça Palau, canvi de 99 ml de canonada existent per fosa DN 125 i 
escomeses.. Pressupost: 11.241,92 euros. 

- TOTAL: 11.241,92 euros 

 

- A fons perdut no hi ha cap nova ordenació. 
 
Segon.- Donar compte al Govern Municipal de l’estat d’execució del pla 
d’inversions de la xarxa d’aigua 2009-2029 executat per Sorea,SA consistent en: 
 

2.1 Amb càrrec al fons de reposició de la tarifa del servei: 

 Ordenat acumulat inclòs 
any 10 

Executat acumulat  a data 
informe 

Fons de reposició tarifari 4.479.128,05 € (*) 3.172.880,35 € 
Excedents d’explotació 247.768,01 € 259.567,30 € 
Total 4.726.896,06 €  (*) 3.432.447,65 € 
 (*) Inclou el dipòsit 

 

- A fons perdut amb càrrec a la companyia: 
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Ordenat acumulat inclòs any 10 Executat acumulat  a data informe 
629.382,84 € 614.993,85 € 

Tercer.- Traslladar còpia de  l’informe  tècnic a l’empresa “SOREA, SA” 

Quart.- Donar compte d’aquest acord al Ple de l’Ajuntament 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.3.2 - APROVACIÓ ESTAT D'EXECUCIÓ OBRES EN EL PROGRAMA 
D'INVERSIONS DEL SERVEI D'AIGUA 2009-2029. ANY 10.SETEMBRE 2018 

 
Núm. de referència : X2018030454     
 
Tipus de Contracte OB D'OBRES 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 
Criteris NO SENSE CRITERI 

 

Atès l’informe del Cap de l’Àrea d’Infraestructures,Urbanisme i Brigada de data 26 de 
setembre de 2018 en relació a les obres del programa d’inversions del servei d’aigua 
2009-2029.Any 10. Setembre 2018;  en el qual s’informa de la finalització de les obres 
de millora de la xarxa d’aigua potable  a la ronda Montolivet i connexió de dos finals de 
línia al carrer Geranis per un import total de 20.517,44 € amb càrrec a tarifa.  
 
I vist  l’expedient administratiu núm: CC012018000526 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Donar compte de l’informe del Cap de l’Àrea d’Infraestructures,Urbanisme i 
Brigada de data 26 de setembre de 2018 en relació a les obres del programa 
d’inversions del servei d’aigua 2009-2029.Any 10. Setembre 2018. 
 
Segon.-   Donar compte al Govern Municipal de l’estat d’execució del pla 
d’inversions de la xarxa d’aigua 2009-2029 executat per Sorea, consistent en: 
 

2.2 Amb càrrec al fons de reposició de la tarifa del servei: 
 

 Ordenat acumulat inclòs 
any 10 

Executat acumulat  a data 
informe 

Fons de reposició tarifari 4.479.128,05 € (*) 3.193.397,79 € 
Excedents d’explotació 247.768,01 € 259.567,30 € 
Total 4.726.896,06 €  (*) 3.452.965,09 € 
 

(*) Inclou el dipòsit 

 

2.3 A fons perdut amb càrrec a la companyia: 
 

Ordenat acumulat inclòs any 10 Executat acumulat  a data informe 
629.382,84 € 614.993,85 € 

 

Tercer.-  Traslladar còpia de l’informe tècnic a l’empresa “SOREA, SA”.  
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Quart.- Donar compte d’aquest acord al Ple de l’Ajuntament . 
S’aprova per unanimitat. 

 
CONTRACTACIÓ. SUBMINISTRAMENTS 

 
7.4. - ADHESIÓ AL SISTEMA D'ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE L'ASSOCIACIÓ 

CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES I DEL CONSORCI CATALÀ PEL 
DESENVOLUPAMENT LOCAL 

 
Núm. de referència : X2018030901     
 
ANTECEDENTS 
 
Més de set anys enrere, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (en 
endavant, ACM) decidí crear l’embrió d’una central de compres, i aprofundir en les 
sinergies alhora de poder contractar de forma conjunta. Els estalvis pels ens locals 
associats que es volien assolir eren de, com a mínim, doble tipologia: de preu, 
aconseguint per volum agregat economies d’escala; i l’estalvi de procediment, assolint 
la optimització de les estructures locals, amb aminoraments dels terminis en el 
procediment administratiu.   
 
Fou amb aquests antecedents, pels quals l’ACM impulsà la creació del Consorci 
Català pel Desenvolupament Local (en endavant, CCDL), ens local, de caràcter 
associatiu, de naturalesa voluntària, amb personalitat jurídica pròpia, inscrita en el 
registre d’ens locals del Departament de Governació i Relacions Institucionals. Els ens 
consorciats són els Consells Comarcals del Pla de l’Estany, l’Alt Camp, la Segarra, el 
Pallars Jussà i l’Anoia, les Diputacions de Lleida, Girona i Barcelona, així com 
naturalment la mateixa ACM, on radica el domicili social del consorci. El CCDL per 
acord de la seva Assemblea general de data 17 de setembre de 2009, va aprovar la 
modificació dels seus estatuts per tal de crear un sistema de contractació 
centralitzada, configurant-se com un servei especialitzat de contractació, per tal de 
donar servei als ens locals de Catalunya. Aquest sistema es basa en el Text refós de 
la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), on regula l’adhesió a sistemes 
externs de contractació centralitzada de comunitats autònomes o d’entitats locals per 
part d’altres entitats locals mitjançant els corresponents acords. Previsions que la nova 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que ens 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, recull a la seva DA 3a.10. 
 
Complementàriament, el 16 de setembre de 2014, el Comitè executiu de l’ACM, 
acordà constituir una central de contractació d’acord amb previsió legal de la Llei 
reguladora de les Bases del Règim Local  (LRBRL), en els termes introduïts en 
l’apartat 3 de la Disposició addicional 5a per la Llei de racionalització i sostenibilitat de 
l'Administració local (LRSAL). La central de contractació de l’ACM es regeix per un 
Reglament de funcionament aprovat pel Comitè Executiu de l’ACM de data 14 de 
desembre de 2014.  
 
L’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada del CCDL no suposa la obligació 
d’efectuar cap, algunes o totes les contractacions o serveis a través de la Central de 
Compres del CCDL, podent optar l’entitat destinatària per utilitzar aquest sistema o 
qualsevol altre establert en la legislació de contractació pública.  
 
FONAMENTS DE DRET 
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1. Article 228 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 

Públic, per la que ens transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives 
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer 
de 2014 (nova LCSP), que regula l’adhesió a sistemes externs de contractació 
centralitzada de comunitats autònomes o d’entitats locals per part d’altres 
entitats locals mitjançant els corresponents acords. 

 
2. Article 153 de la nova LCSP pel que fa a la formalització dels contractes 

administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels 
corresponents documents contractuals. 

 
3. Disposició addicional 3a. 10 de la nova LSCP, en relació a la Disposició 

addicional 5a de la LBRL, en la redacció donada per la LRSAL. 
 

4. Reglament de funcionament de la Central de Contractació de l’ACM aprovat pel 
Comitè Executiu de l’entitat en data 14 de desembre de 2014. 

 
Per tot això, i d’acord amb els antecedents i els fonaments de dret assenyalats 
anteriorment, i vist l’expedient  administratiu núm. SC992018000007  i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Organització, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
   
1.- Acordar l’adhesió de l’Ajuntament d’Olot al sistema d’adquisició centralitzada de 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar l’adquisició de béns, 
subministraments i contractació de serveis a través de la Central de Compres de 
l’ACM-CCDL en les condicions i preus vigents en els contractes subscrits pel mateix i 
amb les empreses adjudicatàries.  
 
2.- Facultar el Sr. Alcalde perquè en nom i representació d’aquesta corporació, pugui 
formalitzar tots aquells documents que siguin necessaris per l’efectivitat del present 
acord, permetent l’adhesió als diferents Acords marc que siguin d’interès i que la 
Central de contractació formalitzi. 
 
3.- Comunicar aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques i al Consorci Català pel Desenvolupament Local.  
 
4.- Autoritzar a l’Associació Catalana de Municipis a informar a través dels seus 
mitjans (web, butlletins, xarxes socials...) l’adquisició, per part d’aquest ens local, de 
béns i serveis adjudicats per la Central de Compres del món local com una mesura de 
difusió de l’activitat d’ambdues entitats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.5. - ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE  DE SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM DE 
LLOGUER DE L'ENLLUMENAT ORNAMENTAL NADALENC 2018 A LA CIUTAT 

D'OLOT 
 
Núm. de referència : X2018025147     
 

Tipus Contracte OT ALTRES 
Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 
Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 
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Antecedents 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 16 d’agost de 2018 s’inicià i aprovà 
l’expedient de contractació administrativa el subministrament en règim de lloguer de 
l’enllumenat ornamental nadalenc a la ciutat d’Olot, es va aprovar el plec de clàusules 
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques, la despesa i es va 
convocar la licitació. 
 
El termini de presentació de proposicions va finalitzar el dia 31 d’agost de 2018, 
havent-se presentat dues empreses:  
 
1.- XIMENEZ CATALUNYA, SLU, amb NIF. B-65848889 
2.- INGENIERIA CONTROL Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, SA, amb NIF. A-
58260050 

D’acord amb els antecedents obrants a l’expedient CCS12018000020 i d’acord amb 
l’informe emès el dia 19 d’agost de 2018 pel Director tècnic de la Brigada municipal 
d’Obres i Serveis de l’Ajuntament d’Olot, la Mesa de Contractació, reunida el dia 24 de 
setembre de 2018, va proposar l’adjudicació del subministrament en règim de lloguer 
de l’enllumenat ornamental nadalenc a la ciutat d’Olot, a l’empresa XIMENEZ 
CATALUNYA, SLU, per haver presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa i no 
incórrer en cap supòsit d’oferta anormal o desproporcionada. 
 
La Mesa de contractació acordà requerir a l’empresa XIMENEZ CATALUNYA, SLU LA 
Constitució de la garantia definitiva per import del 5% de l’import d’adjudicació, IVA 
exclòs, i la documentació acreditativa de la possessió i validesa dels documents que 
en el seu dia van ser substituïts per la Declaració responsable del compliment dels 
requisits previs necessaris per participar a la licitació. 
 
L’empresa XIMENEZ CATALUNYA, SLU va donar compliment al requeriment 
esmentat dins el termini establert a l’efecte. 
 
La Mesa de Contractació, en sessió celebrada el dia 5 d’octubre de 2018 va acordar 
que han estat complerts els requisits de capacitat i solvència, representació així com 
l’acreditació d’estar al corrent de pagament amb les obligacions tributàries i amb la 
Seguretat Social, i demés documentació exigida en el PCAP, mitjançant l’aportació de 
l’oportuna documentació. 
 
De conformitat amb el punt 3 de l’article 150 de la LCSP i amb la Disposició Addicional 
Segona 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. CCS12018000020, com a regidora delegada 
d’Organització, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següent acord: 
 
Primer.- ADJUDICAR el contracte de subministrament en règim de lloguer de 
l’enllumenat ornamental nadalenc a la ciutat d’Olot, a favor de l’empresa XIMENEZ 
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CATALUNYA, SLU, amb NIF. B-65848889, per un import de SEIXANTA-VUIT MIL 
TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS (68.365,00€), IVA inclòs, que es desglossa 
en: 

CINQUANTA-SIS MIL CINC-CENTS EUROS (56.500,00€) + ONZE MIL VUIT-CENTS 
SEIXANTA-CINC EUROS (11.865,00€) en concepte d’IVA calculat al 21%.   
 
Segon.- El preu del contracte es pagarà amb a la consignació de la següent partida 
del Pressupost Municipal: 18 100 912 226991”enllumenat Nadal”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1804756 Despeses 18100  165  226991 683645 ENLLUMENAT NADAL 100 001 001 001 000 000 
200210 1804756 Despeses 18100  165  226991 -1635 ENLLUMENAT NADAL 100 001 001 001 000 000 
 

 
Tercer.- Les característiques i avantatges de l’oferta adjudicatària, determinants de la 
seva selecció, queden detallats en els informes de valoració dels diferents criteris 
d’adjudicació degudament puntuats, essent els següents: 
 

1.- Renderització de les propostes: 4 punts. 
2.- Varietat de dissenys, formes i volums: 2,75 punts 
3.- Gamma cromàtica: 4 punts 
4.- Modernitat dels elements: 4 punts. 
5.- Millor adaptació a la distribució i les particularitats de cada emplaçament i de la 
ciutat en general: 4 punts. 
6.- Preu de l’oferta: 24,70 punts 
7.- Nombre de punts led: 20 punts 
8.- Superfície d’il·luminació: 20 punts 
9.- Percentatge d’elements no plantejats ni utilitzats en els darrers dos anys en 
municipis de la comarca de la Garrotxa: 9,19 punts. 
 
TOTAL: 92,64 punts. 
 

Els informes de valoració de les ofertes, així com les actes de la Mesa de Contractació 
es poden consultar al Perfil del Contractant. 
 
L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de clàusules 
administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques reguladores de la 
contractació del subministrament. 
 
Quart.- El subministrament dels motius lluminosos es portarà a terme a partir del dia 
següent a la signatura del contracte i fins a la data d’inici dels treballs de muntatge, 
establerta a partir del dia 1 de novembre de 2018. 
 
L’encesa de l’enllumenat tindrà lloc l’últim divendres del mes de novembre de 2018 i 
finalitzarà el primer dilluns passat el dia 6 de gener de 2019. 
 
Aquests terminis podrien veure’s sotmesos a variacions per part de l’Ajuntament 
d’Olot. 
 
Cinquè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta de licitadors que 
han participat a la licitació, de conformitat amb el punt 1 de l’article 151 de la LCSP.  
 
Sisè.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant. 
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Setè.- Requerir a l’adjudicatari per a la formalització del contracte dins el termini dels 
15 dies hàbils a comptar d’aquell en què es realitzi la notificació de l’adjudicació. 
 
Vuitè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.6. - ADQUISICIÓ DE DOS VEHICLES  POLICIALS A TRAVÉS DE L'ACORD 
MARC DE MOBILITAT SOSTENIBLE (EXPEDIENT 216.02) 

 
Núm. de referència : X2018030284     
 
Tipus de Contracte SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 
Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Vist l’expedient 2016.02 tramitat per la central de compres del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local (CCDL) i de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), 
corresponent a l’acord marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals 
de Catalunya. 
 
Vistos els plecs de condicions particulars on es regula el corresponent procediment 
administratiu de licitació. 
 
Atès que, en sessió del dia 19 d’octubre de 2017, el CCDL va adjudicar el lot 5.3, 
corresponent a la modalitat d’arrendament d’un Turisme policial híbrid, a l’empresa 
ALPHABET ESPANYA FLEET MANAGEMENT, SA. 
 
Vist l’expedient municipal CC012018000523, tramitat per al subministrament de dos 
vehicles destinats a la policia local, mitjançant arrendament amb opció de compra, a 
l’empara del referit Acord marc. 
 
Vista l’oferta presentada per l’empresa adjudicatària del referit sublot. 
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot, mitjançant acord adoptat per la Junta de Govern Local en 
sessió del dia 9 d’octubre de 2018, es va adherir al sistema d’adquisició centralitzada 
del CCDL. 
 
Vist allò que estableix l’article 221.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, pel que fa a l’adjudicació de contractes basats en un 
acord marc. 
 
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 aìxò, 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: CC012018000523  com a regidora delegada 
d'Organització,  proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 



 18 

PRIMER.- ADJUDICAR a l'empresa ALPHABET ESPANYA FLEET MANAGEMENT, 
SA el contracte de subministrament, mitjançant arrendament amb opció de compra, 
dels vehicles que a continuació s’assenyalen, a l’empara de l’expedient 2016.02 
tramitat per la central de compres del Consorci Català pel Desenvolupament Local 
(CCDL) i de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), i amb subjecció als plecs de 
condicions particulars i al contracte que resulten del referit Acord marc: 
 
a) Vehicle TOYOTA PRIUS + Eco monovolum petit 100KW (136CV) 5P automàtic amb 
Kit de detinguts, moble maleter posterior i amb sensor aparcament posterior.  

 Referència de l’oferta: 951661/1/3 

Model: TOYOTA PRIUS + Eco. Monovolumen pequeño 100KW (136 CV) 5P 
automàtico 
Color: BLANC 
Kms totals: 135.000 
Termini en mesos: 48 
Quota mensual sense IVA: 855,86€ 
Import mensual IVA: 179,73€ 
Quota mensual amb IVA: 1.035,59€ 
Total contracte (48 mesos) sense IVA: 41.081,28€ 
Import IVA total contracte: 8.627,07€ 
Total contracte (48 mesos) amb IVA: 49.708,35€ 
Preu per Km d’excés / defecte sense IVA: 0,02930 
Valor de venda sense IVA: 6.361,21 
 

b) Vehicle TOYOTA PRIUS + Eco monovolum petit 100KW (136CV) 5P automàtic 
sense Kit de detinguts, amb moble maleter posterior i amb sensor aparcament 
posterior. 

 Referència de l’oferta: 951661/1/4 

Model: TOYOTA PRIUS + Eco. Monovolumen pequeño 100KW (136 CV) 5P 
automàtico 
Color: BLANC 
Kms totals: 200.000 
Termini en mesos: 48 
Quota mensual sense IVA: 848,75€ 
Import mensual IVA: 178,24€ 
Quota mensual amb IVA: 1.026,99€ 
Total contracte (48 mesos) sense IVA: 40.740,00€ 
Import IVA total contracte: 8.555,40€ 
Total contracte (48 mesos) amb IVA: 49.295,40€ 
Preu per Km d’excés / defecte sense IVA: 0,02780 
Valor de venda sense IVA: 4.901,46 
 
SEGON.- APROVAR provar l'autorització i disposició de la despesa, amb càrrec a la 
patida pressupostària 18.180.132.204000 “rèntings vehicles Policia” per un import de 
4.125,16 euros (IVA inclòs), corresponent als mesos de novembre i  desembre 
d’enguany. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18180  132  204000 2071.18 RENTINGS VEHICLES POLICIA 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 18180  132  204000 2053.98 RENTINGS VEHICLES POLICIA 100 001 001 001 000 000 
 

TERCER.- ASSUMIR el compromís de fer la corresponent previsió pressupostària per 
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a l’exercici 2019 i següents. 
 
QUART.- NOMENAR com a responsable del contracte al sotsinspector en cap de la 
Policia Sr Ignasi López Clivillé. 
 
CINQUÈ.- COMUNICAR aquest acord a la CCDL, a l’Associació Catalana de Municipis 
i a l’empresa adjudicatària. 
SISÈ.- PUBLICAR aquest acord en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament d’Olot. 
 
SETÈ.- FACULTAR al Sr. Alcalde perquè formalitzi el contracte oportú mitjançant 
document administratiu, amb l’assistència de la Secretària de la Corporació. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
8.1. - APROVAR EL PROTOCOL DE REGISTRE D'INSTÀNCIES ELECTRÒNIQUES 

PRÒPIES 
 
Núm. de referència : X2018030635     
 
Atesa la necessitat de regular la gestió de les instàncies electròniques pròpies que es 
registren al Registre General de l’Ajuntament d’Olot, és a dir, aquelles que són 
dissenyades i administrades per l’Ajuntament, tant pel que fa a les instàncies 
genèriques (aquelles mitjançant les quals el ciutadà pot fer qualsevol tipus de petició), 
com a les instàncies específiques (per fer sol·licituds sobre assumptes concrets, lligats 
a una tipologia específica d’assumpte al BPM).  
 
Vist l’expedient administratiu SG112018000010 i antecedents corresponents, el 
regidor delegat  de Transparència i Govern Obert, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
  
Primer.- Aprovar el Protocol de Registre d’instàncies electròniques pròpies. 
 
Segon.- Donar-ne trasllat a tots els departaments de l’Ajuntament, per a la seva 
implantació. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DEPESES 
 
Núm. de referència : X2018030936     
 
En relació a l’expedient CPG22018000124 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar la relació d’ordenacions de depeses annex núm. 18/038 per un import de 
1.102.806,22 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 1102806.22 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.1. - APROVAR SUBVENCIÓ A LA CAMBRA DE COMERÇ DE GIRONA 
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Núm. de referència : X2018030911     
 
En relació a l’expedient CPG12018000211 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir  subvenció, amb caràcter nominatiu, a l’ entitat CAMBRA DE COMERÇ 
DE GIRONA amb  NIF: Q1773001A per un import de 500,00 euros, amb càrrec a la 
partida 18.200.433.480044 “SUBVENCIÓ LLOTJA CONTR. (CAMBRA COMERÇ)”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1805561001 Despeses 18200  433  480044 500 SUBVENCIO LLOTJA CONTR. 

(CAMBRA COMERÇ) 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.2. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CENTRE EXCURSIONISTA OLOT 
 
Núm. de referència : X2018030912     
 
En relació a l’expedient CPG12018000212 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir  subvenció, amb caràcter nominatiu, a l’ entitat CENTRE 
EXCURSIONISTA OLOT amb  NIF: G17132747 per un import de 1.000,00 euros, amb 
càrrec a la partida 18.200.430.480054 “SUBVENCIÓ CEO-TREPITJA GARROTXA”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
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la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1805560001 Despeses 18200  430  480054 1000 SUBVENCIO CEO - TREPITJA  

GARROTXA 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.3. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT MOTOR ANTIC GARROTXA 
 
Núm. de referència : X2018030923     
 
En relació a l’expedient CPG12018000213 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir  subvenció, amb caràcter nominatiu, a l’ entitat MOTOR ANTIC 
GARROTXA amb  NIF: G17701483 per un import de 785,00 euros, amb càrrec a la 
partida 18.200.4311.480042 “SUBVENCIÓ MAG-RALLY DELS VOLCANS”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1805562001 Despeses 18200  4311 480042 785 SUBVENCIO MAG - RALLY  

DELS VOLCANS 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.1. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE 



 22 

DISCAPACITATS COMARQUES GIRONINES 
 
Núm. de referència : X2018030845     
 
En relació a l’expedient CPG22018000120 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Procedir a la bestreta de 400 euros a l’ Associació Discapacitats Comarques Gironines 
en concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 800 euros, 
destinada a l’activitat Casal esportiu aprovada per la Junta de Govern Local de data 
22/03/2018. 
 
Una vegada finalitzada l’activitat s’hauran de presentar els justificants en un termini 
màxim de dos mesos per tal de poder procedir a la liquidació definitiva de la 
subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 18000090110 Despeses 18600  231  480006 400 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.2. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ 
D'ARTTERAPIA D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2018030850     
 
En relació a l’expedient CPG22018000121 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Procedir a la bestreta de 480 euros a l’ Associació D’Artterpaia d’Olot en concepte 
d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 1.200 euros, destinada 
a l’activitat accions d’art aprovada per la Junta de Govern Local de data 12/06/2018. 
 
Una vegada finalitzada l’activitat s’hauran de presentar els justificants en un termini 
màxim de dos mesos per tal de poder procedir a la liquidació definitiva de la 
subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1803338001001Despeses 18400  334  480068 480 SUBVENCIO ARTERAPIA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.3. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ORFEÓ 
POPULAR OLOTÍ 

 
Núm. de referència : X2018030929     
 
En relació a l’expedient CPG22018000123 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
Procedir a la bestreta de 2.000 euros a l’ Entitat ORFEÓ POPULAR OLOTÍ en 
concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 5.000 euros, 
destinada a l’activitat teatre aprovada per la Junta de Govern Local de data 
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14/06/2018. 
 
Una vegada finalitzada l’activitat s’hauran de presentar els justificants en un termini 
màxim de dos mesos per tal de poder procedir a la liquidació definitiva de la 
subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1803333001001Despeses 18400  334  480073 2000 SUBVENCIO ORFEO POPULAR 

OLOTI 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

12.1. - APROVAR CERTIFICACIÓ D'OBRA 
 
Núm. de referència : X2018030839     
 
En relació a l’expedient CPG22018000119 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 

 
Aprovar la certificació n.2 de JOSEP VILANOVA SA corresponent a les obres de 
CONSERVACIÓ MILLORA DE LA INFRAESTRUCTURA VIÀRIA DE DIVERSOS 
CARRERS DE LA CIUTAT   amb càrrec a la partida 18.140.1532.61904 “PAVIMENT 
VIES PÚBLIQUES” per un import de 42.167,54 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 42167.54 SENSE ASSIGNACIÓ 

ESPECÍFICA 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.1. - APROVAR ENDOSSAMENT DE FACTURA 
 
Núm. de referència : X2018030830     
 
En relació a l’expedient CP022018000010 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: 
 
Autoritzar l’endossament de la FACTURA 106/2018 de JOSEP VILANOVA SA per un 
import de 42.167,54 euros corresponent a la CONSERVACIÓ I MILLORA DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIÀRIA DE DIVERSOS CARRERS al  BBVA al c.c. ****. 
 
Totes les despeses que generi aquest endossament aniran a càrrec d’JOSEP 
VILANOVA SA  
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 42167.54 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.1. - APROVAR DEVOLUCIÓ DE FIANCES 
 

Núm. de referència : X2018030921     
 
En relació a l’expedient CPG22018000122 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
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corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Vistos els informes tècnics aprovar la següent relació de fiances per tal de poder 
procedir a la seva devolució de la partida no pressupostària que correspongui. 
 
INTERESSATS IMPORT 
  
**** 300,00 
TELEFONICA DE ESPAÑA SA 300,00 
**** 300,00 
RESIDENCIA LA TARDOR SL 300,00 
**** 300,00 
CONSTRUCCIONS SANT JAUME DE LLIERCA SL 300,00 
**** 300,00 
CONST. PERE BRACONS SL 300,00 

 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

15.1. - PROJECTE MODIFICAT DE REURBANITZACIÓ I IMPERMEABILITZACIÓ 
DE LA PLAÇA DEL MIG.- Proposant aprovar inicialment 

 
Núm. de referència : X2017017438     
 
Vist que per Junta de Govern Local de data 26 d’octubre de 2017 es va adoptar, entre 
d’altres, l’acord d’aprovar definitivament el projecte de reurbanització i 
impermeabilització de la Plaça del Mig, redactat per l’arquitecte Daniel Mallarach i 
Macias en data abril de 2017. 
 
Vist el projecte modificat de reurbanització i impermeabilització de la Plaça del Mig, 
redactat per l’arquitecte Daniel Mallarach i Macias en data octubre de 2018, que té per 
objecte justificar les obres que s’han demostrat necessàries per tal de dur a terme les 
finalitats establertes en el projecte bàsic i executiu per reduir les barreres 
arquitectòniques de la plaça del Mig, millorar l’espai públic i resoldre els problemes de 
filtracions i humitats existents. 
 
Vist l’informe favorable emès pel Director de l’Àrea d’Infraestructura i Obra Pública en 
data 4 d’octubre de 2018, que s’adjunta a l’expedient, conforme al qual es proposa 
aprovar inicialment el projecte esmentat. 
 
En relació a l’expedient UPOM2017000025  i vist l’art. 37 i següents del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals, el regidor delegat de Serveis urbans, Espai públic i 
infraestructures i obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:  
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el projecte modificat de reurbanització i 
impermeabilització de la Plaça del Mig, redactat per l’arquitecte Daniel Mallarach i 
Macias en data octubre de 2018. 
 
SEGON.- SOTMETRE el present acord a informació pública pel termini de TRENTA 
DIES, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis de la 
corporació i al web de l’Ajuntament.  
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TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

16.1. - PROJECTE D’URBANITZACIÓ PA 01.05 – ILLA DEL TEATRE – PASSEIG 
D’EN BLAY.- Proposant aprovar inicialment 

 
Núm. de referència : X2018029870     
 
Vist el projecte d’urbanització del PA 01.05 Illa del Teatre – Passeig d’en Blay, 
promogut per Olotina de Inversions Immobiliàries, SL i redactat per Àuria Projectes, 
SLP en data juny de 2018, l’objecte del qual és la definició de les obres d’urbanització 
que es troben dins l’àmbit de l’adequació urbanístic del Polígon d’actuació esmentat 
que contemplen, enderrocs, moviments de terres, remodelació de serveis existents, 
pavimentació, reposicions, senyalització, jardineria i mobiliari urbà, varis i seguretat i 
salut. 
 
Vist l’informe emès pel Director de l’Àrea d’Infraestructura i Urbanisme en data 4 
d’octubre de 2018, que s’adjunta a l’expedient, conforme al qual s’informa 
favorablement l’aprovació inicial del projecte esmentat, amb el benentès que 
prèviament a l’aprovació definitiva del projecte caldrà realitzar les següents 
modificacions: 
 

 El projecte d’urbanització, com a projecte d’obres, ha d’incloure totes les obres 
d’urbanització que caldrà executar. Per aquest motiu i evitar duplicitats o 
contradiccions, cal modificar els plànols de projecte grafiant el límit de les obres 
i extreient totes les obres que ja s’hagin previst/contractat/executat al projecte 
del Firal que ha promogut anteriorment l’Ajuntament, i que per tant no formen 
part de les obre que s’haurà d’executar amb la urbanització del Projecte 
d’Urbanització PA 01.05. 

 
 En aquest sentit, entre d’altres aspectes, cal modificar el Plànol de sanejament 

així com el Pressupost, reflectint-hi l’estat real del sanejament del Firal. El 
Projecte ha d’incorporar el tram de reixa que correspon al Polígon d’actuació i 
que no està executada per les obres de remodelació del Firal. La reixa 
projectada ha de ser de les mateixes característiques que la reixa del Firal. 

 
 Cal separar de forma clara les obres que caldrà executar a dins del polígon de 

les obres que s’han d’executar fora del polígon, i deixar clar quines obres fora 
àmbit es projecten per formar una unitat d’obra inseparable i això cal fer-ho 
grafiant en tots els plànols el límit urbanístic del polígon que emana del POUM. 

 
 Cal desglossar en el pressupost l’import econòmic de les obres projectades 

fora l’àmbit del polígon i l’import de les obres dins de l’àmbit del Polígon 
d’Actuació. 

 
 Cal incloure en l’apartat econòmic com a despesa fora polígon i assumida per 

l’ajuntament, l’estació de bombament d’aigües residuals i pluvials del Teatre, 
que està reflectida en el Plànol de sanejament. 

 
 Cal preveure tant en els Plànols com en la Memòria i Pressupost la instal·lació 

de dues caixes elèctriques per a la realització d’espectacles a la via pública. 
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Aquestes caixes han d’estar equipades cadascuna d’elles amb: 1 endoll de 32A 
IV (3F+T+N) amb protecció mecànica i equipat amb la seva corresponent 
protecció tèrmica i diferencial rearmable + 2 endolls de 16A amb la seva 
corresponent protecció tèrmica i diferencial rearmable. La situació de les caixes 
serà en el límit del polígon d’actuació i la Plaça u d’Octubre. 

 
 Per donar un caràcter unitari a les solucions constructives en un mateix espai 

públic, cal modificar les zones de parterres projectats, seguint el mateix criteri 
que la Plaça u d’Octubre amb parterres elevats de xapa corten i parterra floral 
(amb una densitat de 5 plantes per m2). Aquesta modificació afectarà als 
Plànols, Memòria i Pressupost. 

 
 Cal garantir que es compleix amb els criteris de accessibilitat en l’escala 

d’accés a la zona del transformador, instal·lant-hi baranes tal com prescriu la 
normativa vigent. 

 
 Cal reforçar l’enllumenat de la zona de davant el transformador – sortida 

emergència del teatre-, amb la instal·lació d’algun punt de llum (tipus columna, 
encastat al mur o bé encastat al mateix paviment), per tal de il·luminar la zona 
de pas. 

 
Vistos els articles 89.6 i 119.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de 
febrer. 
 
En relació a l’expedient UPL12018000008, el regidor delegat de Serveis urbans, 
Espai públic i infraestructures i obra pública, Mobilitat i ocupació de la via 
pública, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el projecte d’urbanització del PA 01.05 Illa del 
Teatre – Passeig d’en Blay, promogut per Olotina de Inversions Immobiliàries, SL i 
redactat per Àuria Projectes, SLP en data juny de 2018. 
 
SEGON.- CONDICIONAR l’aprovació definitiva a l’aportació prèvia del projecte 
modificat, d’acord amb les determinacions que figuren en l’informe emès pel Director 
de l’Àrea d’Urbanisme i Infraestructura en data 4 d’octubre de 2018 i que es 
transcriuen en la part expositiva del present acord. 
 
TERCER.- SOTMETRE’L a informació pública durant el termini d’un mes mitjançant la 
publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província, a un dels diaris de 
premsa periòdica de més divulgació al municipi, al tauler d’anuncis i al web de 
l’Ajuntament. 
 
QUART.- SOL·LICITAR informe a les companyies de serveis afectades, si s’escau. 
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

17.1.- MODIFICACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA DE L’OBRA DE DRENATGE 
DEL CAMÍ DE CAN MONT I CA L’ANDREU A BATET DE LA SERRA 

 
La Junta de Govern Local acorda deixar aquest punt de l’ordre del dia sobre la taula. 
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18.1. - REFORMA I REHABILITACIÓ D’EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE 
MITGERES A LA RONDA MONTOLIVET, 5. 

 
Núm. de referència : X2018021226 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per REFORMA I 
REHABILITACIÓ D'EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES, al RDA DE 
MONTOLIVET N. 5, del municipi d’Olot.  
 
Identificació de l’expedient: OMA32018000074   
Situació: RDA DE MONTOLIVET N.5  
UTM: : 7103923 
 
1.- En data 22/05/2018, **** amb DNI: ****, representat per ****, presenta projecte 
d’obres majors per REFORMA I REHABILITACIÓ D'EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE 
MITGERES, amb situació al carrer RDA DE MONTOLIVET N.0005, d’Olot. 
 
2.- En data 1/10/2018 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.  
 
FONAMENT DE DRET 
 
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per 
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny 
de 2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de 
setembre de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la 
Generalitat de data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on 
es situa l’edificació existent de sòl urbà consolidat. Zona suburbana d’intensitat 3 
(11.3) 
 
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 
(OMA32018000074), per REFORMA I REHABILITACIÓ D'EDIFICI PLURIFAMILIAR 
ENTRE MITGERES, amb situació al RDA DE MONTOLIVET N.0005, del municipi 
d’Olot. 
 
SEGON. Informar que no podran inciar-se les obres en tant no es doni compliment als 
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències 
d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran 
les corresponents actuacions sancionadores.  
 
TERCER. El termini per començar les obres és de 2 mesos i el termini per acabar-les 
és de 1 any. 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 
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acabat les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a l’ordenament 
urbanístic vigent.  
 
QUART.Donar compte de l’ingrès de les liquidació/ns que es detalla/en 
seguidament: CRA2018600044     
 
Liquidació de Drets i Garanties: 
 

Drets 
Per: Un pressupost de: 113280.92 euros  
 
no Veles, marquesines o tendals 
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

113280.92 3624.99 0 3624.99 311.00 3935.99 
 

Garanties: 
    
   gestió de residus + reposició paviments: 500 euros 

 
Total Liquidació Euros 
Per Drets 3935.99 
Per Garanties  500.00 

 
CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats. 
 
Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada 
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local 
en sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de 
Govern Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010. 
 
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat 
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al 
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el 
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin. 
 
3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a 
l’interessat de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el 
propi interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta 
petició. 
 
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la 
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos 
així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i 
podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de 
l’Ajuntament, amb càrrec a l’interessat. 
 
5.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar, una pròrroga del termini d’inici i/o final 
de l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui. 
De no existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència 
assenyalat a l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar 
les obres. 
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6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no 
podran envair l’espai públic. 
 
7.- Els desguassos interiors de l’edifici hauran de contenir el corresponent sifó inodor. 
 
8.- Es prohibeix practicar als soterranis qualsevol obra que afecti la via pública o 
terrenys del seu domini. 
 
9.- No es permet que com a conseqüència de l’execució de les obres, s’embrutin els 
embornals de la via pública, essent obligació del promotor l’adopció de les mesures 
adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de 
la fiança dipositada en concepte de moviment de terres o runes i reposició de 
paviments. 
 
10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model, 
rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la 
corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de 
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència. 
 
11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi 
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la 
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís, 
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en 
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal. 
 
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o 
que afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de 
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les 
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació 
vigent. 
 
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les 
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà 
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les 
prestacions de la Seguretat Social. 
 
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la 
corresponent llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals 
que causi. 
 
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li 
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En 
cas d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les 
sancions que corresponguin. 
 
Condicions particulars 
 

- Abans de l’inici de les obres caldrà aportar: document signat per contractista o 
contractistes assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra, així com 
documentació que acrediti la seva condició de contractista.  

- Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres 
elements propis de l’obra.  

- Com a mínim 48 hores abans de qualsevol operació de càrrega o de 
descàrrega que impliqui ocupació de la via pública caldrà comunicar-ho a la 
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Policia Municipal per tal de preveure la senyalització necessària.  
- Les conduccions de gas de l’edifici, en el cas que disposi d’aquesta instal·lació, 

hauran de ser interiors, i només per causes justificades s’autoritzarà el seu pas 
per la façana principal si es preveu la seva integració arquitectònica.  

- S’imposa una fiança de 500,00 € per garantir la neteja i/o reposició de 
paviments de la via pública que puguin afectar-se per l’execució de l’obra, 
especialment pels treballs de moviment i transport de terres o runes previstos. 
Aquesta fiança també ha d’assegurar la correcta gestió de residus generats per 
l’obra. La fiança s’haurà de dipositar en el termini màxim de 15 dies naturals a 
comptar des de la data de notificació de la concessió de la llicència d’obres. 
L’efectivitat d’aquesta llicència queda supeditada a l’ingrés de la fiança en el 
termini esmentat.  

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

- D’acord amb el Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari aprovat per Real 
Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, i el Reial Decret 417/2006, de 7 d'abril, 
pel qual es desenvolupa el text refós de la Llei del cadastre immobiliari, el 
termini per declarar l’alteració cadastral és de 2 mesos a partir del dia següent 
a la data de finalització de l’obra. A aquests efectes caldrà adreçar-se a 
l’Oficina d’atenció al ciutadà (OAC) de l’Ajuntament d’Olot. Cal aportar la 
següent documentació: 1) Plànol de situació i d'emplaçament, 2) Plànols 
definitius de cada planta, 3) Certificat final d'obra, 4) Fotografia/es de la/les 
façana/es (10x15), 5), fotocòpia DNI del titular i 6) Fotocòpia de les escriptures 
de propietat de la finca, (si cal). Tota la documentació es pot adjuntar en format 
digital, o enviar-ho a cadastre@olot.cat. . 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

18.2. - PROJECTE DE REHABILITACIÓ ESTRUCTURAL I MILLORA 
D’ACCESSIBILITAT EN EDIFICI ENTRE MITGERES AMB SITUACIÓ AL CARRER 

SANT ESTEVE, 9. 
 
Núm. de referència : X2018024841 

 
AFER: Concessió de llicència d’obres de a nom de **** per a REHABILITACIÓ 
ESTRUCTURAL I MILLORA D’ACCESSIBILITAT EN EDIFICI ENTRE MITGERES, al  
C DE SANT ESTEVE N.0009, del municipi d’Olot.  
 
Identificació de l’expedient: OMA32018000094   
Situació: C DE SANT ESTEVE N.0009  
UTM: 7803704DG5770S 
 
1.- En data 3/08/2018, **** amb DNI ****, representat per ****, presenta projecte 
d’obres majors per a REHABILITACIÓ ESTRUCTURAL I MILLORA 
D’ACCESSIBILITAT EN EDIFICI ENTRE MITGERES, amb situació al carrer C DE 
SANT ESTEVE N. 9, d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per Josep Terricabras 
Castells. 
 
2.- En data 27/09/2018 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.  
FONAMENT DE DRET 
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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 Zona de rehabilitació de les estructures edificatòries 
compactes, Clau 6.1. 
 
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de 
Catalunya, estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les 
llicències d’obres. És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret 
Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme. 
 
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local, 
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 
(OMA32018000094), per a REHABILITACIÓ ESTRUCTURAL I MILLORA 
D’ACCESSIBILITAT EN EDIFICI ENTRE MITGERES, amb situació al C DE SANT 
ESTEVE N. 9, del municipi d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per Josep 
Terricabras Castells. 
 
SEGON. Informar que no podran inciar-se les obres en tant no es doni compliment als 
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències 
d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran 
les corresponents actuacions sancionadores.  
 
TERCER. El termini per començar les obres és de 12 i el termini per acabar-les és de 
24. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir qualsevol d’aquests 
terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han acabat les 
obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a l’ordenament urbanístic 
vigent.  
 
QUART.Donar compte de l’ingrès de les liquidació/ns que es detalla/en 
seguidament: CRA2018600042     
 
Liquidació de Drets i Garanties: 
 

Drets 
 
Per: Un pressupost de: 193631.92 euros  
  
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

193631.92 6196.22 -95% 309.81 525.30 835.11 
 

Garanties: 
 

Total Liquidació Euros 
Per Drets 835.11 
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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 
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, 
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quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en 
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal. 
 
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o 
que afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de 
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les 
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació 
vigent. 
 
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les 
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà 
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les 
prestacions de la Seguretat Social. 
 
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la 
corresponent llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals 
que causi. 
 
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li 
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En 
cas d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les 
sancions que corresponguin. 
 
Condicions particulars: 
 
L’efectivitat de la corresponent llicència restarà condicionada a, 
 
 A l’aportació de document acreditatiu de la condició com a contractista ( DQE, alta 
IAE, model 36 d’alta tributària, etc) actualitzat o vigent, assumint l’execució de les 
obres a dalt esmentades, abans de l’inici de les obres. 
 A l’aportació del projecte executiu visat i signat, així com la designació del 
coordinador de seguretat i salut, abans de l’inici de les obres. 
 Al compliment de la Carta de Colors específica del Nucli Antic (Plade colors d’olot, 
nucli antic) i del Pla Especial de rehabilitació del Nucli Antic, en relació a materials, 
acabat i colors dels elements de façanes.  
Al compliment dels condicionants de l’informe favorable de SIGMA emés en data data  
13/09/2018 i que a continuació es transcriu:  
“D’acord a la SP134, caldrà que les portes dels habitatges siguin almenys EI2C30. 
Caldrà que la porta de l’ascensor sigui 30. El titular és responsable d’executar i 
mantenir les obres de seguretat anteriors i les previstes a la documentació tècnica 
establertes per la Reglamentació, no essent necessari sol·licitar un nou informe 
d’aquest mesures.” 
A la sol·licitud de l’ocupació de la via pública quan les obres ho requereixin. En 
l’esmentada sol·licitud caldrà tenir en compte les recomanacions de l’informe previ de 
la policia municipal que s’adjunta: 
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S’aprova per unanimitat. 
 

19.1. - APROVAR EL PLA D'AUTOPROTECCIÓ DE L'EXHIBICIÓ EQÜESTRE DE 
LA FIRA DE SANT LLUC. 

 
Núm. de referència : X2018030514     
 
En relació a l’expedient PC012018000024 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 de l'Exhibició eqüestre de la fira de Sant Lluc. 
 
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 un quart i 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 


