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ACTA NÚM. 42 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

25 D’OCTUBRE DE 2018 
 
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 25 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, els Srs. Clara Casanovas i Sarsanedas, 
Josep Guix Feixas, Anna Descals Tresserras, Xavier García Zabal. 
 
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera. 
 
Hi assisteix l’Interventor, Sr. Jordi Salvador Culí.  
 
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 18 d’octubre:  
 
-  el dia 19 d’octubre es va desplaçar a Barcelona per assistir a una reunió per parlar 
de l’antic parc de Bombers amb el Sr. VÍCTOR CULLELL, Secretari General de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
- el dia 20 d’octubre, juntament amb el regidor de Promoció Econòmica Estanis 
Vayreda, va fer un recorregut pels diferents sectors de la Fira i a la tarda, va ser 
present a l’acte de benvinguda de la Plaça del Mig. 
 
- el dia 21 d’octubre, va ser present a la jornada de portes obertes de les reformes de 
la residència Sant Jaume i seguidament a l’acte de lliurament de trofeus de l’exhibició 
eqüestre que va tenir lloc a la Plaça de Braus.  
 
- el dia 22 d’octubre va assistir a la reunió del Consell Social de la UdG que va tenir 
lloc a la sala de plens de la mateixa Universitat i a la reunió del Consell d’Administració 
de Ràdio Olot.  
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- el dia 23 d’octubre, va ser present a la sessió informativa als barris de Montolivet, la 
Caixa, Eixample Malagrida i Desemparats,  que va tenir lloc a  la Torre Malagrida.  
 
- i finalment el dia 24 d’octubre, juntament amb el regidor Josep Berga, va anar a fer 
una visita a les obres de reforma de l’Escola d’Art i a continuació va assistir a la 
inauguració de la reforma del supermercat Aldi a la Ctra. Sant Joan les Abadesses.  
 
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. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- AUTORITZAR L’OBERTURA EN FESTIUS 
D’ESTABLIMENTS COMERCIALS PER L’ANY 2019 

 
Núm. de referència : X2018032211     
 
Atesa l’aprovació del calendari de festius amb obertura comercial autoritzada per a 
l’any 2019 per part del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya, on s’estableix que per a l’any 2019 els vuit diumenges i festius que els 
establiments comercials de Catalunya poden romandre oberts són els següents: 13 DE 
GENER (diumenge – Campanya de rebaixes d’hivern), 7 DE JULIOL (diumenge - 
Campanya  de rebaixes d’estiu), 12 D’OCTUBRE (dissabte - dia de l’Hispanitat), 1, 6,  
8, 15  i 22 DE DESEMBRE (diumenge, divendres i diumenges  – Campanya de 
Nadal). 
 

Atès que el dilluns 22 d’abril, el dimecres 1 de maig i el dilluns 24 de juny és festiu i 
que a la ciutat d’Olot se celebra el mercat setmanal de marxants i que l’1 de maig a 
Olot se celebra un mercat de marxants, en el marc d’una fira tradicional, que ha estat 
reconeguda per la pròpia Generalitat de Catalunya en el seu calendari de fires i que es 
desenvolupa en diversos punts de la ciutat. 
 
Atès que el dissabte 23 i diumenge 24 de febrer se celebra la campanya promocional 
“Olotx2”. 
 
Atès que el diumenge 20 d’octubre se celebra la Fira de Sant Lluc d’Olot al centre de 
la ciutat. 
 
 

Atès que el diumenge 8, dilluns 9 i dimarts 10 de setembre de 2019, se celebra la 
Festivitat de la Mare de Déu del Tura, festa major d’Olot, considerada des de l’any 
1997 Festa d’Interès Nacional, i conseqüentment l’11 de setembre se celebra la diada 
de Catalunya. 
 
Considerant que la Llei de 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires, en les 
seves disposicions addicionals apartat primer 4) es preveu que el departament 
competent en matèria de comerç ha d’establir l’obertura en un dia festiu si es produeix 
la coincidència de dos o més dies festius de caràcter general consecutius. 
 
Considerant que la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires, en el seu 
article 37 1f), preveu exclusions a l’horari general per aquells establiments comercials 
situats a l’entorn immediat dels mercats de marxants, durant el mateix horari en què es 
celebri el mercat. En aquest cas, els ajuntaments, amb la delimitació prèvia de l’àrea 
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corresponent, poden autoritzar l’obertura d’aquests establiments, i l’autorització 
acordada s’ha de comunicar al departament competent en matèria de comerç. 
 

Considerant l’Ordre EMC/127/2017, de 16 de juny, per la qual s’estableix el calendari 
d’obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2018 i 
2019, en el seu article 2, els ajuntaments, amb l’acord previ de l’òrgan competent, 
poden substituir fins a dues dates de cadascun dels calendaris anuals previstos. 
 
Considerant que la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires, en les seves 
disposicions addicionals apartat primer 3) es preveu que els ajuntaments tinguin la 
facultat d’afegir dues dates d’obertura per als establiments comercials del seu 
municipi, que determina la lletra c de l’article 36.2, amb l’acord previ de l’òrgan 
competent. 
 
Considerant el Reglament del Mercat Municipal d’Olot de venda no sedentària, fent 
referència a l’article 2 d’horaris i dies de celebració, on s’estableix que l’activitat de 
venda en el mercat es duu a terme entre les 9 hores i les 14 hores de dilluns amb una 
periodicitat setmanal, amb independència que siguin festius, excepte quan s’escaigui 
en Nadal (25 de desembre) que el mercat se celebrarà el dia anterior o en la festivitat 
de la Mare de Déu del Tura (8 de setembre) o primer d’any, que es passarà a dimarts. 
 
 

Vist l'expedient administratiu IM082018000015 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 dels 
següents acords: 
 
Primer.- Autoritzar l’obertura dels establiments comercials que es trobin situats en 
l’àrea d’influència del mercat (segons es delimita en el plànol adjunt a aquesta 
proposta), els dies 22 d’abril, 1 de maig i 24 de juny 2019 amb motiu de la celebració 
de mercats de marxants. L’autorització d’obertura es limitarà al mateix horari en què se 
celebri el mercat de marxants, excepte l’1 de maig que poden obrir de 9h a 20h. 
 

Segon.- Autoritzar l’obertura permesa, segons l’Ordre EMC/12/2017, de 16 de juny, 
per la qual s’estableix el calendari d’obertura dels establiments comercials en 
diumenge i dies festius, el diumenge 24 de febrer i el diumenge 20 d’octubre de 
2019 com a dies addicionals d’obertura, en motiu de l’organització de la reconeguda 
campanya Olotx2 i l’organització de la Fira de Sant Lluc al centre de la ciutat. 
 
Tercer.- Substituir el diumenge 13 de gener i diumenge 1 de desembre de 2019 
d’obertura permesa, segons l’Ordre EMC/127/2017, de 16 de juny, per la qual 
s’estableix el calendari d’obertura dels establiments comercials en diumenge i dies 
festius per als anys 2018 i 2019, pel dilluns 9 de setembre i diumenge 29 de 
desembre respectivament. 
 
Quart.- Comunicar aquesta autorització amb el plànol adjunt a la Direcció General de 
Comerç de la Generalitat de Catalunya abans del dia 1 de novembre de 2019. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.1. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.-  AUTORITZAR  L’AMPLIACIÓ DE LA PARADA 
DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0141, DESTINADA A LA VENDA DE FRUITA I 

VERDURA 
 
Núm. de referència : X2018031466     
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Vista la instància de data 03 de novembre de 2018 (Registre d’entrada de l’Ajuntament 
d’Olot E2018014514), presentada pel Sr. ****, adjudicatari de la parada MS0141 de 4 
metres i destinada a la venda de fruita i verdura, en la que demana que una ampliació 
de la parada de 2 metres, per arribar als 6 metres d’espai de venda. 
 
De conformitat amb l’article 4 del Reglament del mercat municipal de venda no 
sedentària i vist l'expedient administratiu IM022018000024 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 dels següents acords: 
 
Primer.- AUTORITZAR al Sr. **** (****) l’autorització per ampliar la parada del mercat 
setmanal núm. MS0141 destinada a la venda de fruita i verdura, que es a tenir sis (6) 
metres.  
 
Segon.-  Aquesta autorització tindrà efecte a partir del dia 1 d’octubre de 2018 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.2. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.-  AUTORITZAR  L’AMPLIACIÓ DE LA PARADA 
DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0102, DESTINADA A LA VENDA D’ESPÈCIES, 

HERBORISTERIA I DIETÈTICA 
 
Núm. de referència : X2018032398     
 
Vista la instància de data 18 de setembre de 2018 (Registre d’entrada de l’Ajuntament 
d’Olot E2018015240), presentada pel Sr. ****, adjudicatari de la parada MS0102 de 6 
metres i destinada a la venda de fruits secs, herbolari, espècies i dietètica, en la que 
demana que una ampliació de la parada d’1 metre, per arribar als  7 metres d’espai de 
venda. 
 
De conformitat amb l’article 4 del Reglament del mercat municipal de venda no 
sedentària i vist l'expedient administratiu IM022018000027 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 dels següents acords: 
 
Primer.- AUTORITZAR  al Sr. **** (****) l’autorització per ampliar la parada del mercat 
setmanal núm. MS0102 destinada a la venda fruits secs, herbolari, espècies i dietètica 
que es passarà a tenir set (7) metres. 
 
Segon.-  Aquesta autorització tindrà efecte a partir del dia 1 d’octubre de 2018 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
5.3. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.-  DENEGAR L’AMPLIACIÓ DE LA PARADA DEL 

MERCAT SETMANAL NÚM. MS0014, DESTINADA A LA VENDA DE ROBA I 
COMPLEMENTS. 

 
Núm. de referència : X2018032399     
 
Vista la instància de data 17 de setembre de 2018 (Registre d’entrada de l’Ajuntament 
d’Olot, número E2018015154), presentada per la Sra. ****, adjudicatària de la parada 
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MS0014, de 8 metres, destinada a la venda de roba i complements, en la que demana 
una ampliació de la parada de 4 metres per arribar als 12 metres d’espai de venda. 
 
Considerant que la Sra. **** té deutes amb l’Ajuntament d’Olot en no estar al corrent 
del pagament de les taxes municipals de mercats, corresponents a  l’exercici 2018. 
 
Considerant els articles 4 i 22 del Reglament del mercat municipal de venda no 
sedentària, en relació a l’obligació dels titulars de les autoritzacions de venda del 
mercat setmanal d’estar al corrent de pagament de les taxes i tributs municipals. 
 
Vist l'expedient administratiu IM022018000028 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de 
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l'adopció del següent acord: 
 
Únic.- DENEGAR la petició de la Sra. **** (****) per ampliar en quatre metres més la 
parada del mercat setmanal núm. MS0014, destinada a la venda de roba i 
complements, que es mantindrà en els vuit (8) metres actuals. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
6.1. - PAGAMENT D'UN COMPLEMENT DE NOCTURNITAT AL PERSONAL DE LA 

POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS EL MES DE SETEMBRE DE 
2018 

 
Núm. de referència : X2018030287     
 
Atès l’informe del Sergent de la Policia Municipal de data 1 d’octubre de 2018. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132018000128 i antecedents corresponents, l’Alcalde, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
D’acord amb el que estableix l’annex 1, aprovat pel Ple d’aquesta Corporació en la 
sessió celebrada el dia 26 de març de 1992, sobre els serveis de nocturnitat de la 
Policia Municipal. 
 
D’acord amb l’acta número 1/2018 de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament 
d’Olot de data 12 de juny de 2018, sobre la modificació del import de les hores 
extraordinàries i les condicions laborals de la Policia Municipal. 
 
Primer.- Pagament d’un complement de nocturnitat al personal de la Policia Municipal 
que es relaciona a continuació pels serveis realitzats durant el mes de setembre de 
2018: 
 
Nom i Cognoms Data Dies Serveis Import (€) 

**** Setembre 2018 2 Nocturnitat 36,00 € 

**** Setembre 2018 6 Nocturnitat 108,00 € 

**** Setembre 2018 7 Nocturnitat 126,00 € 

**** Setembre 2018 7 Nocturnitat 126,00 € 

**** Setembre 2018 7 Nocturnitat 126,00 € 

**** Setembre 2018 6 Nocturnitat 108,00 € 

**** Setembre 2018 7 Nocturnitat 126,00 € 
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**** Setembre 2018 5 Nocturnitat 90,00 € 

**** Setembre 2018 7 Nocturnitat 126,00 € 

**** Setembre 2018 2 Nocturnitat 36,00 € 

**** Setembre 2018 2 Nocturnitat 36,00 € 

**** Setembre 2018 2 Nocturnitat 36,00 € 

**** Setembre 2018 8 Nocturnitat 144,00 € 

**** Setembre 2018 7 Nocturnitat 126,00 € 

**** Setembre 2018 6 Nocturnitat 108,00 € 

**** Setembre 2018 5 Nocturnitat 90,00 € 

**** Setembre 2018 7 Nocturnitat 126,00 € 

**** Setembre 2018 7 Nocturnitat 126,00 € 

**** Setembre 2018 8 Nocturnitat 144,00 € 

**** Setembre 2018 3 Nocturnitat 54,00 € 

TOTAL    1.998,00 € 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 18180  132  121031 1998.00 ALTRES COMPLEMENTS NOCTURNITAT 

SEGURETAT 
180 008 999 999 999 999 

 

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

6.2. - PAGAMENT REGULARITZACIÓ INCREMENT PREU COMPLEMENT DE 
NOCTURNITAT AL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS 

REALITZATS EL MES JULIOL DE 2018 
 
Núm. de referència : X2018028574     
 
D’acord amb l’acta número 1/2018 de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament 
d’Olot de data 12 de juny de 2018, sobre la modificació del import de les hores 
extraordinàries i les condicions laborals de la Policia Municipal. 
 
Vist l’acord de la JGL de data 13 d’agost de 2018 amb número d’expedient 
RH132018000107 relatiu al pagament d’un complement de nocturnitat al personal de 
la Policia Municipal pels serveis realitzats durant el mes de juliol de 2018. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132018000125 i antecedents corresponents, l’Alcalde, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 

Primer.- Pagament del import corresponent al increment del preu del complement de 
nocturnitat al personal de la Policia Municipal que es relaciona a continuació pels 
serveis realitzats el mes de juliol de 2018: 
 
 

Nom i Cognoms Data Dies 
Import regularització 
       a pagar (€) 
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**** Juliol 2018 1                    9,91 €  
**** Juliol 2018 14                138,74 €  
**** Juliol 2018 7                  69,37 €  
**** Juliol 2018 7                  69,37 €  
**** Juliol 2018 5                  31,65 €  
**** Juliol 2018 7                  69,37 €  
**** Juliol 2018 2                  19,82 €  
**** Juliol 2018 1                    9,91 €  
**** Juliol 2018 4                  39,64 €  
**** Juliol 2018 7                  44,31 €  
**** Juliol 2018 2                  12,66 €  
**** Juliol 2018 5                  49,55 €  
**** Juliol 2018 7                  44,31 €  
**** Juliol 2018 1                    6,33 €  
**** Juliol 2018 5                  49,55 €  
**** Juliol 2018 7                  69,37 €  
**** Juliol 2018 7                  44,31 €  
**** Juliol 2018 8                  79,28 €  
**** Juliol 2018 1                    9,91 €  
**** Juliol 2018 7                  69,37 €  

TOTAL   936,73 € 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 18180  132  121031 936.73 ALTRES COMPLEMENTS NOCTURNITAT 

SEGURETAT 
180 008 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.3. - PAGAMENT D'UNA RETRIBUCIÓ EXTRA AL PERSONAL DE LA POLICIA 
MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS DURANT ELS DIES 8 I 10 DE 

SETEMBRE DE 2018 
 
Núm. de referència : X2018029927     
 
Atès el punt 3 de l’acord de la plantilla de la Policia Municipal annex al conveni de 
l’Ajuntament d’Olot, que estableix una retribució extra de 93,42€ bruts per cada efectiu 
que tingui planificat per quadrant dies assenyalats, com són els dies de festa local. 
 
Atès l’informe del Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal de data 18 de setembre 
de 2018. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132018000127 i antecedents corresponents, l’alcalde, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Pagament d'una retribució extra al personal de la policia municipal que es 
detalla a continuació pels serveis realitzats durant els dies 8 i 10 de setembre de 2018: 
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Segon.- Aquestes quantitats es pagaran a la nòmina d’octubre amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 18180  132  121032 2615.76 ALTRES COMPLEMENTS FESTIUS 

ESPECIALS SEGURETAT 
180 008 001 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

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

DE SETEMBRE DE 2018 
 
Núm. de referència : X2018032250     
 
Vist l’expedient administratiu RH132018000134 i antecedents corresponents, que 
inclou l’informe adjunt de recursos humans conjuntament amb tresoreria, secretaria i 
intervenció, de data 22 d’octubre, amb número NI022018001740 de no compliment de 
la normativa vigent en quant al número màxim d’hores extraordinàries anuals per 
treballador. 
 
Atès l’informe del Director tècnic de la Brigada Municipal de data 22 d’octubre de 2018, 
l’Alcalde, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Pagament d’una gratificació al personal de la Brigada Municipal que es relaciona a 
continuació, pels serveis extraordinaris realitzats durant el mes de setembre de 2018: 

Nom i Cognoms Data Import (€) 
**** 08 i 10/09/18 186,84 
**** 10/09/18 93,42 
**** 10/09/18 93,42 
**** 08/09/18 93,42 
**** 10/09/18 93,42 
**** 08/09/18 93,42 
**** 10/09/18 93,42 
**** 08 i 10/09/18 186,84 
**** 10/09/18 93,42 
**** 10/09/18 93,42 
**** 10/09/18 93,42 
**** 10/09/18 93,42 
**** 10/09/18 93,42 
**** 08 i 10/09/18 186,84 
**** 08/09/18 93,42 
**** 08/09/18 93,42 
**** 08/09/18 93,42 
**** 08/09/18 93,42 
**** 08/09/18 93,42 
**** 08 i 10/09/18 186,84 
**** 10/09/18 93,42 
**** 08 i 10/09/18 186,84 
**** 08/09/18 93,42 

TOTAL  2615,76€ 



 
 
 

 9 

Cognoms i Nom Data Tipus 
servei 

Brigada 
Hores 

i/o 
Jornada 

Import 

****  . ASFALT Supervisor 4,22 1.214,30 € 

Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura. 

07/09/2018 Jornada   1,22 351,05 € 

Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura. 

08/09/2018 Jornada   1,00 287,75 € 

Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura. 

09/09/2018 Jornada   1,00 287,75 € 

Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura. 

10/09/2018 Jornada   1,00 287,75 € 

****  . ELECTRICISTES Oficial 1º 4,51 1.297,75 € 

Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura. 

07/09/2018 Jornada   1,00 287,75 € 

Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura. 

08/09/2018 Jornada   1,00 287,75 € 

Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura. 

09/09/2018 Jornada   1,00 287,75 € 

Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura. 

10/09/2018 Jornada   1,00 287,75 € 

Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura. 

11/09/2018 Jornada   0,51 146,75 € 

****  . ELECTRICISTES Oficial 1º 4,47 1.286,24 € 

Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura. 

07/09/2018 Jornada   1,00 287,75 € 

Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura. 

08/09/2018 Jornada   1,00 287,75 € 

Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura. 

09/09/2018 Jornada   1,00 287,75 € 

Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura. 

10/09/2018 Jornada   1,00 287,75 € 

Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura. 

11/09/2018 Jornada   0,47 135,24 € 

****  . ELECTRICISTES Oficial 1º 28,00 1.864,25 € 

Festes del Tura. Muntatge de Festes 
del Tura 

03/09/2018 S. Diürn  4,00 74,00 € 

Festes del Tura. Muntatge de Festes 
del Tura 

04/09/2018 S. Diürn  4,00 74,00 € 

Festes del Tura. Muntatge de Festes 
del Tura 

05/09/2018 S. Diürn  4,00 74,00 € 

Festes del Tura. Muntatge de Festes 
del Tura 

06/09/2018 S. Diürn  4,00 74,00 € 

Festes del Tura. Desmuntatge de 
Festes del Tura 

13/09/2018 S. Diürn  4,00 74,00 € 

Festes del Tura. Desmuntatge de 
Festes del Tura 

14/09/2018 S. Diürn  3,00 55,50 € 

Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura. 

07/09/2018 Jornada  
 

1,00 287,75 € 

Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura. 

08/09/2018 Jornada  
 

1,00 287,75 € 

Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura. 

09/09/2018 Jornada  
 

1,00 287,75 € 

Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura. 

10/09/2018 Jornada  
 

1,00 287,75 € 

Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura. 

11/09/2018 Jornada  
 

1,00 287,75 € 

****  . ELECTRICISTES Oficial 1º 4,81 1.384,08 € 

Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura. 

07/09/2018 Jornada  
 

1,00 287,75 € 
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Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura. 

08/09/2018 Jornada  
 

1,00 287,75 € 

Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura. 

09/09/2018 Jornada  
 

1,00 287,75 € 

Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura. 

10/09/2018 Jornada  
 

1,00 287,75 € 

Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura. 

11/09/2018 Jornada  
 

0,81 233,08 € 

****  . ELECTRICISTES Oficial 1º 5,00 1.438,75 € 

Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura. 

07/09/2018 Jornada  
 

1,00 287,75 € 

Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura. 

08/09/2018 Jornada  
 

1,00 287,75 € 

Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura. 

09/09/2018 Jornada  
 

1,00 287,75 € 

Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura. 

10/09/2018 Jornada  
 

1,00 287,75 € 

Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura. 

11/09/2018 Jornada  
 

1,00 287,75 € 

****  . ESCOLES Supervisor 2,58 742,40 € 

Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura. 

08/09/2018 Jornada  
 

1,00 287,75 € 

Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura. 

09/09/2018 Jornada  
 

1,00 287,75 € 

Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura. 

10/09/2018 Jornada  
 

0,58 166,90 € 

****  . FUSTERS Oficial 1ª 4,38 1.260,34 € 

Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura. 

07/09/2018 Jornada  
 

1,00 287,75 € 

Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura. 

08/09/2018 Jornada  
 

1,00 287,75 € 

Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura. 

09/09/2018 Jornada  
 

1,00 287,75 € 

Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura. 

10/09/2018 Jornada  
 

1,00 287,75 € 

Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura. 

11/09/2018 Jornada  
 

0,38 109,34 € 

****  . FUSTERS Supervisor 4,38 1.260,34 € 

Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura. 

07/09/2018 Jornada  
 

1,00 287,75 € 

Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura. 

08/09/2018 Jornada  
 

1,00 287,75 € 

Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura. 

09/09/2018 Jornada  
 

1,00 287,75 € 

Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura. 

10/09/2018 Jornada  
 

1,00 287,75 € 

Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura. 

11/09/2018 Jornada  
 

0,38 109,34 € 

****  . JARDINERS Oficial 1º 4,12 1.185,53 € 

Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura. 

07/09/2018 Jornada  
 

1,00 287,75 € 

Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura. 

08/09/2018 Jornada  
 

1,00 287,75 € 

Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura. 

09/09/2018 Jornada  
 

1,00 287,75 € 
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Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura. 

10/09/2018 Jornada  
 

1,00 287,75 € 

Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura. 

11/09/2018 Jornada  
 

0,12 34,53 € 

****  . JARDINERS Supervisor 4,69 1.349,55 € 

Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura. 

07/09/2018 Jornada  
 

1,00 287,75 € 

Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura. 

08/09/2018 Jornada  
 

1,00 287,75 € 

Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura. 

09/09/2018 Jornada  
 

1,00 287,75 € 

Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura. 

10/09/2018 Jornada  
 

1,00 287,75 € 

Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura. 

11/09/2018 Jornada  
 

0,69 198,55 € 

****  . MAGATZEM Encarregat 25,00 1.816,75 € 

Festes del Tura. Muntatge de Festes 
del Tura 

03/09/2018 S. Diürn  4,00 75,60 € 

Festes del Tura. Muntatge de Festes 
del Tura 

04/09/2018 S. Diürn  4,00 75,60 € 

Festes del Tura. Muntatge de Festes 
del Tura 

05/09/2018 S. Diürn  4,00 75,60 € 

Festes del Tura. Muntatge de Festes 
del Tura 

06/09/2018 S. Diürn  4,00 75,60 € 

Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura. 

07/09/2018 Jornada  
 

1,00 287,75 € 

Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura. 

08/09/2018 Jornada  
 

1,00 287,75 € 

Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura. 

09/09/2018 Jornada  
 

1,00 287,75 € 

Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura. 

10/09/2018 Jornada  
 

1,00 287,75 € 

Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura. 

11/09/2018 Jornada  
 

1,00 287,75 € 

Festes del Tura. Desmuntatge de 
Festes del Tura 

13/09/2018 S. Diürn  4,00 75,60 € 

****  . OPERATIVA Oficial 1º 4,69 1.349,55 € 

Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura. 

07/09/2018 Jornada  
 

1,00 287,75 € 

Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura. 

08/09/2018 Jornada  
 

1,00 287,75 € 

Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura. 

09/09/2018 Jornada  
 

1,00 287,75 € 

Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura. 

10/09/2018 Jornada  
 

1,00 287,75 € 

Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura. 

11/09/2018 Jornada  
 

0,69 198,55 € 

****  . OPERATIVA Supervisor 14,00 1.605,25 € 

Festes del Tura. Muntatge de Festes 
del Tura 

04/09/2018 S. Diürn  3,00 55,50 € 

Festes del Tura. Muntatge de Festes 
del Tura 

05/09/2018 S. Diürn  3,00 55,50 € 

Festes del Tura. Muntatge de Festes 
del Tura 

06/09/2018 S. Diürn  3,00 55,50 € 

Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura 

07/09/2018 Jornada   1,00 287,75 € 

Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura 

08/09/2018 Jornada   1,00 287,75 € 

Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura 

09/09/2018 Jornada   1,00 287,75 € 
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Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura 

10/09/2018 Jornada   1,00 287,75 € 

Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura 

11/09/2018 Jornada   1,00 287,75 € 

****  . PALETES Oficial 1º 3,78 1.087,70 € 

Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura 

08/09/2018 Jornada   1,00 287,75 € 

Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura 

09/09/2018 Jornada   1,00 287,75 € 

Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura 

09/09/2018 Jornada   1,00 287,75 € 

Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura 

11/09/2018 Jornada   0,78 224,45 € 

****  . PALETES Oficial 1º 4,69 1.349,55 € 

Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura. 

07/09/2018 Jornada  
 

1,00 287,75 € 

Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura. 

08/09/2018 Jornada  
 

1,00 287,75 € 

Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura. 

09/09/2018 Jornada  
 

1,00 287,75 € 

Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura. 

10/09/2018 Jornada  
 

1,00 287,75 € 

Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura. 

11/09/2018 Jornada  
 

0,69 198,55 € 

****  . PINTORS Supervisor 2,58 742,40 € 

Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura 

08/09/2018 Jornada   1,00 287,75 € 

Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura 

09/09/2018 Jornada   1,00 287,75 € 

Festes del Tura. Jornada Complerta 
de Festes del Tura 

1009/2018 Jornada   0,58 166,90 € 

TOTAL 
   

125,90 22.234,73 € 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 18142  1532 13001 7073.56 HORES EXTRAORDINARIES VIES 

PUBLIQUES 
142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 18142  165  13001 7271.07 HORES EXTRAORDINARIES ENLLUMENAT 
BRIGADA 

142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 18142  1522 13001 5355.05 HORES EXTRAORDINARIES BRIGA
EDIFICIS 

142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 18142  171  13001 2535.08 HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA 
JARDINERS 

142 002 999 999 999 999 

 
Es fa constar que a l’expedient hi consta informe amb objeccions subscrit per 
l’Interventor, la Secretària i la Cap de Recursos Humans per sobrepassar el llindar fixat 
a la LPGE. 
 
El Sr. Alcalde demana que en altres ocasions s’informi amb més antelació i encarrega 
que s’estudiï una solució per solventar aquesta situació perquè hi ha activitats que 
l’Ajuntament no pot deixar de prestar: Lluèrnia, Cavalcada dels Reis. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.4.2.- PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL AL PERSONAL DE LA 
POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS EL MES DE SETEMBRE DE 

2018 
 



 
 
 

 13 

Núm. de referència : X2018030539     
 
Atès l’informe del Sergent de la Policia Municipal de data 4 d’octubre de 2018. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132018000130 i antecedents corresponents, l'Alcalde, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord: 
 
D’acord amb l’acta número 1/2018 de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament 
d’Olot de data 12 de juny de 2018, sobre la modificació del import de les hores 
extraordinàries i les condicions laborals de la Policia Municipal. 
 
Únic.- Pagament d’una gratificació especial al personal de la Policia Municipal que es 
relaciona a continuació pels serveis extraordinaris realitzats durant mes de setembre 
de 2018. 
 

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

****   
07/09/2018 FESTES DEL TURA.  8 270,72 
08/09/2018 FESTES DEL TURA.  8 270,72 
09/09/2018 FESTES DEL TURA.  8 270,72 
10/09/2018 FESTES DEL TURA.  8 270,72 
11/09/2018 FESTES DEL TURA.  1,33 40,70 
   
****   
08/09/2018 REFORÇ TORN. SERVEI P4 FESTES DEL TURA 3 58,50 
08/09/2018 FESTES DEL TURA.  3,50 78,75 
08/09/2018 FESTES DEL TURA.  6 117,00 
09/09/2018 ACTE FESTIU.  3,5 68,25 
10/09/2018 FESTES DEL TURA. MERCAT SETMANAL 1,75 34,12 
10/09/2018 FESTES DEL TURA. MERCAT SETMANAL 1 22,50 
30/09/2018 ACTE ESPORTIU. ACTES CURSA CICLISTA I BALL PL 7,25 141,38 

   
****   
08/09/2018 FESTES DEL TURA.  8 187,20 
09/09/2018 FESTES DEL TURA.  8 187,20 
21/09/2018 REFORÇ TORN. MANCA DE PERSONAL 8 180,00 
22/09/2018 REFORÇ TORN. MANCA DE PERSONAL 8 180,00 
30/09/2018 REFORÇ TORN. CURSA CICLISTA FDT 6 117,00 

   
****   
07/09/2018 FESTES DEL TURA.  8 216,00 
08/09/2018 FESTES DEL TURA.  8 216,00 
****   
08/09/2018 FESTES DEL TURA.  8 251,52 
09/09/2018 FESTES DEL TURA.  8 251,52 
10/09/2018 FESTES DEL TURA.  8 251,52 
11/09/2018 FESTES DEL TURA.  8 251,52 

   
****   
10/09/2018 FESTES DEL TURA.  8 216,00 
11/09/2018 FESTES DEL TURA.  8 187,20 
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11/09/2018 FESTES DEL TURA.  1,33 31,12 
29/09/2018 REFORÇ TORN. BALL PLA 4 78,00 
29/09/2018 REFORÇ TORN. MANCA DE PERSONAL 8 180,00 

   
****   
08/09/2018 FESTES DEL TURA.  8 187,20 
09/09/2018 FESTES DEL TURA.  8 216,00 
10/09/2018 FESTES DEL TURA.  8 216,00 

   
****   
08/09/2018 FESTES DEL TURA.  8 206,40 
   
****   
07/09/2018 FESTES DEL TURA.  8 216,00 
08/09/2018 FESTES DEL TURA.  2 54,00 
08/09/2018 FESTES DEL TURA.  6 140,40 
11/09/2018 FESTES DEL TURA.  2 54,00 
11/09/2018 FESTES DEL TURA.    66 140,40 

   
****   
11/09/2018 FESTES DEL TURA.  6 140,40 
11/09/2018 FESTES DEL TURA.  2 54,00 
23/09/2018 REFORÇ TORN. ACTES 5 97,50 
   
****   
09/09/2018 FESTES DEL TURA.  4 110,88 
   
****   
08/09/2018 FESTES DEL TURA.  8 187,20 
09/09/2018 FESTES DEL TURA.  8 216,00 
   
****   
08/09/2018 FESTES DEL TURA.  2 54,00 
08/09/2018 FESTES DEL TURA.    66 140,40 
17/09/2018 REFORÇ TORN. MANCA DE PERSONAL 8 152,00 
18/09/2018 REFORÇ TORN. MANCA DE PERSONAL 8 152,00 
   
****   
09/09/2018 FESTES DEL TURA.  4 108,00 
10/09/2018 FESTES DEL TURA.  8 216,00 
   
****   
08/09/2018 FESTES DEL TURA.  2 54,00 
08/09/2018 FESTES DEL TURA.    66 140,40 
****   
30/09/2018 REFORÇ TORN. CURSA CICLISTA FDT   66 129,00 
   
****   
08/09/2018 FESTES DEL TURA.  8 187,20 
09/09/2018 FESTES DEL TURA.  8 187,20 
   
****   
23/09/2018 REFORÇ TORN. ACTES 5 107,50 
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****   
30/09/2018 REFORÇ TORN. CURSA CICLISTA FDT 9 193,50 
   
****   
07/09/2018 FESTES DEL TURA.  3 77,40 
08/09/2018 FESTES DEL TURA.  8 206,40 
09/09/2018 FESTES DEL TURA.  8 206,40 
   
****   
08/09/2018 FESTES DEL TURA.  8 187,20 
09/09/2018 FESTES DEL TURA.  8 187,20 
11/09/2018 FESTES DEL TURA.  8 187,20 
23/09/2018 REFORÇ TORN. ACTES 5 97,50 
   
****   
10/09/2018 FESTES DEL TURA.  8 187,20 
30/09/2018 REFORÇ TORN. CURSA CICLISTA FDT 6 117,00 
   
****   
09/09/2018 FESTES DEL TURA.  8 187,20 
   
****   
08/09/2018 FESTES DEL TURA.  8 216,00 
09/09/2018 FESTES DEL TURA.  8 216,00 
10/09/2018 FESTES DEL TURA.  8 216,00 
29/09/2018 REFORÇ TORN. BALL PLA 4 78,00 
   
****   
07/09/2018 FESTES DEL TURA.  3 70,20 
08/09/2018 FESTES DEL TURA.  2 54,00 
08/09/2018 FESTES DEL TURA.  6 140,40 
09/09/2018 FESTES DEL TURA.  8 187,20 
   
****   
07/09/2018 FESTES DEL TURA.  3 70,20 
11/09/2018 FESTES DEL TURA.  1,33 31,12 
11/09/2018 FESTES DEL TURA.  2 54,00 
11/09/2018 FESTES DEL TURA.  6 140,40 
30/09/2018 REFORÇ TORN. CURSA CICLISTA FDT 4.75 92,63 
   
****   
08/09/2018 FESTES DEL TURA.  8 216,00 
09/09/2018 FESTES DEL TURA.  8 187,20 
   
****   
10/09/2018 FESTES DEL TURA.  8 216,00 
19/09/2018 REFORÇ TORN. MANCA DE PERSONAL 8 152,00 
28/09/2018 REFORÇ TORN. MANCA DE PERSONAL 8 180,00 

TOTAL  12.841,50 € 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 18180  132  13001 12321.00 HORES EXTRAORDINARIES SEGURETAT180 008 999 999 999 999 
0  Despeses 18180  134  13001 520.50 HORES EXTRAORDINARIES SEGURETAT ( 

GRUA) 
180 008 999 999 999 999 
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Es fa constar que a l’expedient hi consta informe amb objeccions subscrit per 
l’Interventor, la Secretària i la Cap de Recursos Humans per sobrepassar el llindar fixat 
a la LPGE. 
 
El Sr. Alcalde demana que en altres ocasions s’informi amb més antelació i encarrega 
que s’estudiï una solució per solventar aquesta situació perquè hi ha activitats que 
l’Ajuntament no pot deixar de prestar: Lluèrnia, Cavalcada dels Reis. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.6. - PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL A DIVERS PERSONAL DE 
LES OFICINES PELS SERVEIS EXTRAORDINARIS REALITZATS EL MES DE 

SETEMBRE DE 2018 
 
Núm. de referència : X2018031186     
 
En relació a l’expedient RH132018000131 i antecedents corresponents, i atès els vist-
i-plau de la cap de l’OAC, del director de la Brigada, i l’informe NI022018001633 de la 
cap de progrés econòmic, l’Alcalde proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
Pagament d’una gratificació especial a divers personal de les oficines de l’Ajuntament 
que es relaciona a continuació pels serveis extraordinaris realitzats durant el mes de 
setembre de 2018: 
 
 

Nom i Cognoms Subàrea Data Serveis 
Núm. 
hores 

Import €) 

**** Progrés 
econòmic 

7 al 11/09/18 
Gestió i Coordinació parc fires 
FDT 2018 

10,50 f 
A2 285,50 € 

**** Progrés 
econòmic 

01/09/18 Mercat artesania Botiga al Carrer 1f A2 27,19 € 

**** Progrés 
econòmic 

10/09/18 Muntatge Mercat Setmanal 2 f A2 54,38 € 

**** Progrés 
econòmic 

28/09/18 Vigilància Sala 1.45   30,10 € 

**** OAC 07/09/18 Ofrena Floral i Pregó 5  74,00 € 
**** Brigada 

07,09 i 
10/08/18 

Volum feina comandes, factures i 
pressupostos 

5 92.50 € 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 18142  150  13001 92.50 HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA AD. 

GRAL. 
142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 18130  920  13001 74.00 HORES EXTRAORDINARIES ADMINISTRACIO 
GENERAL 

130 001 999 999 999 999 

0  Despeses 18200  430  13001 315.60 HORES EXTRAORDINARIES DINAMIG AD. 
GRAL. 

200 009 999 999 999 999 

0  Despeses 18200  4313 13001 81.57 HORES EXTRAORDINARIES DINAMIG 
MERCAT 

200 009 999 999 999 999 

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

MUNICIPAL REALITZADES EL MES DE SETEMBRE DE 2018 
 
Núm. de referència : X2018032330     
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Atès l’informe del Director tècnic de la Brigada Municipal de data 22 d’octubre de 2018 
amb número d’expedient NI022018001737. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132018000135 i antecedents corresponents, l’Alcalde, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
D’acord amb l’acta número 1/2018 de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament 
d’Olot de data 12 de juny de 2018, sobre la modificació del import de les hores 
extraordinàries. 
 
Únic.- Pagament de les hores complementàries realitzades durant el mes de setembre 
de 2018 pel personal de la Brigada Municipal que es relaciona a continuació: 
 

Cognoms i Nom Data Brigada/ Tipus de servei 
Hores o 
Jornada 

Import 

****  ELECTRICISTES Oficial 1º 18,00 1.679,25 € 

Muntatge de Festes del Tura 04/09/18 S. Diürn 4,00 74,00 € 

Muntatge de Festes del Tura 05/09/18 S. Diürn 4,00 74,00 € 

Muntatge de Festes del Tura 06/09/18 S. Diürn 4,00 74,00 € 

Desmuntatge de Festes del Tura 13/09/18 S. Diürn 1,00 18,50 € 

Jornada Complerta de Festes del Tura 07-11/09/18 Jornada 5,00 1.438,75€ 

****  ESCOLES Oficial 1º 6,50 1.466,50 € 

Jornada Complerta de Festes del Tura 07-11/09/18 Jornada 5,00 1.438,75€ 

Desmuntatge de Festes del Tura 13/09/18 S. Diürn 1,50 27,75 € 

****  JARDINERS Oficial 1º 4,17 1.199,92 € 

Jornada Complerta de Festes del Tura 07-10/09/18 Jornada 4,00 1.151,00€ 

Jornada  Parcial de Festes del Tura 11/09/18 Jornada 0,17 48,92€ 

****  JARDINERS Oficial 1º 6,50 1.466,50 € 

Jornada Complerta de Festes del Tura 07-11/09/18 Jornada 5,00 1.438,75€ 

Desmuntatge de Festes del Tura 13/09/18 S. Diürn 1,50 27,75 € 

****  OPERATIVA Oficial 1º 6,50 1.466,50 € 

Jornada Complerta de Festes del Tura 07-11/09/18 Jornada 5,00 1.438,75€ 

Desmuntatge de Festes del Tura 13/09/18 S. Diürn 1,50 27,75 € 

****  OPERATIVA Oficial 1º 6,50 1.466,50 € 

Jornada Complerta de Festes del Tura 07-11/09/18 Jornada 5,00 1.438,75€ 

Desmuntatge de Festes del Tura 13/09/18 S. Diürn 1,50 27,75 € 
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****  PINTORS Oficial 1º 4,17 1.199,92 € 

Jornada Complerta de Festes del Tura 07-10/09/18 Jornada 4,00 1.151,00€ 

Jornada  Parcial de Festes del Tura 11/09/18 Jornada 0,17 48,92€ 

****  PINTORS Oficial 1º 2,53 728,01 € 

Jornada Complerta de Festes del Tura 08-09/09/18 Jornada 2,00 575,50€ 

Jornada  Parcial de Festes del Tura 10/09/18 Jornada 0,53 152,51€ 

TOTAL   54,87 10.673,10 € 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 18142  171  121032 2666.42 HORES COMPLEMENTARIES 

JARDINERS 
142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 18142  1522 121032 5073.68 HORES COMPLEMENTARIES BRIGADA 
EDIFICIS 

142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 18142  1532 121032 2933.00 HORES COMPLEMENTARIES BRIGADA VIES 
PUBLIQUES 

142 002 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

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

SETEMBRE DE 2018 
 
Núm. de referència : X2018031499     
 
Atès l’informe del director de l’àrea d’Infraestructura i Urbanisme de data 3 d’octubre 
de 2018 amb número d’expedient NI022018001637, l’informe del cap d’àrea 
d’Informàtica de data 1 d’octubre de 2018 amb número d’expedient NI022018001610, i 
l’informe del director tècnic de la Brigada Municipal de data 16 d’octubre de 2018 amb 
número d’expedient NI022018001698. 
 
D’acord amb el que estableix el punt 7 de l’acta de la Comissió de seguiment del 
conveni número 66, de data 14 de maig de 2018, i la seva ratificació per la Mesa 
General de Negociació de l’Ajuntament d’Olot en data 12 de juny de 2018 sobre els 
retens de Brigada Municipal, Informàtica i tècnics d’Urbanisme. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132018000132 i antecedents corresponents, l’Alcalde, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Pagament d’un complement en concepte de reten al personal de la Brigada 
Municipal, d’informàtica i dels serveis tècnics d’urbanisme que es relaciona a 
continuació pels serveis de reten realitzats durant el mes de setembre de 2018: 
 
 

Nom i Cognoms Servei 
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Import (€) 

**** Infra. i 

Urbanisme 
1 

- 
- 

- 130,00 
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**** Infra. i 

Urbanisme 
1 

- 
- 

- 130,00 

**** Infra. i 

Urbanisme 
1 

- 
- 

- 130,00 

**** Infra. i 

Urbanisme 
1 

- 
- 

- 130,00 

**** Informàtica 1 1 1 - 280,00 

**** Informàtica 2 1 2 - 510,00 

**** Informàtica 1 - - - 130,00 

**** Brigada 1 - - - 130,00 

**** Brigada 1 - - - 130,00 

**** Brigada 1 - - - 130,00 

**** Brigada 1 - - - 130,00 

TOTAL      1.960,00 € 

 
 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 18142  165  15300 820.00 RETENS ENLLUMENAT BRIGADA 142 002 999 999 999 999 
0  Despeses 18120  491  15300 920.00 RETENS INFORMATICA 120 001 999 999 999 999 
0  Despeses 18140  151  15300 520.00 RETENS URBANISME 140 001 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
7.1. - APROVAR LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES A DIVERSOS ALUMNES DE 
L'IES BOSC DE LA COMA EN DIVERSOS DEPARTAMENTS DE L'AJUNTAMENT 

D'OLOT 
 
Núm. de referència: X2018032190     
 
Atès que al Institut Bosc de la Coma d’Olot es cursa el Cicle formatiu de grau mitjà de 
Gestió Administrativa, en el programa educatiu del qual s’estableix l’obligació dels 
estudiants de realitzar pràctiques en les empreses o administracions públiques. 
 
Atès que diversos departaments de l’Ajuntament d’Olot estan disposats a col·laborar amb 
el IES Bosc de la Coma per tal que els seu alumnat puguin adquirir coneixements 
relacionats amb tasques d’arxivar, classificar documentació i altres que se’n deriven del 
funcionament normal dels departaments. 
 
Vist l’expedient administratiu RH142018000007 i antecedents corresponents, l’alcalde, 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la realització de pràctiques de l’alumnat del Cicle formatiu de grau mitjà 
de Gestió Administrativa del IES Bosc de la Coma que es relaciona a continuació, durant el 
període comprès entre el 29/10/2018 i el 12/04/2019 i amb l’horari de 9 a 13 hores de 
dilluns a divendres, segons estableix el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i 
el IES Bosc de la Coma, per realitzar tasques d’arxivar, classificar documentació i altres 
que se’n deriven del funcionament normal del departament, i sense percebre cap 
remuneració: 
 
Nom i cognoms alumne/a NIF / NIE Departament Ajuntament 
**** **** Ingressos 
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**** **** Progrés Econòmic – Comerç 
**** **** Organització i processos 
**** **** Esports 

 
Segon.- Incloure a ****, ****, **** i ****, estudiants del IES Bosc de la Coma, a 
l’assegurança de responsabilitat civil d’aquest Ajuntament el temps que estigui realitzant 
les pràctiques. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.1. - APROVAR UN CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL DE LA 
GARROTXA PER A LA GRATIFICACIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA TÈCNICA DE 

CONSUM 
 
Núm. de referència : X2018032378     
 
Atès que l’Oficina de Consum de la Garrotxa ha esdevingut des de fa anys 
capdavantera en l’atenció als consumidors de les comarques gironines i a nivell de 
Catalunya, fet que es tradueix en disposar d’un bon servei de consum a la nostra 
comarca, i alhora, en un millor finançament per part de l’Agència Catalana de Consum. 
 
Atès que el  Consell Comarcal de la Garrotxa considera adequat repercutir amb un 
complement salarial i puntual, com a gratificació dels resultats obtinguts els anys 2016 
i 2017 a la cap i responsable del servei, la Sra. Anna Beltran Coma, treballadora de 
l’Ajuntament d’Olot, i a nivell funcional, treballadora del Consell Comarcal de la 
Garrotxa. Aquest complement s’ha quantificat en 240,84 euros per 14 mensualitats, 
que fan un total de 3.371,76 euros, aportats pel Consell Comarcal de la Garrotxa. 
 
Vist l’expedient administratiu CON12018000002 i antecedents corresponents, 
l'Alcalde, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni amb el Consell Comarcal de la Garrotxa per a la 
gratificació extraordinària de la cap i responsable de l’Oficina de Consum de la 
Garrotxa. 
 
Segon.- Traslladar aquest acord al departament de Recursos Humans per tal que facin 
els tràmits oportuns per fer efectiu aquest conveni. 
 
Tercer.- Facultar l’Alcalde per a la signatura de la documentació necessària.   
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SERVEIS 
 

9.1. - SERVEIS DE MANTENIMENT D'ORDINADORS I PROGRAMARI DE 
L'AJUNTAMENT D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2018032248     
 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar el servei de manteniment d’ordinadors i 
programari , com es desprèn de l’informe de data  23 d’octubre de 2018, emès pel Sr. 
Joan Prat Espuña, responsable del Departament d’Informàtica i Noves Tecnologies. 
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Segon.-  Atès que es tracta d’un servei esporàdic i puntual. 

Tercer.- Atès que s’informa favorablement la proposta presentada pel Sr. Lluís Molins 
Carbó. 

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 al Sr. LLUÍS MOLINS CARBÓ 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 del Sr. LLUÍS MOLINS CARBÓ 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: CC012018000553 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. Joan Prat Espuña, responsable del 
Departament d’Informàtica i Noves Tecnologies de  data 23 .d’octubre de 20108 en el 
que es motiven les necessitats de contractar. 
 
Segon.- Contractar el Sr. Lluís Molins i Carbó, amb NIF. ****, per realitzar els serveis 
de manteniment d’ordinadors i programari de l’Ajuntament d’Olot, amb una dedicació 
de 400 hores, que es duran a terme en el termini màxim de 3 mesos  a partir del dia 29 
d’octubre de 2018  i per l’import de sis mil euros (6.000,00€), més mil dos-cents 
seixanta euros (1.260,00€) en concepte d’IVA, d’acord amb el seu pressupost núm. 
5 de data 16/10/2018, d’acord amb el següent detall. 
 

 2018 2019 
Import IVA no inclòs 4.500,00€ 1.500,00€ 
21% IVA 945,00€ 315,00€ 
Import total IVA inclòs 5.445,00€ 1.815,00€ 
 
Tercer.- Autoritzar i Disposar la despesa per import de cinc mil quatre-cents 
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quaranta-cinc euros (5.445 €) (IVA inclòs), corresponent a l’adjudicació del contracte 
de referència, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 18 120 491 220020 i d’acord 
amb el detall del punt segon.  
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18120  491  220020 5445 MANTENIMENT I SUPORT  

INFORMATIC 
100 001 001 001 000 000 

 
Atès que el present contracte comporta despeses de caràcter plurianual, al 
comprendre més d’un exercici pressupostari, la seva autorització i disposició es 
subordina al crèdit existent en el corresponent Pressupost. 
 
Quart.- Informar a l’adjudicatari que el pagament de la prestació realitzada 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 CC012018000553. 
 
Cinquè.- Notificar aquest acord al Sr. Lluís Molins Carbó.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
9.2. - REVISIÓ PREUS   DEL SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS I EQUIPAMENTS 

MUNICIPALS 
 
Núm. de referència : X2013003474     
 
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 25 de juliol de 20103 va adjudicar el 
contracte del servei de neteja dels edificis i equipaments municipals agrupats en 4 
blocs: A, B, C,i D a favor de les empreses “INSTITUTO DE GESTION SANITARIA SA” 
(INGESAN) I “IGFA, SA” constituïdes en Unió Temporal d’Empreses sota la 
denominació de “UTE NETEJA OLOT”, amb CIF U66092255. Així mateix, va acordar 
delegar a la Junta de Govern Local l’adopció de tots aquells acords relatius al 
contracte que no constitueixen alteracions substancials del mateix.  
 
La durada del contracte es fixà en 3 anys, amb efectes del dia 1 d’octubre de 2013, 
prorrogables per 3 anys m és, d’any en any, d’acord amb l’establert a la clàusula 4 del 
Plec de Clàusules Administratives Particulars reguladores de la contractació.  
 
La Junta de Govern Local de data 9 d’agost de 2018 va acordar prorrogar el contracte 
del servei de neteja dels edificis i equipaments municipals agrupats en 4 blocs: A, B, C, 
i D;  pel termini d’un any amb efectes del dia 1 d’octubre e 2018, esgotant el termini 
total del contracte, pròrrogues incloses, establer en un màxim de 6 anys d’acord amb 
la clàusula 4 del plec de clàusules administratives reguladores del contracte.  
 
Ateses les diverses modificacions del contracte en els  blocs, A, B, C i D, des del seu 
inici.  
 
Atesa la clàusula 25 del plec que estableix que el contracte es revisarà després del 
seu primer any de vigència i així successivament d’acord amb l’índex de preus al 
consum estatal i de conformitat amb les previsions de  l’article 90 TRLCSP. 
 
Atès que l’IPC setembre de 2017 a setembre de 2018 és del 2,3%, d’acord amb 
l’article 90 del TRLCSP s’ha d’aplicar el 85% de l’IPC per a la revisió de preus. 
 
I vist  l’expedient CCS12013000006 i antecedents corresponents, la regidora 
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delegada  d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Revisar el preu del contracte subscrit amb l’empresa “UTE INGESAN, SA –
IGFA, SL” (UTE NETEJA OLOT) (U66092255) pel servei de neteja dels edificis i 
equipaments municipals agrupats en quatre blocs. A, B, C i D; tot augmentat en 1,96% 
el preu del servei; i  amb efectes del dia 1 d’octubre de 2018. 
 
Per tant el preu anual del servei es fixa en: 
 
-Bloc A:   45.548,28 € (IVA inclòs) 
-Bloc B: 545.485,40 € (IVA inclòs) 
-Bloc C:   93.180,48 € (IVA inclòs) 
-Bloc D: 126.383,52 € (IVA inclòs). 
 
Segon.- Fixar el preu hora de referència del contracte en: 13,87 € + IVA   
 
Tercer.- Aprovar i disposar el pagament de la despesa del servei de neteja pel que als 
mesos d’octubre, novembre i desembre de 2018,  segons: 
 
Bloc A: manteniment edificis corporació: 11.387,07 €(IVA inclòs) 
Bloc B: manteniment edificis ensenyament: 131.697,03 € (IVA inclòs) 
Bloc C: manteniment edificis culturals: 22.422,63 € (IVA inclòs) 
Bloc D: manteniment edificis esports i lleure: 31.595,58 € (IVA inclòs)  
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18150  920  212001 11387.07 MANTENIMENT EDIFICIS  

CORPORACIO 
100 001 001 001 000 000 

200220  Despeses 18500  323  212001 131697.03 MANTENIMENT EDIFICIS  
ENSENYAMENT 

100 001 001 001 000 000 

200220  Despeses 18400  333  212001 22422.63 MANTENIMENT EDIFICIS  
CULTURALS 

100 001 001 001 000 000 

200220  Despeses 18330  342  212001 31595.88 MANTENIMENT EDIFICIS  
ESPORTS I LLEURE 

100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.3. - PRÒRROGA DEL SERVEI DE MANTENIMENT DELS SISTEMES DE 
CLIMATITZACIÓ DELS EDIFICIS MUNICIPALS 

 
Núm. de referència : X2013012681     
 
La Junta de Govern Local de data 2 d’octubre de 2014 va adjudicar a l’empresa “J. 
Juanola, SL”, el servei de manteniment dels sistemes de climatització dels edificis 
municipals, per un termini de dos anys amb efectes del dia 1 de novembre de 2014, el 
qual es pot prorrogar dos anys més, d’any en any. 
 
La Junta de Govern Local de data 17 de novembre de 2016 va acordar prorrogar el 
servei esmentat per un termini d’un any, amb efectes del dia 1 de novembre de 2016. 
 
La Junta de Govern Local de data 16 de novembre de 2017 va acordar la segona 
pròrroga del servei per un termini d’un any, amb efectes del dia 1 de novembre de 
2017. 
 
Vist que el proper 31 d’octubre de 2018 finalitza el termini de pròrroga del contracte 
subscrit amb “J. Juanola, SL” 
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Atès que l’Ajuntament d’Olot està pendent d’iniciar els tràmits necessaris per licitar 
novament el servei.  
 
De conformitat amb l’informe, emès per l’enginyer tècnic de l’àrea d’Infraestructura i 
Obra Pública de l’Ajuntament, relatiu a la necessitat de continuar amb la prestació del 
servei fins a l’adjudicació d’un nou contracte resultant del corresponent procés de 
licitació. 
 
Atesa l’existència de motius d’interès públic fonamentats en la necessitat de disposar 
de l’esmentat servei i que aquest no quedi interromput. 
 
De conformitat amb el decret de l’Alcaldia de 26 de juny de 20155 la 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. CCS12013000012 i antecedents corresponents, 
com a regidora-delegada d’Organització, proposo a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- REQUERIR a l’empresa J. JUANOLA, SL”, amb NIF. B17236613, per tal 
que continuï prestant el servei de manteniment dels sistemes de climatització dels 
edificis municipals, en els mateixos termes previstos en el contracte signat en data  30 
de setembre  de 2014, a partir del dia 1 de novembre de 2018 fins a la formalització 
del contracte resultant d’un nou procediment d’adjudicació que en cap cas podrà 
superar un any (31 d’octubre de 2019). 
 
Segon.- L’import anual del contracte ascendeix a vuitanta-tres mil vuit-cents vint-i-set 
euros amb cinquanta-nou cèntims (83.828,66€), IVA inclòs (69.279,88€ + 14.548,78€ 
en concepte d’IVA) 
 
El cost corresponent al període 1 de novembre 2018 a 31 de desembre de 2018 
ascendeix a la quantitat de 13.971,44€, IVA inclòs (11.546,64€ + 2.424,80€ en 
concepte d’IVA. 
 
El preu del contracte serà objecte de revisió a patir del dia 1 de novembre de 2018, de 
conformitat amb el que estableix la clàusula 10 del Plec de clàusules administratives 
particulars reguladores del contracte. 
 
Tercer.- Aprovar la despesa d’import 11.546,64€ + 2.424,80€ en concepte d’IVA,  
corresponents als mesos de novembre i desembre de 2018, amb càrrec a les partides: 
-manteniment edificis corporació:........ 2.154,42 € (IVA inclòs) 
-manteniment edificis culturals:........... 3.108,69 €  (IVA inclós) 
-manteniment edificis ensenyament:.. 4.920,41 € (IVA inclòs) 
-manteniment edificis esports i lleure:. 3.787,92 € (IVA inclòs) 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18150  920  212001 2154.42 MANTENIMENT EDIFICIS  

CORPORACIO 
100 001 001 001 000 000 

200220  Despeses 18400  333  212001 3108.69 MANTENIMENT EDIFICIS  
CULTURALS 

100 001 001 001 000 000 

200220  Despeses 18500  323  212001 4920.41 MANTENIMENT EDIFICIS  
ENSENYAMENT 

100 001 001 001 000 000 
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200220  Despeses 18330  342  212001 3787.92 MANTENIMENT EDIFICIS  
ESPORTS I LLEURE 

100 001 001 001 000 000 

 

Quart.- Notificar el presenta acord a l’empresa “J. Juanola, SL” 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
9.4. - CONTRACTACIÓ SERVEIS DE DESENVOLUPAMENT I SUBMINISTRAMENT 

DE LES CORRESPONENTS LLICÈNCIES D’US D’UN APLICATIU INFORMÀTIC 
PER GESTIONAR LA BRIGADA MUNICIPAL 

 
Tipus de Contracte SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 
Criteris NO SENSE CRITERI 
 
Núm. de referència : X2018032006     
 
Antecedents 
 
Primer.- Atès que l’Ajuntament d’Olot requereix contractar el servei i subministrament 
d’un aplicatiu informàtic per la Brigada Municipal per tal de cobrir les seves necessitats 
de gestió de les incidències, manteniments i funcionament intern necessari, com es 
desprèn de l’informe de data 17 d’octubre de 2018, emès pel Sr. Joan Prat i Espuña, 
responsable del Departament d’Informàtica i Noves Tecnologies. 
 
Segon. Atès que tal i com s’exposa en aquest informe, fa més d’un any que es van 
començar a mirar diverses empreses que tenien aplicacions que podien complir amb 
els requeriments demanats i que en aquells moments cap no ho complia del tot. I que 
juntament amb el cap de la Brigada Municipal, Sr. Xevi Marty, es va decidir avaluar 
mes a fons l’aplicatiu de l’empresa ESOLVO GLOBAL SL que era la que s’ajustava 
més al que es volia. I que llavors es va començar amb l’empresa una fase d’estudi per 
avaluar-ne més a fons sobre tot per part de la personalització del BPM. 
 
Tercer.-  Atès que l’Ajuntament d’Olot no disposa dels mitjans generals propis 
suficients i adequats per dur a terme les prestacions objecte del contracte. 
 
Quart.- 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 ESOLVO GLOBAL SL durant la present anualitat pressupostària, 
més contractes menors per aquest mateix objecte, que individual o conjuntament 
superin el llindar establert per als contractes menors de subministraments a l’article 
118.1 i de serveis a l’article 17 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 ESOLVO GLOBAL 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 mixt, de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
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LCSP) i correspon a la modalitat de subministrament regulada a l’article 16.3.b i 
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, 
 
PROPOSO 
 
Primer.-  Aprovar l’informe emès pel Sr. Joan Prat i Espuña, responsable del 
Departament d’Informàtica i Noves Tecnologies, de data 17 d’octubre 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 ESOLVO GLOBAL SL, amb NIF núm. B5507575-8, el contracte 
menor del servei i subministrament d’un aplicatiu informàtic per la Brigada Municipal 
per tal de cobrir les seves necessitats de gestió de les incidències, manteniments i 
funcionament intern necessari pel preu de onze mil set-cents vuitanta-cinc euros 
amb quaranta cèntims (11.785,40 €), IVA inclòs. 
 
L’esmentat preu es desglossa en nou mil set-cents quaranta euros (9.740 €) de 
pressupost net i dos mil quaranta-cinc euros amb quaranta cèntims (2.045,40 €) d’IVA 
calculat amb un tipus del 21%. 
 
Tercer.- El termini per a l’execució dels serveis serà de 90 dies a comptar a partir de la 
data de recepció de la notificació de l’adjudicació i compendrà les següents fases: 
 
Fase 1: Implantació inicial 
Fase 2: Desenvolupament particularitats per l’Ajuntament 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 11.785,40 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida del pressupost municipal: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18120  491  63601 8954 EQUIPAMENT INFORMATIC  

(PR18-65) 
100 001 001 001 000 000 

200220  Despeses 18120  491  220020 2831.40 MANTENIMENT I SUPORT  
INFORMATIC 

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 CC012018000545. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a ESOLVO GLOBAL SL, al Dept. de Tresoreria de 
l’Ajuntament d’Olot, al Dept. de Comptabilitat i Pressupostos i al Dept. d’Informàtica. 
 
S’aprova per unanimitat. 
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9.5. - SERVEI DE CONSULTORIA PER A LA REALITZACIÓ ENQUESTA 
TELEFÒNICA ALS PROPIETARIS D'HABITATGES D'OLOT PER AVALUAR 

ACOLLIDA QUE TINDRÀ EL PILOT EuroPACE 
 
Núm. de referència : X2018031018   
   
Tipus de Contracte SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 
Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar el servei  de consultoria  per a la realització 
d’una enquesta telefònica als propietaris d’habitatges d’Olot amb l’objectiu d’analitzar 
l’acollida que tindria el programa pilot EuroPACE, com es desprèn de l’informe de data 
9 d’octubre de 2018, emès pel Sr. Jordi Ayats Reixach, program manager del pilot 
EuroPACe.  

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 
consultoria  per a la realització d’una enquesta telefònica als propietaris d’habitatges 
d’Olot amb l’objectiu d’analitzar l’acollida que tindria el programa pilot EuroPACE  

-Pysma Ibérica  

-Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública –GESOP- 

-Gaps Política i Societat, SL  

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per  
l’empresa GABINET D’ESTUDIS SOCIALS I OPINIÓ PÚBLICA –GESOP-, 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 GABINET D’ESTUDIS SOCIALS I OPINIÓ PÚBLICA –GESOP-, 
per un serve, , 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 GABINET D’ESTUDIS SOCIALS I 
OPINIÓ PÚBLICA –GESOP-, 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. 
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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: CC012018000534 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. Jordi Ayats Reixach, program manager del 
pilot EuroPACe,  de data  9 d’octubre 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 GABINET D’ESTUDIS SOCIALS I OPINIÓ PÚBLICA –GESOP-, 
amb NIF núm. B63647994,  el contracte menor  del servei  de consultoria  per a la 
realització d’una enquesta telefònica als propietaris d’habitatges d’Olot amb l’objectiu 
d’analitzar l’acollida que tindria el programa pilot EuroPACE , pel preu de  deu mil 
dos-cents tretze euros amb seixanta-un cèntims (10.213,61 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en vuit mil quatre-cents quaranta-un euros a (8.441 €) 
pressupost net i mil set-cents setanta-dos euros amb seixanta-un cèntims (1.772,61 €) 
d’IVA calculat amb un tipus del 21 % 
Tercer.- El termini màxim per a l’execució dels serveis serà de 2 mesos a  partir de la 
data de recepció de la notificació de l’adjudicació 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 10.213,61 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida 18.200.1721.227999 “seveis externs EuroPACE” del Pressupost 
municipal. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18200  1721 227999 10213.61 SERVEIS EXTERNS EUROPACE 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 CC012018000534. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses: “Gabinet d’Estudis Socials i Opinió 
Pública,  –GESOP-, “Pysma Ibérica”; “Gaps Política i Societat ,SL” ; Tresoreria; 
Comptabilitat i pressupostos; Sr. Jordi Ayats Reixach 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SUBMINISTRAMENTS 
 

9.6. - CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT, INSTAL.LACIO I LEGALITZACIÓ 
INSTAL.LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA LLAR INFANTS LA GREDERA DEL 

MORROT 
 
Tipus de Contracte: SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 
Criteris NO SENSE CRITERI 
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Núm. de referència : X2018029327     
 
Antecedents 
 
Primer.- Atès que l’Ajuntament d’Olot requereix contractar el subministrament, 
instal.lació i legalització d’una instal.lació solar fotovoltaica en règim d’autoconsum, a 
la coberta de l’escola bressol la Gredera del Morrot, per tal de poder reduir el consum 
energètic de l’edifici municipal i alhora disminuir les emissions de CO2 dels edificis i 
equipaments municipals seguint amb els objectius fixats en el Pla d’Acció per a 
l’Energia Sostenible d’Olot, com es desprèn de l’informe de data 18 de setembre de 
2018, emès pel Sr. Manel Serrat Juanola, tècnic de l’Àrea d’Infraestructures i 
Urbanisme de l’Ajuntament. 
 
Segon.-  Atès que es tracta d’un subministrament esporàdic i puntual. 
 
Tercer.- Atès que s’ha demanat pressupost a les següents empreses: 
 
- DOMOSTOCK SL 
- WATTIA INNOVA SL 
- SUD ENERGIES RENOVABLES SL 
 
Quart.- Atès que varen presentar oferta dins el termini establert les empreses 
DOMOSTOCK SL i SUD ENERGIES RENOVABLES i d’acord amb l’informe de 
valoració, la millor proposta és la presentada per l’empresa DOMOSTOCK SL per 
haver presentat l’oferta més econòmica. 
 
Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles 
generals de contractació. 
 
Sisè.- Atès que una vegada fetes les comprovacions oportunes no consta que s’hagi 
adjudicat a l’empresa DOMOSTOCK SL durant la present anualitat pressupostària, 
més contractes menors per aquest mateix objecte, que individual o conjuntament 
superin el llindar establert per als contractes menors de subministraments a l’article 
118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en 
endavant LCSP). 
 
Setè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa DOMOSTOCK 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. 
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Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics, 
 
PROPOSO 
 
Primer.- Aprovar l’informe emès pel Sr. Manel Serrat Juanola, tècnic de l’Àrea 
d’Infraestructures i Urbanisme de l’Ajuntament, de data 18 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 l’empresa DOMOSTOCK SL, amb NIF núm. B1799064-9, el contracte menor 
de subministrament, instal.lació i legalització d’una instal.lació solar fotovoltaica en 
règim d’autoconsum, a la coberta de l’escola bressol la Gredera del Morrot pel preu de 
deu mil vuit-cents setanta-sis euros amb vuitanta-tres cèntims (10.876,83 €), IVA 
inclòs. 
 
L’esmentat preu es desglossa en vuit mil nou-cents vuitanta-nou euros amb dotze 
cèntims (8.989,12 €) de pressupost net i mil vuit-cents vuitanta-set euros amb setanta-
un cèntims (1.887,71 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21%. 
 
Tercer.- El termini màxim per al subministrament i instal.lació serà de 3 mesos, a partir 
de la data de recepció de la notificació de l’adjudicació. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 10.876,83 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida del pressupost municipal: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18700  1721 63301 10876.83ESTALVI ENERGETIC  

(PR18-27.898.-) 
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 CC012018000513. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a DOMOSTOCK SL, al Dept. de Tresoreria de 
l’Ajuntament d’Olot, al Dept. de Comptabilitat i Pressupostos, al Departament 
d’Infraestructures i Urbanisme i a la resta d’empreses que han presentat pressupost. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.7. - SUBMINISTRAMENT MAQUINÀRIA LLEVANEUS PER LA BRIGADA 
 
CC012018000554 
 

Tipus de Contracte: SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 
Criteris NO SENSE CRITERI 
 
Núm. de referència : X2018032383     
 
Antecedents 
 
Primer.- Atès que és l’Ajuntament d’Olot requereix contractar el subministrament de 
màquinària llevaneus per tal de disposar d’un ventall més ampli de recursos per actuar 
en casos de nevades, millorant la operativitat i facilitant les actuacions de la Brigada 
Municipal, com es desprèn de l’informe de data 23 d’octubre de 2018, emès pel Sr. 
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Xevi Marty i Matas, Director Tècnic de la Brigada Municipal. 
 
Segon.-  Atès que es tracta d’un subministrament esporàdic i puntual. 
 
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar el 
subministrament dels dos descalcificadors: 
 
- MAQUINARIA AGRÍCOLA CURÓS SL  
- VERNIS & TABERNER EQUIPS SL 
- COMPAR-AGRI SL 
 
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per 
MAQUINARIA AGRÍCOLA CURÓS 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 MAQUINARIA AGRÍCOLA CURÓS SL durant la present 
anualitat pressupostària, més contractes menors per aquest mateix objecte, que 
individual o conjuntament superin el llindar establert per als contractes menors de 
subministraments a l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant LCSP). 
 
Setè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa MAQUINARIA AGRÍCOLA CURÓS 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. Xevi Marty i Matas, Director Tècnic de la 
Brigada Municipal, de data 23 d’octubre 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 MAQUINARIA AGRÍCOLA CURÓS SL, amb NIF núm. B1749881-
7, el contracte menor de subministrament de màquinària llevaneus composta per mitja 
canya articulada, tripuntal amb amortiguació i contrapesos, pel preu de tretze mil sis-
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cents euros amb quaranta cèntims (13.600,40 €), IVA inclòs. 
 
L’esmentat preu es desglossa en onze mil dos-cents quaranta euros (11.240 €) de 
pressupost net i dos mil tres-cents seixanta euros amb quaranta cèntims (2.360,40 €) 
d’IVA calculat amb un tipus del 21%. 
 
Tercer.- El termini de lliurament serà d’1 setmana a partir de la data de recepció de la 
notificació d’adjudicació. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 13.600,40 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida del pressupost municipal: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18142  151  63901 13600.40 EQUIPAMENT BRIGADA  

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 que 
aquesta haurà d’incloure una còpia d’aquest acord o fer-hi constar el número 
d’expedient CC012018000554. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a MAQUINARIA AGRÍCOLA CURÓS SL, al Dept. de 
Tresoreria de l’Ajuntament d’Olot, al Dept. de Comptabilitat i Pressupostos, a la 
Brigada Municipal i a la resta d’empreses que han presentat pressupost. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.1. - APROVAR RELACIÓ ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2018032486     
 
En relació a l’expedient CPG22018000128 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 despeses annex núm. 18/040 per un import de 
247.418,26 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 247418.26 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.1. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ 
 
Núm. de referència : X2018032504     
 
En relació a l’expedient CPG22018000129 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 10.000 euros a l’ entitat CENTRE CATÒLIC en concepte 
d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 25.000 euros, destinada 
a l’activitat “TRONS REIALS” aprovada per la Junta de Govern Local de data 
20/09/2018. 



 
 
 

 33 

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 1805355001001Despeses 18400  338  78004 10000 SUBVENCIO CATOLICS  

(TRONS REIALS) 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
12.1. - APROVAR ENDOSSAMENT DE FACTURA A FAVOR DE FERROS AGUSTI 

1876 SL 
 
Núm. de referència : X2018032494     
 
En relació a l’expedient CP022018000011 ivist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Autoritzar l’endossament de la factura núm. 1-0334 d’ALUMINIS I SERRALLERIA 
DERI SL per un import de 4794.24 euros corresponent a les OBRES DE L’ESPAI 
GIMÀNSTICA RÍTMICA AL RECINTE FIRAL al  BBVA al c.c. **** 
 
Totes les despeses que generi aquest endossament aniran a càrrec d’ALUMINIS I 
SERRALLERIA DERI SL  
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 4794.24 SENSE ASSIGNACIÓ  

ESPECÍFICA 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.1. - APROVAR EL MODEL FINANCER DEL SUBMINISTRAMENT D'AIGUA 
POTABLE A OLOT (TANCAMENT EXERCICI 2018 I PROPOSTA EXERCICI 2019) 

 
Núm. de referència : X2018032549     
 
En relació a l’expedient CPG62018000012 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: 
 

1. Aprovar la proposta de liquidació del model financer de l’aigua presentat per 
l’empresa SOREA, SA, adjudicatària del servei, i en especial el repartiment 
dels recursos recaptats per l’esmentada gestió (veure document adjunt). 

 
2. Aprovar la proposta del model financer de l’aigua presentat per l’empresa 

SOREA,SA, adjudicatària del servei, pel que fa a l’expectativa de repartiment 
del recursos que es preveuen generar l’exercici 2019. El model posa de 
manifest la previsió de metres cúbics a facturar i els ingressos totals a generar 
que caldrà distribuir entre la retribució a l’empresa, la retribució de la inversió i 
el cànon a favor de l’Ajuntament d’Olot, tots aquets extrems en funció del que 
disposa el contracte subscrit entre l’empresa adjudicatària i aquesta 
Corporació. (veure document adjunt). 

 
S’aprova per unanimitat. 
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14.1. - RATIFICAR EL DECRET D’ALCALDIA DICTAT EN DATA 11 D’OCTUBRE 
DE 2018 DEL CLUB NATACIÓ OLOT 

 
Núm. de referència : X2018012081     
 
En relació a l’expedient OMA32018000041, 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.- RATIFICAR el decret d’alcaldia dictat en data 11 d’octubre de 2018 pel qual 
es modifica la condició particular número 2 de la llicència d’obres concedida per Junta 
de Govern Local de data 28 de Juny de 2018, de reforma i ampliació de les 
instal·lacions esportives del Club Natació Olot a l’Av. Pere Badosa, 12, segons 
expedient OMA32018000041, d’acord amb el redactat següent: “Les obres no es 
podran iniciar si no es disposa del projecte executiu informat favorablement per la 
Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments. Es fa excepció de les 
obres d’enderrocs i moviment de terres, construcció de fonaments, vasos de piscines i 
els seus accessos per a manteniment en soterranis previstes al projecte, atès que no 
tenen relació amb les mesures de seguretat contra incendis a aplicar.” I s’autoritza a la 
sra. Gemma Soy i Juanola en representació del Club Natació Olot a iniciar les obres 
de construcció de fonaments, vasos de piscines i els seus accessos per a 
manteniment en soterranis contemplades al projecte d’obres de reforma i ampliació de 
les instal·lacions esportives del CNO que preveu el projecte aprovat per Junta de 
Govern Local de data 9 d’octubre de 2018 (OMA32018000041), d’acord amb l’informe 
emès per l’arquitecte municipal en data 9 d’octubre de 2018, que s’adjunta a 
l’expedient.  
 
Segon.- NOTIFICAR aquest acord als interessats de l’expedient 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

15.1. - CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES AL 
CARRER PUIGCERDÀ, 9 

 
Núm. de referència : X2018019103 

 
AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per CONSTRUCCIÓ 
D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, al C DE PUIGCERDÀ N.0009, del 
municipi d’Olot.  
 
Identificació de l’expedient: OMA32018000062   
Situació: C DE PUIGCERDÀ N.0009  
UTM: : 6591509 
 
1.- En data 14/06/2018, **** amb DNI: ****, representat per ****, presenta projecte 
d’obres majors per CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE 
MITGERES, amb situació al carrer C DE PUIGCERDÀ N.9, d’Olot, d’acord amb el 
projecte redactat per GERARD SACREST SALA. 
 
2.- En data 2/10/2018 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 URBÀ CONSOLIDAT, Zona suburbana d’intensitat 2 
(clau 11.2). 
 
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de 
Catalunya, estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les 
llicències d’obres. És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret 
Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme. 
 
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local, 
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 30 de juny de 2015, que va delegar 
aquesta competència en aquest òrgan municipal. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar a **** amb DNI: ****, representat per ****, llicència d’obres 
(OMA32018000062), per CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE 
MITGERES, amb situació al C DE PUIGCERDÀ N.9, del municipi d’Olot, d’acord amb 
el projecte redactat per GERARD SACREST SALA. 
 
SEGON. Informar que no podran inciar-se les obres en tant no es doni compliment als 
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències 
d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran 
les corresponents actuacions sancionadores.  
 
TERCER. El termini per començar les obres és de 12 mesos i el termini per acabar-les 
és de 24 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir 
qualsevol d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no 
s’han acabat les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a 
l’ordenament urbanístic vigent.  
 
QUART.Donar compte de l’ingrès de les liquidació/ns que es detalla/en 
seguidament: CRA2018-600046     
 
Liquidació de Drets i Garanties: 
 
Drets 
 
Per: Un pressupost de: 85344.90 euros  
1 Connexions desguassos habitatges 
1 Guals 
1 Tanca provisional 
 
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

85344.90 2854.34 0 2854.34 311.00 3165.34 
 
Garanties: 
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   mov terres + rep pav + gest res: 300.00 euros 
  

Total Liquidació Euros 
Per Drets 3165.34 
Per Garanties  300.00 

 
CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats. 
 
Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada 
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local 
en sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de 
Govern Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010. 
 
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat 
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al 
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el 
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin. 
 
3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a 
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 
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vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència. 
 
11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi 
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la 
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís, 
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en 
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal. 
 
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o 
que afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de 
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les 
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació 
vigent. 
 
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les 
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà 
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les 
prestacions de la Seguretat Social. 
 
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la 
corresponent llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals 
que causi. 
 
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li 
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En 
cas d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les 
sancions que corresponguin. 
 
Condicions particulars 
 
1. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: 1) Document signat per contractista o 
contractistes assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra, així com documentació 
que acrediti la seva condició de contractista. 2) Document signat per arquitecte tècnic 
assumint la direcció de l’execució de l’obra.  
2. L’amplada de l’escala ha de ser, com a mínim de 0’90 m, d’acord amb l’apartat 3.4.3 
de l’Annex 1 del Decret 141/2012, d’habitabilitat.  
3. En aplicació de la normativa del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), cal disposar 
d’una obertura de ventilació al garatge segons el DB HS3.  
4. Mentre s’executin obres que afectin la façana de carrer de l’edifici o la part 
davantera de la seva coberta, caldrà disposar d’una tanca de protecció a la via pública. 
Els responsables de l’obra es faran càrrec de comunicar amb antelació l’inici de l’obra 
a la Policia Municipal i s’observaran les indicacions que pugui disposar en relació a les 
condicions de seguretat i senyalització de l’ocupació de la via pública, que correrà a 
càrrec del promotor i contractista de l’obra. Es compliran les normes de l’Ordenança 
Municipal d’Obres a la Via Pública aprovada el 27/04/95.  
5. Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de la 
via pública.  
6. S’imposa una fiança de 300,00 € per garantir la neteja i/o reposició de paviments de 
la via pública que puguin afectar-se per l’execució de l’obra, especialment pels treballs 
de moviment i transport de terres o runes previstos. Aquesta fiança també ha 
d’assegurar la correcta gestió de residus generats per l’obra. La fiança s’haurà de 
dipositar en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de 
notificació de la concessió de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta llicència queda 
supeditada a l’ingrés de la fiança en el termini esmentat.  
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7. D’acord amb l’article 75.1 del Decret 64/2014 pel qual s’aprova el Reglament sobre 
la protecció de la legalitat urbanística, per a la primera utilització i ocupació de l’edifici, 
la persona promotora ha de comunicar prèviament la finalització de les obres a 
l’ajuntament. La comunicació ha d’anar acompanyada del certificat final d’ obra expedit 
per la direcció facultativa de les obres en què han de constar els fets següents: a) Data 
de finiment de les obres. b) Que les obres han estat executades de conformitat amb el 
projecte tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la 
llicència urbanística atorgada. c) Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de 
conformitat amb l’ús autoritzat.  
8. Per la concessió de la llicència de primera utilització, serà necessari presentar la 
documentació que acrediti la correcta gestió de residus, d’acord amb les condicions de 
l’Ordenança General de Gestió de Residus aprovada el 15/03/02 i modificada el 
28/07/2005.  
9. 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. 
 
15.2. - OBRES DE REFORMA D’EDIFICI ENTRE MITGERES AMB AUGMENT DEL 

NOMBRE D’HABITATGES (DE 1 A 2) AL CARRER BISBE SERRA, 68. 
 
Núm. de referència : X2018017655 

 
AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per OBRES DE REFORMA 
D’EDIFICI ENTRE MITGERES AMB AUGMENT DEL NOMBRE D’HABITATGES (de 
1 a 2), al C DEL BISBE SERRA N.0068, del municipi d’Olot.  
 
Identificació de l’expedient: OMA32018000059   
Situació: C DEL BISBE SERRA N.0068  
UTM: : 7209811 
 
1.- En data 6/06/2018, **** amb DNI: ****, representada per ****, presenta projecte 
d’obres majors per OBRES DE REFORMA D’EDIFICI ENTRE MITGERES AMB 
AUGMENT DEL NOMBRE D’HABITATGES (de 1 a 2), amb situació al carrer C DEL 
BISBE SERRA N.0068, d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per MONTSERRAT 
GOU JUVINYA. 
 
2.- En data 04/10/218 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 
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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 
(OMA32018000059), per OBRES DE REFORMA D’EDIFICI ENTRE MITGERES AMB 
AUGMENT DEL NOMBRE D’HABITATGES (de 1 a 2), amb situació al C DEL BISBE 
SERRA N.68, del municipi d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per MONTSERRAT 
GOU JUVINYA. 
 
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 2 anys. 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: CRA208600047     
 
Liquidació de Drets i Garanties: 

Drets 
 
Per: Un pressupost de: 72921.41 euros  
1 Connexions desguassos habitatges 
1 Tanca provisional 
 

Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 
72921.41 2456.79 0 2456.79 311.00 2767.79 

 
Garanties: 

    
   Garantia per reposició de paviments  300 euros 
    Garantia de gestió de residus: 300 euros 

 
Total Liquidació Euros 
Per Drets 2767.79 
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Per Garanties  600.00 
 
CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats. 
 
Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada 
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local 
en sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de 
Govern Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010. 
 
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat 
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al 
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el 
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin. 
 
3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a 
l’interessat de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el 
propi interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta 
petició. 
 
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la 
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos 
així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i 
podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de 
l’Ajuntament, amb càrrec a l’interessat. 
 
5.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar, una pròrroga del termini d’inici i/o final 
de l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui. 
De no existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència 
assenyalat a l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar 
les obres. 
 
6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no 
podran envair l’espai públic. 
 
7.- Els desguassos interiors de l’edifici hauran de contenir el corresponent sifó inodor. 
 
8.- Es prohibeix practicar als soterranis qualsevol obra que afecti la via pública o 
terrenys del seu domini. 
 
9.- No es permet que com a conseqüència de l’execució de les obres, s’embrutin els 
embornals de la via pública, essent obligació del promotor l’adopció de les mesures 
adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de 
la fiança dipositada en concepte de moviment de terres o runes i reposició de 
paviments. 
 
10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model, 
rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la 
corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de 
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència. 
 
11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi 
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la 
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normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís, 
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en 
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal. 
 
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o 
que afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de 
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les 
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació 
vigent. 
 
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les 
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà 
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les 
prestacions de la Seguretat Social. 
 
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la 
corresponent llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals 
que causi. 
 
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li 
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En 
cas d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les 
sancions que corresponguin. 
 
Condicions particulars 
 
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.  

 Els responsables de l’obra es faran càrrec de senyalitzar amb punts de llum de 
color vermell o taronja la tanca de protecció a col·locar al carrer. La tanca 
s’ajustarà a les condicions que determina l’Ordenança Municipal d’Obres a la 
Via Pública aprovada el 27/04/1995.  

 Els responsables de l’obra es faran càrrec d’habilitar una vorera provisional per 
al pas de vianants de 90cm d’amplada, que haurà d’estar exempta d’obstacles 
permanentment, de forma que asseguri el pas de qualsevol persona, 
especialment d’aquelles amb mobilitat reduïda.  

 Els responsables de l’obra es faran càrrec de col·locar, en els dos sentits de la 
marxa, la següent senyalització: a) discs de perill per obres, b) discs de perill 
per calçada estreta, c) discs de limitació de la velocitat a 20 km/h, d) discs de 
prohibició de l’estacionament.  

 Com a mínim 48 hores abans de qualsevol operació de càrrega o de 
descàrrega que impliqui ocupació de la via pública caldrà comunicar-ho a la 
Policia Municipal per tal de preveure la senyalització necessària.  

 Al finalitzar les obres que afectin la façana de carrer de l’edifici, o part 
davantera de la coberta, caldrà retirar l’ocupació de la via pública. Amb 
antelació, es comunicarà la data a l’Ajuntament d’Olot, que procedirà a establir 
la taxa per ocupació que correspongui segons superfície i dies de l’ocupació 
d’acord amb el previst a les Ordenances fiscals.  

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

 Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de 
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la via pública.  
 S’imposa una fiança de 600,00 € 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.  

 Per la concessió de la llicència de primera utilització, serà necessari presentar 
la documentació que acrediti la correcta gestió de residus, d’acord amb les 
condicions de l’Ordenança General de Gestió de Residus aprovada el 15/03/02 
i modificada el 28/07/2005.  

 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. 
 

15.3. - REFORMA I AMPLIACIÓ D'HABITATGE EN EDIFICI ENTRE MITGERES 
AL CARRER ANTONI MOLINS, 6. 

 
Núm. de referència : X2018019095 
 
AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per REFORMA I AMPLIACIÓ 
D'HABITATGE EN EDIFICI ENTRE MITGERES, al C D'ANTONI MOLINS N.6, del 
municipi d’Olot.  
 
Identificació de l’expedient: OMA32018000061   
Situació: C D'ANTONI MOLINS N.0006  
UTM: : 8503413 
 
1.- En data 28/06/2018, **** amb DNI ****, representat per XAA BAYONA COLOMER 
VILLAREJO SLP, presenta projecte d’obres majors per REFORMA I AMPLIACIÓ 
D'HABITATGE EN EDIFICI ENTRE MITGERES, amb situació al carrer C D'ANTONI 
MOLINS N.0006, d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per XAA BAYONA 
COLOMER VILLAREJO SLP. 
 
2.- En data 4/10/2018 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 d’eixampla urbà d’intensitat 2 
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(10.2). 
 
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de 
Catalunya, estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les 
llicències d’obres. És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret 
Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme. 
 
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local, 
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 30 de juny de 2015, que va delegar 
aquesta competència en aquest òrgan municipal. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar a **** amb DNI: ****, representat per XAA BAYONA COLOMER 
VILLAREJO SLP, llicència d’obres (OMA32018000061), per REFORMA I AMPLIACIÓ 
D'HABITATGE EN EDIFICI ENTRE MITGERES, amb situació al C D'ANTONI MOLINS 
N.0006, del municipi d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per XAA BAYONA 
COLOMER VILLAREJO SLP. 
 
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 2 anys. 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: CRA2018600051     
 
Liquidació de Drets i Garanties: 
 

Drets 
 
Per: Un pressupost de: 161419.56 euros  
   
NO Veles, marquesines o tendals 
 
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

161419.56 5165.43 0 5165.43 525.30 5690.73 
 

Garanties: 
   

Total Liquidació Euros 
Per Drets 5690.73 
Per Garanties  300.00 

 
CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats. 
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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, 
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en 
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal. 
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12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o 
que afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de 
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les 
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació 
vigent. 
 
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les 
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà 
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les 
prestacions de la Seguretat Social. 
 
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la 
corresponent llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals 
que causi. 
 
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li 
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En 
cas d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les 
sancions que corresponguin. 
 
Condicions particulars 
1. Les tanques de parcel·la situades dins l’espai lliure interior d’illa no podran 
sobrepassar 1,80m sobre el nivell del terreny, i hauran de ser construïdes amb 
materials lleugers o hauran de ser vegetals els 0,90m de la part superior  
2. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres 
elements propis de l’obra. 
3.Com a mínim 48 hores abans de qualsevol operació de càrrega o de descàrrega que 
impliqui ocupació de la via pública caldrà comunicar-ho a la Policia Municipal per tal de 
preveure la senyalització necessària. 
4.L’enderroc s’executarà d’acord amb les condicions determinades a la vigent 
Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública. 
5. L’excavació prevista s’executarà d’acord amb les condicions determinades a la 
vigent Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública. 
6.Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de la via 
pública 
7. S’imposa una fiança de 300,00 € per garantir la neteja i/o reposició de paviments de 
la via pública que puguin afectar-se per l’execució de l’obra, especialment pels treballs 
de transport de terres i runes previstos. La fiança s’haurà de dipositar en el  
termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de notificació de la 
concessió de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta llicència queda supeditada a 
l’ingrés de la fiança en el termini esmentat. 
8.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. 
9.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 
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en format digital, o enviar-ho a cadastre@olot.cat 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 

16.1. - DESISTIR DEL PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ DELS SERVEIS 
INTEGRALS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS  DE L'AJUNTAMENT 

D'OLOT I ELS SEUS INSTITUTS MUNICIPALS 
 
Núm. de referència : X2018022920     
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 11 d’octubre de 2018, es va iniciar i 
aprovar l’expedient de contractació administrativa pels serveis integrals de prevenció 
de riscos laborals en les especialitats de seguretat en el treball, higiene industrial, 
ergonomia i psicosociologia aplicada i vigilància de la salut de l’Ajuntament d’Olot i els 
seus instituts municipals, es van aprovar els plecs de clàusules administratives 
particulars i de prescripcions tècniques, la despesa i es va convocar la corresponent 
licitació. 
 
El procediment a seguir per a l’adjudicació és l’obert simplificat de conformitat amb el 
que estableixen els articles 131 i 159 de la la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP), i atenent a una pluralitat de criteris 
de valoració de les ofertes, en virtut dels articles 145 i 146 de la LCSP. 
 
En data 15 d’octubre de 2018 es va publicar l’anunci de licitació en el Perfil del 
Contractant de l’Ajuntament d’Olot, finalitzant el termini de presentació d’ofertes el 
proper 30 d’octubre de 2018 a les 14:00 hores. 
 
Atès que s’ha detectat un error en l’import del pressupost de licitació, com a 
conseqüència d’un error en el càlcul de la part variable del mateix, corresponent al 
preu unitari establert per les prestacions de reconeixements mèdics i anàlisis.   
 
Atès que es tracta d’una infracció no reparable de les normes de preparació del 
contracte en aquest moment del procediment, ja que s’ha iniciat el termini de 
presentació de proposicions. 
 
De conformitat amb l’article 152 de la LCSP 
 
Atès que el desistiment correspon realitzar-lo a l’òrgan de contractació i que és la 
Junta de Govern Local, d’acord amb el cartipàs municipal. 
 
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. CCS12018000015 i antecedents corresponents, la 
regidora-delegada d’Organització proposa  a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- DESISTIR del procediment d’adjudicació dels serveis integrals de prevenció 
de riscos laborals en les especialitats de seguretat en el treball, higiene industrial, 
ergonomia i psicosociologia aplicada i vigilància de la salut de l’Ajuntament d’Olot i els 
seus instituts municipals. 
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Segon.- PROCEDIR a la publicació de l’acord adoptat al Perfil del Contractant, d’acord 
amb el que estableix l’article 63.3 de la LCSP.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

17.1.- PRECS I PREGUNTES 
 

En l’apartat de precs i preguntes el Sr. Guix demana si es pot ampliar la informació 
sobre les hores extraordinàries de la Brigada. 
 
El Sr. Alcalde diu que no hi ha massa res a afegir, només que travessem el llindar fixat 
per la normativa en quant al muntant de les hores i les gratificacions, però que no 
s’ofereix cap alternativa: No podem contractar més operaris, no podem externalitzar el 
servei, tant per la complexitat com per la premura del temps, i l’única possibilitat seria 
deixar de fer activitats. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a dos quarts de nou del matí, i per a constància del que s’hi 
ha tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura. 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE LA SECRETÀRIA 


