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ACTA NÚM. 44 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 
15 DE NOVEMBRE DE 2018 

 
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 15 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.    
 
Hi assisteixen, com a regidors de l’oposició, els Srs. Clara  Casanovas i Sarsanedas, 
Josep Guix Feixas, Anna Descals Tresserras. 
 
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera. 
 
Hi assisteix 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 8 de novembre :  
 
- el mateix dia 8 de novembre, va anar a saludar les Juntes dels API’S de la 
demarcació de Girona (l’entrant i la sortint) que es trobaven reunides a la ciutat, 
concretament en una sala de Dinàmig.  I a la tarda, va assistir a la reunió del Consell 
d’Alcaldes que va tenir lloc a la seu del Consell Comarcal de la Garrotxa.  
 
- el divendres 9 de novembre, juntament amb els regidors Josep Berga i Estanis 
Vayreda,es varen desplaçar a Lladoners per visitar els presos polítics  i seguidament, 
va assistir a l’acte d’inauguració del nou dispensari del municipi de Riudaura.  
 
- el dia 10 de novembre va visitar les diferents actuacions de Lluèrnia, repartides per la 
ciutat.  
 
- el dia 13 de novembre, va assistir a la reunió del Patronat de l’Hospital d’Olot i 
Comarcal de la Garrotxa.  
 
- i finalment el dia 14 de novembre, es va desplaçar a Barcelona per assistir a la reunió 
del Consell Rector del Consorci de Salut i Social de Catalunya.  
 
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.                 
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4.1. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- ACCEPTAR LA RENÚNCIA A LA PARADA DEL 
MERCAT SETMANAL NÚM. MS0147, DESTINADA A LA VENDA DE FRUITA I 

VERDURA ECOLÒGICA I CONSERVES D’ELABORACIÓ PRÒPIA. 
 

Núm. de referència : X2018033896     
 
Vista la instància de data 28 de maig de 2018 (Registre general de l’Ajuntament d’Olot 
E201800435) presentada per la  Sra. ****, en nom i representació de la mercantil 
“Faustina Solà-Morales, SL”, en la que demana que es doni per extingida l’autorització 
de la parada del mercat setmanal núm. MS0147, de 4 metres, destinada a la venda de 
fruita i verdura ecològica i conserves d’elaboració pròpia, atorgada a favor de 
l’esmentada societat per acord de la Junta de Govern Local, de data 15 de desembre 
de 2016. 
 
De conformitat amb els articles 4 i 18 del Reglament del mercat municipal de venda no 
sedentària (BOP, núm. 200/17-10-2018) i vist l’expedient administratiu 
IM022018000029 i antecedents corresponents, que serveixen de motivació a la 
present proposta, el regidor delegat de Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, 
proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord: 
 
Únic.- ACCEPTAR la renúncia demanada pels administradors de la mercantil 
“FAUSTINA SOLÀ-MORALES, SL” (B55264220), a la parada MS0147 del mercat 
setmanal del dilluns, de 4 metres i destinada a la venda de fruita i verdura ecològica i 
conserves d’elaboració pròpia, amb efectes d’1 d’octubre de 2018. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

4.2. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.-  AUTORITZAR TEMPORALMENT EL CANVI 
D’UBICACIÓ I LA REDUCCIÓ DE LA PARADA DEL MERCAT SETMANAL NÚM. 

MS0002, DESTINADA A LA VENDA DE PARAMENT DE LA LLAR. 
 
Núm. de referència : X2018033901     
 
Vista la instància de data 31 d’octubre de 2018 (Registre general de l’Ajuntament 
d’Olot E201800435) presentada pel Sr. ****, adjudicatari de la parada núm. MS0002 
del mercat setmanal del dilluns, de 12 metres, destinada a la venda de parament de la 
llar, en la que demana una reducció de la parada de sis (6) metres, ja que actualment 
no pot venir amb la parada camió per motius personal i vindrà amb una parada de 
ferros més petita. 

 
Considerant que l’espai que actualment ocupa el Sr. **** és un espai reservat a 
parades-camió de 12 metres i que, en venir temporalment amb un parada de ferros de 
6 metres, és procedent la seva reubicació en l’espai del mercat setmanal. 
 
Considerant que aquesta reubicació temporal de la parada núm. MS0002 del mercat 
setmanal del dilluns comporta l’alliberament temporal d’un espai en la zona reservada 
a parades-camió, la qual cosa  permet la reubicació temporal del parada núm. 
MS0015, destinada a la venda de roba d’home i dona, adjudicada al Sr. ****. 
 
De conformitat amb l’article 4 del Reglament del mercat municipal de venda no 
sedentària (BOP, núm. 200/17-10-2018); i vist l'expedient administratiu 
IM022018000031 i antecedents corresponents, que serveixen de motivació a la 
present proposta, el regidor delegat de Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, 
proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
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Primer.- AUTORITZAT al Sr. **** (****) un canvi d’ubicació de caràcter temporal de la 
parada del mercat setmanal núm. MS0002, destinada a la venda de parament de la 
llar, que es situarà al Firal petit. 
 
Segon.- AUTORITZAR al Sr. **** per disminuir temporalment en sis (6) metres la 
parada del mercat setmanal núm. MS0002, destinada a la venda de parament de la 
llar, que passarà a tenir sis (6) metres. 
 
Tercer.- Aquesta nova ubicació i la reducció de sis metres és temporal i només serà 
d’aplicació metre es mantingui la situació excepcional que afecta a la parada núm. 
MS0002 del Sr. **** (venda de parament de la llar), consistent en venir al mercat amb 
una parada de ferros. 
 
Quart.- Aquesta nova ubicació temporal i reducció de la parada del mercat setmanal 
núm. MS0002, té efectes a partir de l’1 d’octubre de 2018. 
 
Cinquè.- El Sr. **** haurà de comunicar a l’ajuntament d’Olot amb un mes d’antel·lació 
la seva intenció de tornar a mercat amb la parada-camió de dotze metres. 
 
Sisè.- Aquesta reducció temporal de sis metres té efectes econòmics, ja que requereix 
la regularització de la taxa municipal del mercat setmanal per haver passat de dotze 
(12) a sis (6) metres. 
 
S’aprova per unanimitat. 

 
4.3. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.-  AUTORITZAR TEMPORALMENT EL CANVI 

D’UBICACIÓ I L’AMPLIACIÓ DE LA PARADA DEL MERCAT SETMANAL NÚM. 
MS0015, DESTINADA A LA VENDA DE ROBA D’HOME I DONA. 

 
Núm. de referència : X2018033904     
 
La Junta de Govern Local en sessió de 15 de juny de 2017 va acordar autoritzar al Sr. 
**** per ampliar temporalment en quatre (4) metres la parada del mercat setmanal 
núm. MS0015, destinada a la venda de roba d’home i dona, que passava a tenir dotze 
(12) metres. Aquesta ampliació de quatre metres era temporal i només era d’aplicació 
mentre la parada estigués situada a l’espai provisional del carrer Bolós, ja que quan 
tornés al seu lloc originari, la parada retornaria a la mida de vuit (8) metres. 
 
En haver finalitzat les obres de remodelació del passeig de l’escultor Miquel Blay (Firal 
d’Olot) la parada del mercat setmanal núm. MS0015 ha de deixar la seva ubicació 
provisional del carrer Bolós i ha de tenir una nova ubicació en l’espai que ocupa el 
mercat. En aquesta moment també s’havia de reduir la dimensió de la parada i 
retornar-la a la seva mida inicial. 
 
Actualment, una situació excepcional derivada del canvi temporal d’ubicació i de 
reducció de metres de la parada núm. MS0002 del Sr. **** (venda de parament de la 
llar), permet que, en la nova ubicació, la parada núm. MS0015 pugui mantenir 
l’ampliació de 4 metres, amb la qual cosa és possible que, excepcional i temporalment, 
conservi els 12 metres. 
 
De conformitat amb l’article 4 del Reglament del mercat municipal de venda no 
sedentària (BOP, núm. 200/17-10-2018); i vist l'expedient administratiu 
IM022018000032 i antecedents corresponents, que serveixen de motivació a la 
present proposta, el regidor delegat de Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, 
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proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- AUTORITZAR al Sr. **** (****) un canvi d’ubicació de caràcter temporal de la 
parada del mercat setmanal núm. MS0015, destinada a la venda de roba d’home i 
dona, que es situarà al passeig Bisbe Ramon Guillamet, d’esquenes a la Residència 
del Tura. 
 
Segon.- AUTORITZAR al Sr. **** a mantenir temporalment, l’ampliació que se li va 
concedir de quatre (4) metres de la seva parada de  mercat setmanal núm. MS0015, 
destinada a la venda de roba d’home i dona, que continuarà tenint dotze (12) metres. 
 
Tercer.- Aquesta nova ubicació i l’ampliació de quatre metres segueix sent temporal i 
només serà d’aplicació metre es mantingui la situació excepcional que afecta a la 
parada núm. MS0002 del Sr. ****  (venda de parament de la llar). A partir del moment 
en què la situació excepcional de la parada núm. MS0002 decaigui, es donarà una 
nova ubicació a la parada núm. MS0015, que retornarà a la seva mida inicial de vuit 
metres. 
 
Quart.- Aquesta nova ubicació temporal i ampliació de la parada del mercat setmanal 
núm. MS0015, té efectes a partir de l’1 d’octubre de 2018. 
 
Cinquè.- Aquesta ampliació temporal de quatre metres no té efectes econòmics, ja que 
la taxa municipal del mercat setmanal ja havia passat de vuit (8) a dotze (12) metres, 
anteriorment. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.1. - APROVAR EL TEXT DE L’ACTE CONSTITUENT DEL PACTE PER A LA 
FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA I L’OCUPACIÓ A LA GARROTXA 

 
Núm. de referència : X2018035284     
 
Segons es desprèn de diversos informes realitzats darrerament, una de les 
mancances de la comarca és la definició d’una línia de cooperació entre el sistema 
educatiu i el sistema productiu per aportar solucions concretes encaminades a millorar 
la qualificació de la població, sobretot en relació a la realitat del nostre mercat de 
treball i als canvis que s’aniran esdevenint.  
 
D’aquí neix la voluntat de crear un pacte que esdevingui una plataforma de consens on 
participin els diferents actors de la comarca, tant de l’àmbit públic com privat. La suma 
d’esforços serà la que permetrà assolir resultats que repercutiran positivament en el 
benestar de la població i en la competitivitat de les empreses.  
 
El Pacte pretén reforçar la col·laboració entre tots els actors de la Comarca implicats 
en activitats formatives professionalitzadores i en favor de l’ocupació per tal 
d’aconseguir els següents objectius: 
 

 Promoure i dignificar la formació professional tot al llarg de la vida a la 
Comarca per a aconseguir una població activa més qualificada. 

 Respondre a les necessitats de qualificació de la Comarca i del teixit 
econòmic, desenvolupant una oferta formativa de qualitat i adaptada a les 
seves necessitats. 

 Generar les condicions per a l’atracció i la retenció del talent professional, 
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basat en la innovació, que contribueixi al desenvolupament econòmic i 
social de la Comarca. 

 Promoure l’ocupació de qualitat i el millor funcionament del mercat de 
treball local per reforçar la cohesió social i les capacitats de 
desenvolupament professional i personal de la població.  

 Fomentar la mobilitat internacional dels joves per contribuir a l’adquisició 
d’una visió global i intercultural per fer front als grans reptes de l’època.  

 Contribuir a generar el consens necessari per a una col·laboració efectiva 
entre el sector públic i el privat i entre tots els actors socio-econòmics de la 
Comarca.     

Es convida a ser membres fundacionals del Pacte a les següents entitats i organismes:  
 

 Centres de formació professional  
 Organitzacions empresarials i sindicals  

 Administracions Públiques, entre elles l’Ajuntament d’Olot 

 Membres individuals  
 
El pacte no tindrà personalitat jurídica pròpia, sinó que formarà part de la governança 
de DinàmiG, la qual cosa facilitarà l’agilitat del seu funcionament. Treballarà en 
sessions plenàries i si cal en comissions de treball i prendrà les seves decisions per 
consens o per majoria qualificada, dotant-se d’un reglament intern de funcionament.  
 
El Pacte restarà obert a la incorporació de nous membres si això ho considera el seu 
Plenari. La Presidència del Pacte serà rotatòria entre els seus membres per períodes 
bianuals. DinàmiG assumirà la secretaria tècnica del Pacte. El Pacte es dotarà d’un 
Pla de Treball anual per a planificar les seves activitats. 
 
El dia 19 de novembre està previst l’acte de constitució de l’esmentat Pacte.  
 
En relació a l’expedient IM072018000005 i antecedents corresponents, el regidor 
delegat  de Promoció de la ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el text de l’acte constituent del PACTE PER A LA FORMACIÓ 
PROFESSIONALITZADORA I L’OCUPACIÓ A LA GARROTXA: 
 
“Els organismes i entitats sota signants, conscients dels reptes que afecten a la 
formació i l’ocupació a la Comarca de la Garrotxa, acorden signar el PACTE PER A LA 
FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA I L’OCUPACIÓ A LA GARROTXA, com a 
espai de consens i d’acció, promotor d’iniciatives en favor de la formació i l’ocupació a 
la Comarca. 
 
El Pacte té com a missió promoure aquestes qüestions des d’una perspectiva integral, 
al servei de la millora de la qualificació de la població i de la competitivitat de les 
empreses, cercant l’equilibri territorial i la seva sostenibilitat ambiental així com el 
benestar de la població. 
El Pacte pretén reforçar la col·laboració entre tots els actors de la Comarca implicats 
en activitats formatives professionalitzadores i en favor de l’ocupació per tal 
d’aconseguir els següents objectius: 

 Promoure i dignificar la formació professional tot al llarg de la vida a la 
Comarca per a aconseguir una població activa més qualificada. 
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 Respondre a les necessitats de qualificació de la Comarca i del teixit econòmic, 
desenvolupant una oferta formativa de qualitat i adaptada a les seves 
necessitats. 

 
 Generar les condicions per a l’atracció i la retenció del talent professional, 

basat en la innovació, que contribueixi al desenvolupament econòmic i social 
de la Comarca. 

 
 Promoure l’ocupació de qualitat i el millor funcionament del mercat de treball 

local per reforçar la cohesió social i les capacitats de desenvolupament 
professional i personal de la població.  

 
 Fomentar la mobilitat internacional dels joves per contribuir a l’adquisició d’un 

visió global i intercultural per fer front als grans reptes de l’època.  
 

 Contribuir a generar el consens necessari per a una col·laboració efectiva entre 
el sector públic i el privat i entre tots els actors socio-econòmics de la Comarca.     

 
En aquesta sessió constitutiva del Pacte s’aprova per unanimitat el reglament adjunt 
que regularà el seu funcionament i es nombra el primer President del Pacte, càrrec 
que recau per voluntat unànime de tots els presents en .............................” 
 
Segon.- Nomenar els Srs. Estanis Vayreda i Josep Berga com a representants 
institucionals de l’Ajuntament d’Olot a l’esmentat Pacte 
 
Tercer.- Encomanar a l’Institut Municipal d’Educació la participació tècnica al Pacte 
 
Quart.- Encomanar la secretaria tècnica del pacte de DinàmiG 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.1. - APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA PER A LA CREACIÓ D'UNA 
BORSA DE TREBALL DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL, CATEGORIA 

TÈCNIC/A D'OCUPACIÓ 
 
Núm. de referència : X2018034940     
 
Vist l’expedient administratiu, antecedents corresponents i la petició de la cap de 
l’àrea de Progrés Econòmic de l’Ajuntament d’Olot demanant la incorporació de 
personal laboral temporal, categoria tècnic/a d’ocupació, grup A2, per a cobrir 
possibles vacants derivades de les diverses convocatòries de subvencions del Servei 
d’Ocupació de Catalunya per dur a terme projectes de polítiques actives d’ocupació a 
les quals s’hagi presentat l’Ajuntament d’Olot. 
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot no disposa d’una borsa de personal laboral temporal, 
categoria tècnic/a d’ocupació. 
 
En relació a l’expedient RH122018000022, l’Alcalde, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria per a la creació d’una borsa de treball de 
personal laboral temporal de l’Ajuntament d’Olot i organismes autònoms per a la 
categoria de tècnic/a d’ocupació, grup A2, per a cobrir possibles vacants derivades de 
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les diverses convocatòries de subvencions del Servei d’Ocupació de Catalunya per 
dur a terme projectes de polítiques actives d’ocupació a les quals s’hagi presentat 
l’Ajuntament d’Olot. 
 
Segon.- Publicar les bases i la convocatòria íntegrament al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona i a la pàgina web de l’Ajuntament d’Olot www.olot.cat (seu 
electrònica – convocatòries de personal). 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. OBRES 
 

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

OBRES DEL PASSEIG VORA RIU AL BARRI DE SANT MIQUEL D'OLOT, TRAM 1 
(MIRADOR); I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 

 
Núm. de referència : X2018035203    
 

Tipus contracte OB D'OBRES 
Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 
Criteris UN ÚNIC CRITER 

  
Antecedents 
 
Vist l’informe motivant la necessitat e idoneïtat de contractar les obres corresponents 
al projecte del passeig vora riu al Barri de Sant Miquel d’Olot, Tram 1 (Mirador), emès 
pels serveis tècnics de l’Àrea d’Infraestructura i Urbanisme de l’Ajuntament d’Olot, als 
efectes del que disposa l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes 
del sector públic (LCSP). 
 
Vist que l’objecte de la contractació és l’execució de les obres corresponents al  
passeig vora riu al Barri de Sant Miquel d’Olot, Tram 1 (mirador), d’acord amb el 
projecte aprovat per la Junta de Govern Local en sessió ordinària del dia 18 d’octubre 
de 2018, amb un pressupost total de contracte de 49.999,79€ (IVA inclòs). 
 
Atès que, de conformitat amb el que disposa l’article 116 de la LCSP la celebració de 
contractes per part de les administracions públiques requerirà la prèvia tramitació de 
l’expedient, que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del 
contracte en els termes previstos a l’article 28 de l’esmentada LCSP. 
 
Vist que a l’expedient s’han incorporat el Plec de clàusules administratives particulars i 
el projecte, d’acord amb el que disposa l’article 116.3 de la LCSP. 
 
El valor estimat del contracte és de  41.322,14 €, IVA exclòs, als efectes de determinar 
el procediment d'adjudicació i la publicitat. 

Atès que aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu d’obres d’acord 
amb el previst als articles 25 i 13 de la LCSP .  
 
Tenint en compte el valor estimat del contracte, i atès que el procediment a seguir per 
a l'adjudicació del contracte és l'obert simplificat abreujat en virtut de l’article 159.6 de 
la LCSP.  
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Atès que d’acord amb la informació d’Intervenció hi ha crèdit suficient a la partida 
consignada i pot ordenar-se la despesa proposada. 
 
Examinada la documentació que consta a l’expedient, vist l’informe de Secretaria i de 
conformitat amb allò establert a la Disposició Addicional Segona de la LCSP. 
 
De conformitat amb el decret de l'Alcaldia de 26  de juny de 2015 de delegació de 
competències, la competència per a l'aprovació d'aquest acord està delegada a la 
Junta de Govern Local.   
 
Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la 
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret de data 27 
d’octubre de 2017. 
 
I vist l’expedient adminsitratiu núm.  CCS12018000026 com a regidora delegada 
d'Organització, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- INICIAR l'expedient de contractació de les obres  del passeig vora riu al Barri 
de Sant Miquel, Tram 1 (Mirador),  incorporant-hi la documentació a què fa referència 
l'article 116 del LCSP. 
  
Segon.- APROVAR l'expedient de contractació administrativa de les  obres del passeig 
vora riu al Barri de Sant Miquel , Tram 1 (Mirador), amb un import de licitació de  
quaranta-nou mil nou-cents noranta-nou  euros amb setanta-nou cèntims (49.999,79 
€), IVA inclòs, i un termini  màxim d'execució de 3 mesos. 
 
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la 
contractació de les obres del passeig vora riu al Barri de Sant Miquel , Tram 1 
(mirador). 
 
Quart.- DISPOSAR l’obertura del procediment d’adjudicació que es tramitarà de forma 
ordinària, per procediment obert simplificat abreujat, aplicant més d’un criteri 
d’adjudicació, quantificables automàticament, d’acord amb el que disposen els articles 
145, 146 i 159 de la LCSP, i procedir a la seva publicació, així com de la present 
resolució en el Perfil del Contractant de conformitat amb els articles 117 i 135 de la 
LCSP. 
  
Cinquè.- APROVAR i AUTORITZAR la despesa, corresponent a l’exercici 2018, 
d’import 40.712,82 € IVA inclòs, corresponent al pressupost d’execució del projecte 
de  les obres, dels quals 33.646,96€  corresponen al pressupost base i 7.065,86 a 
l’import de l’’IVA, calculat al tipus del 21%. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200  Despeses 18140  1532 61912 40712.82 ACTUACIONS BARRI DE SANT MIQUEL 

(PR18) 
100 001 001 001 000 000 

 

- La  resta, 8.286,97 €  anirà  amb càrrec al pressupost de l’exercici 2019. 
 
Sisè.- CONVOCAR la licitació  de les obres del passeig vora riu al Barri de Sant Miquel 
, Tram 1 (Mirador), que es tramitarà pel procediment obert simplificat abreujat i 
procedir a la seva publicació, així com de la present resolució en el Perfil del 
Contractant de conformitat amb els articles 117 i 135 de la LCSP. 
 
Setè.- El responsable del contracte, la direcció de les obres i la coordinació de 
seguretat i salut anirà a càrrec  dels  arquitectes Sr. Eduard Callís Freixas i Sr.Guillem 
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Moliner Milhau (Unparell d’arquitectes).  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.2. - TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ I INSTAL·LACIÓ D'UN MÒDUL 
PREFABRICAT DE PLANXA ANNEX A LES  INSTAL·LACIONS CAMP FUTBOL 
CARRER PIC DEL BAC (CLUB ESPORTIU JOVENTUT SANT PERE MÀRTIR) 

 
Núm. de referència : X2018035108     
 
Tipus de Contracte OB D'OBRES 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 
Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar els treballs de construcció i instal·lació d’un 
mòdul prefabricat de planxa annex a les instal·lació del  camp de futbol del carrer Pic 
del Bac (Club Esportiu Joventut Sant Pere Màrtir),  com es desprèn de l’informe de 
data 13 de novembre de 2018, emès pel Sr. Ramon Prat Molas, Cap de l’Àrea 
d’Infraestructures,Urbanisme i Brigada. 

Segon.- Atès que es tracta d’una obra amb una unitat funcional tal i com es desprèn de 
la memòria  valorada redactada per l’arquitecte tècnic Sr. Per Rifà Tenas. 

Tercer.- Vistos els pressupostos presentats i que es valora favorablement el 
pressupost presentat per l’empresa MECANIQUES HOMS OLOT SL. 

Quart.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals 
de contractació. 
 
Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa MECANIQUES HOMS OLOT 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 d’obres regulada a l’article 13 de la mateixa. 

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

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

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

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012018000600 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
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Primer.-  Aprovar l’informe emès pel  Sr. Ramon Prat Molas, Cap de l’Àrea 
d’Infraestructures, Urbanisme i Brigada, de data 13 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 de l’empresa MECANIQUES HOMS OLOT SL, amb NIF núm. B1778363-0, el 
contracte menor dels treballs de construcció i instal·lació d’un mòdul prefabricat de 
planxa annex a les instal·lació del  camp de futbol del carrer Pic del Bac (Club Esportiu 
Joventut Sant Pere Màrtir), pel preu de nou mil vuit-cents seixanta-cinc euros amb 
tretze cèntims (9.865,13 €) , IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en vuit mil cent cinquanta-tres euros  (8.153 €) de 
pressupost net i  mil set-cents dotze euros amb tretze cèntims (1.712,13 €)  d’IVA 
calculat amb un tipus del 21 % 
 
Tercer.- El termini d’execució de les obres serà de quinze (15) dies a comptar de la 
data de notificació de l’acord d’adjudicació. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 9.865,13 €) , IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida 18.330.342.63211 “ actuacions camp de futbol Sant Pere Màrtir” del 
Pressupost municipal. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18330  342  63211 9865.13 ACT. CAMP FUTBOL SANT  

PERE MARTIR (PR18-10.000) 
100 001 001 001 000 000 

 
Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i adjuntarà 
una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número 
d’expedient CC012018000600. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa MECANIQUES HOMS OLOT SL 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SERVEIS 
 

7.3.1. - DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA CONTRACTE EN RÈGIM DE 
LLOGUER DEL SUBMINISTRAMENT DE L'ENLLUMENAT ORNAMENTAL 

NADALENC A LA CIUTAT D'OLOT. LOT 1 (ÀREA COMERCIAL) 
 
Núm. de referència : X2016023903     
 
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 27 d’octubre de 2016 va adjudicar 
a l’empresa “XIMENEZ CATALUNYA, SLU” amb NIF B65848889, el contracte en 
règim de lloguer del subministrament de l’enllumenat ornamental nadalenc a la Ciutat 
d’Olot. LOT 1 ( Àrea Comercial) per un import anual de 37.723,79 € (IVA exclòs); i per 
un termini de dos anys.  
 
Per tal de garantir la correcte execució del contracte, en data 14 d’octubre de 2016 
l’empresa Ximenez Catalunya, SLU va dipositar una garantia definitiva d’import 
1.186,19 € . 
 
Atesa la sol·licitud presentada per l’empresa “Ximenez Catalunya, SLU” Registre 
d’Entrada núm. E 2018016153 de data 4 d’octubre de 2018, en relació a la devolució 
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de la fiança del contracte en règim de lloguer del subministrament de l’enllumenat 
ornamental nadalenc a la Ciutat d’Olot. LOT 1 i LOT 2. 
 
Atès que el Sr. Xevi Marty Matas, director tècnic de la Brigada Municipal en  data 9 de 
novembre de 2018, informa favorablement  favorable a la devolució de la garantia del 
contracte en règim de lloguer del subministrament de l’enllumenat ornamental 
nadalenc a la Ciutat d’Olot. LOT 1 (Àrea Comercial)  
 
I vist  l’expedient  administratiu núm. CCS12016000030 i antecedents corresponents, 
la regidora delegada  d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords: 
  
PROCEDIR a la devolució de la garantia definitiva d’import mil cent vuitanta-sis 
euros amb dinou cèntims (1.186,19 €) dipositada per l’empresa “XIMENEZ 
CATALUNYA, SLU” amb NIF. B65848889, en data. 14 d’octubre de 2016 per tal de 
garantir el contracte en règim de lloguer del subministrament de l’enllumenat 
ornamental nadalenc a la Ciutat d’Olot. LOT 1 ( Àrea Comercial); atesos els 
antecedents descrits.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.3.2. - DEVOLUCIÓ GARANTIA DEFINITIVA  DEL  CONTRACTE EN RÈGIM DE 
LLOGUER DEL SUBMINISTRAMENT DE L'ENLLUMENAT ORNAMENTAL 
NADALENC DE LA CIUTAT D'OLOT. LOT 2 (ACCESSOS I ROTONDES) 

 
Núm. de referència : X2016023574     
 
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 27 d’octubre de 2016 va adjudicar 
a l’empresa “XIMENEZ CATALUNYA, SLU” amb NIF B65848889, el contracte en 
règim de lloguer del subministrament de l’enllumenat ornamental nadalenc a la Ciutat 
d’Olot. LOT 2 ( Accessos i Rotondes) per un import anual de 18.160,51€ (IVA exclòs); i 
per un termini de dos anys.  
 
Per tal de garantir la correcte execució del contracte, en data 14 d’octubre de 2016 
l’empresa Ximenez Catalunya, SLU va dipositar una garantia definitiva d’import  
908,03 € . 
 
Atesa la sol·licitud presentada per l’empresa “Ximenez Catalunya, SLU” Registre 
d’Entrada núm. E 2018016153 de data 4 d’octubre de 2018, en relació a la devolució 
de la fiança del contracte en règim de lloguer del subministrament de l’enllumenat 
ornamental nadalenc a la Ciutat d’Olot. LOT 1 i LOT 2. 
 
Atès que el Sr. Xevi Marty Matas, director tècnic de la Brigada Municipal en  data 9 de 
novembre de 2018, informa favorablement  favorable a la devolució de la garantia del 
contracte en règim de lloguer del subministrament de l’enllumenat ornamental 
nadalenc a la Ciutat d’Olot. LOT 2 (Accessos i Rotondes).  
 
I vist  l’expedient  administratiu núm. CCS12016000029 i antecedents corresponents, 
la regidora delegada  d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords: 
  
PROCEDIR a la devolució de la garantia definitiva d’import  nou-cents vuit euros 
amb tres cèntims (908,03 €) dipositada per l’empresa “XIMENEZ CATALUNYA, 
SLU” amb NIF. B65848889, en data. 14 d’octubre de 2016 per tal de garantir el 
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contracte en règim de lloguer del subministrament de l’enllumenat ornamental 
nadalenc a la Ciutat d’Olot. LOT 2 ( Accessos i Rotondes); atesos els antecedents 
descrits.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.4. - DEVOLUCIÓ  GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE  DELS SERVEIS 
TÈCNICS DE SONORITZACIÓ I IL·LUMINACIÓ DELS ESCENARIS DE LES 

FESTES DEL TURA 
 
Núm. de referència : X2018019421     
 
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 30 d’agost de 2018 va adjudicar a 
l’empresa BTM SOUND, SL amb NIF núm. B17571175  els serveis  tècnics de 
sonorització i il·luminació dels escenaris de les Festes del Tura, pel preu de 49.126 € 
(IVA inclós). 
 
En data 20 d’agost de 2018  l’empresa BTM SOUND, SL ha constituït una garantia 
definitiva d’import 2.030 € per tal de garantir la correcta execució del contracte.  
 
D’acord amb  la clàusula 36 del PCAP el termini de garantia del contracte es fixa en 2 
mesos a comptar des de la data  de l’acta formal de recepció del contracte, el qual es 
va formalitzar en data  3 de setembre de 2018. 
 
Atès que en data 9 de novembre de 2018 el Sr. Jordi Serrat Cruz, director de l’Àrea de 
Festes, informa favorablement la devolució de la garantia  del  contracte dels serveis  
tècnics de sonorització i il·luminació dels escenaris de les Festes del Tura. 
 
I vist  l’expedient  administratiu núm. CCS12018000013 i antecedents corresponents, 
la regidora delegada  d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords: 
 
PROCEDIR  a la devolució de la garantia definitiva d’import dos mil trenta euros 
(2.030 €) dipositada per l’empresa BTM SOUND, SL amb NIF núm. B17571175, en 
data 20 d’agost de 2018 per tal de garantir la correcta execució del contracte dels 
serveis  tècnics de sonorització i il·luminació dels escenaris de les Festes del 
Tura¸d’acord amb els antecedents descrits.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.5. - DEVOLUCIÓ DE LA  FIANÇA  CORRESPONENT A  L'AUTORITZACIÓ 
ADMINISTRATIVA D'ÚS PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC PER INSTAL·LAR UNA 

PARADA DESTINADA A XURRERIA DURANT LES FESTES DE TURA 2018. 
 
Núm. de referència : X2018023948     
 
 La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 23 d’agost de 2018 va adjudicar 
al Sr. JOAN JOFRE PARAROLS l’autorització d’ús privatiu del domini públic per 
instal·lar i explotar una parada destinada a xurreria durant les Festes del Tura 2018. 
 
En data 25 d’agost de 2018 el Sr. Joan Jofre Pararols va dipositar una  garantia 
definitiva d’import 120€ d’acord amb la clàusula 14 del PCAP i per tal de garantir la 
correcta execució de l’autorització  
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Atès que en data 12 de novembre de 2018 la  Sra. Ariadnna Villegas Torras, Gerent 
del DinàmiG, informa favorablement la devolució de la fiança esmentada. 
 
I vist l’expedient administratiu núm.  CCS12018000018 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords: 
 
PROCEDIR  a la devolució de la garantia definitiva d’import cent vint euros (120 €) 
dipositada pel Sr. JOAN JOFRE PARAROLS amb NIF  núm. ****  en data 25 d’agost 
de 2018, per tal de garantir el contracte d’autorització d’ús privatiu del domini públic 
per instal·lar i explotar una parada destinada a xurreria durant les Festes del Tura 
2018, atesos els antecedents descrits.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.6.1 - MODIFICACIÓ CONTRACTE D'ARRENDAMENT LOCAL AL CARRER 
CARNISSERIES NÚM. 6 EN EL MARC DEL PROJECTE "EL TALLER DELS 

SASTRES" 
 
Núm. de referència : X2018027443     
 
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 ha arrendant diversos locals buits en l’àmbit del projecte “El Taller 
dels Sastres”, per tal de subarrendar-los, prèvia convocatòria de pública concurrència, 
a nous emprenedors per desenvolupar-hi activitats econòmiques singulars de caràcter 
cultural, artístic, artesà i de comerç tradicional i de proximitat. 

 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 6 de setembre de 2018, va acordar 
contractar amb el Sr. Luis Serra Rebugent, l’arrendament del local situat als baixos del 
núm. 6 del carrer Carnisseries (referència cadastral 7904803DG5770S0001UQ), amb 
una superfície de 54 m2, per destinar-lo al projecte “El Taller dels Sastres”. 
 
Considerant que, a partir del procés de pública concurrència per adjudicar els locals a 
nous emprenedors, han aparegut noves circumstàncies que obliguen a modificar els 
contractes inicialment pactats en aspectes que es consideren fonamentals, com ara, el 
cost de les obres, el sistema de pagament d’aquestes obres, la moratòria en el 
pagament del lloguer o la durada d’aquest arrendament. 

Considerant les competències atorgades als municipis 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. 
 
Vist l’expedient administratiu 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 del següent acord: 
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Primer.- MODIFICAR el contracte de l’arrendament del local situat als baixos del núm. 
6 del carrer Carnisseries (referència cadastral 7904803DG5770S0001UQ), amb una 
superfície de 54 m2, per destinar-lo al projecte “El Taller dels Sastres”, subscrit amb el 
Sr. LUIS SERRA REBUGENT, titular del DNI, núm. ****, per acord de la Junta de 
Govern Local de data 6 de setembre de 2018. 
 
Segon.- Reintegrar l’import de  quatre-cents cinquanta-nou euros amb vuitanta cèntims 
(459,80 €)  corresponent al lloguer dels mesos de novembre i desembre de 2018, a la 
partida “lloguers” del pressupost municipal. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1805214 Despeses 18130  920  202000 -459.80 LLOGUERS 100 001 001 001 000 000 

 
Tercer.-  Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura del corresponent contracte.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.6.2 - MODIFICACIÓ CONTRACTE D'ARRENDAMENT LOCAL DE LA PLAÇA 
MAJOR NÚM. 5 - C/PRESÓ VELLA, 10 EN EL MARC DEL PROJECTE "EL TALLER 

DELS SASTRES" 
 
Núm. de referència : X2018027451     
 
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 ha arrendant diversos locals buits en l’àmbit del projecte “El Taller 
dels Sastres”, per tal de subarrendar-los, prèvia convocatòria de pública concurrència, 
a nous emprenedors per desenvolupar-hi activitats econòmiques singulars de caràcter 
cultural, artístic, artesà i de comerç tradicional i de proximitat. 

 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 6 de setembre de 2018, va acordar 
contractar amb la societat Gran Forat, SL (NIF, núm. B17397860) l’arrendament del 
local situat als baixos del núm. 5 de la Plaça Major cruïlla amb el núm. 10 del carrer 
Presó Vella (referència cadastral 7903306DG770S0001OQ), amb una superfície de 45 
m2 de comerç i 45 m2 d’oficina, per destinar-lo al projecte “El Taller dels Sastres”. 
 
Considerant que, a partir del procés de pública concurrència per adjudicar els locals a 
nous emprenedors, han aparegut noves circumstàncies que obliguen a modificar els 
contractes inicialment pactats en aspectes que es consideren fonamentals, com ara, el 
cost de les obres, el sistema de pagament d’aquestes obres, la moratòria en el 
pagament del lloguer o la durada d’aquest arrendament. 

Considerant les competències atorgades als municipis 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. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, que serveixen de motivació 
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a la present resolució, la regidora delegada d’Organització, proposa a la Junta de 
Govern Local l'adopció del següent acord: 
 
Primer.- MODIFICAR el contracte de l’arrendament del local situat als baixos del núm. 
5 de la Plaça Major - carrer Presó Vella, núm. 10, (referència cadastral 
7903306DG770S0001OQ), amb una superfície de 45 m2 de comerç i 45 m2 d’oficina, 
per destinar-lo al projecte “El Taller dels Sastres”, subscrit amb la societat Gran Forat, 
SL (NIF, núm. B17397860),  per acord de la Junta de Govern Local de data 6 de 
setembre de 2018. 
 
Segon.- Reintegrar l’import de  cinc-cents euros amb noranta-quatre cèntims 
(500,94 €)  corresponen al lloguer dels mesos de novembre i desembre de 2018, a la 
partida “lloguers” del pressupost municipal. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1805215 Despeses 18130  920  202000 -500.94 LLOGUERS 100 001 001 001 000 000 
 

Tercer.-  Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura del corresponent contracte.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.6.3 - MODIFICACIÓ CONTRACTE D'ARRENDAMENT LOCAL DEL CARRER 
DELS SASTRES NÚM. 14 EN EL MARC DEL PROJECTE "EL TALLER DELS 

SASTRES" 
 
Núm. de referència : X2018027453     
 
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 ha arrendant diversos locals buits en l’àmbit del projecte “El Taller 
dels Sastres”, per tal de subarrendar-los, prèvia convocatòria de pública concurrència, 
a nous emprenedors per desenvolupar-hi activitats econòmiques singulars de caràcter 
cultural, artístic, artesà i de comerç tradicional i de proximitat. 

La Junta de Govern Local, en sessió de data 6 de setembre de 2018, va acordar 
contractar amb el Sr. Luís Pujolrás Fábrega, l’arrendament del local situat als baixos 
del núm. 14 del carrer dels sastres, (referència cadastral 7904104DG5770S0001AQ), 
amb una superfície de 70 m2, per destinar-lo al projecte “El Taller dels Sastres”. 
 
Considerant que, a partir del procés de pública concurrència per adjudicar els locals a 
nous emprenedors, han aparegut noves circumstàncies que obliguen a modificar els 
contractes inicialment pactats en aspectes que es consideren fonamentals, com ara, el 
cost de les obres, el sistema de pagament d’aquestes obres, la moratòria en el 
pagament del lloguer o la durada d’aquest arrendament. 

Considerant les competències atorgades als municipis 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 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 del següent acord: 
 
Primer.- MODIFICAR el contracte de l’arrendament del local situat als baixos del núm. 
14 del carrer dels sastres, (referència cadastral 7904104DG5770S0001AQ), amb una 
superfície de 70 m2, per destinar-lo al projecte “El Taller dels Sastres”, subscrit amb el 
Sr. LUÍS PUJOLRÁS FÁBREGA, titular del DNI, núm. ****, per acord de la Junta de 
Govern Local de data 6 de setembre de 2018. 
 
Segon.- Reintegrar l’import de sis-cents euros amb setze cèntims (600,16 €) 
corresponent al lloguer dels mesos de novembre i desembre de 2018, a la partida 
“llloguers” del pressupost municipal. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200230 1805216 Despeses 18130  920  202000 -600.16 LLOGUERS 100 001 001 001 000 000 

 
Tercer.-  Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura del corresponent contracte.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
7.7. - ACTUACIÓ  ESPECTACLE "DANCING WITH  FROGS" EN EL MARC CICLE 

DE RÈPLIQUES DEL FESTIVAL SISMÒGRAF -PRIMAVERA 
 
Núm. de referència : X2018035121     
 
Tipus de Contracte SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 
Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 
 
L’Ajuntament d’Olot requereix contractar diferents espectacles de dansa en el marc del 
cicle de Rèpliques de Primavera del Festival Sismògraf. 
 
Dins la programació de cicle de Rèpliques de Primavera del Festival Sismògraf, es 
troba l’espectacle de dansa anomenat DANCING WITH FROGS de la companyia Sol 
Picó representat per l’empresa SOL PICO CIA DE DANZA SL  amb NIF B63130869. 
Aquest espectacle està programat pel dia 1 de març de 2019 al Teatre Principal d’Olot  
a les 21 hores.  
 
Atès que el contracte administratiu es tipifica com a contracte de serveis, d’acord amb 
l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
(LCSP) 
Atès que ens trobem davant d’un contracte de serveis artístics, aquesta contractació 
ha de ser considerada de caràcter privat, de conformitat amb allò que disposa l’article 
25.1.a)1º de la LCSP. 
 
D’acord amb el previst als articles 118 i 131 de la LCSP  
 
Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 18 400.334.227991 “ actuacions sismògraf” i 
pot ordenar-se la despesa. 
 
Atès les competències que la disposició addicional segons de la LCSP i les 
delegacions efectuades pel cartipàs municipal  



 
 
 

 17 

Vist l’expedient administratiu núm: CC012018000601 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’informe emès per la Sra. Susanna Alsina Coll, Directora Executiva 
del Festival Sismògraf,  de data 13 de novembre de 2018,   en el que es motiven les 
necessitats de contractar. 
 
Segon.-  Adjudicar a favor de l’empresa SOL PICO CIA DE DANZA SL, amb NIF. 
B63130769,  el contracte que té per objecte l’actuació “DANCING WITH FROGS”  de 
la Cia Sol Picó, que tindrà lloc el dia 1 de març de 2019 al Teatre Principal d’Olot, en el 
marc cicle de Rèpliques del Festival Sismògraf-Primavera,  per un import de deu mil 
set-cents nou euros (10.709 €) IVA inclòs. 
 
L’esmentat preu es desglossa en  vuit mil vuit-cents cinquanta euros amb quaranta-un 
cèntims (8.850,41 €) de pressupost  net i mil vuit-cents cinquanta-vuit euros amb 
cinquanta-nou cèntims (1.858,59 €) de’IVA calculat al 21 %. 
 
Tercer.- APROVAR i Disposar la despesa corresponent  a l’exercici 2018, per un 
import de cinc mil tres-cents cinquanta-quatre euros  amb cinquanta cèntims (5.354,50 
€)  amb càrrec a la partida núm. 18.400.334.22799  “actuacions sismògraf” del 
Pressupost Municipal 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18400  334  227991 5354.50 ACTUACIONS SISMOGRAF 100 001 001 001 000 000 

 

-la resta: 5.354.50 € anirà amb càrrec a la partida “actuacions sismògraf” del 
pressupost de l’exercici 2019. 
 
Quart.-  Establir el següent  règim de pagament: 
 
-5.354,50 €, corresponents al 50% de l’import adjudicat, contra la presentació de la 
factura, per aquest import, una vegada adjudicat el contracte. 
 
-5.354,,50 €, corresponent al 50% restant, contra la presentació de la factura, una 
vegada realitzada l’actuació. 
 
Cinquè.- Notificar el present acord a l’empresa “Sol Picó Cia Danza, SL” 
 
S’aprova per unanimitat. 

 
7.8. - SERVEIS D'EXTRACCIÓ TESTIMONIS PONT DE PALAU 

 
Núm. de referència : X2018034547     
 
Tipus de Contracte SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 
Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar el servei d’extracció de testimonis del Pont del 
Palau  per tal de valorar  i  informar l’estabilitat  i estat actual de l’estructura d’aquest 
pont, com es desprèn de l’informe de data  31 d’octubre de 2018,  emès pel Sr. Xevi 
Canal Molas, tècnic de l’Àrea  d’Infraestructura i Obra pública.  
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Segon.-  Atès que es tracta d’un servei esporàdic i puntual. 

Tercer.- Atès que  es  valora favorablement la proposta presentada per l’empresa TPF 
GETINSA-EUROESTUDIOS, SL 

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

Cinquè.- Atès que una vegada fetes les comprovacions oportunes no consta que 
s’hagi adjudicat a l’empresa TPF GETINSA-EUROESTUDIOS, SL per un servei,  amb 
el mateix objecte per import superior a 15.000 euros (IVA exclòs) i en el període d’un 
any. 

Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa TPF GETINSA-EUROESTUDIOS, SL i 
atès que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la 
prestació objecte del contracte. 

Fonament jurídic 

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

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

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

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

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012018000583 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 

Primer.-  Aprovar l’informe emès pel Sr. Xevi Canal Molas, tècnic de l’Àrea 
d’Infraestructures i Obra Pública de data 31 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 TPF GETINSA-EUROESTUDIOS, SL,  amb NIF núm. B84840685,  
el contracte menor del servei  d’extracció de testimonis del Pont de Palau,  pel preu de 
quatre mil cinc-cents trenta-tres euros amb vuitanta-set cèntims (4.533,87 €),  
IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en tres mil set-cents quaranta-set euros (3.747 €) de 
pressupost net i  set-cents vuitanta-sis euros amb vuitanta-set cèntims (786,87 €) 
d’IVA calculat amb un tipus del  21 % 
 
Tercer.-  El termini per a l’execució dels serveis serà de deu (10) dies ,  a partir de la 
data de recepció de la notificació de l’adjudicació 
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Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 4.533,87 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida  18.141.151.61928 “actuacions estructurals Pont del Palau” del 
Pressupost municipal. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18141  151  61928 4533.87 ACTUACIONS ESTRUCTURALS PONT DEL 

PALAU 
100 001 001 001 000 000 

 
Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i adjuntarà 
una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número 
d’expedient CC012018000583. 

Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa per l’empresa TPF GETINSA-
EUROESTUDIOS, SL 
 
S’aprova per unanimitat. 

 
CONTRACTACIÓ. SUBMINISTRAMENTS 

 
7.9. - ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL ELÈCTRIC I 

D'ENLLUMENAT PER A LA INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT D'ABALISAMENT AL 
CAMI PEATONAL  INTERVOLCÀNIC. 

 
Núm. de referència : X2018029624     
 

Tipus 
Contracte 

SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 
Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

 
Antecedents 
  
Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 4 d’octubre de 
2018, es va aprovar l’expedient de contractació administrativa, el Plec de clàusules 
administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques del “subministrament de 
material elèctric i d’enllumenat per a la instal·lació d’enllumenat d’abalisament al camí 
peatonal intervolcànic”, mitjançant procediment obert simplificat abreujat, amb un 
pressupost de licitació de vint-i-tres mil vuit-cents cinquanta-un euros amb vuitanta-set 
cèntims (23.851,87€) IVA exclòs, i vint-i-vuit mil vuit-cents seixanta euros amb setanta-
set cèntims cèntims (28.860,77€) IVA inclòs.  
 
En data 23 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, l’empresa NOVELEC GARROTXA, SL. 
 
La Mesa de Contractació, en reunió celebrada en data 25 d’octubre de 2018, procedí a 
l’acte públic d’obertura del Sobre Únic i acordà admetre a la licitació a l’empresa 
NOVELEC GARROTXA, SL, per complir aquesta amb les condicions establertes 
legalment per contractar amb l’Administració. 
En el mateix acte, la Mesa sol·licità, als Serveis tècnics de l’àrea d’Infraestructures i 
Obra Pública, per tal que valorés la proposició presentada per l’esmentada empresa, 
d’acord amb els criteris i condicions establertes en el plec de clàusules administratives 
particulars i en el plec de condicions tècniques reguladores de la contractació. 
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De conformitat amb l’informe emès pels Serveis tècnics de l’àrea d’Infraestructures i 
Obra Pública, la Mesa de Contractació, en reunió celebrada en data 7 de novembre de 
2018, adoptà, per unanimitat, el següent acord: 

“REQUERIR a l’empresa NOVELEC GARROTXA, SL per tal que aporti la 
documentació tècnica necessària que permeti comprovar i verificar que els materials 
ofertats en la seva proposició compleixen amb les condicions i requisits establerts en 
el Plec de prescripcions tècniques reguladores de la contractació.” 

Atès que l’empresa NOVELEC GARROTXA, SL presentà la documentació tècnica 
requerida dins el termini atorgat a l’efecte. 

Vist l’informe de valoració de l’única oferta presentada, emès en data 8 de novembre 
pels Serveis tècnics de l’àrea d’Infraestructura i Obra Pública, la Mesa de Contractació, 
en reunió celebrada en data 9 de novembre de 2018, adoptà, per unanimitat, el 
següent acord: 

“Primer.- Requerir a l’empesa NOVELEC GARROTXA, SL, a fi i efecte que dins del 
termini de 7 dies hàbils a comptar des de la data d’enviament del requeriment 
electrònic presenti la següent documentació: 

- Acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries. 
- Acreditació d’estar al corrent de les obligacions de Seguretat Social 
- Acreditació d’estar al corrent del pagament de l’Impost d’Activitats 

Econòmiques 
- Escriptura de constitució de la societat i les seves modificacions, degudament 

inscrita en el Registre Mercantil. 
- NIF de l’empresa  
- Escriptura de Poder del representant de la societat, degudament inscrita en el 

Registre Mercantil i el seu DNI. 

Segon.- Tornar-se a reunir un cop aportada la documentació requerida per qualificar-la 
i formular, si s’escau, la proposta d’adjudicació del contracte de “subministrament de 
material elèctric i d’enllumenat per a la instal·lació d’enllumenat d’abalisament al Camí 
peatonal intervolcànic.” 

Atès que l’empresa NOVELEC GARROTXA, SL presentà la documentació requerida 
dins el termini atorgat a l’efecte, la Mesa de contractació, en reunió celebrada en data 
12 de novembre de 2018, adoptà, per unanimitat, el següent acord: 

“ELEVAR a la Junta de Govern Local la proposta d’adjudicació del contracte de 
“subministrament de material elèctric i d’enllumenat per a la instal·lació d’enllumenat 
d’abalisament al Camí peatonal intervolcàni”, a favor de l’empresa NOVELEC 
GARROTXA, SL, en ser l’única oferta presentada i complir aquesta amb els requisits i 
condicions exigits en els plecs reguladors de la contractació, i d’acord amb la 
proposició que a continuació es detalla: 
 Preu del contracte: 

- Preu del contracte net ......................... 23.590,21€, IVA exclòs 
 Termini de garantia del subministrament: 

Increment de 5 anys més del termini de garantia exigit (total 10 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. 
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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. CCS12018000025, com a regidora delegada 
d’Organització, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següent acord: 
 
Primer.- ADJUDICAR el contracte del “subministrament de material elèctric i 
d’enllumenat per a la instal·lació d’enllumenat d’abalisament al camí peatonal 
intervolcànic”, a favor de l’empresa NOVELEC GARROTXA, SL, amb NIF. B-
55149934 pel preu de VINT-I-VUIT MIL CINC-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS 
AMB QUINZE CÈNTIMS (28.544,15€), IVA inclòs, que es desglossa en:  
 
VINT-I-TRES MIL CINC-CENTS NORANTA EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS 
(23.590,21 €) + IVA: QUATRE MIL NOU-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB 
NORANTA-QUATRE CÈNTIMS (4.953,94 €). 
  
Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de 
clàusules administratives particulars i al plec de condicions tècniques reguladores de la 
contractació, aprovats per la Junta de Govern Local de data 4 d’octubre de 2018, així 
com amb l’oferta presentada per l’adjudicatari.  
 
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: 2018.140.1532.61912 
“actuacions Barri de Sant Miquel” 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1805512 Despeses 18140  1532 61912 28544.15 ACTUACIONS BARRI DE SANT MIQUEL 

(PR18) 
100 001 001 001 000 000 

200210 1805512 Despeses 18140  1532 61912 -316.62 ACTUACIONS BARRI DE SANT MIQUEL 
(PR18) 

100 001 001 001 000 000 

 
Quart.- El termini màxim per portar a terme el lliurament de la totalitat del material 
objecte del contracte s’estableix en 2 mesos, a partir de la formalització del contracte i 
el termini de garantia de 10 anys. 
  
Cinquè.- Nomenar responsable del contracte al Sr. Ramon Prat Molas, Cap de l’àrea 
d’Infraestructures i Obra Pública de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Sisè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i publicar l’adjudicació en el 
Perfil del Contractant, de conformitat amb l’article 151.1 de la LCSP.  
 
Setè.- 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. 
  
Vuitè.- 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. 
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S’aprova per unanimitat. 
 

7.10. - SERVEI D'ELABORACIÓ PROPOSTA DE DISSENY DE TRAÇAT DE VIA 
CICLISTA EN L'ÀMBIT D'INTERÈS  NATURAL I/O CULTURAL DESTINADA A ÚS 

TURÍSTIC SEGUINT EL RIU FLUVIÀ  PEL SEU PAS PER OLOT 
 
Núm. de referència : X2018032102     
 
Tipus de Contracte SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 
Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar els serveis per a l’elaboració d’una proposta 
de disseny de traçat de Via Ciclista en àmbit d’interès natural i/o cultural destinada a 
ús turístic seguint el Riu Fluvià,  en el seu pas per Olot;  com es desprèn de l’informe 
de data 22 d’octubre de 2018,  emès pel Sr, Ramon Prat Molas, Cap de l’Àrea 
d’Infraestructures, Urbanisme i Brigada. 

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

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar els serveis per 
a l’elaboració d’una proposta de disseny de traçat de Via Ciclista en àmbit d’interès 
natural i/o cultural destinada a ús turístic seguint el Riu Fluvià,  en el seu pas per Olot : 

-D.C.D. Taller Ambiental, SL. 

-Enigest, SL  

-Martirià Figueras Feixas  

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada pel Sr. 
MARTIRIÀ FIGUERAS FEIXAS per haver presentat l’oferta més econòmica. 

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

Sisè.- Atès que una vegada fetes les comprovacions oportunes no consta que s’hagi 
adjudicat al Sr. MARTIRIÀ FIGUERAS FEIXAS per un servei, amb el mateix objecte 
per import superior a 15.000 euros (IVA exclòs) i en el període d’un any. 
 
Setè.- Vista la capacitat d’obrar del Sr. MARTIRIÀ FIGUERAS FEIXAS 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 
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l’expedient administratiu. 

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

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

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012018000548 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 

Primer.-  Aprovar l’informe emès pel Sr, Ramon Prat Molas, Cap de l’Àrea 
d’Infraestructures, Urbanisme i Brigada, de data 22 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 del Sr. MARTIRIÀ FIGUERAS FEIXAS, amb NIF núm. ****, el contracte menor 
dels serveis per a l’elaboració d’una proposta de disseny de traçat de Via Ciclista en 
àmbit d’interès natural i/o cultural destinada a ús turístic seguint el Riu Fluvià,  en el 
seu pas per Olot;  pel preu de setze mil sis-cents seixanta-un euros amb setanta 
cèntims (16.661,70 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en tretze mil set-cents setanta euros (13.770 €)  de 
pressupost net i dos mil vuit-cents noranta-un euros amb setanta cèntims (2.891,70 €) 
d’IVA calculat amb un tipus del 21 %. 
 
Tercer.- El termini per a l’execució dels serveis serà d’un mes, a partir de la data de 
recepció de la notificació de l’adjudicació 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 16.661,70 €,  IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida 18.140.151.64003 “projecte bici carril” del Pressupost municipal. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18140  151  64003 16661.70 PROJECTE BICICARRIL (FEDER) 100 001 001 001 000 000 
 
 

Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació, i 
adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número 
d’expedient CC012018000548. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses : “C.D.C Taller Ambiental, SL”; 
“Enigest, SL” i Sr. Martirià Figueras Feixas.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.11. - SUBMINISTRAMENT D'INDUMENTÀRIA LABORAL PER AL COL·LECTIU 
GENÈRIC DE TREBALLADORS DE LA BRIGADA MUNICIPAL 

 
Núm. de referència : X2018035188     
 
Tipus de Contracte SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 
Criteris NO SENSE CRITERI 
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Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar el subministrament d’indumentària laboral per 
al col·lectiu genèric de treballadors de la Brigada Municipal, com es desprèn de 
l’informe de data 13 de novembre de 2018,  emès pel Sr. Xevi Marty Matas, director 
tècnic de la Brigada Municipal.  

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

Tercer.- Ateses les ofertes presentades per les empreses: “Tottex Uniformes, SL”; 
“Vestuari i Protecció Industrial Arnal, SLU” i Sra. Francisca Sillero Ramos. 

Quart.- Atès que s’informa favorablement l’oferta presentada per l’empresa “TOTTEX 
UNIFORMES, 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 TOTTEX UNIFORMES, SL,  per un subministrament,  amb el 
mateix objecte per import superior a 15.000 euros (IVA exclòs) i en el període d’un 
any. 
 
Setè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa TOTTEX UNIFORMES, 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 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012018000604 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 

Primer.-  Aprovar l’informe emès pel Sr. Xevi Marty Matas, director tècnic de la 
Brigada Municipal de data 13 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 
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favor de l’empresa TOTTEX UNIFORMES, SL,  amb NIF núm. B55257687, el 
contracte menor de  subministrament d’indumentària laboral per al col·lectiu genèric de 
treballadors de la Brigada Municipal, pel preu de sis mil set-cents dotze euros amb 
dos cèntims (6.712,02 €) , IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en cinc mil cinc-cents quaranta-set euros amb dotze 
cèntims (5.547,12 €) de pressupost net i  mil cent seixanta-quatre euros amb noranta 
cèntims (1.164,90 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %. 
 
Tercer.- El termini de lliurament serà de 21 dies a comptar de la data de recepció de la 
notificació de l’adjudicació. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 6.712,02€, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida 18.142.1511.221040 “vestuari Brigada” del Pressupost municipal. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18142  1511 221040 6712.02 VESTUARI BRIGADA 100 001 001 001 000 000 
 

Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i adjuntarà 
una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número 
d’expedient CC012018000604 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses : “Tottex Uniformes,SL”; “Vestuari i 
Protecció Industrial Arnal, SLU”; “Francisca Sillero Ramos”; Dept. Comptabilitat i 
Pressupostos; Dept. Tresoreria; Dept. Brigada. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.12. - CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D'UN TRAM 
DE BARANA AL C/ HORTÈNSIES 

 
Núm. de referència : X2018034150 
     
Tipus de Contracte: SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 
Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 
Primer.- Atès que és l’Ajuntament d’Olot requereix contractar el subministrament i 
instal·lació d’un tram de barana al carrer Hortènsies, per tal d’adaptar el disseny de 
l’actual a la normativa vigent i evitar possibles perills als usuaris de la vorera on està 
instal·lada, com es desprèn de l’informe de data 29 d’octubre de 2018, emès pel Sr. 
Xavier Marty i Matas, Director Tècnic de la Brigada Municipal de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Segon.- Atès que es valora favorablement l’oferta presentada per MECANISOLD SL 
per haver presentat l’oferta més favorable. 
 
Tercer.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles 
generals de contractació. 
 
Quart.- Atès que una vegada fetes les comprovacions oportunes no consta que s’hagi 
adjudicat a l’empresa MECANISOLD 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 
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118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en 
endavant LCSP). 
 
Cinquè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa MECANISOLD 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 contracte mixt regulada a l’article 18 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 de l’Ajuntament d’Olot, de data 29 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 MECANISOLD SL, amb NIF núm. B1702831-7, el contracte menor 
de subministrament i instal·lació d’un tram de barana al carrer Hortènsies pel preu de 
cinc mil tres-cents noranta-quatre euros amb setanta-sis cèntims (5.394.76 €), 
IVA inclòs. 
 
L’esmentat preu es desglossa en quatre mil quatre-cents cinquanta-vuit euros amb 
quaranta-vuit cèntims (4.458,48 €) de pressupost net i nou-cents trenta-sis euros amb 
vint-i-vuit cèntims (936,28 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21%. 
 
Tercer.- El termini màxim pel subministrament i instal·lació serà de 21 dies a comptar 
a partir de la data de recepció de la notificació d’adjudicació. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 5.394.76 €, 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  1532 210000 5394.76 CONSERVACIO VIES PUBLIQUES 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 CC012018000575. 
 
S’aprova per unanimitat. 
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8.1. - CONTRACTE D'ARRENDAMENT D'ESTANCES DE L'ANTIC HOSPITAL 
D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2018034786     
 
Atès que en l’inventari de béns municipals de l’Ajuntament d’Olot hi figura l’edifici de 
l’antic Hospital Sant Jaume com a bé demanial afectat a un servei públic. 
 
Atès que la Fundació de l’Antic Hospital ostenta l’ús de les instal·lacions de l’antic 
Hospital Sant Jaume i disposa d’espai en la seva quarta planta en aquest edifici. 
 
Atès que dues integrants de la Comunitat de les Religioses Clarisses de la Divina 
Providència es veuen amb la necessitat d’abandonar l’edifici de la Providència del 
carrer Fluvià núm. 25, necessitant una reubicació domiciliària. 
 
Per tot això, vist l’expedient administratiu SPT32018000004 i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Organització proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el contracte d’arrendament d’estances entre la Fundació Antic 
Hospital Sant Jaume d’Olot, l’Ajuntament d’Olot i les dues germanes de la Comunitat 
de les Religioses Clarisses de la Divina Providència, Sor Maria Masana Mola i Sor 
Maria Pont Calvet, per tal que puguin utilitzar com a vivenda l’espai de la quarta planta 
de l’edifici de l’antic Hospital. 
 
Segon.- Determinar que el preu de l’arrendament es fixa en 477,94 € / mes. 
 
Tercer.- La durada del contracte és vitalícia des del moment de la seva signatura. 
 
Quart.- Traslladar aquest acord a les parts interessades. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL: RESOLUCIÓ DEL RECURS DE 
REPOSICIÓ INTERPOSAT PEL SR. ****, CONTRA ACORD DE LA  JUNTA DE 

GOVERN LOCAL DE 6 D’ABRIL DE 2017, DE DENEGACIÓ D’UNA 
INDEMNITZACIÓ PER DANYS OCASIONATS A UN VEHICLE. 

 
Núm. de referència : X2017003487     
 
Vist l’escrit presentat pel Sr. **** i atesos els següents  
 

ANTECEDENTS 
 
Primer.- La Junta de Govern Local, en sessió de data 6 d’abril de 2017, va acordar 
denegar la indemnització reclamada pel Sr. **** pels danys que va partir un vehicle de 
la seva propietat, en no quedar provat el nexe causal entre els danys reclamats i el 
funcionament dels serveis públics municipals, concretament el servei municipal de 
recollida d’escombraries. 
 
Segon.- En data 24 d’abril de 2017 (Registre General de l’Ajuntament, núm. 
E2017006454), el Sr. **** va interposar recurs de reposició contra l’acord de la Junta 
de Govern Local, de data 6 d’abril de 2017, de denegació de reclamació de 
responsabilitat patrimonial. En l’escrit manifesta la seva disconformitat amb l’informe 



 28 

de la Policia Municipal i de l’empresa concessionària del servei de recollida 
d’escombraries i, en conseqüència, amb la resolució adoptada per l’Ajuntament d’Olot. 
 
Tercer.- El Síndic de Greuges de Catalunya, en escrit de data 27 d’agost de 2018 
(Registre General de l’Ajuntament, núm. E2018014183) va interessar-se per aquest 
expedient administratiu demanant que se l’informés de quina havia estat la seva 
resolució; així mateix demanava la tramesa de diversos informes obrants a l’expedient 
(informes de la Policia Municipal i informes de l’empresa concessionària del servei de 
recollida d’escombraries). 
 
Quart.- L’Ajuntamet d’Olot en escrit de data 29 d’agost de 2018 (Registre General de 
l’Ajuntament, núm. S2018020732) va contestar al Síndic de Greuges, alhora que li 
trametia els informes demanats i el text del recurs interposat pel Sr. ****. En aquest 
escrit, l’Ajuntament d’Olot assenyala expressament que “el recurs de reposició 
interposat pel Sr. **** va ser desestimat per silenci administratiu, en atenció a què en 
l’escrit de reposició no s’aportava cap nova informació o nova documentació que 
alterés els fets que havien estat considerats en la resolució de la reclamació i, en el 
ben entès, que això no provocava indefensió al Sr. ****, ja que aquesta decisió no 
impedia l’accés la jurisdicció contenciosa administrativa”. 
 
Cinquè.- El Síndic de Greuges de Catalunya, en escrit de data 28 de setembre de 
2018 (Registre General de l’Ajuntament, núm. E2018015740) va demanar que 
l’Ajuntament d’Olot emetés una resolució expressa en relació al recurs de reposició 
interposat pel Sr. ****, sense prejutjar, en cap cas, el sentit d’aquesta resolució. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- Els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, en referència al recurs potestatiu 
de reposició. 
 
Segon.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, d’acord amb l’article 106.2 de la Constitució, assenyala que “els particulars 
tenen dret a ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota 
lesió que pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui 
conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els 
casos de força major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar 
d’acord amb la Llei”. En igual sentit, l’article 81 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. 
 
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 174 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, 
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis 
causats als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels 
serveis públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes 
establerts per la legislació general sobre responsabilitat administrativa” 
 
Tercer.- Tal i com s’apuntava en la resolució de la Junta de Govern de 6 d’abril de 
2017, la determinació de si els danys que es reclamen són atribuïbles de forma directa 
i exclusiva al funcionament dels serveis públics municipals no és gens clara. En aquest 
sentit, el fet que ni la Policia Municipal ni cap altre servei de l’Ajuntament d’Olot 
intervingués directament en l’accident dificulten esbrinar com i perquè es van produir 
els danys que es reclamen, alhora que no permet acreditar la veracitat dels fets 
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relatats per la part reclamant. 
 
Les al·legacions formulades pel Sr. **** en el recurs de reposició no aporten cap nova 
informació o nova documentació que alteri els fets que havien estat considerats en la 
resolució de la reclamació de responsabilitat patrimonial. En conseqüència, no hi ha 
cap motiu que justifiqui apartar-se dels criteris adoptats en la resolució recorreguda i 
d’aquí que sigui procedent recordar el que s’apuntava en l’acord objecte del recurs de 
reposició, pel que fa als informes de la Policia Municipal i de l’empresa concessionària 
del servei de recollida d’escombraries: 
 
“El caporal de la Policia Municipal, que va atendre l’incident amb posterioritat al 
moment en què es va produir, es limita a posar de manifest les declaracions del 
propietari del vehicle, el Sr. ****. En l’informe policial que descriu el servei núm. 
31452/2017, el caporal recull les observacions realitzades desprès d’haver-se produït 
l’accident (“el vehicle marca Nissan, model Qashqai, matrícula ****, tenia el retrovisor 
del costat dret amb unes rascades a la pintura, però sense trencar”) i el relat que del 
mateix fa el Sr. ****; però sense que, en cap cas, això el converteixi en testimoni 
directe de l’accident a afectes probatoris.  
 
D’altra banda convé assenyalar –tal i com es recull en l’informe de l’empresa IGFA, 
S.A.-URBASER, S.A. UTE- que els contenidors ubicats a Olot disposen d’un 
mecanisme de frenat de les rodes i que aquest mecanisme de bloqueig -així ho 
assenyalen els operaris de l’empresa- es deixa sempre activat una vegada buidat el 
contenidor. En aquest sentit és rellevant destacar que l’empresa IGFA, S.A.-
URBASER, S.A. UTE, des de la seva professionalitat i experiència en el camp de la 
recollida de deixalles urbanes, qüestiona que els fets s’hagin produït en la forma que 
manifesta el Sr. **** i considera, a la vista de la documentació presentada en la 
reclamació, que el relat no s’adequa a la realitat”. 
 
Quart.- La càrrega de provar la certesa dels fets dels que es desprèn la reclamació, 
correspon a la part reclamant i, en aquest cas, no queda provada la relació causal 
entre els danys que es reclamen i el funcionament dels serveis municipals. La 
pretensió de la reclamant sobrepassa l’àmbit de la responsabilitat objectiva de les 
administracions públiques i deriva cap a la conversió de l’Ajuntament d’Olot en una 
mena d’asseguradora universal de qualsevol eventualitat que es produeixi a la ciutat 
amb independència de la pròpia actuació administrativa. 
 
De conformitat amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques i vist l’expedient administratiu SRP12017000002 i 
antecedents corresponents, que serveixen de motivació a la present resolució, la 
regidora delegada de l’Àrea d’Organització, proposa a la Junta de Govern Local 
l'adopció dels següents acords: 

 
RESOLC 

 
Primer.- DESESTIMAR el recurs de reposició interposat pel Sr. ****, contra l’acord de 
la Junta de Govern Local, de data 6 d’abril de 2017, pel que es denegava la 
indemnització reclamada pels danys que va partir un vehicle de la seva propietat, en 
no quedar provat el nexe causal entre els danys reclamats i el funcionament dels 
serveis públics municipals, en aquest cas, el servei municipal de recollida 
d’escombraries. 
 
Segon.- Notificar aquesta resolució a IGFA, S.A.-URBASER, S.A., UTE, 
concessionària del servei de recollida municipal d’escombraries domiciliàries i al 
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Consorci de Medi Ambient i Salud Pública de la Garrotxa (SIGMA). 
 
Tercer.- Trametre certificació d’aquests acords al Síndic de Greuges de Catalunya. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2018035247     
 
En relació a l’expedient CPG22018000137 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar la relació d’ordenacions de despeses annex núm. 18/042 per un import de 
1.393.547,07 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 1393547.07 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.1. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT RIALLES OLOT 
 
Núm. de referència : X2018035027     
 
En relació a l’expedient CPG12018000215 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir  subvenció, amb caràcter nominatiu, a l’ entitat RIALLES OLOT amb  
NIF: G17437302 per un import de 3.000,00 euros, amb càrrec a la partida 
18.500.326.480085 “SUBVENCIÓ RIALLES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1807057001 Despeses 18500  326  480085 3000 SUBVENCIO RIALLES 100 001 001 001 000 000 
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S’aprova per unanimitat. 
 

11.2. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT INTEGRA 
 
Núm. de referència : X2018035041     
 
En relació a l’expedient CPG12018000216 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir  subvenció, amb caràcter nominatiu, a l’ entitat INTEGRA amb  NIF: 
G17035445 per un import de 3.000,00 euros, amb càrrec a la partida 
18.500.326.480084 “SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ DE DISCAPACITATS 
INTELECTUALS”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1807058001 Despeses 18500  326  480084 3000 SUBVENCIO INTEGRA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 

 
11.3. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ÀMBIT DE SANT LLUC 

 
Núm. de referència : X2018035058     
En relació a l’expedient CPG12018000217 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir  subvenció, amb caràcter nominatiu, a l’ entitat ÀMBIT SANT LLUC amb  
NIF: G55262398 per un import de 2.600,00 euros, amb càrrec a la partida 
18.400.334.480081 “SUBVENCIÓ AMBIT SANT LLUC”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
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L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1807059001 Despeses 18400  334  480081 2600 SUBV. AMBIT SANT LLUC 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.4. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT AOAPIX 
 
Núm. de referència : X2018035096     
 
En relació a l’expedient CPG12018000218 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir  subvenció, amb caràcter nominatiu, a l’ entitat AOAPIX amb  NIF: 
G17343682 per un import de 2.300,00 euros, amb càrrec a la partida 
18.400.334.480083 “SUBVENCIÓ AOAPIX”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1807060001 Despeses 18400  334  480083 2300 SUBVENCIO AOAPIX 100 001 001 001 000 000 
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S’aprova per unanimitat. 
 

11.5. - APROVAR SUBVENCIÓ AL CENTRE EXCURSIONISTA OLOT 
 
Núm. de referència : X2018035101     
 
En relació a l’expedient CPG12018000219 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir  subvenció, amb caràcter nominatiu, a l’ entitat CLUB EXCURSIONSTA 
D’OLOT amb  NIF: G17132747 per un import de 2.000,00 euros, amb càrrec a la 
partida 18.400.334.480080 “SUBVENCIÓ CENTRE EXCURSIONISTA D’OLOT”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1807061001 Despeses 18400  334  480080 2000 SUBV. CENTRE EXCURSIONISTA OLOT100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.6. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ GARROTXA CULTURAL 
 
Núm. de referència : X2018035103     
 
En relació a l’expedient CPG12018000220 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir  subvenció, amb caràcter nominatiu, a l’ entitat ASSOCIACIÓ 
GARROTXA CULTURAL amb  NIF: G55221899 per un import de 1.500,00 euros, amb 
càrrec a la partida 18.400.334.480079 “SUBVENCIÓ ASSOCIACIO GARROTXA 
CULTURAL”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
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L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1807062001 Despeses 18400  334  480079 1500 SUBV. ASSOCIACIO GARROTXA CULTURAL100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.7. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CASA CULTURAL DE ANDALUCIA 
 
Núm. de referència : X2018035107     
 
En relació a l’expedient CPG12018000221 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir  subvenció, amb caràcter nominatiu, a l’ entitat CASA CULTURAL DE 
ANDALUCIA DE LA GARROTXA amb  NIF: G17350364  per un import de 1.500,00 
euros, amb càrrec a la partida 18.400.334.480082 “SUBVENCIÓ CASA CULTURAL 
ANDALUCIA”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1807063001 Despeses 18400  334  480082 1500 SUBV. CASA CULTURAL D'ANDALUSIA100 001 001 001 000 000 
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S’aprova per unanimitat. 
 

12.1. - APROVAR AVANÇAMENTS DE SUBVENCIONS 
 

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

13.1. - APROVAR CERTIFICACIONS D'OBRA 
 
Núm. de referència : X2018035151     
 
En relació a l’expedient CPG22018000136 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.1 de JOSEP VILANOVA SA corresponent a les obres del 
PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE CAMINS VEÏNALS DE BATET (DESGLOSSAT 
FASE II) amb càrrec a la partida 18.140.1532.61900 “CAMINS DE BATET (CAMÍ DE 
LA LLET)” per un import de 33.749,73 euros. 
 
Aprovar la certificació n.3 de JOSEP VILANOVA SA corresponent al PROJECTE DE 
CONSERVACIÓ I MILLORA DE LA INFRAESTRUCTURA VIÀRIA A DIVERSOS 
CARRERS DE LA CIUTAT  amb càrrec a la partida 18.140.1532.61904 “RENOVACIO 
VORERES” (PR18) per un import de 35.611,96 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 99999 69361.69 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.1. - APROVAR ENDOSSAMENT DE FACTURA 
 
Núm. de referència : X2018035147     
 
En relació a l’expedient CP022018000013, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Autoritzar l’endossament de la factura núm. 126-2018 de JOSEP VILANOVA SA per 
un import de 33.749,73 euros corresponent al PROJECTE PAVIMENTACIÓ DE 
CAMINS DE BATET al  BANC SABADELL SA  al c.c. ****. 
 
Totes les despeses que generi aquest endossament aniran a càrrec d’JOSEP 
VILANOVA SA  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.2. - APROVAR ENDOSSAMENT DE FACTURA 
 
Núm. de referència : X2018035149     
 
En relació a l’expedient CP022018000014, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 



 36 

Autoritzar l’endossament de la factura núm. 124-2018 JOSEP VILANOVA SA per un 
import de 35.611,96 euros corresponent al PROEJCTE DE CONSERVACIÓ I 
MILLORA DE LA INFRAESTRUCTURA VIÀRIA A DIVERSOS CARRERS D’OLOT al  
BBVA al c.c. ****. 
 
Totes les despeses que generi aquest endossament aniran a càrrec d’JOSEP 
VILANOVA SA  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

15.1. – APROVAR LA TAXA D’OCUPACIÓ DE COMPANYIES 
SUBMINISTRADORES 3R TRIMESTRE 2018 

 
Núm. de referència : X2018034929     
 
En relació a l’expedient IG192018000010 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d' Hisenda, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
S’acorda: 
 
Primer.- Aprovar les liquidacions del 3r trimestre de l’exercici 2018 corresponent a la 
taxa per ocupació del domini públic per empreses explotadores de serveis, de 
conformitat amb el que disposa l’article 24-1-c) del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que 
importen les quantitats que es detallen: 
 
LIQUIDACIONS DE OSL-2018-800151 A OSL-2018-800187 
 
* Gas ............................................................................................................. 10.808,79 € 
* Telefonia fixa (llevat de TELEFÒNICA DE ESPAÑA) ................................   2.509,00 €  
*Electricitat .................................................................................................... 81.445,21 € 
 
TOTAL                                                                                                            94.763,00 € 
 
Segon.- El període de cobrament en voluntària serà fins el 20 de desembre de 2018, 
transcorregut aquest termini els deutes que no s’hagin fet efectius seran exigits en via 
de constrenyiment i acreditaran el recàrrec de constrenyiment, interessos de demora i, 
en el seu cas, les costes que es produeixin. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

16.1. - APROVACIO LIQUIDACIONS ALTES IAE 1R I 2ON TRIMESTRE 2018 
 
Núm. de referència : X2018034539     
 
En relació a l’expedient administratiu AE012018000046 i vist els antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.  Aprovar les liquidacions corresponents a les altes del 1r i 2n trimestre de 

l’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES que importen les següents 
quantitats i notificar-les als titulars afectats: 
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1r trimestre 2018 
 

IAE         10.220,63.-€ 
RECÀRREC DIPUTACIÓ 1.485,92.-€ 

 
TOTAL  11.706,55.-€ 
 

 
2n trimestre 2018 

 
IAE 4.391,72.-€ 
RECÀRREC DIPUTACIÓ 625,10.-€ 

  TOTAL 5.016,82.€ 
 

Segon.  El període de cobrament en voluntària serà fins el dia 05 de gener de 2019. 
Transcorregut aquest termini, els deutes que no s’hagin fet efectius, seran 
exigits en via de constrenyiment i acreditaran el recàrrec de constrenyiment, 
interessos de demora i, en el seu cas, les costes que es produeixin. 

 
Tercer.   Procedir a la notificació de la liquidació individual als interessats afectats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
17.1. - MEMÒRIA VALORADA OBRES PER A LA SECTORITZACIÓ DE L’ESCALA 

DE LES DEPENDÈNCIES DE LA POLICIA MUNICIPAL D’OLOT.- Proposant 
aprovar 

 
Núm. de referència : X2018035294     
 
Vista la memòria valorada de les obres per a la sectorització de l’escala de les 
dependències de la policia municipal, redactada pels serveis tècnics municipals en 
data novembre de 2018, que té per objecte complir amb la normativa actual referent a 
la prevenció i extinció d’incendis, la qual cosa implica la necessitat de realitzar la 
sectorització de la única escala d’accés. 
 
Les actuacions de la planta soterrani es basaran en independitzar el quadre elèctric 
mitjançant paret d’obra ceràmica i deixant una porta d’accés. 
 
A partir d’aquí es realitzarà el tancament de l’escala, també amb obra ceràmica, a 
nivell de cada planta, i es deixaran les portes d’accés a les dependències de cada 
nivell. 
 
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 UPOM2018000036, 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 memòria valorada de les obres per a la sectorització de 
l’escala de les dependències de la policia municipal, redactada pels serveis tècnics 
municipals en data novembre de 2018. 
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament. 
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TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

18.1. - MEMÒRIA VALORADA DE CONSTRUCCIÓ DE MÒDUL ANNEX A LES 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DEL CARRER PIC DEL BAC.- Proposant aprovar 
 
Núm. de referència : X2018035309     
 
Vista la memòria valorada de construcció de mòdul annex a les instal·lacions 
esportives del carrer Pic del Bac, redactada per Pere Rifà i Tenas, en data octubre de 
2018, que té per objecte la construcció d’un mòdul prefabricat de planxa sandvitx a 
continuació de les edificacions existents deixant un espai cobert sobre la zona de pas 
d’accés al camp des del carrer. 
 
Vist l’informe emès pel lletrat d’urbanisme en data 14 de novembre de 2018, que 
s’adjunta a l’expedient, conforme s’informa favorablement l’aprovació de la memòria 
esmentada en l’apartat anterior.  
 
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 UPOM2018000037, 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 memòria valorada de construcció de mòdul annex a les 
instal·lacions esportives del carrer Pic del Bac, redactada per Pere Rifà i Tenas, en 
data octubre de 2018. 
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

19.1. - CONCEDIR LLICÈNCIA D'OBRES DE CONSTRUCCIO DE 7 HABITATGES 
UNIFAMILIARS EN FILERA, situats al carrer Escarlet 75-87 

 
Núm. de referència : X2018023843 

 
AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de IMMOBILIARIA NOVA MONTOLIVET 
SL per CONSTRUCCIÓ DE 7 HABITAGES UNIFAMILIARS EN FILERA, al C DE 
L'ESCARLET N.75, del municipi d’Olot.  
 
Identificació de l’expedient: OMA32018000087   
Situació: C DE L'ESCARLET N.0075  
UTM: : 7188712 
 
1.- En data 1/06/2018, IMMOBILIARIA NOVA MONTOLIVET SL amb DNI: B1749177-
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0, representat per ****, presenta projecte d’obres majors per CONSTRUCCIÓ DE 7 
HABITAGES UNIFAMILIARS EN FILERA, amb situació al carrer C DE L'ESCARLET 
N.75, d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per MONTSERRAT GOU JUVINYÀ. 
 
2.- En data 12/11/2018 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.  
 
FONAMENT DE DRET 
 
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per 
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny 
de 2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de 
setembre de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la 
Generalitat de data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on 
es situa l’edificació existent de sòl urbà consolidat, zona suburbana d’intensitat 3 (clau 
11.3). 
 
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de 
Catalunya, estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les 
llicències d’obres. És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret 
Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme. 
 
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local, 
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 30 de juny de 2015, que va delegar 
aquesta competència en aquest òrgan municipal. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar a IMMOBILIARIA NOVA MONTOLIVET SL amb DNI: B1749177-0, 
representat per ****, llicència d’obres (OMA32018000087), per CONSTRUCCIÓ DE 7 
HABITAGES UNIFAMILIARS EN FILERA, amb situació al C DE L'ESCARLET N.75, 
del municipi d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per MONTSERRAT GOU 
JUVINYÀ. 
 
SEGON. Informar que no podran inciar-se les obres en tant no es doni compliment als 
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències 
d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran 
les corresponents actuacions sancionadores.  
 
TERCER. El termini per començar les obres és de 12 mesos i el termini per acabar-les 
és de 36 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: CRA2018600059     
 
Liquidació de Drets i Garanties: 

Drets 
 
Per: Un pressupost de: 777732.55 euros  
7 Connexions desguassos habitatges 
7 Guals 



 40 

  
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

777732.55 25405.74 0 25405.74 1050.60 26456.34 
 

Garanties: 
      
   mov terres + rep pav + gest res: 930.00 euros 

  
Total Liquidació Euros 
Per Drets 26456.34 
Per Garanties  930.00 

 
CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats. 
 
Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada 
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local 
en sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de 
Govern Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010. 
 
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat 
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al 
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el 
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin. 
 
3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a 
l’interessat de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el 
propi interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta 
petició. 
 
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la 
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos 
així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i 
podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de 
l’Ajuntament, amb càrrec a l’interessat. 
 
5.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar, una pròrroga del termini d’inici i/o final 
de l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui. 
De no existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència 
assenyalat a l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar 
les obres. 
 
6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no 
podran envair l’espai públic. 
7.- Els desguassos interiors de l’edifici hauran de contenir el corresponent sifó inodor. 
 
8.- Es prohibeix practicar als soterranis qualsevol obra que afecti la via pública o 
terrenys del seu domini. 
 
9.- No es permet que com a conseqüència de l’execució de les obres, s’embrutin els 
embornals de la via pública, essent obligació del promotor l’adopció de les mesures 
adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de 
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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. 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) Document signat per arquitecte tècnic assumint la 
direcció de l’execució de l’obra.  
2. D'acord amb l'establert a l'art. 1 del Decret 282/1991, no es poden iniciar les obres 
de construcció si no s'ha presentat prèviament a l'Ajuntament el corresponent projecte 
executiu i el programa de control de qualitat.  
3. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres 
elements propis de l’obra.  
4. Caldrà justificar la disponibilitat dels contenidors de deixalles homologats previstos 
en el projecte presentat mitjançant document acreditatiu de la seva adquisició. Aquest 
requisit serà indispensable per obtenir la llicència de primera utilització. (Ordenança 
general de Gestió de Residus aprovada el 15/03/2002 i modificada el 28/07/2005). Els 
contenidors de rebuig hauran de ser de 1.100 litres, de plàstic verd, amb tapa corbada 
i de càrrega posterior. Els contenidors de matèria orgànica hauran de ser de 240 litres, 
de plàstic de color beige amb tapa plana marró i de càrrega posterior.  
5. Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de la 
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via pública.  
6. S’imposa una fiança de 930,00 € per garantir la neteja i/o reposició de paviments de 
la via pública que puguin afectar-se per l’execució de l’obra, especialment pels treballs 
de moviment i transport de terres o runes previstos. Aquesta fiança també ha 
d’assegurar la correcta gestió de residus generats per l’obra. La fiança s’haurà de 
dipositar en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de 
notificació de la concessió de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta llicència queda 
supeditada a l’ingrés de la fiança en el termini esmentat.  
7. D’acord amb l’article 75.1 del Decret 64/2014 pel qual s’aprova el Reglament sobre 
la protecció de la legalitat urbanística, per a la primera utilització i ocupació de l’edifici, 
la persona promotora ha de comunicar prèviament la finalització de les obres a 
l’ajuntament. La comunicació ha d’anar acompanyada del certificat final d’ obra expedit 
per la direcció facultativa de les obres en què han de constar els fets següents: a) Data 
de finiment de les obres. b) Que les obres han estat executades de conformitat amb el 
projecte tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la 
llicència urbanística atorgada. c) Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de 
conformitat amb l’ús autoritzat.  
8. Per la concessió de la llicència de primera utilització, serà necessari presentar la 
documentació que acrediti la correcta gestió de residus, d’acord amb les condicions de 
l’Ordenança General de Gestió de Residus aprovada el 15/03/02 i modificada el 
28/07/2005.  
9. D’acord amb el Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari aprovat per Real 
Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, i el Reial Decret 417/2006, de 7 d'abril, pel 
qual es desenvolupa el text refós de la Llei del cadastre immobiliari, el termini per 
declarar l’alteració cadastral és de 2 mesos a partir del dia següent a la data de 
finalització de l’obra. A aquests efectes caldrà adreçar-se a l’Oficina d’atenció al 
ciutadà (OAC) de l’Ajuntament d’Olot. Cal aportar la següent documentació: 1) Plànol 
de situació i d'emplaçament, 2) Plànols definitius de cada planta, 3) Certificat final 
d'obra, 4) Fotografia/es de la/les façana/es (10x15), 5), fotocòpia DNI del titular i 6) 
Fotocòpia de les escriptures de propietat de la finca, (si cal). Tota la documentació es 
pot adjuntar en format digital, o enviar-ho a cadastre@olot.cat.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

19.2. - CONCEDIR LLICÈNCIA DE REFORMA I AMPLIACIÓ D’HABITATGE 
UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES AL C BOMBERS, 18. 

 
Núm. de referència : X2018027682 
 
AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per REFORMA I AMPLIACIÓ 
D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, al C DELS BOMBERS N.18, del 
municipi d’Olot.  
 
Identificació de l’expedient: OMA32018000098   
Situació: C DELS BOMBERS N.0018  
UTM: : 6996202 
1.- En data 08/08/2018, **** amb DNI: ****, representat per ****, presenta projecte 
d’obres majors per REFORMA I AMPLIACIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE 
MITGERES, amb situació al carrer C DELS BOMBERS N.0018, d’Olot, d’acord amb el 
projecte redactat per ****. 
 
2.- En data 29/10/2018 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.  
 
FONAMENT DE DRET 
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1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per 
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny 
de 2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de 
setembre de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la 
Generalitat de data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on 
es situa l’edificació existent de sòl urbà consolidat, zona suburbana d’intensitat 3 (clau 
11.3) 
 
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de 
Catalunya, estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les 
llicències d’obres. És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret 
Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme. 
 
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local, 
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 30 de juny de 2015, que va delegar 
aquesta competència en aquest òrgan municipal. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar a **** amb DNI: ****, representat per ****, llicència d’obres 
(OMA32018000098), per REFORMA I AMPLIACIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR 
ENTRE MITGERES, amb situació al C DELS BOMBERS N.0018, 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 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: CRA2018600061     
 
Liquidació de Drets i Garanties: 
 

Drets 
Per: Un pressupost de: 54574.32 euros  
  
1 Tanca provisional 
  
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

54574.32 1746.38 0 1746.38 64.10 1810.48 
 

Garanties: 
    
   mov runes + rep pav + gest res: 300.00 euros 
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Total Liquidació Euros 
Per Drets 1810.48 
Per Garanties  300.00 

 
CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats. 
 
Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada 
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local 
en sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de 
Govern Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010. 
 
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat 
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al 
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el 
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin. 
 
3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a 
l’interessat de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el 
propi interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta 
petició. 
 
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la 
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos 
així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i 
podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de 
l’Ajuntament, amb càrrec a l’interessat. 
 
5.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar, una pròrroga del termini d’inici i/o final 
de l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui. 
De no existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència 
assenyalat a l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar 
les obres. 
 
6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no 
podran envair l’espai públic. 
7.- Els desguassos interiors de l’edifici hauran de contenir el corresponent sifó inodor. 
 
8.- Es prohibeix practicar als soterranis qualsevol obra que afecti la via pública o 
terrenys del seu domini. 
 
9.- No es permet que com a conseqüència de l’execució de les obres, s’embrutin els 
embornals de la via pública, essent obligació del promotor l’adopció de les mesures 
adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de 
la fiança dipositada en concepte de moviment de terres o runes i reposició de 
paviments. 
 
10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model, 
rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la 
corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de 
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència. 
 
11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi 
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d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la 
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís, 
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en 
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal. 
 
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o 
que afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de 
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les 
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació 
vigent. 
 
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les 
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà 
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les 
prestacions de la Seguretat Social. 
 
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la 
corresponent llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals 
que causi. 
 
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li 
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En 
cas d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les 
sancions que corresponguin. 
 
Condicions particulars 
1. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: 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. Tot i tractar-se d'una edificació en volum disconforme amb el Pla d’ordenació 
urbanística municipal (POUM) per superar la fondària edificable màxima de 10,30 m, 
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).  
3. Els responsables de l’obra es faran càrrec de comunicar amb antelació l’inici de 
l’obra a la Policia Municipal i s’observaran les indicacions que pugui disposar en 
relació a les condicions de seguretat i senyalització de l’ocupació de la via pública 
prevista, que correrà a càrrec del promotor i contractista de l’obra. Es compliran les 
normes de l’Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública aprovada el 27/04/95.  
4. Els responsables de l’obra es faran càrrec de senyalitzar amb punts de llum de color 
vermell la tanca de protecció a col·locar al carrer. La tanca s’ajustarà a les condicions 
que determina l’Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública aprovada el 27/04/1995.  
5. El cantell dels ràfecs de coberta no tindrà un gruix superior a 0,20 m ni la seva 
volada ultrapassarà els 0,60 m del pla de façana (art. 153 POUM).  
6. S’imposa una fiança de 300,00 € per garantir la neteja i/o reposició de paviments de 
la via pública que puguin afectar-se per l’execució de l’obra, especialment pels treballs 
de moviment i transport de terres o runes previstos. Aquesta fiança també ha 
d’assegurar la correcta gestió de residus generats per l’obra. La fiança s’haurà de 
dipositar en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de 
notificació de la concessió de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta llicència queda 
supeditada a l’ingrés de la fiança en el termini esmentat.  
7. D’acord amb l’article 75.1 del Decret 64/2014 pel qual s’aprova el Reglament sobre 
la protecció de la legalitat urbanística, per a la primera utilització i ocupació de l’edifici, 
la persona promotora ha de comunicar prèviament la finalització de les obres a 
l’ajuntament. La comunicació ha d’anar acompanyada del certificat final d’ obra expedit 
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per la direcció facultativa de les obres en què han de constar els fets següents: a) Data 
de finiment de les obres. b) Que les obres han estat executades de conformitat amb el 
projecte tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la 
llicència urbanística atorgada. c) Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de 
conformitat amb l’ús autoritzat.  
8. Per la concessió de la llicència de primera utilització, serà necessari presentar la 
documentació que acrediti la correcta gestió de residus, d’acord amb les condicions de 
l’Ordenança General de Gestió de Residus aprovada el 15/03/02 i modificada el 
28/07/2005.  
9. D’acord amb el Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari aprovat per Real 
Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, i el Reial Decret 417/2006, de 7 d'abril, pel 
qual es desenvolupa el text refós de la Llei del cadastre immobiliari, el termini per 
declarar l’alteració cadastral és de 2 mesos a partir del dia següent a la data de 
finalització de l’obra. A aquests efectes caldrà adreçar-se a l’Oficina d’atenció al 
ciutadà (OAC) de l’Ajuntament d’Olot. Cal aportar la següent documentació: 1) Plànol 
de situació i d'emplaçament, 2) Plànols definitius de cada planta, 3) Certificat final 
d'obra, 4) Fotografia/es de la/les façana/es (10x15), 5), fotocòpia DNI del titular i 6) 
Fotocòpia de les escriptures de propietat de la finca, (si cal). Tota la documentació es 
pot adjuntar en format digital, o enviar-ho a cadastre@olot.cat.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

19.3. - Concedir llicència de REHABILITACIÓ D'EDIFICI PLURIFAMILIAR 
ENTREMITGERES: 1 local+4 habitatges usats situats al carrer dels Sastres, 19 

 
Núm. de referència : X2018024833 
 
AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per REHABILITACIÓ  D’EDIFICI 
PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES destinat a 4 HABITATGES USATS I 1 LOCAL 
SENSE ÚS, al CARRER DELS SASTRES N.19, del municipi d’Olot.  
 
Identificació de l’expedient: OMA32018000093   
Situació: C DELS SASTRES N.0019  
 
1.- En data 1/08/2018, **** amb DNI: ****, representat per ****, presenta projecte 
d’obres majors per REHABILITACIÓ  D’EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES 
destinat a 4 HABITATGES USATS I 1 LOCAL SENSE ÚS, amb situació al carrer C 
DELS SASTRES N.0019, d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per ****. 
 
2.- En data 30/10/2018 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.  
 
3.- En data 5/11/2018 el lletrat d’urbanisme 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 amb la qualificació Zona de rehabilitació de 
les estructures edificatòries compactes, Clau 6.1. 
 
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de 
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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 
(OMA32018000093), per REHABILITACIÓ  D’EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE 
MITGERES destinat a 4 HABITATGES USATS I 1 LOCAL SENSE ÚS, al CARRER 
DELS SASTRES N.19, 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 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: CRA2018600060     
Liquidació de Drets i Garanties: 
 

Drets 
 
Per: Un pressupost de: 113087.54 euros  
  
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

113087.54 3618.80 -95% 180.94 311.00 491.94 
 

Garanties: 
   

  Garantia de gestió de residus: 227.70 euros 
 

Total Liquidació Euros 
Per Drets 491.94 
Per Garanties  227.70 

 
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. 
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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. 
 



 
 
 

 49 

13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les 
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà 
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les 
prestacions de la Seguretat Social. 
 
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la 
corresponent llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals 
que causi. 
 
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li 
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En 
cas d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les 
sancions que corresponguin. 
 
Condicions particulars 
L’efectivitat de la corresponent llicència restarà condicionada a:  

- A l’aportació de document acreditatiu de la condició com a contractista ( DQE, alta IAE, 
model 36 d’alta tributària , etc) actualitzat o vigent, assumint l’execució de les obres a 
dalt esmentades, abans de l’inici de les obres.  

- Al compliment de la Carta de Colors específica del Nucli Antic i del Pla Especial de 
rehabilitació del Nucli Antic, en relació a materials, acabat i colors dels elements de 
façanes.  

- Al compliment dels condicionants de l’informe favorable de SIGMA emés en data data 
25/10/2018 i que a continuació es transcriu:  
 “Cal complir l’apartat SI1 per a façanes.  
El titular és responsable d’executar i mantenir les obres de seguretat anteriors i les 
previstes a la documentació tècnica establertes per la Reglamentació, no essent 
necessari sol·licitar un nou informe d’aquest mesures.” 
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 A la sol·licitud de l’ocupació de la via pública quan les obres ho requereixin. En 
l’esmentada sol·licitud caldrà tenir en compte les recomanacions de l’informe previ de 
la policia municipal que a continuació s’adjunta :  
 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

19.4. - CONCEDIR LLICÈNCIA D'OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE 
UNIFAMILIAR AÏLLAT AL CR. SANTA PAU, 53 

 
Núm. de referència : X2018023752 
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AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per CONSTRUCCIÓ 
D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, a la CTRA DE SANTA PAU N.53, del municipi 
d’Olot.  
 
Identificació de l’expedient: OMA32018000084   
Situació: CTRA DE SANTA PAU N.0053  
UTM: : 8195506 
 
1.- En data 12/07/2018, ****, representats per ****, presenten projecte d’obres majors 
per CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, amb situació al carrer 
CTRA DE SANTA PAU N.0053, d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per GERARD 
SACREST SALA. 
 
2.- En data 26/10/2018 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’edificació aïllada 
unifamiliar d’intensitat 4 (clau 12.4) 
 
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 ****, representats per ****, llicència d’obres (OMA32018000084), 
per CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, amb situació al CTRA DE 
SANTA PAU N.0053, del municipi d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per 
GERARD SACREST SALA. 
 
SEGON. Informar que no podran inciar-se les obres en tant no es doni compliment als 
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències 
d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran 
les corresponents actuacions sancionadores.  
 
TERCER. El termini per començar les obres és de 12 mesos i el termini per acabar-les 
és de 24 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir 
qualsevol d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no 
s’han acabat les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a 
l’ordenament urbanístic vigent.  
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QUART.Donar compte de l’ingrès de les liquidació/ns que es detalla/en 
seguidament: CRA2018600056     
 
Liquidació de Drets i Garanties: 

Drets 
 
Per: Un pressupost de: 288663.89 euros  
1 Connexions desguassos habitatges 
1 Guals 
 

Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 
288663.89 9360.54 0 9360.54 525.30 9885.84 

 
Garanties: 

    
   mov terres + rep pav + gest res: 348.00 euros 

  
Total Liquidació Euros 
Per Drets 9885.84 
Per Garanties  348.00 

 
CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats. 
 
Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada 
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local 
en sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de 
Govern Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010. 
 
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat 
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al 
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el 
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin. 
 
3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a 
l’interessat de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el 
propi interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta 
petició. 
 
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la 
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos 
així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i 
podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de 
l’Ajuntament, amb càrrec a l’interessat. 
 
5.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar, una pròrroga del termini d’inici i/o final 
de l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui. 
De no existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència 
assenyalat a l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar 
les obres. 
 
6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no 
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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. 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) Document signat per arquitecte tècnic assumint la 
direcció de l’execució de l’obra.  
2. Aquesta llicència s'atorga sense perjudici de l'autorització de l'obra per part de la 
Direcció General de Carreteres del Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques de la Generalitat de Catalunya.  
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3. En aplicació de la normativa del Codi Tècnic de l’Edificació, es condiciona la 
llicència a que en l’obra es disposin les mesures necessàries per assegurar una 
ventilació mínima del garatge d’acord amb el que estableix del document bàsic HS3.  
4. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres 
elements propis de l’obra.  
5. L’excavació prevista s’executarà d’acord amb les condicions determinades a la 
vigent Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública.  
6. S’imposa una fiança de 348,00 € per garantir la neteja i/o reposició de paviments de 
la via pública que puguin afectar-se per l’execució de l’obra, especialment pels treballs 
de moviment i transport de terres o runes previstos. Aquesta fiança també ha 
d’assegurar la correcta gestió de residus generats per l’obra. La fiança s’haurà de 
dipositar en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de 
notificació de la concessió de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta llicència queda 
supeditada a l’ingrés de la fiança en el termini esmentat.  
7. D’acord amb l’article 75.1 del Decret 64/2014 pel qual s’aprova el Reglament sobre 
la protecció de la legalitat urbanística, per a la primera utilització i ocupació de l’edifici, 
la persona promotora ha de comunicar prèviament la finalització de les obres a 
l’ajuntament. La comunicació ha d’anar acompanyada del certificat final d’ obra expedit 
per la direcció facultativa de les obres en què han de constar els fets següents: a) Data 
de finiment de les obres. b) Que les obres han estat executades de conformitat amb el 
projecte tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la 
llicència urbanística atorgada. c) Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de 
conformitat amb l’ús autoritzat.  
8. Per la concessió de la llicència de primera utilització serà necessari presentar 
certificat emès per empresa acreditada legalment que certifiqui 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. El certificat també haurà d’incloure la 
gestió de les terres a recol·locar d’acord amb les previsions de l’Estudi de gestió de 
residus del projecte d’edificació, segons estableix l’article 15.2 de la Modificació del 
Decret 89/2010 (PROGROC).  
9. D’acord amb el Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari aprovat per Real 
Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, i el Reial Decret 417/2006, de 7 d'abril, pel 
qual es desenvolupa el text refós de la Llei del cadastre immobiliari, el termini per 
declarar l’alteració cadastral és de 2 mesos a partir del dia següent a la data de 
finalització de l’obra. A aquests efectes caldrà adreçar-se a l’Oficina d’atenció al 
ciutadà (OAC) de l’Ajuntament d’Olot. Cal aportar la següent documentació: 1) Plànol 
de situació i d'emplaçament, 2) Plànols definitius de cada planta, 3) Certificat final 
d'obra, 4) Fotografia/es de la/les façana/es (10x15), 5), fotocòpia DNI del titular i 6) 
Fotocòpia de les escriptures de propietat de la finca, (si cal). Tota la documentació es 
pot adjuntar en format digital, o enviar-ho a cadastre@olot.cat.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

19.5. - CONCEDIR LLICENCIA D'OBRES DE NOVA PLANTA D'HABITATGE 
UNIFAMILIAR AILLAT AL PLA DE DALT 

 
Núm. de referència : X2018020625 
 
AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per CONSTRUCCIÓ 
D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, al C DE REBAIXINC N.69, del municipi d’Olot.  
 
Identificació de l’expedient: OMA32018000069   
Situació: C DE REBAIXINC N.0069  
UTM: : 6603305 
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1.- En data 26/06/2018, ****, representats per ****, presenta projecte d’obres majors 
per CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, amb situació al carrer C 
DE REBAIXINC N.69, d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per ARNAU VERGÉS 
TEJERO. 
 
2.- En data 24/10/2018 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 URBANITZABLE DELIMITAT Zona Suburbana B 
intensitat I. 
 
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 ****, representats per ****, llicència d’obres (OMA32018000069), 
per CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, amb situació al C DE 
REBAIXINC N.69, del municipi d’Olot. 
 
SEGON. Informar que no podran inciar-se les obres en tant no es doni compliment als 
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències 
d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran 
les corresponents actuacions sancionadores.  
 
TERCER. El termini per començar les obres és de 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: CRA2018600057     
 
Liquidació de Drets i Garanties: 

 
Drets 

 
Per: Un pressupost de: 284406.81 euros  
1 Connexions desguassos habitatges 
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Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 
284406.81 9224.32 0 9224.32 525.30 9749.62 

 
Garanties: 

   
  Garantia de gestió de residus: 282.00 euros 
 

Total Liquidació Euros 
Per Drets 9749.62 
Per Garanties  282.00 

 
CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats. 
 
Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada 
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local 
en sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de 
Govern Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010. 
 
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat 
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al 
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el 
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin. 
 
3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a 
l’interessat de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el 
propi interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta 
petició. 
 
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la 
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos 
així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i 
podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de 
l’Ajuntament, amb càrrec a l’interessat. 
 
5.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar, una pròrroga del termini d’inici i/o final 
de l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui. 
De no existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència 
assenyalat a l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar 
les obres. 
 
6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no 
podran envair l’espai públic. 
 
7.- Els desguassos interiors de l’edifici hauran de contenir el corresponent sifó inodor. 
 
8.- Es prohibeix practicar als soterranis qualsevol obra que afecti la via pública o 
terrenys del seu domini. 
 
9.- No es permet que com a conseqüència de l’execució de les obres, s’embrutin els 
embornals de la via pública, essent obligació del promotor l’adopció de les mesures 
adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de 
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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. 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) Document signat per arquitecte tècnic assumint la 
direcció de l’execució de l’obra.  
2. D'acord amb l'establert a l'art. 1 del Decret 282/1991, no es poden iniciar les obres 
de construcció si no s'ha presentat prèviament a l'Ajuntament el corresponent projecte 
executiu i el programa de control de qualitat.  
3. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres 
elements propis de l’obra.  
4. L’excavació prevista s’executarà d’acord amb les condicions determinades a la 
vigent Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública.  
5. S’imposa una fiança de 282,00 € 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.  
6. 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, 
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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.  
7. Per la concessió de la llicència de primera utilització serà necessari presentar 
certificat emès per empresa acreditada legalment que certifiqui 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. El certificat també haurà d’incloure la 
gestió de les terres a recol·locar d’acord amb les previsions de l’Estudi de gestió de 
residus del projecte d’edificació, segons estableix l’article 15.2 de la Modificació del 
Decret 89/2010 (PROGROC).  
8. 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. 
 

19.6. - CONCEDIR LLICÈNCIA DE MODIFICACIÓ I AMPLIACIÓ D'HABITATGE 
UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES A LA CR VELLA DE LA DEU6 

 
Núm. de referència : X2018031112 
 
AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per MODIFICACIÓ I AMPLIACIÓ 
D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, al CTRA VELLA DE LA DEU N.6, 
del municipi d’Olot.  
 
Identificació de l’expedient: OMA32018000105   
Situació: CTRA VELLA DE LA DEU N.0006  
UTM: : 6990660 
 
1.- En data 7/06/2018, **** amb DNI: ****, representat per ****, presenta projecte 
d’obres majors per MODIFICACIÓ I AMPLIACIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE 
MITGERES, amb situació al carrer CTRA VELLA DE LA DEU N.6, d’Olot. 
 
2.- En data 23/10/2018 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 
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es situa l’edificació existent de sòl URBÀ CONSOLIDAT, Zona suburbana d’intensitat 3 
(clau 11.3). 
 
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de 
Catalunya, estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les 
llicències d’obres. És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret 
Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme. 
 
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local, 
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 30 de juny de 2015, que va delegar 
aquesta competència en aquest òrgan municipal. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar a **** amb DNI: ****, representat per ****, llicència d’obres 
(OMA32018000105), per MODIFICACIÓ I AMPLIACIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR 
ENTRE MITGERES, amb situació al CTRA VELLA DE LA DEU N.6, del municipi 
d’Olot. 
 
SEGON. Informar que no podran inciar-se les obres en tant no es doni compliment als 
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències 
d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran 
les corresponents actuacions sancionadores.  
 
TERCER. El termini per començar les obres és de 1 mes i el termini per acabar-les és 
de 18 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: COA2018600023     
 
 
Liquidació de Drets i Garanties: 

 
Drets 

 
Per: Un pressupost de: 12637.40 euros  
  
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

12637.40 404.40 0 404.40 64.10 468.50 
 

Garanties: 
 

Total Liquidació Euros 
Per Drets 468.50 
Per Garanties  0 

 
CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats. 
 
Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada 
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el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local 
en sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de 
Govern Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010. 
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat 
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al 
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el 
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin. 
 
3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a 
l’interessat de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el 
propi interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta 
petició. 
 
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la 
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos 
així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i 
podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de 
l’Ajuntament, amb càrrec a l’interessat. 
 
5.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar, una pròrroga del termini d’inici i/o final 
de l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui. 
De no existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència 
assenyalat a l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar 
les obres. 
 
6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no 
podran envair l’espai públic. 
 
7.- Els desguassos interiors de l’edifici hauran de contenir el corresponent sifó inodor. 
 
8.- Es prohibeix practicar als soterranis qualsevol obra que afecti la via pública o 
terrenys del seu domini. 
 
9.- No es permet que com a conseqüència de l’execució de les obres, s’embrutin els 
embornals de la via pública, essent obligació del promotor l’adopció de les mesures 
adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de 
la fiança dipositada en concepte de moviment de terres o runes i reposició de 
paviments. 
 
10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model, 
rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la 
corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de 
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència. 
 
11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi 
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la 
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís, 
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en 
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal. 
 
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 
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protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les 
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació 
vigent. 
 
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les 
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà 
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les 
prestacions de la Seguretat Social. 
 
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la 
corresponent llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals 
que causi. 
 
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li 
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En 
cas d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les 
sancions que corresponguin. 
 
Condicions particulars 
1. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar la signatura del contractista assumint 
l’execució de l’obra.  
2. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres 
elements propis de l’obra.  
3. Es manté la fiança dipositada a l’expedient OMA32006000246  
4. 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.  
5. 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. 
 

20. - ASSUMPTES URGENTS 
 

20.1. - APROVAR RECEPCIÓ FINAL D'OBRA DE LA MEMÒRIA VALORADA 
D’IMPLANTACIÓ D’UN PAVIMENT ESPORTIU DE GESPA ARTIFICIAL AL CAMP 

DE FUTBOL DEL PLA DE DALT 
 
Núm. de referència : X2018018291     
 
Vist el certificat final de direcció d’obra i l’informe tècnic corresponent en relació a 
l’expedient UPOM2018000020, 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: 
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PRIMER.- PROCEDIR a la recepció final de l’obra de d’implantació d’un paviment 
esportiu de gespa artificial al camp de futbol del Pla de dalt. 
 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord als interessats de l’expedient 
 
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 i mig 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 


