
 

Mod_ACTS_DJGE 1 

ACTA NÚM. 43 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 
8 DE NOVEMBRE DE 2018 

 
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 8 de novembre 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. Josep Guix Feixas, Anna 
Descals Tresserras. 
 
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera. 
 
Hi assisteix l’Interventor, Sr. Jordi Salvador Culí.  
 
Hi assisteix el Gerent, Sr. Jordi Güell i Güell.  
 

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

2. - DESPATX OFICIAL 
 
El Sr. Alcalde  dóna compte de les entrevistes i reunions més destacades que ha 
mantingut des de la darrera Junta de Govern, celebrada el dia 25 d’octubre :  
 
- el mateix dia 25 d’octubre, es va desplaçar a Girona, per entrevistar-se amb el nou 
delegat del Govern de la Generalitat a Girona, el Sr. PERE VILA.  
 
- el dia 26 d’octubre, es va desplaçar a Barcelona per participar d’un dinar amb 10 
alcaldes francesos, convidat per l’empresa “Paisaje Transversal” i al vespre va presidir 
la recepció que es va oferir a les patinadores del CPAO al Saló de Sessions, per haver 
resultat campiones del món, en el Campionat Mundial de Patinatge, celebrat a la ciutat 
francesa de Nantes, el passat dia 13 d’octubre.   
 
- a continuació, comenta que del 29 d’octubre al 2 de novembre, va estar fora del país, 
de vacances i vol agrair al Primer Tinent d’Alcalde JOSEP BERGA VAYREDA el fet 
que l’hagués substituït en les funcions pròpies de l’alcaldia, durant aquells dies.  
 
- el dia 3 de novembre, va assistir a l’acte de presentació de les Pubilles i els Hereus 
d’Olot i de la Comarca que va tenir lloc al Saló de Sessions d’aquest Ajuntament i al 
sopar de proclamació que va tenir lloc posteriorment en un restaurant de la ciutat.    
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- i finalment el dia 7 de novembre, va assistir a un homenatge que des del CASG es va 
retre a l’exalcaldessa Isabel Brussosa, pel seu compromís i implicació amb els Serveis 
Socials des dels seus inicis. I a continuació es va desplaçar a Madrid, acompanyat de 
l’enginyer municipal Ramon Prat i del Subdelegat del Govern, Albert Bramon,  per 
entrevistar-se amb el Sr. JAVIER IZQUIERDO, Secretario General de Infraestructuras, 
sobre el tema de la Variant d’Olot.  
 
3. - DISPOSICIONS.- Assabentats de les disposicions publicades en els butlletins 

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

4.1. - SUBVENCIÓ: CONVOCAR UN PROGRAMA D’AJUTS ALS MARXANTS 
D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DEL MERCAT SETMANAL D’OLOT PER A LA 

MILLORA DE LA IMATGE DE LES PARADES (EXERCICI 2018). 
 
Núm. de referència : X2018033899     

 
Atesa la voluntat de l’Ajuntament d’Olot de millorar la imatge de les parades 
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot, per tal de reforçar la qualitat del 
producte que comercialitzen. 
 
Considerant que les competències atorgades als municipis en matèria de fires i 
mercats als articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local i 66 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 
 
Considerant la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de 
subvencions; i l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Olot, aprovada 
definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 25 de gener de 2007 (BOP 
núm. 35/19-02-2007) 
 
De conformitat amb els articles 118 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i vist l'expedient 
administratiu IM022018000030 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 dels 
següents acords: 
 
Primer.- Convocar un programa d’ajuts, en règim de concurrència competitiva, als 
marxants d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot per a la millora de la imtge 
de les parades. 
 
Segon.- Aprovar les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants 
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot per a la millora de la imatge de les 
parades (exercici 2018). 
 
Tercer.- Sotmetre a informació pública l’aprovació d’aquestes bases mitjançant la 
publicació del corresponent anunci al BOP de Girona i al tauler d’anuncis de la 
corporació, per tal que s’hi puguin presentar reclamacions i suggeriments. En cas de 
no haver-hi cap reclamació o suggeriment les bases s’entendran aprovades 
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definitivament. 
 
Quart.- Aquesta subvenció per a l’exercici 2018 està dotada amb QUARANTA-UN MIL 
EUROS (41.000.- €), consignats a la partida pressupostària 2018.200.4313.78007 
“Conveni Firal Marxants (PR17)”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200  Despeses 18200  4313 78007 41000 CONVENI FIRAL  

MARXANTS (PR17) 
200 999 999 099 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. OBRES 
 
5.1.1 - ACORDAR LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ D’UN ENVÀ PLUVIAL A LA MITGERA DEL SOLAR DEL CARRER 

VALLS NOUS, NÚM. 1 
 
Núm. de referència : X2018009109     
 
Antecedents 
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot, en sessió de la Junta de Govern Local de 5 d’abril de 
2018, va acordar adjudicar el contracte menor de les obres de construcció d’un envà 
pluvial a la mitgera del solar del carrer Valls Nous, núm. 1, a favor de l’empresa 
“Materials de Construcció Gil, SL”, amb NIF. B59482992, pel preu de 9.395,65 €, IVA 
inclòs. 
 
Vist que les obres objecte del contracte no s’han pogut portar a terme pels motius 
exposats a l’informe emès pels Serveis tècnics municipals de l’àrea d’Infraestructures, 
Urbanisme i  Brigada. 
 
Vist l’escrit de renúncia a l’adjudicació, presentat per l’empresa “Materials de 
Construcció Gil, SL” en data 6 de novembre de 2018 (R.E. E2018018001). 
  
Atès que els articles 211 i 212 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic (LCSP), estableix, entre d’altres causes de resolució del contracte, el 
mutu acord entre l’Administració i el contractista. 
 
Atès que hi ha voluntat de resoldre per mutu acord entre les parts. 
 
Fonament 
 
Articles 190, 211, 212 i 213 de la LCSP.  
 
De conformitat amb les competències d la Disposició addicional segona de la LCSP i 
les delegacions efectuades pel cartipàs municipal. 
 
Proposo 
 
Primer.- ACORDAR la resolució, de mutu acord entre les parts, del contracte menor de 
les obres de construcció d’un envà pluvial a la mitgera del solar del carrer Valls Nous, 
núm. 1, adjudicat per acord de la Junta de Govern Local de data 5 d’abril de 2018 a 
favor de l’empresa “Materials de Construcció Gil, SL.” 
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Segon.- Comunicar aquesta resolució a l’empresa “Materials de Construcció Gil, SL.” 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.1.2. - ACORD RETROCEDIR OPERACIÓ COMPTABLE OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ D'UN ENVÀ PLUVIAL A LA MITGERA DEL SOLAR DEL CARRER 

VALLS NOUS, NÚM. 1 
 
Núm. de referència : X2018009109     
 
Antecedents 
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 8 de novembre de 
2018, va acordar resoldre el contracte menor de les obres de construcció d’un envà 
pluvial a la mitgera del solar del carrer Valls Nous, núm. 1, adjudicat a favor de 
l’empresa “Materials de Construcció Gil, SL”, pel preu de 9.395,65€, IVA inclòs. 
 
De conformitat amb les competències d la Disposició addicional segona de la LCSP i 
les delegacions efectuades pel cartipàs municipal. 
 
Proposo 
 
ACORDAR retrocedir l’operació comptable que es detalla a continuació, corresponent 
a l’aprovació i disposició de la despesa de l’adjudicació del contracte menor de les 
obres de construcció d’un envà pluvial a la mitgera del solar del carrer Valls Nous, 
núm. 1, atès que s’ha procedit a la resolució de l’esmentat contracte: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1801828 Despeses 18140  1532 61911 -9395.65 ACTUACIONS NUCLI 

ANTIC (PR18) 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.2. - ADJUDICACIÓ DE LES OBRES CORRESPONENTS AL PROJECTE 
D'INTEGRACIÓ URBANA DEL SOLAR DE CAN SAU 

 
CCS12018000022 

 

Núm. de referència : X2018029107     
 

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

 
Antecedents 
  
Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 9 d’agost de 
2018, es va aprovar el projecte “Obres corresponents al projecte d’integració urbana 
del solar de Can Sau ”. 
  
Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 27 de setembre 
de 2018, s’aprovà l’expedient de contractació administrativa i el Plec de clàusules 
administratives particulars reguladores del contracte de les “Obres corresponents al 
projecte d’integració urbana del solar de Can Sau”, mitjançant procediment obert 
simplificat abreujat, amb un pressupost de licitació de trenta mil cinc-cents set euros 
amb vuitanta-quatre cèntims (30.507,84 €) IVA exclòs, i trenta-sis mil nou-cents 



 

Mod_ACTS_DJGE 5 

catorze euros amb quaranta-nou cèntims (36.914,49 €) IVA inclòs.  
  
En data 11 d’octubre de 2018 finalitzà el termini de presentació de proposicions, 
havent participat en la licitació, per haver presentat la seva oferta dins el termini fixat i 
en la forma pertinent, les següents empreses:  
 
1. CONSTRUO CONSTRUCCIONS GENERALS, SL.  
2. ALFONSO DEL CID SANCHEZ. 
3. PERE BOADA COMAS, S.L. 
  
La Mesa de Contractació, en reunió celebrada en data 18 d’octubre de 2018, procedí a 
l’acte públic d’obertura del Sobre Únic, comprovà que les esmentades empreses 
figuressin inscrites en el Registre electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de 
Catalunya (RELI) o en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del 
Estado (ROLECE i adoptà, per unanimitat els següents acords: 

“Primer.- Excloure de la licitació l’oferta presentada per l’empresa ALFONSO DEL CID 
SANCHEZ, per no complir amb els requisits de capacitat requerits en el Plec de 
clàusules administratives particulars, al no figurar aquesta inscrita en el RELI i/o en el 
ROELECE. 

Segon.- Admetre a la licitació les ofertes presentades per les següents empreses: 
1.- CONSTRUO CONSTRUCCIONS GENERALS, SL. 
2.- PERE BOADA COMAS, SL.” 

En el mateix acte, la Mesa sol·licità als Serveis tècnics de l’àrea d’Infraestructures i 
Obra Pública, la valoració de les proposicions admeses a la licitació. 
 
La Mesa de Contractació, en reunió celebrada en data 25 d’octubre de 2018, subscriu 
íntegrament l’informe de valoració de les proposicions, emès en la mateixa data pel 
Cap de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Brigada de  l’Ajuntament d’Olot i adopta 
per unanimitat, el següent acord: 

“ELEVAR a la Junta de Govern Local la proposta d’adjudicació del contracte de les 
“obres d’integració urbana del solar de Can Sau”, a favor de l’empresa CONSTRUO 
CONSTRUCCIONS GENERALS, SL, en ser l’oferta més avantatjosa sense incórrer en 
supòsit de baixa temerària, i d’acord amb la proposició que a continuació es detalla: 

 Preu del contracte: 
- Preu del contracte net ......................... 30.200,00€ 
- Preu del contracte amb IVA inclòs....... 36.542,00€ 

 Termini de garantia de les obres: 
Increment de 10 semestres més, el termini de garantia fixat  en 1 any (total 6 anys)” 

De conformitat amb l’article 151 de la LCSP. 

D’acord amb els antecedents i de conformitat amb el punt 1 de la Disposició Addicional 
2a. De la LCSP. 
 
Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de Junta de Govern 
Local, en virtut de la delegació efectuada per Decret de l’Alcaldia de data 26 de juny de 
2015.  
 
Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la 
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret de data 23 
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d’octubre de 2017.  
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12018000022, la regidora delegada 
d’Organització, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següent acord:  
 
Primer.-  EXCLOURE de la licitació de les “Obres corresponents al projecte 
d’integració urbana del solar de Can Sau”, a l’empresa “Alfonso del Cid Sánchez”, 
d’acord amb els fets i fonaments exposats als antecedents.  
 
Segon.- ADJUDICAR el contracte de les “Obres corresponents al projecte d’integració 
urbana del solar de Can Sau”, a favor de l’empresa CONSTRUO CONSTRUCCIONS 
GENERALS SL, amb NIF. B17915927, pel preu de TRENTA-SIS MIL CINC-CENTS 
QUARANTA-DOS EUROS (36.542 €), IVA inclòs, que es desglossa en: 
 
TRENTA MIL DOS-CENTS EUROS (30.200 €) + SIS MIL TRES-CENTS QUARANTA-
DOS EUROS (6.342 €) en concepte d’IVA.  
 
Tercer.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de 
clàusules administratives particulars reguladores de la contractació, aprovat per la 
Junta de Govern Local de data 27 de setembre de 2018; el projecte aprovat per acord 
de la Junta de Govern Local de data 9 d’agost de 2018; així com amb l’oferta 
presentada per l’adjudicatària. 
 
Les característiques i avantatges de l’oferta adjudicatària respecte de les demés 
ofertes presentades, queden acreditades en l’informe tècnic de valoració i en les actes 
de les reunions de la Mesa de Contractació celebrades els dies 18 i 25 d’octubre de 
2018.  
 
Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en 
el Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olot.  
 
Quart.- El preu del contracte es pagarà amb càrrec a la partida: 18 140 1532 61911 – 
ACTUACIONS NUCLI ANTIC: 36.542,00 € 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1805397 Despeses 18140  1532 61911 36542 ACTUACIONS NUCLI ANTIC (PR18) 100 001 001 001 000 000 
200200 1805397 Despeses 18140  1532 61911 -372.49 ACTUACIONS NUCLI ANTIC (PR18) 100 001 001 001 000 000 

 
Cinquè.- El termini màxim d’execució de les obres és de 10 setmanes, comptat a partir 
de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig i el termini de garantia de 6 
anys, d’acord amb l’oferta presentada.  
 
Sisè.- La direcció de les obres anirà a càrrec dels arquitectes Sr. Eduard Callís Freixas 
i Sr. Guillem Moliner Milhau.  
 
Setè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta d’empreses que han 
participat en la licitació, que es publicarà en el Perfil del Contractant, de conformitat 
amb l’article 151.1 de la LCSP.  
 
Vuitè.- Requerir a l’adjudicatària per tal que, si ho considera, en el termini màxim de 3 
dies hàbils des de la seva notificació presenti l’acceptació de la resolució de 
l’adjudicació en els termes de la clàusula 28 del Plec de Clàusules administratives 
particulars. 
 
Novè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
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Contractant de l’Ajuntament d’Olot, de conformitat amb l’article 154 de la LCSP. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.3. - ADJUDICACIÓ OBRES PROJECTE DE CONSERVACIÓ I MILLORA DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIÀRIA A DIVERSOS CARRERS DE LA CIUTAT, ANY 2018. 

FASE 2 
 
Núm. de referència : X2018029209     
 

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

 
Antecedents 
  
Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 12 de juliol de 
2018, es va aprovar el “Projecte de conservació i millora de la infraestructura viària a 
diversos carrers de la Ciutat corresponent a l’any 2018 (Fase 2)”. 
  
Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 27 de setembre 
de 2018, s’aprovà l’expedient de contractació administrativa i el Plec de clàusules 
administratives Particulars reguladores del contracte de les “obres de conservació i 
millora de la infraestructura viària a diversos carrers de la Ciutat any 2018 (Fase 2)”, 
mitjançant procediment obert simplificat abreujat, amb un pressupost de licitació de 
vint-i-sis mil cinc-cents seixanta-dos euros amb vint-i-un cèntims (26.562,21 €) IVA 
exclòs, i trenta-dos mil cent quaranta euros amb vint-i-set cèntims (32.140,27 €) IVA 
inclòs.  
 
En data 11 d’octubre de 2018 finalitzà el termini de presentació de proposicions, 
havent participat en la licitació, per haver presentat la seva oferta dins el termini fixat i 
en la forma pertinent, les següents empreses: 
  
1.- JOSEP VILANOVA, SA  
2.- OBRES MEROCA SLU 
 
La Mesa de Contractació, en reunió celebrada en data 18 d’octubre de 2018, procedí a 
l’acte públic d’obertura del Sobre Únic i acordà: DECLARAR admeses a la licitació les 
esmentades empreses, atès que ambdues figuren inscrites en el Registre Electrònic 
d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya i compleixen amb les 
condicions establertes legalment per contractar amb l’Administració; SOL·LICITAR als 
Serveis tècnics de l’àrea d’Infraestructures i Obra Pública la valoració de les 
proposicions presentades. 
 
La Mesa de Contractació, en reunió celebrada en data 25 d’octubre de 2018, subscriu 
íntegrament l’informe de valoració de les proposicions, emès en data 24 d’octubre de 
2018 pel Cap de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Brigada de  l’Ajuntament d’Olot i 
adopta per unanimitat, el següent acord: 
 “ELEVAR a la Junta de Govern Local la proposta d’adjudicació del contracte de les 
“obres de conservació i millora de la infraestructura viària a diversos carrers de la 
Ciutat any 2018 (Fase 2)”, a favor de l’empresa JOSEP VILANOVA, SA, en ser l’oferta 
més avantatjosa, i d’acord amb la proposició que a continuació es detalla: 

 Preu del contracte: 
- Preu del contracte net ......................... 24.615,20€ 
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- Preu del contracte amb IVA inclòs....... 29.784,39€ 

 Termini d’execució de les obres: 
Reducció de 10 dies del termini d’execució fixat en 1 mes (total 20 dies) 

 Termini de garantia de les obres: 
Increment de 4 semestres més del termini de garantia fixat  en un any (total 3 
anys)” 

 
De conformitat amb l’article 151 de la LCSP. 
  
D’acord amb els antecedents i de conformitat amb el punt 1 de la Disposició Addicional 
2a. 
  
Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de Junta de Govern 
Local, en virtut de la delegació efectuada per Decret de l’Alcaldia de data 26 de juny de 
2015.  
 
Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la 
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret de data 23 
d’octubre de 2017.  
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12018000023, com a regidora delegada 
d’Organització, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següent acord: 
  
Primer.- ADJUDICAR el contracte de les “Obres de conservació i millora de la 
infraestructura viària a diversos carrers de la Ciutat, any 2018 (Fase 2)” , a favor de 
l’empresa JOSEP VILANOVA, SA , amb NIF. A17444092 pel preu de VINT-I-NOU 
MIL SET-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS 
(29.784,39 €), IVA inclòs, que es desglossa en:  
 
VINT-I-QUATRE MIL SIS-CENTS QUINZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS (24.615,20 
€) + IVA: CINC MIL CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB DINOU CÈNTIMS (5.169,19 
€). 
  
Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de 
clàusules administratives particulars reguladores de la contractació, aprovat per la 
Junta de Govern Local de data 27 de setembre de 2018; al projecte aprovat per acord 
de la Junta de Govern Local de data 12 de juliol de 2018; així com amb l’oferta 
presentada per l’adjudicatari.  
 
Les característiques i avantatges de l’oferta adjudicatària respecte de les demés 
ofertes presentades, queden acreditades en l’informe tècnic de valoració i en les actes 
de les reunions de la Mesa de Contractació celebrades els dies 18 i 25 d’octubre de 
2018.  
 
Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en 
el Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olot.  
 
Tercer.- El preu del contracte es pagarà amb càrrec a la partida: 2018.140.1532.61904 
“renovació voreres”: 29.784,39 €. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1805398 Despeses 18140  1532 61904 29784.39 RENOVACIO VORERES (PR18) 100 001 001 001 000 000 
200200 1805398 Despeses 18140  1532 61904 -2355.88 RENOVACIO VORERES (PR18) 100 001 001 001 000 000 

 
Quart.- El termini d’execució de les obres és de 20 dies, a comptar des del dia següent 
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a la signatura de l’acta de comprovació del replanteig i el termini de garantia serà de 3 
anys. 
  
Cinquè.- La direcció de les obres anirà a càrrec del cap de l’Àrea d’Infraestructura i 
obra Pública, senyor Ramon Prat Molas. La coordinació de seguretat i salut anirà a 
càrrec de l’arquitecte tècnic municipal, senyor Xevi Canal Molas.  
 
Sisè.- Nomenar responsable del contracte al Sr. Ramon Prat Molas. 
  
Setè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta de licitadors que han 
participat a la licitació i es publicarà en el Perfil del Contractant, de conformitat amb 
l’article 151.1 de la LCSP.  
 
Vuitè.- Requerir a l’adjudicatària per tal que, si ho considera, en el termini màxim de 3 
dies hàbils des de la seva notificació presenti l’acceptació de la resolució de 
l’adjudicació en els termes de la clàusula 28 del Plec de Clàusules administratives 
particulars. 
  
Novè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant de l’Ajuntament d’Olot, de conformitat amb l’article 154 de la LCSP. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SERVEIS 
 

5.4. - RESCINDIR EL CONTRACTE D'ARRENDAMENT LOCAL AL CARRER ALT 
DE LA MADUIXA NÚM. 17 EN EL MARC DEL PROJECTE "EL TALLER DELS 

SASTRES" 
 
Núm. de referència : X2018027436     
 
Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 
Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 
Criteris NO SENSE CRITERI 

 
En el marc del procés participatiu vinculat al Pla Integral d’Accions de Millora del Nucli 
Antic d’Olot, que va endegar-se des d’aquest ajuntament, es van concretar diverses 
actuacions per aconseguir la millora i regeneració del Nucli Antic. Una d’aquesta 
accions és “El Taller dels Sastres”, un projecte que vol recuperar l’eix d’activitat en 
aquest sector de la ciutat amb la dinamització de locals buits i la instal·lació de tallers 
de creadors i professionals joves o d’altres activitats econòmiques de caràcter 
singular.  
 
L’Ajuntament d’Olot, a través del Consorci DinàmiG, ha ofert als propietaris de locals 
buits situats en l’àmbit del projecte “El Taller dels Sastres” la possibilitat de participar-hi 
mitjançant l’arrendament dels seus locals, per tal que el mateix ajuntament pugui 
subarrendar-los a nous emprenedors per desenvolupar-hi activitats econòmiques 
singulars de caràcter cultural, artístic, artesà i de comerç tradicional i de proximitat. 
 
Considerant les competències atorgades als municipis en matèria de promoció de tot 
tipus d’activitats econòmiques, especialment les de caràcter comercial, artesanal i 
turístic i foment de l’ocupació, a l’article 84.2.i) de l’Estatut de Catalunya i als articles 
25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 66 del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya. 
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Vist l’expedient administratiu núm. CC012018000486 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada d’Organització, 
proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- CONTRACTAR amb la Sra. ROSER PARAROLS TURÓN, titular del DNI, 
núm. ****, l’arrendament del local situat als baixos del núm. 17 del carrer Alt de la 
Maduixa (referència cadastral 7904708DG577050002EW), amb una superfície de 33 
m2, per destinar-lo al projecte “El Taller dels Sastres”. 
 
Segon.- El termini d’aquest arrendament es fixa des de la data d’adopció d’aquest 
acord fins el dia  30 de novembre de 2021. 
 
Tercer.- El preu de l’arrendament es fixa en CENT VINT-I-QUATRE (124) euros 
mensuals més IVA (21%). El pagament d’aquest preu es farà efectiu per mesos 
anticipats, dins dels cinc primers dies de cada mes, mitjançant domiciliació bancària. El 
preu es revisarà anualment d’acord amb l'Índex de Preus al Consum (IPC) que fixi 
l'Institut Nacional d'Estadística, per al conjunt nacional. 
 
Durant el període de realització de les obres d’adequació del local: mesos de setembre 
i octubre de 2018, l’Ajuntament estarà exempt del pagament de la quota mensual de 
lloguer. 
 
Depenen del cost de les obres, l’Ajuntament podrà quedar exempt del pagament de la 
quota mensual de lloguer durant un període màxim de sis mesos. En qualsevol cas, 
aquesta excepció haurà de ser pactada entre ambdues parts. 
 
Quart.- Aprovar i disposar la despesa pel que fa als mesos de novembre i desembre 
de 2018, per un import tres-cents euros amb vuit cèntims (300,08 €) (IVA inclòs), amb 
càrrec a la partida núm. 18.130.920.202000 “lloguers” del Pressupost Municipal. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18130  920  202000 300.08 LLOGUERS 100 001 001 001 000 000 

 
Cinquè.-  Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura del corresponent contracte.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
5.5. - CONTRACTACIÓ  DE SERVEIS D’UNA EMPRESA QUE DONI SUPORT ALS 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS D’OLOT (2ona EDICIÓ) 
 
Núm. de referència : X2018031250    
  
Tipus de Contracte SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 
Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 
  
Primer.- Atès que l’Ajuntament d’Olot requereix contractar els serveis d’una empresa 
externa en el disseny i la posada en marxa de pressupostos per donar suport a la 
implementació del projecte de pressupostos participatius, com es desprèn de l’informe 
de data 10 d’octubre de 2018, emès pel Sr. Jordi Güell i Güell, Gerent de l’Ajuntament 
d’Olot. 
  
Segon.-  Atès que es tracta d’un servei esporàdic i puntual. 
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Tercer.- Atès que es va demanar pressupost a les següents empreses per prestar el 
servei: 
 
- RESILIENCE EARTH SCCL 
- NEÒPOLIS 
- ÍNDIC 
 
Quart.- Atès que dels pressupostos sol·licitats només es va rebre una oferta per part 
de l’empresa RESILIENCE EARTH SCCL i d’acord amb l’informe de valoració de les 
ofertes presentades és valora favorablement. 
 
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 RESILIENCE EARTH SCCL 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 RESILIENCE EARTH SCCL 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, 
 
PROPOSO 
 
Primer.-  Aprovar l’informe emès pel Sr. Jordi Güell i Güell, Gerent de l’Ajutament 
d’Olot, de data 10 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 RESILIENCE EARTH SCCL, amb NIF núm. F5527966-5, el 
contracte menor per la prestació del servei de suport als pressupostos participatius 
d’Olot (2na. edició), pel preu de DIVUIT MIL CENT TRETZE EUROS AMB SETANTA 
CÈNTIMS (18.113,70 €), IVA inclòs. 
 
L’esmentat preu es desglossa en catorze mil nou-cents setanta euros (14.970 €) de 
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pressupost net i tres mil cent quaranta-tres euros amb setanta cèntims (3.143,70 €) 
d’IVA calculat amb un tipus del 21%. 
 
Tercer.- Els serveis es portaran a terme durant el període comprès entre el 29 
d’octubre de 2018 i el 31 de maig de 2019. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 18.113,70 €, IVA inclòs, i que es 
desglossarà en: 
 

- Partida 2018 “CONSULTORIA”: 6.000 €, IVA inclòs 
- Partida 2019 “CONSULTORIA”: 12.113,70 €, IVA inclòs. 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18100  920  227990 6000 CONSULTORIA 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 CC012018000535. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.6. - SERVEIS DE REPARACIÓ DE L'ESCULTURA METÀL·LICA DE LA 
ROTONDA SUD D'ACCÉS A LA CIUTAT D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2018029983     
 
Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 
Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 
 
Primer.- Atès que l’Ajuntament d’Olot requereix contractar els serveis de reparació de 
l’escultura metàl·lica que hi ha muntada a la rotonda sud d’accés a la ciutat d’Olot a 
través de la carretera C-152 (rotonda La Solfa), com a conseqüència dels desperfectes 
ocasionats en motiu d’un episodi de fortes nevades, com es desprèn de l’informe de 
data 31 d’octubre de 2018, emès pel Sr. Xavier Marty i Matas, Director Tècnic de la 
Brigada Municipal d’Obres i Serveis de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Segon.-  Atès que es tracta d’un servei esporàdic i puntual. 
 
Tercer.- Atès l’objecte del contracte és conseqüència d’una situació no prevista i 
puntual i, per tant, no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les 
regles generals de contractació. 
 
Quart.- Atès que arran de l’avaluació dels desperfectes ocasionats pel vent a 
l’escultura, així com de la valoració dels danys i les accions a portar a terme per 
garantir-ne novament l’estabilitat estructural, es sol·licità a l’empresa TALLERS 
CASOAL SL per tal que presentés pressupost corresponent als treballs de reparació 
necessaris. 
 
Cinquè.- La justificació de la petició de pressupost a l’empresa TALLERS CASOAL SL 
es deu al fet que aquesta és qui la va construir i, en conseqüència, té ple coneixement 
de l’estructura malmesa, a més de la seva especialització i expertesa en aquest tipus 
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de reparacions. 
 
Sisè.- Atès que una vegada fetes les comprovacions oportunes no consta que s’hagi 
adjudicat a l’empresa TALLERS CASOAL 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 serveis 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 TALLERS CASOAL SL i atès que 
aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació 
objecte del contracte. 
 
Fonament jurídic 
 
La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP) i correspon a la modalitat de serveis regulada a l’article 17 de la mateixa. 
 
Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de 
l’expedient administratiu. 
 
Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació. 
 
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les 
delegacions efectuades pel cartipàs municipal. 
 
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics, 
 
PROPOSO 
 
Primer.- Aprovar l’informe emès pel Sr. Xavier Marty i Matas, Director Tècnic de la 
Brigada Municipal d’Obres i Serveis, 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 TALLERS CASOAL SL, amb NIF núm. B1734108-2, el contracte 
menor del servei de reparació de l’escultura metàl·lica de la rotonda de La Solfa, pel 
preu de set mil set-cents quaranta-quatre euros amb trenta-sis cèntims (7.744,36 
€), IVA inclòs. 
 
L’esmentat preu es desglossa en sis mil quatre-cents euros amb trenta cèntims 
(6.400,30 €) de pressupost net i mil tres-cents quaranta-quatre euros amb sis cèntims 
(1.344,06 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21%. 
 
Tercer.- El termini màxim previst per a l’execució de les obres serà de 15 dies, a 
comptar a partir de la recepció de la notificació d’adjudicació. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 7.744,36 €, 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  61929 7744.36 ESCULTURA LA SOLFA (PR18) 100 001 001 001 000 000 
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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 CC012018000519. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SUBMINISTRAMENTS 
 

5.7. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ APLICATIU DE SERVIDOR DE 
CORREU EXCHANGE SERVER 

 
Núm. de referència : X2018032161 
     
Tipus de Contracte: SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 
Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 
 
Primer.- Atès que l’Ajuntament d’Olot requereix contractar el subministrament i servei 
d’instal·lació per la migració del servidor de correu Exchange Server de la versió 2010 
a la 2016, per tal que l’ajuntament estigui actualitzat a l’ultima versió del correu i 
aprofitar així tots els avantatges i novetats que això suposa, com es desprèn de 
l’informe de data 19 d’octubre de 2018, emès pel Sr. Joan Prat Espuña, responsable 
del Departament d’Informàtica i Noves Tecnologies. 
 
Segon.-  Atès que es tracta d’un subministrament esporàdic i puntual. 
 
Tercer.- Atès que s’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar el 
subministrament: 
 
- ESTANYS BLAUS SL. 
- INFOROLOT SA. 
- FINDER-TEL SL. 
 
Quart.- Atès que ESTANYS BLAUS SL i INFOROLOT SA varen presentar l’oferta dins 
el termini establert i FINDER-TEL SL va comunicar que no podia assumir el projecte, i 
d’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per ESTANYS 
BLAUS 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 ESTANYS BLAUS 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 ESTANYS BLAUS SL i atès que aquesta 
compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del 
contracte. 
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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. Joan Prat Espuña, responsable del 
Departament d’Informàtica i Noves Tecnologies, de data 19 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 ESTANYS BLAUS SL, amb NIF núm. B1749673-8, el contracte 
menor de subministrament i servei d’instal·lació per la migració del servidor de correu 
Exchange Server de la versió 2010 a la 2016, pel preu de set mil vuit-cents cinc 
euros amb onze cèntims (7.805,11 €), IVA inclòs. 
 
L’esmentat preu es desglossa en sis mil quatre-cents cinquanta euros amb cinquanta 
cèntims (6.450,50 €) de pressupost net i mil tres-cents cinquanta-quatre euros amb 
seixanta-un cèntims (1.354,61 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21%. 
 
Tercer.- El termini màxim pel lliurament i instal·lació serà de 2 mesos, a comptar a 
partir de la recepció de la notificació d’adjudicació. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 7.805,11 €, 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 7805.11 EQUIPAMENT INFORMATIC  

(PR18-74) 
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 CC012018000552. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.8. - CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT ESPECIES VEGETALS PER 
CONDICIONAMENT PARC C/ GODUA (BONAVISTA) 

 
Núm. de referència : X2018030927     
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Tipus de Contracte: SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 
Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 
 
Primer.- Atès que l’Ajuntament d’Olot requereix contractar el subministrament i 
plantació de diverses espècies vegetals pel condicionament del parc del carrer Gòdua 
(Barri de Bonavista), per tal d’ajustar les seves instal·lacions a les necessitats reals 
dels usuaris de l’espai públic, com es desprèn de l’informe de data 26 de setembre de 
2018, emès pels Srs. Ramon Prat Molas, Cap de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i 
Brigada i Jordi Güell Güell, Gerent de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Segon.-  Atès que es tracta d’un subministrament esporàdic i puntual. 
 
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar el 
subministrament: 
 
- JARDINERIA I VIVERS SANT ISCLE SLU 
- DRIMM MEDIAMBIENT SL 
- JARDINERIA GIRONA SLU 
 
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per 
DRIMM MEDIAMBIENT 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 DRIMM MEDIAMBIENT 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 DRIMM MEDIAMBIENT 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, 
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PROPOSO 
 
Primer.-  Aprovar l’informe emès pels Srs. Ramon Prat Molas, Cap de l’Àrea 
d’Infraestructures, Urbanisme i Brigada i Jordi Güell Güell, Gerent de l’Ajuntament 
d’Olot, de data 26 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 DRIMM MEDIAMBIENT SL, amb NIF núm. B62314547, el 
contracte menor de subministrament i plantació de diverses espècies vegetals pel 
condicionament del parc del carrer Gòdua, al Barri de Bonavista, pel preu de cinc mil 
dos-cents divuit euros amb vint-i-sis cèntims (5.218,26 €), IVA inclòs. 
 
L’esmentat preu es desglossa en quatre mil tres-cents dotze euros amb seixanta-un 
cèntims (4.312,61 €) de pressupost net i nou-cents cinc euros amb seixanta-cinc 
cèntims (905,65 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21%. 
 
Tercer.- El termini de lliurament serà de 2 mesos, a comptar a partir de la recepció de 
la notificació d’adjudicació. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 5.218,26 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida del pressupost municipal: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18 100 924 227992 5218.26 PROCESSOS PARTICIPACIO 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 CC012018000528. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
5.9. - CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT APARELL DETECTOR DROGUES EN 

SALIVA PER LA POLICIA MUNICIPAL 
 
 
Tipus de Contracte: SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 
Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Núm. de referència : X2018029530     
 
Antecedents 
 
Primer.- Atès que l’Ajuntament d’Olot requereix contractar el subministrament d’un 
aparell de drogues en saliva, amb impressora, per tal de poder fer tasques de 
seguretat viària, com es desprèn de l’informe de data 25 de setembre de 2018, emès 
pel Sr. Ignasi López Clevillé, Sotsinspector en cap de la Policia 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: 
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- DEXTRON INGENIERÍA DE LA TELECOMUNICACION SA 
- TRADESEGUR SA 
- DRAGER SAFETY HISPANIA SA 
Quart.- Atès que de les tres ofertes sol·licitades han presentat oferta dins del termini 
establert a l’efecte, les empreses DEXTRON INGENIERÍA DE LA 
TELECOMUNICACION SA i TRADESEGUR SA i d’acord amb l’informe de valoració, 
la millor proposta és la presentada per DEXTRON SA 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 DEXTRON SA 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 DEXTRON SA i atès que aquesta 
compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del 
contracte. 
 
Fonament jurídic 
 
La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP) i correspon a la modalitat de subministrament regulada a l’article 16 de la 
mateixa. 
 
Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de 
l’expedient administratiu. 
 
Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació. 
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les 
delegacions efectuades pel cartipàs municipal. 
 
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics, 
 
PROPOSO 
 
Primer.-  Aprovar l’informe emès pel Sr. Ignasi López Clevillé, Sotsinspector en cap de 
la Policia Municipal, de data 25 de setembre de 2018, en el que es motiven les 
necessitats de contractar. 
 
Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a 
favor de l’empresa DEXTRON SA, amb NIF núm. A0868527-3, el contracte menor de 
subministrament d’un aparell de drogues en saliva, amb impressora, pel preu de cinc 
mil tres-cents cinquanta-nou euros amb nou cèntims (5.359,09 €), IVA inclòs. 
 
L’esmentat preu es desglossa en quatre mil quatre-cents vint-i-nou euros (4.429 €) de 
pressupost net i nou-cents trenta euros amb nou cèntims (930,09 €) d’IVA calculat amb 
un tipus del 21%. 
 
Tercer.- El termini màxim de lliurament serà de 30 dies, a comptar a partir de la 
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recepció de la notificació d’adjudicació. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 5.359,09 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida del pressupost municipal: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18180  132  63902 5359.09 EQUIPAMENT SERVEI  

SEGURETAT 
100 001 001 001 000 000 

 
Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i que 
aquesta haurà d’incloure una còpia d’aquest acord o fer-hi constar el número 
d’expedient CC012018000516. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
5.10. - CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL I TREBALLS DE 
MUNTAR I DESMUNTAR TARIMA DE FUSTA DEL “MONUMENT ALS CAIGUTS” 

 
Núm. de referència : X2018033818 
     
Tipus de Contracte: SU DE SUBMINISTRAMENT 
Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 
Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 
 
Primer.- Atès que l’Ajuntament d’Olot requereix arranjar el “Monument als Caiguts”, pel 
que necessita contractar els treballs de desmuntatge de la tarima de fusta existent i 
substituir-la per una de nova, com es desprèn de l’informe de data 5 de novembre de 
2018, emès pel Sr. Xavier Marty i Matas, Director Tècnic de la Brigada Municipal. 
 
Segon.-  Atès que el present contracte menor té consideració de contracte mixt, de 
conformitat amb l’article 18 de la LCSP, vist que conté prestacions pròpies dels 
contractes de subministraments regulats a l’article 16 de la LSCP i dels contractes 
d’obres regulats a l’article 13 de la LCSP. 
 
Tercer.- Vistos els pressupostos presentats i que s’informa favorablement de l’oferta 
presentada per ALEX VILARRASA AGUSTI. 
 
Quart.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals 
de contractació. 
 
Cinquè.- Atès que una vegada fetes les comprovacions oportunes no consta que 
s’hagi adjudicat a ALEX VILARRASA AGUSTI 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 d’ ALEX VILARRASA AGUSTI i atès que aquesta 
compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del 
contracte. 
 
Fonament jurídic 
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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 contracte mixt, de conformitat amb l’article 18 de la 
LCSP, vist que conté prestacions pròpies dels contractes de subministraments regulats 
a l’article 16 de la LSCP i dels contractes d’obres regulats a l’article 13 de la LCSP. 
 
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. Xavier Marty i Matas, Director Tècnic de la 
Brigada Municipal, de data 5 de novembre 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 d’ ALEX VILARRASA AGUSTI, amb NIF núm. ****, el contracte menor del 
subministrament de material i treballs de muntatge i desmuntatge de la tarima de fusta 
del “Monument als Caiguts”, pel preu de VUIT MIL SET-CENTS SEIXANTA-SIS 
EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS (8.766,45 €), IVA inclòs. 
 
L’esmentat preu es desglossa en set mil dos-cents quaranta-cinc euros (7.245 €) de 
pressupost net i mil cinc-cents vint-i-un euros amb quaranta-cinc cèntims (1.521,45 €) 
d’IVA calculat amb un tipus del 21%. 
 
Tercer.- El termini màxim previst pel subministrament i els treballs de muntatge i 
desmuntatge de la tarima de fusta serà de 30 dies a comptar de la data de recepció de 
la notificació l’adjudicació. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 8.766,45 €, 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  61930 8766.45 RENOVACIO MONUMENT ELS 

 VENÇUTS (PR18) 
100 001 001 001 000 000 

 
Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i que 
aquesta haurà d’incloure una còpia d’aquest acord o fer-hi constar el número 
d’expedient CC012018000572. 
 

6.1. - APROVAR ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2018033985     
 
En relació a l’expedient CPG22018000131 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
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l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar la relació d’ordenacions de depeses annex núm. 18/041 per un import de 
104.832,47 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 104832.47 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.1. - APROVAR DEVOLUCIÓ DE FIANÇA 
 
Núm. de referència : X2018034071     
 
En relació a l’expedient CPG22018000135 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: 
 
Vistos els informes tècnics aprovar la següent relació de fiances per tal de poder 
procedir a la seva devolució de la partida no pressupostària que correspongui. 
 
TERCER IMPORT 
  
GINESTA-FABREGA 808,00 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8. - APROVAR ATORGAR SUBVENCIONS A ENTITAT I APROVACIÓ DELS 
CONVENIS REGULADORS 

 
Aquest punt de l’ordre del dia queda sobre la taula per manca d’expedients. 
 

9.1. - APROVAR RENÚNCIA DE SUBVENCIÓ DE L'ENTITAT AMIPA ESCOLA 
JOAN XXIII 

 
Núm. de referència : X2018034061     
 
En relació a l’expedient CPG22018000133 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar la renúncia de les subvencions concedides a l’AMIPA ESCOLA JOAN XXIII:  
al projecte “Festa fi de curs” en la convocatòria per a projectes socials 2018 d’un 
import de 300 € degut a que no es va poder portar a terme el projecte i a l’activitat 
“Autocars entrenaments de Futbol” per un import de 300 € ja que no es va utilitzar 
transport públic objecte de la subvenció atorgada. 
  
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1800009002 Despeses 18600  231  480006 -300 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 100 001 001 001 000 000 
200220 1800014023 Despeses 18330  341  480002 -300 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
10.1. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ENTITAT NIBURU MOSTRA 

D'ART AVANÇADA 
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Núm. de referència : X2018034056     
 
En relació a l’expedient CPG22018000132 de , 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 1.000 euros a l’ Entitat Niburu Mostra d’Art Avançada en 
concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 2.500 euros, 
destinada a l’activitat Mostra d’art  aprovada per la Junta de Govern Local de data 
08/03/2018. 
 
Una vegada finalitzada l’activitat s’hauran de presentar els justificants en un termini 
màxim de dos mesos per tal de poder procedir a la liquidació definitiva de la 
subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1800015026001Despeses 18400  334  480020 1000 SUBVENCIONS ACTIVITATS  

CIUTADANES 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.1. - APROVAR CERTIFICACIÓ D'OBRA 
 
Núm. de referència : X2018034064     
 
En relació a l’expedient CPG22018000134 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 

 
Aprovar la certificació n.2 de CONSTURCCIONS J. PALLAS  SA corresponent a les 
obres de MILLORA DELS SERVEIS HIGIÈNICS I DE PAVIMENTS ESCOLA L’ART 
D’OLOT  amb càrrec a la partida 18.500.324.63210 “ESCOLA D’ART” per un import de 
51.088,37 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1802618001 Despeses 18500  324  63210 51088.37 ACTUACIONS ESCOLA  

BELLES ARTS 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

12.1. – APROVAR RELACIÓ DE BAIXES PER INSOLVENTS 
 
Núm. d’expedient: R0112018000001 
Núm. de referència : X2018032634     
 
Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord: 
 
Primer: Aprovar la relació de baixes per insolvents presentades pels departaments de 
Tresoreria i Recaptació, que puja a la quantitat de 354.602,87euros, segons el detall 
següent:  
 

PADRO/ANY 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totals 

ANIMALS COM         27,00 72,00 515,00 513,00 552,00 1.679,00 

IAE 2.763,60 1.572,22 2.673,34 3.083,75 3.113,57 1.145,22 1.145,22 1.145,22 1.146,88 17.789,02 

GOSTS FESTES              33,00     33,00 
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IVTM 2.196,70 4.897,14 5.974,57 6.848,47 7.637,25 10.400,45 12.092,22 11.558,66 8.327,65 69.933,11 

T.CEMENTIRI     11,00 22,00 44,00 99,00 319,00 330,00 330,00 1.155,00 

ICO         49,45         49,45 

ICO GARAN           50,54       50,54 

ESC EMPRES 2.668,29 4.019,19 4.146,46 2.361,16 841,72 3.432,85 4.453,50 2.032,63 857,43 24.813,23 

T.ESC PARTIC 2.582,98 3.347,00 4.314,91 4.819,54 4.525,00 3.515,77 3.464,90 1.793,65 146,50 28.510,25 

T.ENTRADA VE 135,03 187,32 257,68 245,72 141,68 141,68 93,08 13,68   1.215,87 

IBI 4.498,80 5.329,39 6.905,06 3.135,18 1.772,61 784,79 977,19 816,21 857,04 25.076,27 
INFR. 
DIVERSES 150,00 2.101,00   1.401,00 310,00 2.800,00 2.876,38 6.312,00   15.950,38 

INSP SALUT     119,79             119,79 

MERCAT DILL               1.050,00   1.050,00 

OBRES MEN             157,60     157,60 

PLUSVÀLUES 592,20 3.459,61 1.365,14 4.154,36 6.027,15 11.007,54 8.646,50 22.163,53 17,18 57.433,21 

I.B.RUSTICS             99,09 98,79 100,06 297,94 

  15.587,60 24.912,87 25.767,95 26.071,18 24.489,43 33.449,84 34.872,68 47.827,37 12.334,74 245.313,66 

                      

                      

PADRO/ANY 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totals 

SANCIONS     2.732,45 6.518,98 9.397,51 19.465,50 52.234,77 18.650,00 290,00 109.289,21 

           

PADRO/ANY 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totals 

SANCIONS 39.1     1.260,00 6.288,58 4.600,00         12.148,58 

           

              TOTAL      366.751,45 

                      

 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.1. - CESSIÓ DRETS I OBLIGACIONS D’ÚS DE FAÇANA DE FINQUES PER 
L’EXECUCIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL PROJECTE DE 

REMODELACIÓ DEL FIRAL - PASSEIG DE MIQUEL BLAY, A FAVOR DE 
L’EMPRESA DISTRIBUÏDORA DEL SUBMINISTRE D’ENERGIA ELÈCTRICA 

BASSOLS ENERGIA SA.- Proposant aprovar. 
 
Núm. de referència : X2017008172     
 
El ple de la corporació celebrat el 25 de maig de 2017 va aprovar definitivament el 
Projecte de remodelació del Firal - Passeig de Miquel Blay. A resultes de l’esmentada 
aprovació i en la seva execució, es varen subscriure les corresponents actes 
d’autorització d’ús parcial en façana, relatives a la instal·lació de comptadors i línies de 
pas del subministra d’energia elèctrica. 
 
En els citats documents, hi consta l’autorització expressa que la propietat de les 
finques afectades concedeixen a l’ajuntament d’Olot per tal d’efectuar les 
corresponents obres de primera instal·lació i posterior manteniment dels comptadors i 
línees descrites. A l’ensems, hi figura l’acceptació de que la corporació pugui cedir 
quants drets i obligacions es contenen en els citats documents, a favor de la 
companyia distribuïdora del subministrament, en aquest cas, l’empresa Bassols 
Energia SA. 
 
Executades les obres a les quals fan referència les citades actes d’autorització, per 
part de l’empresa distribuïdora, s’ha sol·licitat que la Corporació cedeixi a favor d’ella 
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els drets i obligacions, subrogant-se quant als efectes dels repetits documents 
d’autorització d’ús parcial en façana. 
 
En relació a l’expedient UPL12017000003, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Serveis urbans, Espai públic i 
infraestructures i obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR la cessió de quants drets i obligacions es contenen en els 
documents d’autorització d’ús de façana signats amb la propietat de les finques que es 
relacionen a continuació, amb motiu de l’execució de les obres d’urbanització del 
Projecte de remodelació del Firal - Passeig de Miquel Blay, a favor de l’empresa 
distribuïdora del subministre d’energia elèctrica Bassols Energia SA. 
 
SEGON.- NOTIFICAR els presents acords a les persones propietàries de les finques i 
signants dels documents expressats en els antecedents, a fi i efecte que en el termini 
de quinzè dies a comptar de la recepció de la notificació corresponent puguin al·legar 
el convenient a llurs drets.  
 
TERCER.- TRANSCORREGUT el dit termini sense que es presentin al·legacions, 
s’entendrà per definitivament aprovat l’acord de cessió de drets i obligacions de 
l’ajuntament d’Olot que es contenen en els documents d’autorització d’ús de façana 
esmentats i per tant de subrogació de l’empresa Bassols Energia SA en la posició de 
la corporació.  
 
QUART.- TRASLLADAR aquest acord a l’inventari municipal per a la seva inscripció 
en el llibre corresponent.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.1. - PROJECTE DE CIRCUIT NATURAL “LA MOIXINA – PLA DE LLACS”, 1ª 
FASE REHABILITACIÓ DEL TRAM: MAS FUMAROLA / CAMÍ DEL TRIA.- 

PROPOSANT APROVAR DEFINITIVAMENT 
 
Núm. de referència : X2018020297     
 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot, en la sessió celebrada el dia 28 de 
juny de 2018 va adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment el projecte 
corresponent al circuit natural “La Moixina – Pla de Llacs”, 1ª fase rehabilitació del 
tram: mas Fumarola / camí del Triai, redactat per Volums Estudi d’Arquitectura, en 
data juny de 2018. 
 
Vist que el referit projecte es va exposar al públic pel termini de trenta dies en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 133 de 10 de juliol de 2018. 
 
Vist que durant el termini en el qual ha estat exposat al públic no s’han presentat 
al·legacions ni suggeriments de cap tipus. 
 
Vist l’informe favorable amb condicions emès pel Parc Natural de la Zona Volcànica de 
la Garrotxa en data 11 d’octubre de 2018, que s’adjunta a l’expedient. 
 
Vist que s’ha sol·licitat autorització a l’Agència Catalana de l’Aigua en data 5 de juliol 
de 2018, del qual no hem rebut resposta. 
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Vist el projecte corresponent al circuit natural “La Moixina – Pla de Llacs”, 1ª fase 
rehabilitació del tram: mas Fumarola / camí del Triai, redactat per Volums Estudi 
d’Arquitectura, en data octubre de 2018. 
 
Vist l’informe emès pel Director de l’Àrea d’Infraestructura i Urbanisme en data 7 de 
novembre de 2018, que s’adjunta a l’expedient, conforme al qual informa 
favorablement el projecte presentat per tal que s’aprovi definitivament atès que les 
modificacions introduïdes al projecte aprovat inicialment no són substancials. 
 
Vist l’art. 37 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
En relació a l’expedient UPOM2018000023, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat de Serveis urbans, Espai públic i 
infraestructures i obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte corresponent al circuit natural “La 
Moixina – Pla de Llacs”, 1ª fase rehabilitació del tram: mas Fumarola / camí del Triai, 
redactat per Volums Estudi d’Arquitectura, en data octubre de 2018, amb el benentès 
que durant l’execució de les obres es tindran en compte les consideracions de 
l’autorització que emeti l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al web de 
l’ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
15.1. - DONAR COMPTE DE LES COMUNICACIONS D'OBRES PRESENTADES EL 

JUNY, JULIOL, AGOST I SETEMBRE DE 2018 
 
Núm. de referència : X2018029735     
 
En relació a l’expedient URG72018000007, 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.- Donar compte de les comunicacions d'obres presentades el juny, juliol, agost 
i setembre de 2018 relatius a l’àrea d’infraestructura i urbanisme segons relació que 
consta a l’expedient. 
 
Segon.- Que es traslladi aquest acord als interessats de l’expedient. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
16.1. - REFORMA EN EDIFICI ENTRE MITGERES PER AMPLIACIÓ DEL NOMBRE 

D'HABITATGES (de 1 a 2) 
 
Núm. de referència : X2018023761 
 
Donat que el terreny on es pretén edificar la llicència sol·licitada, SI té la condició legal 
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de solar, i que NO compleix les determinacions del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal, quant a volum, alçàries, ocupació del sol i usos. Previ pagament dels drets 
liquidats i segons els arts.187 i següents del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme i 71 i següents  del Decret 179/1995 
pel qual s’aprova el  Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, s’acorda: 
  
CONCEDIR, la llicència sol·licitada , segons expedient núm: OMA32018000086 en 
data registre entrada   
a : **** 
per a: REFORMA EN EDIFICI ENTRE MITGERES PER AMPLIACIÓ DEL NOMBRE 
D'HABITATGES (de 1 a 2)   situada a :  
AV DEL MORROT N.0101  
U.T.M :  
 
Condicions Generals: Aprovades per Comissió de Govern de 13/02/88 i modificades 
per acord de la Junta de Govern de 18/06/08 
 
S’aprova/n la/les liquidació/ns que es detalla/en seguidament: CRA2018600054     
 
Liquidació/ns de drets i/o fiances: imports, lloc, terminis, forma de pagament i recursos 
que es poden interposar contra l’ acte de liquidació, són els que es determinen a la 
liquidació adjunta. 
 
Liquidació de Drets i Garanties: 
 

Drets 
Per: 
Un pressupost de: 24836 euros  
1 Connexions desguassos habitatges 
  
 Instal·lació de grua 
 
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

24836 918.05 0 918.05 64.10 982.15 
 

Garanties: 
    

  Garantia de gestió de residus: 150 euros 
 

Total Liquidació Euros 
Per Drets 982.15 
Per Garanties (4) 150.00 

 
Condicions particulars: 
      
- Tot i tractar-se d'una edificació en volum disconforme amb el Pla d’ordenació 

urbanística municipal (POUM), s'autoritza l'obra considerada de consolidació i 
rehabilitació, cas admès segons article 125 del POUM i article 108.4 de la Llei 
d’urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010). 

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

- Com  a  mínim  48  hores abans de qualsevol operació  de  càrrega  o  de 
descàrrega  que impliqui ocupació de la via pública caldrà comunicar-ho a  la Policia 
Municipal per tal de preveure la senyalització necessària. 
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- S’imposa una fiança de 150,00 € per garantir la correcta gestió de residus generals 
per l’obra d’acord amb la memòria del projecte presentat. 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. 

- 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. 
 

16.2. - AMPLIACIÓ DE TERRASSA I INSTAL•LACIÓ D'ASCENSOR EN 
HABITATGE PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES - FASE I: modificació 

distribució, al : C DEL COMPOSITOR PERE AUBERT N.0054 
 
Núm. de referència : X2018029581 
 
AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per AMPLIACIÓ DE TERRASSA 
I INSTAL·LACIÓ D'ASCENSOR EN HABITATGE PLURIFAMILIAR ENTRE 
MITGERES - FASE I: modificació distribució, al : C DEL COMPOSITOR PERE 
AUBERT N.0054, del municipi d’Olot.  
 
Identificació de l’expedient: OMA32018000104   
Situació: C DEL COMPOSITOR PERE AUBERT N.0054  
UTM: : 8913219 
 
1.- En data 19/09/2018, **** amb DNI: ****, representat per ****, presenta projecte 
d’obres majors per AMPLIACIÓ DE TERRASSA I INSTAL.LACIÓ D'ASCENSOR EN 
HABITATGE PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES - FASE I: modificació distribució, 
amb situació al carrer C DEL COMPOSITOR PERE AUBERT N.0054, d’Olot.  
 
2.- En data 16/10/2018 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 (10.2) 
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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 
(OMA32018000104), per AMPLIACIÓ DE TERRASSA I INSTAL.LACIÓ D'ASCENSOR 
EN HABITATGE PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES - FASE I: modificació 
distribució, amb situació al C DEL COMPOSITOR PERE AUBERT N.0054, del 
municipi d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per: 
 
SEGON. Informar que no podran inciar-se les obres en tant no es doni compliment als 
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències 
d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran 
les corresponents actuacions sancionadores.  
 
TERCER. El termini per començar les obres és de 2 mesos i el termini per acabar-les 
és de 1 any. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir qualsevol 
d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han 
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: CRA2018600055     
 
Liquidació de Drets i Garanties: 

Drets 
 
Per: Un pressupost de: 11575.30 euros  
 

Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 
11575.30 370.41 0 370.41 64.10 434.51 

 
Garanties: 

    
  Garantia de gestió de residus: 429 euros 
 

Total Liquidació Euros 
Per Drets 434.51 
Per Garanties  429.00 

 
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. 
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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. 
 
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. 
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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 les obres caldrà aportar:  
- un document signat pel contractista o contractistes assumint la responsabilitat de 
l’execució de l’obra, així com la documentació que acrediti la seva condició de 
contractista.  
- Document signat per l’arquitecte assumint la direcció de l’obra  
2. La paret de tanca de la terrassa de la planta primera s’ajustarà a les condicions 
establertes a l’article 145.9 del POUM, de forma que tindrà una alçada d’1.80m i haurà 
de retornar un mínim de 0.40m en el pla de la façana posterior.  
3. El contenidor anirà a la zona d’aparcament. L’ocupació s’haurà de senyalitzar amb 
llums vermells encesos durant la nit. Per la seva col·locació, haurà de fer la reserva de 
l’espai a ocupar amb un disc de prohibit aparcar amb almenys 24 hores d’antelació.  
4. Com a mínim 24 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.  
5. S’imposa una fiança de 429,00 € per garantir la correcta gestió de residus generals 
per l’obra d’acord amb la memòria del projecte presentat i una de 300€ 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. La fiança s’haurà de dipositar en el termini màxim de 15 dies naturals a 
comptar des de la data de notificació de la concessió de la llicència d’obres. 
L’efectivitat d’aquesta llicència queda supeditada a l’ingrés de la fiança en el termini 
esmentat.  
6. 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.  
7. 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. 
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16.3. - Atorgar  llicència d’obres (OMA32017000059), per REHABILITACIÓ 
D'EDIFICI AÏLLAT PER A CENTRE DE DIVULGACIÓ DE SISTEMES D’ECO-

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN ESPAIS NATURALS I RURALS, amb situació al 
CTRA DE LA MOIXINA N.16, del municipi d’Olot. 

 
Núm. de referència : X2017013792 

 
AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de ENERGY TOOLS CONSULTING SL 
per REHABILITACIÓ D'EDIFICI AÏLLAT PER A CENTRE DE DIVULGACIÓ DE 
SISTEMES D’ECO-EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN ESPAIS NATURALS I RURALS, 
a la CTRA DE LA MOIXINA N.16, del municipi d’Olot.  
 
Identificació de l’expedient: OMA32017000059   
Situació: CTRA DE LA MOIXINA N.0016  
UTM: : 001300300DG56H 
 
1.- En data 26/05/2017, ENERGY TOOLS CONSULTING SL amb DNI: B5510891-4, 
representat per ****, presenta projecte d’obres majors per REHABILITACIÓ D'EDIFICI 
AÏLLAT PER A CENTRE DE DIVULGACIÓ DE SISTEMES D'ECOEFICIÈNCIA EN 
ESPAIS NATURALS I RURALS, amb situació al carrer CTRA DE LA MOIXINA N.16, 
d’Olot. 
 
2.- En data 17/10/2018 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.  
 
3.- En data  6/11/2018 el Lletrat d’Urbanisme ha emès informe favorable al respecte.  
 
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. 
 
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 ENERGY TOOLS CONSULTING SL amb DNI: B5510891-4, 
representat per ****, llicència d’obres (OMA32017000059), per REHABILITACIÓ 
D'EDIFICI AÏLLAT PER A CENTRE DE DIVULGACIÓ DE SISTEMES D’ECO-
EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN ESPAIS NATURALS I RURALS, amb situació al 
CTRA DE LA MOIXINA N.16, del municipi d’Olot. 
 
SEGON. Informar que no podran inciar-se les obres en tant no es doni compliment als 
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències 
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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: CRA2018600052     
 
Liquidació de Drets i Garanties: 

Drets 
 
Per: Un pressupost de: 420177.01 euros  
  
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

420177.01 13445.66 0 13445.66 525.30 13970.96 
 

Garanties: 
 
  Garantia de gestió de residus: 664.00 euros 
 

Total Liquidació Euros 
Per Drets 13970.96 
Per Garanties  664.00 

 
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 
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de l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui. 
De no existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència 
assenyalat a l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar 
les obres. 
 
6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no 
podran envair l’espai públic. 
 
7.- Els desguassos interiors de l’edifici hauran de contenir el corresponent sifó inodor. 
 
8.- Es prohibeix practicar als soterranis qualsevol obra que afecti la via pública o 
terrenys del seu domini. 
 
9.- No es permet que com a conseqüència de l’execució de les obres, s’embrutin els 
embornals de la via pública, essent obligació del promotor l’adopció de les mesures 
adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de 
la fiança dipositada en concepte de moviment de terres o runes i reposició de 
paviments. 
 
10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model, 
rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la 
corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de 
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència. 
 
11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi 
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la 
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís, 
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en 
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal. 
 
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o 
que afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de 
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les 
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació 
vigent. 
 
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les 
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà 
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les 
prestacions de la Seguretat Social. 
 
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la 
corresponent llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals 
que causi. 
 
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li 
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En 
cas d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les 
sancions que corresponguin. 
 
Condicions particulars 
1. D'acord amb l'establert a l'art. 1 del Decret 282/1991, no es poden iniciar les obres 
sense haver presentat a l'Ajuntament el corresponent projecte executiu visat i el 
programa de control de qualitat de l’obra.  
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2. 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 
assumint la direcció de l’obra.  
3. D’acord amb les conclusions de l’informe emès pel director del Parc Natural de la 
Zona Volcànica de la Garrotxa, de data 16/10/2018, es condiciona aquesta llicència a:  
- Caldrà tenir present la conveniència de reduir al màxim possible la superfície del 
coronament dels murs perimetrals de tal manera que en planta la seva presència sigui 
mínima.  
- Pel que fa a la textura i color de les façanes caldrà determinar la solució final de 
forma conjunta amb l’equip de gestió del Parc Natural i els serveis tècnics de 
l’Ajuntament basant-se en proves de petita superfície sobre la mateixa façana.  
- Pel que fa a la instal·lació d’energia solar, l’estructura portant d’alumini anoditzat 
s’haurà de tractar cromàticament amb colors foscos (RAL 8022 o similar).  
- Incorporar un sistema alternatiu de gestió de les aigües pluvials que no contempli 
l’abocament al col·lector i permeti la seva permanència a la zona.  
- La integració de qualsevol aparell que requereixi la seva instal·lació a l’exterior de 
l’edificació (aparells de climatització, sortides de fums, antenes, etc.) haurà de ser 
acordat amb l’equip de gestió del Parc Natural i els serveis tècnics de l’Ajuntament.  
- Qualsevol modificació de les actuals instal·lacions de subministrament de serveis 
(electricitat, telecomunicacions, etc.) haurà de ser objecte d’un informe específic de 
l’equip de gestió del Parc Natural.  
- Abans de l’inici de les obres cal aportar un annex amb una proposta ben definida del 
tractament dels espais exteriors lligats a l’edificació (zonificació, tractament de 
superfícies, gestió de les aigües pluvials, especies objecte de plantació, il·luminació 
exterior, etc.).  
- Cal recordar que el tractament dels espais exteriors haurà de tenir com a objectiu 
contribuir a una major integració paisatgística de l’edificació. Com a criteri general, el 
tractament dels espais exteriors es basarà amb un criteri de mínima urbanització i 
manteniment del caràcter rural de l’espai. Les plantacions necessàries es duran a 
terme amb espècies autòctones pròpies de la Moixina.  
- Abans de l’inici de l’activitat caldrà concretar i acreditar les mesures previstes a 
l’estudi de mobilitat consten com a actuacions de foment, de sensibilització, d’impuls, 
etc.  
4. El titular de la llicència és responsable d’executar i mantenir les mesures de 
seguretat contra incendis previstes a la documentació tècnica presentada, segons 
estableix la reglamentació d’aplicació. Caldrà realitzar l’acte de comprovació segons 
determina la Llei 3/2010.  
5. Es prohibeix amb caràcter general i sens perjudici del disposat a l’article 100 del 
Text refós de la Llei d’Aigües, aprovat per RDL 1/2001, de 20 de juliol, tota activitat 
susceptible de provocar la contaminació o degradació del domini públic hidràulic i, en 
particular, acumular residus sòlids, runes o substàncies, qualsevol que sigui la seva 
naturalesa i el lloc on es dipositin, que constitueixin o puguin constituir un perill de 
contaminació de les aigües o de degradació del seu entorn, segons disposa l’article 
97.a del mateix text legal.  
6. L’atorgament de l’autorització i/o concessió administrativa per l’ús de l’aigua, i 
l’autorització i/o informe i la imposició dels límits dels abocaments d’aigües residuals al 
medi, si procedeixen, es resoldran en expedients independents, d’acord amb els 
procediments administratius establert al Reglament del Domini Públic Hidràulic, 
aprovat per Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, i la Llei 20/2009, de 4 de desembre de 
Prevenció i Control Ambiental d’activitats de Catalunya, respectivament.  
7. En el cas de descobriment de restes arqueològiques i/o paleontològiques durant 
l’execució de l’obra, s’estarà al que disposa la Llei 9/1993, de 30 de setembre, de 
Patrimoni Cultural Català i el Decret 78/2002 de 5 de març, del Reglament de protecció 
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del patrimoni arqueològic i paleontològic.  
8. Aquesta llicència d’obres s’atorga sense perjudici de les condicions que puguin 
derivar-se de l’expedient corresponent d’autorització o comunicació de l’establiment de 
l’activitat al local.  
9. Aquesta llicència no autoritza l'ocupació de la via pública amb materials o altres 
elements propis de l'obra.  
10. Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de la 
via pública.  
11. S’imposa una fiança de 664,00 € per garantir 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.  
12. 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.  
13. 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.  
14. D'acord a l'art. 3-a) del RD 1448/89 en relació al 77.2 de la Llei 38/88, el termini per 
donar d'alta l'immoble reformat és de 2 mesos a partir del dia següent a la data 
d'acabament de les obres. A aquests efectes caldrà adreçar-se a l’Àrea d'Urbana de 
l’Ajuntament -2n. pis -. Cal aportar la següent documentació: 1) Plànol de situació i 
d'emplaçament, 2) Plànols definitius de cada planta, 3) Certificat final d'obra, 4) 
Fotografia/es de la façana (10x15), 5) Fotocòpia DNI del titular, 6) Fotocòpia del rebut 
actual IBI i 7) Fotocòpia de les escriptures.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

17.1. - PROPOSANT DONAR COMPTE DELS ASSABENTATS D'OBERTURA I 
DELS DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 17 I 29 D'OCTUBRE DE 2018 

 
Núm. de referència : X2018033497     
 
En relació a l’expedient AG012018000062, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern 
Local, adoptar el següent acord: 
 
Únic.- Donar compte dels assabentats d’obertura i dels decrets dictats entre els dies 
17 i 19 d’octubre de 2018 relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen a 
continuació:  
 
Tràmit 
 
Activitats 
 

Nom / comercial Concepte Adreça Decret 
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Assabentat 
obertura 

Curvys SC Venda de roba i 
complements 

C/St. Pere Màrtir 20 B 2 17/10/2018 

Assabentat 
obertura 

Carles Solé Taller de 
confecció i 
venda vestuari 
espectacle 

C/Hospici 9 B 26/10/2018 

Assabentat 
obertura 

Osam 1992 SL Habitatge d’ús 
turístic 

Pg. Blay núm. 12, 3r 2a 26/10/2018 

Assabentat 
obertura 

Ramon Font Vila Venda de roba i 
complements 

C/Sant Rafel 34 B 26/10/2018 

Assabentat 
obertura 

Pastisseria 
Degustació 
l’Olotina SL 

Bar-pastisseria Pg. Blay 50 B 26/10/2018 

Assabentat inici 
d’activitat 

Jordi Bassagañas 
Sala 

Explotació 
ramadera 

Finca els Rocs 
Polígon 24 Rústica 81 

26/10/2018 

Assabentat 
canvi de nom 

Zhagxiu Wang Bar Pl. De la Pia Almoina 1 17/10/2018 

Assabentat 
canvi de nom  

Josefina Palau 
Martínez 

Supermercat Ctra. Riudaura 16 B 2 17/10/2018 

Assabentat 
canvi de nom 

Olot – Punt de 
Trobada SC 

Bar C/Toledo 21 – C/Alacant 
25 

17/10/2018 

Assabentat 
baixa 

Joan Domínguez 
Rovira 

Venda de 
pirotècnia  

C/Bernat Vilar 24 17/10/2018 

Assabentat 
canvi de raó 
social 

Farmàcia Cardelús 
CB 

Farmàcia Pg. Barcelona 4 26/10/2018 

Modificació 
llicència 
ambiental amb 
vector 
atmosfèric 

Blanqueo y Tintes 
J. Parés Ugé SA 

Indústria de tint 
de productes 
tèxtils 

Ctra. de les Tries 73 29/10/2018 

Modificació 
llicència 
ambiental amb 
vector 
atmosfèric 

Forrados y 
Acabados 
Modernos Parés 
SA 

Indústria de 
tractament 
previ de 
productes 
tèxtils 

C/Compositor Pedrell 40 29/10/2018 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a dos quarts menys cinc minuts de nou del matí, i per a 
constància del que s’hi ha tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la 
meva signatura. 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE LA SECRETÀRIA 


