ACTA NÚM. 45
JUNTA DE GOVERN LOCAL
22 DE NOVEMBRE DE 2018
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 22 de novembre de 2018, a les vuit del matí, es
reuneix en aquesta Casa Consistorial la Junta de Govern d’aquest Ajuntament, sota la
presidència del Sr. JOSEP MARIA COROMINAS I BARNADAS, per tal de celebrar la
sessió ordinària, setmanal i de primera convocatòria que s’escau al dia d’avui.
Hi assisteixen els tinents d’alcalde Srs. Josep Berga i Vayreda, Estanis Vayreda i
Puigvert, Jordi Alcalde i Gurt, Josep Gelis i Guix, Maria del Mar Roca i Reixach,
Montserrat Torras i Surroca.
També hi assisteix com a regidor delegat expressament convidat per tal de presentar
els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part resolutiva
ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la votació, i
segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, el Sr. Josep M.
Coma i Punset.
Hi assisteixen, com a regidors de l’oposició, els Srs. Josep Guix Feixas, Anna
Descals Tresserras, Xavier García Zabal.
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 15 de novembre:
- el dia 16 de novembre, es va desplaçar a Barcelona per entrevistar-se amb el Sr.
RAMON MORELL, Cap del Gabinet de la Consellera d’Empresa i Coneixement de la
Generalitat de Catalunya.
- el dia 17 de novembre, va assistir a l’acte de commemoració dels 30 anys del Consell
Comarcal de la Garrotxa que va tenir lloc a la sala Torín.
- el dia 18 de novembre, va assistir a la Missa de celebració del cinquantè aniversari
d’Olot, ciutat Pubilla, que va tenir lloc a l’església parroquial de Sant Esteve.
- el dia 19 de novembre al matí, va assistir a l’acte de constitució del “Pacte per a la
formació professionalitzadora i l’ocupació a la Garrotxa”, que va tenir lloc a can Monsà
i comenta que aquest pacte ha tingut una acollida molt favorable de les institucions,
empreses, sindicats i centres de formació de la comarca. I a la tarda, va ser present a
la reunió de la Comissió Permanent d’Innovacc, que va tenir lloc a la sala Gussinyé.
- i finalment, el dia 20 de novembre al matí, va anar a presenciar la col·locació de
l’escultura “La lectura” de Miquel Blay al capdamunt del Firal, i al capvespre, a la
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reunió del Patronat de la Fundació Hospital Sant Jaume, que va tenir lloc a la
biblioteca del mateix centre residencial.
3. - DISPOSICIONS.- Assabentats de les disposicions publicades en els butlletins
oficials
Tot seguit la Secretària dóna compte a la Junta de Govern dels edictes i anuncis de
l'Ajuntament d'Olot publicats als Butlletins Oficials BOE, BOP i DOGC, des de la
darrera sessió. I se n'acorda l'assabentat.
4.1. - ALLIBERACIÓ DE CRÈDIT PER A L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER
AL PAGAMENT DE L'IBI -EXERCICI 2018Núm. de referència

: X2018035682

Atès que en data 12 de juliol de 2018 la Junta de Govern Local va aprovar les
específiques per a l'atorgament de subvencions per al pagament de l’IBI- exercici
2018- a les famílies monoparentals i a les unitats de convivència amb persones
aturades de llarga durada i majors de 50 anys, autoritzant un crèdit pressupostari de
8.000,00 € (expedient HA052018000001).
Atès a les sol·licituds presentades en el termini de convocatòria oberta a l’efecte i, que
la obligació de pagament de l’Ajuntament d’Olot derivada de les mateixes és de
2.922,36 €.
Vist l’informe de la Responsable de l’Oficina Local d’Habitatge de data 16 de novembre
de 2018.
En relació a l’expedient HA052018000002, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Alliberar la quantitat de 5.077,64 € del crèdit pressupostari corresponent a la
fase d’autorització, aprovat per Junta de Govern Local de data 12 de juliol de 2018
(Aprovació bases específiques per a l'atorgament de subvencions per al pagament de
l’IBI- exercici 2018- a les famílies monoparentals i a les unitats de convivència amb
persones aturades de llarga durada i majors de 50 anys).
Segon.- Comunicar la quantitat alliberada a la base de Dades Nacional de
Subvencions.
Operació Referència
200200
1803988

Tipus
Partida
Import
Despeses 18600 231 480033 -5077.64

Descripció
TRANSF. AJUTS SOCIALS
DIVERSOS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
140 999 999 099 999 999

S’aprova per unanimitat.
5.1. - ALLIBERACIÓ DE CRÈDIT PER A L'ATORGAMENT DE SUBVENCIONS
DESTINADES A PROMOURE PROGRAMES ESPECÍFICS DE FOMENT DEL
LLOGUER PER A ESTUDIANTS.
Núm. de referència

: X2018035693

Atès que en data 10 de maig de 2018 la Junta de Govern Local va aprovar les bases
específiques per a l'atorgament de subvencions destinades a promoure programes
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específics de foment del lloguer per a estudiants, autoritzant un crèdit pressupostari de
10.000,00 € (expedient HA042018000002).
Atès a les sol·licituds presentades en el termini de convocatòria oberta a l’efecte i, que
la obligació de pagament de l’Ajuntament d’Olot derivada de les mateixes és de
3.732,47 €.
Vist l’informe de la Responsable de l’Oficina Local d’Habitatge de data 16 de novembre
de 2018.
En relació a l’expedient HA042018000011, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Alliberar la quantitat de 6.267,53 € del crèdit pressupostari corresponent a la
fase d’autorització, aprovat per Junta de Govern Local de data 10 de maig de
(aprovació bases específiques per a l'atorgament de subvencions destinades a
promoure programes específics de foment del lloguer per a estudiants).
Segon.- Comunicar la quantitat alliberada a la base de Dades Nacional de
Subvencions.
Operació Referència
200200
1802449

Tipus
Partida
Import
Despeses 18600 231 480033 -6267.53

Descripció
TRANSF. AJUTS SOCIALS
DIVERSOS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
140 999 999 099 999 999

S’aprova per unanimitat.
6.1. - ATORGAMENT D'AJUTS DESTINATS AL PAGAMENT DE L’IBI DE
L’EXERCICI 2018 A LES FAMÍLIES MONOPARENTALS I A LES UNITATS DE
CONVIVÈNCIA AMB PERSONES ATURADES DE LLARGA DURADA I MAJORS
DE 50 ANYS
Núm. de referència

: X2018035896

En relació a les bases específiques de subvencions de l’Ajuntament d’Olot per
l’atorgament de subvencions destinades al pagament de l’IBI de l’exercici 2018 a les
famílies monoparentals i a les unitats de convivència amb persones aturades de llarga
durada i majors de 50 anys, aprovades per la Junta de Govern Local de data 12 de
juny de 2018 i publicades al BOP núm. 141 de 20 de juliol de 2018 la seva aprovació
definitiva.
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. ****, amb NIF núm. ****, registre d’entrada
E2018016439 de data 9 d’octubre de 2018.
En relació a l’expedient HA052018000003, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Segons l’establert en les Bases 1a i 2ª específiques per a l’atorgament de
subvencions per al pagament de l’IBI de l’exercici 2018 a les famílies monoparentals, i
a les unitats de convivència amb persones aturades de llarga durada i majors de 50
anys, atorgar el següent ajut:
Registre
E2018016439

Beneficiari
****

DNI
****
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Adreça immoble
P. Balmes,1 1r-2a

Import subvenció
263,97 € (60%)

Import IBI
439,95 €

Tot això, sens perjudici de l’establert a la Base 6ª.
SEGON.- Procedir al pagament dels ajuts atorgat, mitjançant transferència bancària al
número de compte que consti a la sol·licitud, amb càrrec a la partida pressupostària:
Operació Referència
200340
1803988

Tipus
Partida
Despeses 18600 231 480033

Import
263.97

Descripció
TRANSF. AJUTS SOCIALS
DIVERSOS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
140 999 999 099 999 999

TERCER.- Facultar a l’Alcalde per signar tota la documentació necessària
S’aprova per unanimitat.
6.2. - ATORGAMENT D'AJUTS DESTINATS AL PAGAMENT DE L’IBI DE
L’EXERCICI 2018 A LES FAMÍLIES MONOPARENTALS I A LES UNITATS DE
CONVIVÈNCIA AMB PERSONES ATURADES DE LLARGA DURADA I MAJORS
DE 50 ANYS
Núm. de referència

: X2018035900

En relació a les bases específiques de subvencions de l’Ajuntament d’Olot per
l’atorgament de subvencions destinades al pagament de l’IBI de l’exercici 2018 a les
famílies monoparentals i a les unitats de convivència amb persones aturades de llarga
durada i majors de 50 anys, aprovades per la Junta de Govern Local de data 12 de
juny de 2018 i publicades al BOP núm. 141 de 20 de juliol de 2018 la seva aprovació
definitiva.
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. ****, amb NIF núm. ****, registre d’entrada
E2018016517 de data 11d’octubre de 2018.
En relació a l’expedient HA052018000004, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Segons l’establert en les Bases 1a i 2ª específiques per a l’atorgament de
subvencions per al pagament de l’IBI de l’exercici 2018 a les famílies monoparentals, i
a les unitats de convivència amb persones aturades de llarga durada i majors de 50
anys, atorgar el següent ajut:
Registre
E2018016517
Adreça immoble
c. Almogàvers, 8, 2n-3a

Beneficiari
****

DNI
****
Import subvenció
Import IBI
234,94 € (70%)
335,63 €

Tot això, sens perjudici de l’establert a la Base 6ª.
SEGON.- Procedir al pagament dels ajuts atorgat, mitjançant transferència bancària al
número de compte que consti a la sol·licitud, amb càrrec a la partida pressupostària:
Operació Referència
200340
1803988
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Tipus
Partida
Despeses 18600 231 480033

Import Descripció
234.94 TRANSF. AJUTS SOCIALS
DIVERSOS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
140 999 999 099 999 999

TERCER.- Facultar a l’Alcalde per signar tota la documentació necessària
S’aprova per unanimitat.
6.3. - ATORGAMENT D'AJUTS DESTINATS AL PAGAMENT DE L’IBI DE
L’EXERCICI 2018 A LES FAMÍLIES MONOPARENTALS I A LES UNITATS DE
CONVIVÈNCIA AMB PERSONES ATURADES DE LLARGA DURADA I MAJORS
DE 50 ANYS
Núm. de referència

: X2018035905

En relació a les bases específiques de subvencions de l’Ajuntament d’Olot per
l’atorgament de subvencions destinades al pagament de l’IBI de l’exercici 2018 a les
famílies monoparentals i a les unitats de convivència amb persones aturades de llarga
durada i majors de 50 anys, aprovades per la Junta de Govern Local de data 12 de
juny de 2018 i publicades al BOP núm. 141 de 20 de juliol de 2018 la seva aprovació
definitiva.
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. ****, amb NIF núm. ****, registre d’entrada
E2018016518 de data 11 d’octubre de 2018.
En relació a l’expedient HA052018000005, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Segons l’establert en les Bases 1a i 2ª específiques per a l’atorgament de
subvencions per al pagament de l’IBI de l’exercici 2018 a les famílies monoparentals, i
a les unitats de convivència amb persones aturades de llarga durada i majors de 50
anys, atorgar el següent ajut:
Registre
E2018016518
Adreça immoble
c. Volcà Santa Margarida, 4

Beneficiari
****

DNI
****
Import subvenció
Import IBI
317,79 € (70%)
453,98 €

Tot això, sens perjudici de l’establert a la Base 6ª.
SEGON.- Procedir al pagament dels ajuts atorgat, mitjançant transferència bancària al
número de compte que consti a la sol·licitud, amb càrrec a la partida pressupostària:
Operació Referència
200340
1803988

Tipus
Partida
Despeses 18600 231 480033

Import
317.79

Descripció
TRANSF. AJUTS SOCIALS
DIVERSOS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
140 999 999 099 999 999

TERCER.- Facultar a l’Alcalde per signar tota la documentació necessària
S’aprova per unanimitat.
6.4. - ATORGAMENT D'AJUTS DESTINATS AL PAGAMENT DE L’IBI DE
L’EXERCICI 2018 A LES FAMÍLIES MONOPARENTALS I A LES UNITATS DE
CONVIVÈNCIA AMB PERSONES ATURADES DE LLARGA DURADA I MAJORS
DE 50 ANYS
Núm. de referència

: X2018035912
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En relació a les bases específiques de subvencions de l’Ajuntament d’Olot per
l’atorgament de subvencions destinades al pagament de l’IBI de l’exercici 2018 a les
famílies monoparentals i a les unitats de convivència amb persones aturades de llarga
durada i majors de 50 anys, aprovades per la Junta de Govern Local de data 12 de
juny de 2018 i publicades al BOP núm. 141 de 20 de juliol de 2018 la seva aprovació
definitiva.
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. ****, amb NIF núm. ****, registre d’entrada
E2018016520 de data 11 d’octubre de 2018.
En relació a l’expedient HA052018000006, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Segons l’establert en les Bases 1a i 2ª específiques per a l’atorgament de
subvencions per al pagament de l’IBI de l’exercici 2018 a les famílies monoparentals, i
a les unitats de convivència amb persones aturades de llarga durada i majors de 50
anys, atorgar el següent ajut:
Registre
E2018016520
Adreça immoble
Ptge. Martinica, 12

Beneficiari
****

DNI
****
Import subvenció
Import IBI
312,17 € (60%)
520,29 €

Tot això, sens perjudici de l’establert a la Base 6ª.
SEGON.- Procedir al pagament dels ajuts atorgat, mitjançant transferència bancària al
número de compte que consti a la sol·licitud, amb càrrec a la partida pressupostària:
Operació Referència
200340
1803988

Tipus
Partida
Despeses 18600 231 480033

Import
312.17

Descripció
TRANSF. AJUTS SOCIALS
DIVERSOS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
140 999 999 099 999 999

TERCER.- Facultar a l’Alcalde per signar tota la documentació necessària
S’aprova per unanimitat.
6.5. - ATORGAMENT D'AJUTS DESTINATS AL PAGAMENT DE L’IBI DE
L’EXERCICI 2018 A LES FAMÍLIES MONOPARENTALS I A LES UNITATS DE
CONVIVÈNCIA AMB PERSONES ATURADES DE LLARGA DURADA I MAJORS
DE 50 ANYS
Núm. de referència

: X2018035919

En relació a les bases específiques de subvencions de l’Ajuntament d’Olot per
l’atorgament de subvencions destinades al pagament de l’IBI de l’exercici 2018 a les
famílies monoparentals i a les unitats de convivència amb persones aturades de llarga
durada i majors de 50 anys, aprovades per la Junta de Govern Local de data 12 de
juny de 2018 i publicades al BOP núm. 141 de 20 de juliol de 2018 la seva aprovació
definitiva.
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. ****, amb NIF núm. ****, registre d’entrada
E2018016757 de data 16 d’octubre de 2018.
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En relació a l’expedient HA052018000007, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Segons l’establert en les Bases 1a i 2ª específiques per a l’atorgament de
subvencions per al pagament de l’IBI de l’exercici 2018 a les famílies monoparentals, i
a les unitats de convivència amb persones aturades de llarga durada i majors de 50
anys, atorgar el següent ajut:
Registre
E2018016757
Adreça immoble
c. Àngel Guimerà, 3 bx

Beneficiari
****

DNI
****
Import subvenció
Import IBI
90,22 € (60%)
150,37 €

Tot això, sens perjudici de l’establert a la Base 6ª.
SEGON.- Procedir al pagament dels ajuts atorgat, mitjançant transferència bancària al
número de compte que consti a la sol·licitud, amb càrrec a la partida pressupostària:
Operació Referència
200340
1803988

Tipus
Partida
Despeses 18600 231 480033

Import
90.22

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
TRANSF. AJUTS SOCIALS 140 999 999 099 999 999
DIVERSOS

TERCER.- Facultar a l’Alcalde per signar tota la documentació necessària
S’aprova per unanimitat.
6.6. - ATORGAMENT D'AJUTS DESTINATS AL PAGAMENT DE L’IBI DE
L’EXERCICI 2018 A LES FAMÍLIES MONOPARENTALS I A LES UNITATS DE
CONVIVÈNCIA AMB PERSONES ATURADES DE LLARGA DURADA I MAJORS
DE 50 ANYS
Núm. de referència

: X2018035924

En relació a les bases específiques de subvencions de l’Ajuntament d’Olot per
l’atorgament de subvencions destinades al pagament de l’IBI de l’exercici 2018 a les
famílies monoparentals i a les unitats de convivència amb persones aturades de llarga
durada i majors de 50 anys, aprovades per la Junta de Govern Local de data 12 de
juny de 2018 i publicades al BOP núm. 141 de 20 de juliol de 2018 la seva aprovació
definitiva.
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. ****, amb NIF núm. ****, registre d’entrada
E2018016217 de data 5 d’octubre de 2018.
En relació a l’expedient HA052018000008, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Segons l’establert en les Bases 1a i 2ª específiques per a l’atorgament de
subvencions per al pagament de l’IBI de l’exercici 2018 a les famílies monoparentals, i
a les unitats de convivència amb persones aturades de llarga durada i majors de 50
anys, atorgar el següent ajut:
Registre
E2018016217

Beneficiari
****

DNI
****
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Adreça immoble
c. Madrid, 82, 3r-1a

Import subvenció
288,44 € (70%)

Import IBI
412,05 €

Tot això, sens perjudici de l’establert a la Base 6ª.
SEGON.- Procedir al pagament dels ajuts atorgat, mitjançant transferència bancària al
número de compte que consti a la sol·licitud, amb càrrec a la partida pressupostària:
Operació Referència
200340
1803988

Tipus
Partida
Despeses 18600 231 480033

Import
288.44

Descripció
TRANSF. AJUTS SOCIALS
DIVERSOS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
140 999 999 099 999 999

TERCER.- Facultar a l’Alcalde per signar tota la documentació necessària
S’aprova per unanimitat.
6.7. - ATORGAMENT D'AJUTS DESTINATS AL PAGAMENT DE L’IBI DE
L’EXERCICI 2018 A LES FAMÍLIES MONOPARENTALS I A LES UNITATS DE
CONVIVÈNCIA AMB PERSONES ATURADES DE LLARGA DURADA I MAJORS
DE 50 ANYS
Núm. de referència

: X2018035927

En relació a les bases específiques de subvencions de l’Ajuntament d’Olot per
l’atorgament de subvencions destinades al pagament de l’IBI de l’exercici 2018 a les
famílies monoparentals i a les unitats de convivència amb persones aturades de llarga
durada i majors de 50 anys, aprovades per la Junta de Govern Local de data 12 de
juny de 2018 i publicades al BOP núm. 141 de 20 de juliol de 2018 la seva aprovació
definitiva.
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. ****, amb NIF núm. ****, registre d’entrada
E2018016952 de data 18 d’octubre de 2018.
En relació a l’expedient HA052018000009, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Segons l’establert en les Bases 1a i 2ª específiques per a l’atorgament de
subvencions per al pagament de l’IBI de l’exercici 2018 a les famílies monoparentals, i
a les unitats de convivència amb persones aturades de llarga durada i majors de 50
anys, atorgar el següent ajut:
Registre
E2018016952
Adreça immoble
c. de Rebaixinc, 26, 2n-1a

Beneficiari
****

DNI
****
Import subvenció
Import IBI
193,43 € (50%)
386,86 €

Tot això, sens perjudici de l’establert a la Base 6ª.
SEGON.- Procedir al pagament dels ajuts atorgat, mitjançant transferència bancària al
número de compte que consti a la sol·licitud, amb càrrec a la partida pressupostària:
Operació Referència
200340
1803988
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Tipus
Partida
Despeses 18600 231 480033

Import
193.43

Descripció
TRANSF. AJUTS SOCIALS
DIVERSOS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
140 999 999 099 999 999

TERCER.- Facultar a l’Alcalde per signar tota la documentació necessària
S’aprova per unanimitat.
6.8. - ATORGAMENT D'AJUTS DESTINATS AL PAGAMENT DE L’IBI DE
L’EXERCICI 2018 A LES FAMÍLIES MONOPARENTALS I A LES UNITATS DE
CONVIVÈNCIA AMB PERSONES ATURADES DE LLARGA DURADA I MAJORS
DE 50 ANYS
Núm. de referència

: X2018035930

En relació a les bases específiques de subvencions de l’Ajuntament d’Olot per
l’atorgament de subvencions destinades al pagament de l’IBI de l’exercici 2018 a les
famílies monoparentals i a les unitats de convivència amb persones aturades de llarga
durada i majors de 50 anys, aprovades per la Junta de Govern Local de data 12 de
juny de 2018 i publicades al BOP núm. 141 de 20 de juliol de 2018 la seva aprovació
definitiva.
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. ****, amb NIF núm. ****, registre d’entrada
E2018017252 de data 23 d’octubre de 2018.
En relació a l’expedient HA052018000010, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Segons l’establert en les Bases 1a i 2ª específiques per a l’atorgament de
subvencions per al pagament de l’IBI de l’exercici 2018 a les famílies monoparentals, i
a les unitats de convivència amb persones aturades de llarga durada i majors de 50
anys, atorgar el següent ajut:
Registre
E2018017252
Adreça immoble
c. Rei Martí l’Humà, 1, 4t-3a

Beneficiari
****

DNI
****
Import subvenció
Import IBI
276,50 € (70%)
395,00 €

Tot això, sens perjudici de l’establert a la Base 6ª.
SEGON.- Procedir al pagament dels ajuts atorgat, mitjançant transferència bancària al
número de compte que consti a la sol·licitud, amb càrrec a la partida pressupostària:
Operació Referència
200340
1803988

Tipus
Partida
Despeses 18600 231 480033

Import
276.50

Descripció
TRANSF. AJUTS SOCIALS
DIVERSOS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
140 999 999 099 999 999

TERCER.- Facultar a l’Alcalde per signar tota la documentació necessària
S’aprova per unanimitat.
6.9. - ATORGAMENT D'AJUTS DESTINATS AL PAGAMENT DE L’IBI DE
L’EXERCICI 2018 A LES FAMÍLIES MONOPARENTALS I A LES UNITATS DE
CONVIVÈNCIA AMB PERSONES ATURADES DE LLARGA DURADA I MAJORS
DE 50 ANYS
Núm. de referència

: X2018035940
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En relació a les bases específiques de subvencions de l’Ajuntament d’Olot per
l’atorgament de subvencions destinades al pagament de l’IBI de l’exercici 2018 a les
famílies monoparentals i a les unitats de convivència amb persones aturades de llarga
durada i majors de 50 anys, aprovades per la Junta de Govern Local de data 12 de
juny de 2018 i publicades al BOP núm. 141 de 20 de juliol de 2018 la seva aprovació
definitiva.
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. ****, amb NIF núm. ****, registre d’entrada
E2018017253 de data 23 d’octubre de 2018.
En relació a l’expedient HA052018000011, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Segons l’establert en les Bases 1a i 2ª específiques per a l’atorgament de
subvencions per al pagament de l’IBI de l’exercici 2018 a les famílies monoparentals, i
a les unitats de convivència amb persones aturades de llarga durada i majors de 50
anys, atorgar el següent ajut:
Registre
E2018017253
Adreça immoble
Av. Pirineus, 6, 2n-2a

Beneficiari
****

DNI
****
Import subvenció
Import IBI
284,03 € (70%)
405,75 €

Tot això, sens perjudici de l’establert a la Base 6ª.
SEGON.- Procedir al pagament dels ajuts atorgat, mitjançant transferència bancària al
número de compte que consti a la sol·licitud, amb càrrec a la partida pressupostària:
Operació Referència
200340
1803988

Tipus
Partida
Despeses 18600 231 480033

Import
284.03

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
TRANSF. AJUTS SOCIALS 140 999 999 099 999 999
DIVERSOS

TERCER.- Facultar a l’Alcalde per signar tota la documentació necessària
S’aprova per unanimitat.
6.10. - ATORGAMENT D'AJUTS DESTINATS AL PAGAMENT DE L’IBI DE
L’EXERCICI 2018 A LES FAMÍLIES MONOPARENTALS I A LES UNITATS DE
CONVIVÈNCIA AMB PERSONES ATURADES DE LLARGA DURADA I MAJORS
DE 50 ANYS
Núm. de referència

: X2018035944

En relació a les bases específiques de subvencions de l’Ajuntament d’Olot per
l’atorgament de subvencions destinades al pagament de l’IBI de l’exercici 2018 a les
famílies monoparentals i a les unitats de convivència amb persones aturades de llarga
durada i majors de 50 anys, aprovades per la Junta de Govern Local de data 12 de
juny de 2018 i publicades al BOP núm. 141 de 20 de juliol de 2018 la seva aprovació
definitiva.
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. ****, amb NIF núm. ****, registre d’entrada
E2018017254 de data 23 d’octubre de 2018.
En relació a l’expedient HA052018000012, vist l’expedient administratiu i antecedents
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corresponents, el regidor delegat d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Segons l’establert en les Bases 1a i 2ª específiques per a l’atorgament de
subvencions per al pagament de l’IBI de l’exercici 2018 a les famílies monoparentals, i
a les unitats de convivència amb persones aturades de llarga durada i majors de 50
anys, atorgar el següent ajut:
Registre
E2018017254
Adreça immoble
c. Verge de la Guia, 8, 2n 2a

Beneficiari
****

DNI
****
Import subvenció
Import IBI
189,75 € (50%)
379,50 €

Tot això, sens perjudici de l’establert a la Base 6ª.
SEGON.- Procedir al pagament dels ajuts atorgat, mitjançant transferència bancària al
número de compte que consti a la sol·licitud, amb càrrec a la partida pressupostària:
Operació Referència
200340
1803988

Tipus
Partida
Despeses 18600 231 480033

Import
189.75

Descripció
TRANSF. AJUTS SOCIALS
DIVERSOS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
140 999 999 099 999 999

TERCER.- Facultar a l’Alcalde per signar tota la documentació necessària
S’aprova per unanimitat.
6.11. - ATORGAMENT D'AJUTS DESTINATS AL PAGAMENT DE L’IBI DE
L’EXERCICI 2018 A LES FAMÍLIES MONOPARENTALS I A LES UNITATS DE
CONVIVÈNCIA AMB PERSONES ATURADES DE LLARGA DURADA I MAJORS
DE 50 ANYS
Núm. de referència

: X2018035947

En relació a les bases específiques de subvencions de l’Ajuntament d’Olot per
l’atorgament de subvencions destinades al pagament de l’IBI de l’exercici 2018 a les
famílies monoparentals i a les unitats de convivència amb persones aturades de llarga
durada i majors de 50 anys, aprovades per la Junta de Govern Local de data 12 de
juny de 2018 i publicades al BOP núm. 141 de 20 de juliol de 2018 la seva aprovació
definitiva.
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. ****, amb NIF núm. ****, registre d’entrada
E2018017661 de data 30 d’octubre de 2018.
En relació a l’expedient HA052018000013, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Segons l’establert en les Bases 1a i 2ª específiques per a l’atorgament de
subvencions per al pagament de l’IBI de l’exercici 2018 a les famílies monoparentals, i
a les unitats de convivència amb persones aturades de llarga durada i majors de 50
anys, atorgar el següent ajut:
Registre
E2018017661
Adreça immoble

Beneficiari
****

DNI
****
Import subvenció
Import IBI
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c. Rei Martí l’Humà, 3, 3r-3a

229,10 € (70%)

327,28 €

Tot això, sens perjudici de l’establert a la Base 6ª.
SEGON.- Procedir al pagament dels ajuts atorgat, mitjançant transferència bancària al
número de compte que consti a la sol·licitud, amb càrrec a la partida pressupostària:
Operació Referència
200340
1803988

Tipus
Partida
Despeses 18600 231 480033

Import
229.10

Descripció
TRANSF. AJUTS SOCIALS
DIVERSOS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
140 999 999 099 999 999

TERCER.- Facultar a l’Alcalde per signar tota la documentació necessària
S’aprova per unanimitat.
7.1. - ATORGAMENT SUBVENCIONS PER AL FOMENT DEL LLOGUER PER A
ESTUDIANTS.
Núm. de referència

: X2018035749

En relació a les bases específiques de subvencions de l’Ajuntament d’Olot per
l’atorgament de subvencions destinades a programes específics de foment del lloguer
per a estudiants, per a propietaris d’habitatges que posin pisos en lloguer a estudiants
durant el curs 2018/2019, aprovades per la Junta de Govern Local de data 10 de maig
de 2018 i publicades al BOP núm. 96 de 18 de maig de 2018.
Havent examinat i valorat el Serveis Tècnics Municipals les sol·licituds presentades
per acollir-se als ajuts previstos.
En relació a l’expedient HA042018000012, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Concedir ajut econòmic de 1.732,47 € pel foment del lloguer per a estudiants
a:
Registre
E2018014655
Adreça lloguer
C. Bellaire, 12, 4t

Beneficiari
****
Ajut base 4.1
1.200,00 € (100,00 €/mes)

DNI
****
Ajut base 4.2
532,47 €

Segon.- L’ajut econòmic s’imputarà amb càrrec a la partida pressupostària municipal:
Operació Referència
200300
1802449

Tipus
Partida
Import
Despeses 18600 231 480033 1732.47

Descripció
TRANSF. AJUTS SOCIALS
DIVERSOS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
140 999 999 099 000 000

Tercer- Per tal de justificar la subvenció atorgada i poder procedir al seu pagament, el
beneficiari haurà de presentar la següent documentació :
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Rebuts de lloguer pagats de l’habitatge llogat que acrediten la vigència i import
de l’arrendament.



Factures i rebuts de pagament que justifiquin l’import subvencionat per la
posada a punt.



Si s’escau, full de transferència bancària.

Quart.- El pagament de la subvenció resta condicionat a la comprovació de la
documentació presentada en el punt anterior i, si s’escau, l’informe tècnic favorable
emès pels Serveis Tècnics Municipals. En cas que la justificació corresponent sigui
inferior a la fixada, l’import de la subvenció es reajustarà proporcionalment a la baixa.
Cinquè.- En el supòsit de donar-se els requisits que es recullen en el Títol II de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, el beneficiari n’haurà de donar
compliment.
Sisè.- Facultar a l’Alcalde per signar tota la documentació necessària
S’aprova per unanimitat.
7.2. - ATORGAMENT SUBVENCIONS PER AL FOMENT DEL LLOGUER PER A
ESTUDIANTS
Núm. de referència

: X2018035765

En relació a les bases específiques de subvencions de l’Ajuntament d’Olot per
l’atorgament de subvencions destinades a programes específics de foment del lloguer
per a estudiants, per a propietaris d’habitatges que posin pisos en lloguer a estudiants
durant el curs 2018/2019, aprovades per la Junta de Govern Local de data 10 de maig
de 2018 i publicades al BOP núm. 96 de 18 de maig de 2018.
Havent examinat i valorat el Serveis Tècnics Municipals les sol·licituds presentades
per acollir-se als ajuts previstos.
En relació a l’expedient HA042018000013, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Concedir ajut econòmic de 1.732,47 € pel foment del lloguer per a estudiants
a:
Registre
E2018015589
Adreça lloguer
C. Aigua, 6, 1r

Beneficiari
****
Ajut base 4.1
1.200,00 € (100,00 €/mes)

DNI
****
Ajut base 4.2
800,00 €

Segon.- L’ajut econòmic s’imputarà amb càrrec a la partida pressupostària municipal:
Operació Referència
200300
1802449

Tipus
Partida
Despeses 18600 231 480033

Import
2000

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
TRANSF. AJUTS SOCIALS DIVERSOS140 999 999 099 999 999

Tercer- Per tal de justificar la subvenció atorgada i poder procedir al seu pagament, el
beneficiari haurà de presentar la següent documentació :


Rebuts de lloguer pagats de l’habitatge llogat que acrediten la vigència i import
de l’arrendament.



Factures i rebuts de pagament que justifiquin l’import subvencionat per la
posada a punt.
13



Si s’escau, full de transferència bancària.

Quart.- El pagament de la subvenció resta condicionat a la comprovació de la
documentació presentada en el punt anterior i, si s’escau, l’informe tècnic favorable
emès pels Serveis Tècnics Municipals. En cas que la justificació corresponent sigui
inferior a la fixada, l’import de la subvenció es reajustarà proporcionalment a la baixa.
Cinquè.- En el supòsit de donar-se els requisits que es recullen en el Títol II de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, el beneficiari n’haurà de donar
compliment.
Sisè.- Facultar a l’Alcalde per signar tota la documentació necessària
S’aprova per unanimitat.
8.1. - MERCAT SETMANAL.- APROVAR ELS AJUTS ALS MARXANTS
D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DE MERCAT SETMANAL D’OLOT QUE REALITZEN
UNA NETEJA I SELECCIÓ DE RESIDUS ACURADA DEL SEU LLOC DE VENDA
Núm. de referència

: X2018035280

Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 9 d’agost de 2018,
d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i
selecció de residus del seu lloc de venda (exercici 2018) i convocatòria del programa.
Aquestes bases i la convocatòria del programa d’ajuts, que foren publicades al BOP
núm. 161, de 21 d’agost de 2018, van esdevenir definitivament aprovades en haver
transcorregut el període d’exposició pública sense que s’haguessin presentat ni
reclamacions ni suggeriments.
Vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa d’ajuts realitzada
pels serveis tècnics del Consorci DINÀMIG.
Vist l'expedient administratiu IM02201800033 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l'adopció dels següents acords:
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i
selecció de residus del seu lloc de venda, a:
BENEFICIARI

DNI

****

****

NÚM. PARADA
MS0139

IMPORT AJUT
330,00.- €

Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2018.200.4313.480046
“Conveni mercat dels dilluns”.
Operació Referència
200340
1804633

Tipus
Partida
Despeses 18200 4313 480046

Import
330.00

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
CONVENI MARXANTS (NETEJA) 200 999 281 003 016 999

S’aprova per unanimitat.
8.2. - MERCAT SETMANAL.- ATORGAR AJUTS ALS MARXANTS
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D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DEL MERCAT SETMANAL D’OLOT QUE REALITZEN
UNA NETEJA I SELECCIÓ DE RESIDUS ACURADA DEL SEU LLOC DE VENDA.
Núm. de referència : X2018035546

Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 9 d’agost de 2018,
d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i
selecció de residus del seu lloc de venda (exercici 2018) i convocatòria del programa.
Aquestes bases i la convocatòria del programa d’ajuts, que foren publicades al BOP
núm. 161, de 21 d’agost de 2018, van esdevenir definitivament aprovades en haver
transcorregut el període d’exposició pública sense que s’haguessin presentat ni
reclamacions ni suggeriments.
Vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa d’ajuts realitzada
pels serveis tècnics del Consorci DINÀMIG.
Vist l'expedient administratiu IM02201800034 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l'adopció dels següents acords:
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i
selecció de residus del seu lloc de venda, a:
BENEFICIARI

DNI

****

****

NÚM. PARADA
MS0108

IMPORT AJUT
240,50.- €

Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2018.200.4313.480046
“Conveni mercat dels dilluns”.
Operació Referència
200340
1804633

Tipus
Partida
Despeses 18200 4313 480046

Import
240.50

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
CONVENI MARXANTS (NETEJA) 200 999 281 003 016 999

Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de
2018 mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud
de l’ajut.
S’aprova per unanimitat.
8.3. - MERCAT SETMANAL.- ATORGAR AJUTS ALS MARXANTS
D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DEL MERCAT SETMANAL D’OLOT QUE REALITZEN
UNA NETEJA I SELECCIÓ DE RESIDUS ACURADA DEL SEU LLOC DE VENDA.
Núm. de referència

: X2018035548

Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 9 d’agost de 2018,
d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i
selecció de residus del seu lloc de venda (exercici 2018) i convocatòria del programa.
Aquestes bases i la convocatòria del programa d’ajuts, que foren publicades al BOP
núm. 161, de 21 d’agost de 2018, van esdevenir definitivament aprovades en haver
transcorregut el període d’exposició pública sense que s’haguessin presentat ni
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reclamacions ni suggeriments.
Vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa d’ajuts realitzada
pels serveis tècnics del Consorci DINÀMIG.
Vist l'expedient administratiu IM02201800035 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l'adopció dels següents acords:
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i
selecció de residus del seu lloc de venda, a:
BENEFICIARI

DNI

****

****

NÚM. PARADA
MS0133

IMPORT AJUT
265,00- €

Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2018.200.4313.480046
“Conveni mercat dels dilluns”.
Operació Referència
200340
1804633

Tipus
Partida
Despeses 18200 4313 480046

Import
265.00

Descripció
CONVENI MARXANTS (NETEJA)

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
200 999 281 003 016 999

Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de
2018 mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud
de l’ajut.
S’aprova per unanimitat.
8.4. - MERCAT SETMANAL.- ATORGAR AJUTS ALS MARXANTS
D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DEL MERCAT SETMANAL D’OLOT QUE REALITZEN
UNA NETEJA I SELECCIÓ DE RESIDUS ACURADA DEL SEU LLOC DE VENDA.
Núm. de referència

: X2018035549

Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 9 d’agost de 2018,
d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i
selecció de residus del seu lloc de venda (exercici 2018) i convocatòria del programa.
Aquestes bases i la convocatòria del programa d’ajuts, que foren publicades al BOP
núm. 161, de 21 d’agost de 2018, van esdevenir definitivament aprovades en haver
transcorregut el període d’exposició pública sense que s’haguessin presentat ni
reclamacions ni suggeriments.
Vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa d’ajuts realitzada
pels serveis tècnics del Consorci DINÀMIG.
Vist l'expedient administratiu IM02201800036 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l'adopció dels següents acords:
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i
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selecció de residus del seu lloc de venda, a:
BENEFICIARI

DNI

****

****

NÚM. PARADA
MS0125

IMPORT AJUT
86,00.- €

Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2018.200.4313.480046
“Conveni mercat dels dilluns”.
Operació Referència
200340
1804633

Tipus
Partida
Despeses 18200 4313 480046

Import Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
86.00 CONVENI MARXANTS (NETEJA) 200 999 281 003 016 999

Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de
2018 mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud
de l’ajut.
S’aprova per unanimitat.
8.5. - MERCAT SETMANAL.- ATORGAR AJUTS ALS MARXANTS
D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DEL MERCAT SETMANAL D’OLOT QUE REALITZEN
UNA NETEJA I SELECCIÓ DE RESIDUS ACURADA DEL SEU LLOC DE VENDA.
Núm. de referència

: X2018035552

Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 9 d’agost de 2018,
d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i
selecció de residus del seu lloc de venda (exercici 2018) i convocatòria del programa.
Aquestes bases i la convocatòria del programa d’ajuts, que foren publicades al BOP
núm. 161, de 21 d’agost de 2018, van esdevenir definitivament aprovades en haver
transcorregut el període d’exposició pública sense que s’haguessin presentat ni
reclamacions ni suggeriments.
Vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa d’ajuts realitzada
pels serveis tècnics del Consorci DINÀMIG.
Vist l'expedient administratiu IM02201800037 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l'adopció dels següents acords:
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i
selecció de residus del seu lloc de venda, a:
BENEFICIARI

DNI

****

****

NÚM. PARADA
MS0148

IMPORT AJUT
58,50.- €

Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2018.200.4313.480046
“Conveni mercat dels dilluns”.
Operació Referència
200340
1804633

Tipus
Partida
Despeses 18200 4313 480046

Import Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
58.50 CONVENI MARXANTS (NETEJA) 200 999 281 003 016 999

Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de
2018 mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud
de l’ajut.
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S’aprova per unanimitat.
8.6. - MERCAT SETMANAL.- ATORGAR AJUTS ALS MARXANTS
D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DEL MERCAT SETMANAL D’OLOT QUE REALITZEN
UNA NETEJA I SELECCIÓ DE RESIDUS ACURADA DEL SEU LLOC DE VENDA.
Núm. de referència

: X2018035553

Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 9 d’agost de 2018,
d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i
selecció de residus del seu lloc de venda (exercici 2018) i convocatòria del programa.
Aquestes bases i la convocatòria del programa d’ajuts, que foren publicades al BOP
núm. 161, de 21 d’agost de 2018, van esdevenir definitivament aprovades en haver
transcorregut el període d’exposició pública sense que s’haguessin presentat ni
reclamacions ni suggeriments.
Vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa d’ajuts realitzada
pels serveis tècnics del Consorci DINÀMIG.
Vist l'expedient administratiu IM02201800038 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l'adopció dels següents acords:
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i
selecció de residus del seu lloc de venda, a:
BENEFICIARI

DNI

****

****

NÚM. PARADA
MS0100

IMPORT AJUT
97,50.- €

Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2018.200.4313.480046
“Conveni mercat dels dilluns”.
Operació Referència
200340
1804633

Tipus
Partida
Despeses 18200 4313 480046

Import Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
97.50 CONVENI MARXANTS (NETEJA) 200 999 281 003 016 999

Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de
2018 mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud
de l’ajut.
S’aprova per unanimitat.
8.7. - MERCAT SETMANAL.- ATORGAR AJUTS ALS MARXANTS
D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DEL MERCAT SETMANAL D’OLOT QUE REALITZEN
UNA NETEJA I SELECCIÓ DE RESIDUS ACURADA DEL SEU LLOC DE VENDA.
Núm. de referència

: X2018035556

Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 9 d’agost de 2018,
d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i
selecció de residus del seu lloc de venda (exercici 2018) i convocatòria del programa.
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Aquestes bases i la convocatòria del programa d’ajuts, que foren publicades al BOP
núm. 161, de 21 d’agost de 2018, van esdevenir definitivament aprovades en haver
transcorregut el període d’exposició pública sense que s’haguessin presentat ni
reclamacions ni suggeriments.
Vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa d’ajuts realitzada
pels serveis tècnics del Consorci DINÀMIG.
Vist l'expedient administratiu IM02201800039 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l'adopció dels següents acords:
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i
selecció de residus del seu lloc de venda, a:
BENEFICIARI

DNI

****

****

NÚM. PARADA
MS0130

IMPORT AJUT
105,00.- €

Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2018.200.4313.480046
“Conveni mercat dels dilluns”.
Operació Referència
200340
1804633

Tipus
Partida
Despeses 18200 4313 480046

Import
105.00

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
CONVENI MARXANTS (NETEJA) 200 999 281 003 016 999

Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de
2018 mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud
de l’ajut.
S’aprova per unanimitat.
8.8. - MERCAT SETMANAL.- ATORGAR AJUTS ALS MARXANTS
D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DEL MERCAT SETMANAL D’OLOT QUE REALITZEN
UNA NETEJA I SELECCIÓ DE RESIDUS ACURADA DEL SEU LLOC DE VENDA.
Núm. de referència

: X2018035558

Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 9 d’agost de 2018,
d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i
selecció de residus del seu lloc de venda (exercici 2018) i convocatòria del programa.
Aquestes bases i la convocatòria del programa d’ajuts, que foren publicades al BOP
núm. 161, de 21 d’agost de 2018, van esdevenir definitivament aprovades en haver
transcorregut el període d’exposició pública sense que s’haguessin presentat ni
reclamacions ni suggeriments.
Vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa d’ajuts realitzada
pels serveis tècnics del Consorci DINÀMIG.
Vist l'expedient administratiu IM02201800040 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l'adopció dels següents acords:
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Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i
selecció de residus del seu lloc de venda, a:
BENEFICIARI

DNI

****

****

NÚM. PARADA
MS0141

IMPORT AJUT
70,00.- €

Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2018.200.4313.480046
“Conveni mercat dels dilluns”.
Operació Referència
200340
1804633

Tipus
Partida
Despeses 18200 4313 480046

Import
70.00

Descripció
CONVENI MARXANTS (NETEJA)

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
200 999 281 003 016 999

Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de
2018 mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud
de l’ajut.
S’aprova per unanimitat.
8.9. - MERCAT SETMANAL.- ATORGAR AJUTS ALS MARXANTS
D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DEL MERCAT SETMANAL D’OLOT QUE REALITZEN
UNA NETEJA I SELECCIÓ DE RESIDUS ACURADA DEL SEU LLOC DE VENDA
Núm. de referència

: X2018035560

Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 9 d’agost de 2018,
d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i
selecció de residus del seu lloc de venda (exercici 2018) i convocatòria del programa.
Aquestes bases i la convocatòria del programa d’ajuts, que foren publicades al BOP
núm. 161, de 21 d’agost de 2018, van esdevenir definitivament aprovades en haver
transcorregut el període d’exposició pública sense que s’haguessin presentat ni
reclamacions ni suggeriments.
Vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa d’ajuts realitzada
pels serveis tècnics del Consorci DINÀMIG.
Vist l'expedient administratiu IM02201800041 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l'adopció dels següents acords:
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i
selecció de residus del seu lloc de venda, a:
BENEFICIARI

DNI

****

****

NÚM. PARADA
MS0138

IMPORT AJUT
282,00.- €

Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2018.200.4313.480046
“Conveni mercat dels dilluns”.
Operació Referència
200340
1804633

Tipus
Partida
Despeses 18200 4313 480046

Import
282.00

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
CONVENI MARXANTS (NETEJA) 200 999 281 003 016 999

Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de
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2018 mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud
de l’ajut.
S’aprova per unanimitat.
8.10. - ATORGAR AJUTS ALS MARXANTS D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DEL
MERCAT SETMANAL D’OLOT QUE REALITZEN UNA NETEJA I SELECCIÓ DE
RESIDUS ACURADA DEL SEU LLOC DE VENDA
Núm. de referència

: X2018035561

Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 9 d’agost de 2018,
d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i
selecció de residus del seu lloc de venda (exercici 2018) i convocatòria del programa.
Aquestes bases i la convocatòria del programa d’ajuts, que foren publicades al BOP
núm. 161, de 21 d’agost de 2018, van esdevenir definitivament aprovades en haver
transcorregut el període d’exposició pública sense que s’haguessin presentat ni
reclamacions ni suggeriments.
Vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa d’ajuts realitzada
pels serveis tècnics del Consorci DINÀMIG.
Vist l'expedient administratiu IM02201800042 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l'adopció dels següents acords:
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i
selecció de residus del seu lloc de venda, a:
BENEFICIARI

DNI

****

****

NÚM. PARADA
MS0097

IMPORT AJUT
185,00.- €

Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2018.200.4313.480046
“Conveni mercat dels dilluns”.
Operació Referència
200340
1804633

Tipus
Partida
Despeses 18200 4313 480046

Import
185.00

Descripció
CONVENI MARXANTS (NETEJA)

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
200 999 281 003 016 999

Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de
2018 mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud
de l’ajut.
S’aprova per unanimitat.
8.11. - ATORGAR AJUTS ALS MARXANTS D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DEL
MERCAT SETMANAL D’OLOT QUE REALITZEN UNA NETEJA I SELECCIÓ DE
RESIDUS ACURADA DEL SEU LLOC DE VENDA.
Núm. de referència

: X2018035562

Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 9 d’agost de 2018,
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d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i
selecció de residus del seu lloc de venda (exercici 2018) i convocatòria del programa.
Aquestes bases i la convocatòria del programa d’ajuts, que foren publicades al BOP
núm. 161, de 21 d’agost de 2018, van esdevenir definitivament aprovades en haver
transcorregut el període d’exposició pública sense que s’haguessin presentat ni
reclamacions ni suggeriments.
Vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa d’ajuts realitzada
pels serveis tècnics del Consorci DINÀMIG.
Vist l'expedient administratiu IM02201800043 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l'adopció dels següents acords:
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i
selecció de residus del seu lloc de venda, a:
BENEFICIARI

DNI

****

****

NÚM. PARADA
MS0114

IMPORT AJUT
132,00.- €

Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2018.200.4313.480046
“Conveni mercat dels dilluns”.
Operació Referència
200340
1804633

Tipus
Partida
Despeses 18200 4313 480046

Import
132.00

Descripció
CONVENI MARXANTS (NETEJA)

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
200 999 281 003 016 999

Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de
2018 mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud
de l’ajut.
S’aprova per unanimitat.
8.12. - MERCAT SETMANAL.- ATORGAR AJUTS ALS MARXANTS
D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DEL MERCAT SETMANAL D’OLOT QUE REALITZEN
UNA NETEJA I SELECCIÓ DE RESIDUS ACURADA DEL SEU LLOC DE VENDA.
Núm. de referència

: X2018035564

Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 9 d’agost de 2018,
d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i
selecció de residus del seu lloc de venda (exercici 2018) i convocatòria del programa.
Aquestes bases i la convocatòria del programa d’ajuts, que foren publicades al BOP
núm. 161, de 21 d’agost de 2018, van esdevenir definitivament aprovades en haver
transcorregut el període d’exposició pública sense que s’haguessin presentat ni
reclamacions ni suggeriments.
Vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa d’ajuts realitzada
pels serveis tècnics del Consorci DINÀMIG.
Vist l'expedient administratiu IM02201800044 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de
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Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l'adopció dels següents acords:
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i
selecció de residus del seu lloc de venda, a:
BENEFICIARI

DNI

****

****

NÚM. PARADA
MS0113

IMPORT AJUT
148,50.- €

Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2018.200.4313.480046
“Conveni mercat dels dilluns”.
Operació Referència
200340
1804633

Tipus
Partida
Despeses 18200 4313 480046

Import
148.50

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
CONVENI MARXANTS (NETEJA) 200 999 281 003 016 999

Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de
2018 mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud
de l’ajut.
S’aprova per unanimitat.
8.13. - MERCAT SETMANAL.- DENEGAR A LA PARADA MS0091 LA PETICIÓ
D’AJUTS ALS MARXANTS D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DE MERCAT SETMANAL
D’OLOT QUE REALITZEN UNA NETEJA I SELECCIÓ DE RESIDUS ACURADA
DEL SEU LLOC DE VENDA
Núm. de referència

: X2018035951

Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 9 d’agost de 2018,
d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i
selecció de residus del seu lloc de venda (exercici 2018) i convocatòria del programa.
Aquestes bases i la convocatòria del programa d’ajuts, que foren publicades al BOP
núm. 161, de 21 d’agost de 2018, van esdevenir definitivament aprovades en haver
transcorregut el període d’exposició pública sense que s’haguessin presentat ni
reclamacions ni suggeriments.
Vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa d’ajuts realitzada
pels serveis tècnics del Consorci DINÀMIG.
Vist l'expedient administratiu IM022018000046 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l'adopció dels següents acords:
Primer – Desestimar l’atorgament d’un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts
als marxants d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una
acurada neteja i selecció de residus del seu lloc de venda, al Sr. **** (****) adjudicatari
de la parada MS0091 de mercat setmanal
Segon – El motiu de la desestimació, és que la sol·licitud de petició de la subvenció la
fer arribar un cop finalitzat el termini establert a les bases.
S’aprova per unanimitat.
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9.1. - MERCAT SETMANAL.- AUTORITZAR L’AMPLIACIÓ DE LA PARADA DEL
MERCAT SETMANAL NÚM. MS0064, DESTINADA A LA VENDA DE ROBA DE
DONA
Núm. de referència

: X2018035667

La Junta de Govern Local, en sessió de data 1 de març de 2018, va acordar autoritzar
la reducció de les dimensions de la parada MS0064 del mercat setmanal del dilluns,
adjudicada a la Sra. **** i destinada a la venda de roba de dona, en dos (2) metres
amb la qual cosa passava a tenir sis (6) metres. Aquesta reducció de les dimensions
de la parada MS0064 del mercat setmanal era temporal i estava motivada en el canvi
d’ubicació d’aquesta parada a conseqüència de les obres de remodelació del passeig
de l’escultor Miquel Blay (Firal d’Olot). En acabar aquestes obres i quan la parada
retornés al seu lloc d’origen recuperaria els metres reduïts i passaria a tenir una
dimensió de vuit (8) metres.
Atès que les obres de remodelació del passeig de l’escultor Miquel Blay (Firal d’Olot)
han acabat i la parada MS0064 ha retornat al seu lloc originari.
De conformitat amb l’article 4 del Reglament del mercat municipal de venda no
sedentària i vist l'expedient administratiu IM022018000045 i antecedents
corresponents, que serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat
de Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local
l'adopció dels següents acords:
Primer.- AUTORITZAR l’ampliació de les dimensions de la parada MS0064 del mercat
setmanal del dilluns, destinada a la venda de roba de dona, en dos (2) metres amb la
qual cosa passarà a tenir vuit (8) metres.
Segon.- Regularitzar la taxa municipal de l’exercici 2018 recollint l’ampliació de la
parada, que ha passat a tenir vuit (8) metres amb efectes de data 1 d’octubre de 2018
S’aprova per unanimitat.
10.1. - PAGAMENT D'UN COMPLEMENT DE NOCTURNITAT AL PERSONAL DE
LA POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS EL MES D’OCTUBRE DE
2018
Núm. de referència

: X2018034695

Atès l’informe del Sergent de la Policia Municipal de data 07 de novembre de 2018.
Vist l’expedient administratiu RH132018000144 i antecedents corresponents, l’Alcalde,
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
D’acord amb el que estableix l’annex 1, aprovat pel Ple d’aquesta Corporació en la
sessió celebrada el dia 26 de març de 1992, sobre els serveis de nocturnitat de la
Policia Municipal.
D’acord amb l’acta número 1/2018 de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament
d’Olot de data 12 de juny de 2018, sobre la modificació del import de les hores
extraordinàries i les condicions laborals de la Policia Municipal.
Primer.- Pagament d’un complement de nocturnitat al personal de la Policia Municipal
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que es relaciona a continuació pels serveis realitzats durant el mes d’octubre de 2018:
Nom i Cognoms

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

Data

Dies

Octubre 2018
Octubre 2018

7

Nocturnitat

126,00 €

7

Nocturnitat

126,00 €

7

Nocturnitat

126,00 €

3

Nocturnitat

54,00 €

7

Nocturnitat

126,00 €

3

Nocturnitat

54,00 €

2

Nocturnitat

36,00 €

7

Nocturnitat

126,00 €

7

Nocturnitat

126,00 €

5

Nocturnitat

90,00 €

6

Nocturnitat

108,00 €

3

Nocturnitat

54,00 €

3

Nocturnitat

54,00 €

6

Nocturnitat

108,00 €

7

Nocturnitat

126,00 €

7

Nocturnitat

126,00 €

12

Nocturnitat

216,00 €

6

Nocturnitat

108,00 €

Octubre 2018
Octubre 2018
Octubre 2018
Octubre 2018
Octubre 2018
Octubre 2018
Octubre 2018
Octubre 2018
Octubre 2018
Octubre 2018
Octubre 2018
Octubre 2018
Octubre 2018
Octubre 2018
Octubre 2018
Octubre 2018

Serveis

TOTAL

Import (€)

1.890,00 €

Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 18180 132 121031

Import
1890.00

Descripció
ALTRES
COMPLEMENTS
SEGURETAT

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
NOCTURNITAT
180 008 999 999 999 999

S’aprova per unanimitat.
10.2.1. - PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL AL PERSONAL DE LA
BRIGADA MUNICIPAL PELS SERVEIS EXTRAORDINARIS REALITZATS EL MES
D’OCTUBRE DE 2018
Núm. de referència

: X2018034440

Vist l’expedient administratiu RH132018000140 i antecedents corresponents, que
inclou l’informe adjunt de recursos humans conjuntament amb tresoreria, secretaria i
intervenció, de data 07 de novembre de 2018, amb número NI022018001834 de no
compliment de la normativa vigent en quant al número màxim d’hores extraordinàries
anuals per treballador.
Atès l’informe del Director tècnic de la Brigada Municipal de data 07 de novembre de
2018, l’Alcalde, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Pagament d’una gratificació al personal de la Brigada Municipal que es relaciona a
continuació, pels serveis extraordinaris realitzats durant el mes d’octubre de 2018:
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Cognoms i Nom

Data

.

****
Acte. De 15:00h a 18:00h. Muntatge
de tires de banderetes i connectar
OTV
Actes.
De
08:00h
a
10:00h.
Desmuntar tires de bombetes Pl
Clarà.

Brigada
ELECTRICISTES Oficial 1º

Hores

Import

5.00

94,50€

19/10/2018

S. Diürn

3,00

55,50 €

21/10/2018

S.Diürn
Festiu

2,00

39,00 €

5,00

106,00€

.

****
Acte. De 16:00h a 17:00h i de 19:00h
a 20:00h. Acte al Parc Nou.
Acte.
De
16:00h
a
17:00h.
Inauguració Pl 1 d'octubre.
Acte. De 08:00h a 09:00h i de 14:00h
a 15:00h. Mercat de la Joguina a Pl

Tipus
servei

ELECTRICISTES Oficial 1º

04/10/2018

S. Diürn

2,00

37,00 €

01/10/2018

S. Minim

1,00

30,00 €

07/10/2018

S.Diürn
Festiu

2,00

39,00 €

19,00

388,50€

.

****

ELECTRICISTES Oficial 1º

Acte. De 15:00h a 18:00h. Muntatge
de tires de banderetes i connectar
OTV
Acte. De 20:00h a 21:00h. Dia
europeu RCP : desconnexions Ps
de'n Blay.
Actes. De 09:00h a 10:00h. Club
skate Olot:
donar corrent Pl
Malatosquer.
Actes. De 08:00h a 12:00h. Connectar
tires bombetes Pl Clarà.

19/10/2018

S. Diürn

3,00

55,50 €

16/10/2018

S. Minim

1,00

30,00 €

28/10/2018

S. Minim

1,00

30,00 €

20/10/2018

S.Diürn
Festiu

4,00

78,00 €

Actes. De 17:00h a 19:00h. Muntatge
equip de so Pl. del Mig ( dansa
esbart)

20/10/2018

S.Diürn
Festiu

4,00

78,00 €

Actes. De 08:00h a 10:00h i de
10:00h a 12:00h. Desmuntar tires
bombetes Pl.Clarà

21/10/2018

S.Diürn
Festiu

4,00

78,00 €

Actes. De 07:30h a 8:30h i de 11:00h
a 12:00h. Obrir portes brigada

27/10/2018

S.Diürn
Festiu

2,00

39,00 €

6,00

121,50€

.

****

FUSTERS Oficial 1ª

Sant Lluc. De 06:30 h a 08:30h. Fira
del Dibuix: muntatge a la Pl.Clarà.

20/10/2018

S.Diürn
Festiu

2,00

39,00 €

Sant Lluc i actes diversos. De 19:30h
a 22:00h. Desmuntar fira del Dibuix

20/10/2018

S.
Diürn
Festiu

2,50

48,75 €

Sant Lluc i actes diversos. De 22:00h
a 23:30h. Desmuntar fira del Dibuix

20/10/2018

S. Nocturn
Festiu

1,50

33,75 €

6,00

121,50€

.

****

FUSTERS Supervisor

Sant Lluc. De 06:30 h a 08:30h. Fira
del Dibuix: muntatge a la Pl.Clarà.

20/10/2018

S.
Diürn
Festiu

2,00

39,00 €

Sant Lluc i actes diversos. De 19:30h
a 22:00h. Desmuntar fira del Dibuix

20/10/2018

S.
Diürn
Festiu

2,50

48,75 €

Sant Lluc i actes diversos. De 22:00h
a 23:30h. Desmuntar fira del Dibuix

20/10/2018

S. Nocturn
Festiu

1,50

33,75 €

4,00

82,50€

2,50

48,75 €

.

****
Sant Lluc i actes diversos. De 19:30h
a 22:00h. Desmuntar fira del Dibuix
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20/10/2018

S.
Diürn
Festiu

JARDINERS Oficial 1º

Sant Lluc i actes diversos. De 22:00h
a 23:30h. Desmuntar fira del Dibuix

20/10/2018

S. Nocturn
Festiu
JARDINERS Oficial 1º

.

****

1,50

33,75 €

4,00

82,50€

Sant Lluc i actes diversos. De 19:30h
a 22:00h. Desmuntar fira del Dibuix

20/10/2018

S.
Diürn
Festiu

2,50

48,75 €

Sant Lluc i actes diversos. De 22:00h
a 23:30h. Desmuntar fira del Dibuix

20/10/2018

S. Nocturn
Festiu

1,50

33,75 €

4,00

82,50€

JARDINERS Supervisor

.

****
Sant Lluc i actes diversos. De 19:30h
a 22:00h. Desmuntar fira del Dibuix

20/10/2018

S.
Diürn
Festiu

2,50

48,75 €

Sant Lluc i actes diversos. De 22:00h
a 23:30h. Desmuntar fira del Dibuix

20/10/2018

S. Nocturn
Festiu

1,50

33,75 €

6,00

133,95€

2,00

43,80 €

MAGATZEM Encarregat

.

****
Sant Lluc. De 06:30 h a 08:30h. Fira
del Dibuix: muntatge a la Pl.Clarà.

20/10/2018

S.
Diürn
Festiu

Sant Lluc i actes diversos. De 19:30h
a 22:00h. Desmuntar fira del Dibuix

20/10/2018

S.
Diürn
Festiu

2,50

54,75 €

Sant Lluc i actes diversos. De 22:00h
a 23:30h. Desmuntar fira del Dibuix

20/10/2018

S. Nocturn
Festiu

1,50

35,40 €

6,00

121,50€

OPERATIVA Oficial 1º

.

****
Sant Lluc. De 06:30 h a 08:30h. Fira
del Dibuix: muntatge a la Pl.Clarà.

20/10/2018

S.
Diürn
Festiu

2,00

39,00 €

Sant Lluc i actes diversos. De 19:30h
a 22:00h. Desmuntar fira del Dibuix

20/10/2018

S.
Diürn
Festiu

2,50

48,75 €

Sant Lluc i actes diversos. De 22:00h
a 23:30h. Desmuntar fira del Dibuix

20/10/2018

S. Nocturn
Festiu

1,50

33,75 €

6,00

121,50€

OPERATIVA Supervisor

.

****
Sant Lluc. De 06:30 h a 08:30h. Fira
del Dibuix: muntatge a la Pl.Clarà.

20/10/2018

S.
Diürn
Festiu

2,00

39,00 €

Sant Lluc i actes diversos. De 19:30h
a 22:00h. Desmuntar fira del Dibuix

20/10/2018

S.
Diürn
Festiu

2,50

48,75 €

Sant Lluc i actes diversos. De 22:00h
a 23:30h. Desmuntar fira del Dibuix

20/10/2018

S. Nocturn
Festiu

1,50

33,75 €

3,00

69,00€

.

****
Conservació edificis. De 16:00h a
17:00h. Biblioteca: donar-hi aigua.
Conservació edificis. De 16:00h a
18:00h. Pavelló Firal: arreglar una
fuita.

OPERATIVA Supervisor

23/10/2018

S. Minim

1,00

30,00 €

06/10/2018

S.Diürn
Festiu

2,00

39,00 €

TOTAL

1.525,45€

74,00

Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 18142 171 13001

Import
247.50

0

Despeses 18142 1522 13001

312.00

0

Despeses 18142 165 13001

589.00

Descripció
CC1 CC2
HORES
EXTRAORDINARIES
BRIGADA
142 002
JARDINERS
HORES
EXTRAORDINARIES
BRIGADA
142 002
EDIFICIS
HORES EXTRAORDINARIES ENLLUMENAT
142 002

CC3 CC4 CC5 CC6
999 999 999 999
999

999

999

999

999

999

999

999
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0

Despeses 18142 1532 13001

376.95

BRIGADA
HORES
PUBLIQUES

EXTRAORDINARIES

142 VIES
002

999

999

999

Es fa constar que a l’expedient hi consta informe amb objeccions subscrit per
l’Interventor, la Secretària i la Cap de Recursos Humans per sobrepassar el llindar fixat
a la LPGE.
S’aprova per unanimitat.
10.2.2. - PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL AL PERSONAL DE LA
POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS EL MES D’OCTUBRE DE 2018
Núm. de referència

: X2018034866

Atès l’informe del Sergent de la Policia Municipal de data 6 de novembre de 2018.
Vist l’expedient administratiu RH132018000147 i antecedents corresponents, l'Alcalde,
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord:
D’acord amb l’acta número 1/2018 de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament
d’Olot de data 12 de juny de 2018, sobre la modificació del import de les hores
extraordinàries i les condicions laborals de la Policia Municipal.
Únic.- Pagament d’una gratificació especial al personal de la Policia Municipal que es
relaciona a continuació pels serveis extraordinaris realitzats durant mes d’octubre de
2018.
Nom i Cognoms / Data / Servei

Hores

Import (€)

****
13/10/2018 REFORÇ TORN. MANCA DE PERSONAL

8,33

187,43€

8

206,40€

8

187,20

8
8

180,00€
180,00€

8

187,20€

4
8
9

86,00€
167,20€
207,90€

8

187,20

****
20/10/2018 SANT LLUC.

****
20/10/2018 SANT LLUC.

****
12/10/2018 REFORÇ TORN. MANCA DE PERSONAL
26/10/2018 REFORÇ TORN.

****
20/10/2018 SANT LLUC.

****
14/10/2018 REFORÇ TORN. CURSA DE SANT LLUC
22/10/2018 CAP DE TORN. MANCA DE PERSONAL
27/10/2018 CAP DE TORN.

****
20/10/2018 SANT LLUC.

28

999

****
28/10/2018 CAP DE TORN. MANCA DE PERSONAL

8

184,80€

8

184,80€

4
8
8

78,00€
187,20€
156,00€

8

180,00€

8,67

195,08€

4
8 8,42

78,00€
164,19€

****
26/10/2018 CAP DE TORN.

****
14/10/2018 REFORÇ TORN. CURSA DE SANT LLUC
20/10/2018 SANT LLUC.
21/10/2018 REFORÇ TORN.

****
31/10/2018 REFORÇ TORN. DISPOSITIU HALLOWEEN

****
11/10/2018 REFORÇ TORN. MANCA DE PERSONAL

****
14/10/2018 REFORÇ TORN. CURSA DE SANT LLUC
21/10/2018 SANT LLUC.

****
20/10/2018 SANT LLUC.
21/10/2018 REFORÇ TORN.

8
8

187,20€
156,00€

8

180,00€

****
31/10/2018 REFORÇ TORN. DISPOSITIU HALLOWEEN
TOTAL

3.707,80€

Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 18180 132 13001

Import
3707.80

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
HORES EXTRAORDINARIES SEGURETAT
180 008 999 999 999 999

Es fa constar que a l’expedient hi consta informe amb objeccions subscrit per
l’Interventor, la Secretària i la Cap de Recursos Humans per sobrepassar el llindar fixat
a la LPGE.
S’aprova per unanimitat.
10.2.3. - PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL A DIVERS PERSONAL DE
LES OFICINES PELS SERVEIS EXTRAORDINARIS REALITZATS EL MES
D’OCTUBRE DE 2018
Núm. de referència

: X2018035830

En relació a l’expedient RH132018000149 i antecedents corresponents, i atès els visti-plau de la cap de l’OAC, de la cap de Recursos Humans, i l’informe NI022018001901
de la cap de progrés econòmic, l’Alcalde proposa a la Junta de Govern Local l’adopció
dels següents acords:
Pagament d’una gratificació especial a divers personal de les oficines de l’Ajuntament
que es relaciona a continuació pels serveis extraordinaris realitzats durant el mes
d’octubre de 2018:
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Nom i Cognoms

Subàrea

****

Progrés
econòmic
Progrés
econòmic
Progrés
econòmic
Progrés
econòmic
Progrés
econòmic
Progrés
econòmic

****
****
****
****
****
****

Progrés
econòmic

****

Progrés
econòmic
Progrés
econòmic
Progrés
econòmic

****
****
****

OAC

****
****

OAC
Recursos
Humans
Recursos
Humans
Recursos
Humans
Dinamitzador

****
****
****

Data

Núm.
hores

Serveis

01/10/18

Canvi
dilluns

ubicació

Mercat

18/10/18 Mercat extraordinari Roba
20 i 21/10/18

Muntatge
desenvolupament Fira

18/10/18 Mercat extraordinari Roba
01/10/18
07/10/18
18,20,21/10/18
18 i 20/10/18
18/10/18
20 i 21/10/18
22/09/18
26/10/18
Varis dies
Octubre
17 i 24
Octubre
Varis dies
Octubre
06/10/18

i

Import €

2,5 d C1

48,75 €

2 d C1

39,00 €

3,5 f A2

95,17 €

2 d C1

39,00 €

Canvi ubicació Mercat
2,5 d A2
dilluns
Control i desmuntatge Fira
4,25 f A2
Origens
Muntatge,
control
i 0,75d C1
1f C1
desmuntatge Fira Sant
4,15f C1
Lluc
Parades de Fira de Sant 0,5d A2
1f C1
Lluc
Mercat Extraordinari Fira
2d A2
Sant Lluc
Muntatge i control Fira
7,15f C1
Sant Lluc
Visita Consellera 100 anys
3
Biblioteca
3
Recepció Patinadores
Entrada històrics personal
21
al EPSILON
Entrada històrics personal
3
al EPSILON
Entrada històrics personal
17
al EPSILON
1
Casament

59,48 €
115,56 €
127,51 €
33,40 €
47,58 €
155,88 €
51,60 €
44,40 €
409,50 €
55,50 €
506,26 €
40,80 €

TOTAL

1.869,39 €

Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0
0

Tipus
Partida
Despeses 18200 4311 13001
Despeses 18200 4313 13001

Import
485.47
203.46

0
0
0

Despeses 18200 241 13001
Despeses 18121 925 13001
Despeses 18130 920 13001

72.40
96.00
971.26

0

Despeses 18130 920 13001

40.80

Descripció
CC1 CC2
HORES EXTRAORDINARIES DINAMIG200
FIRES009
HORES
EXTRAORDINARIES
DINAMIG
200 009
MERCAT
HORES EXTRAORDINARIES OCUPACIO
200 011
HORES EXTRAORDINARIS OAC
130 001
HORES EXTRAORDINARIES ADMINISTRACIO
110 001
GENERAL
HORES EXTRAORDINARIES ADMINISTRACIO
130 001
GENERAL

CC3 CC4 CC5 CC6
999 999 999 999
999 999 999 999
999
999
999

999
999
999

999
999
999

999
999
999

999

999

999

999

S’aprova per unanimitat.
10.3. - PAGAMENT HORES COMPLEMENTÀRIES AL PERSONAL DE LA
BRIGADA MUNICIPAL REALITZADES EL MES D’OCTUBRE DE 2018
Núm. de referència

: X2018034540

Atès l’informe del Director tècnic de la Brigada Municipal de data 07 de novembre de
2018 amb número d’expedient NI022018001829.
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Vist l’expedient administratiu RH132018000141 i antecedents corresponents, l’Alcalde,
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
D’acord amb l’acta número 1/2018 de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament
d’Olot de data 12 de juny de 2018, sobre la modificació del import de les hores
extraordinàries.
Únic.- Pagament de les hores complementàries realitzades durant el mes d’octubre de
2018 pel personal de la Brigada Municipal que es relaciona a continuació:
Cognoms i Nom

Data

****

Brigada/ Tipus de servei

Hores

Import

ELECTRICISTES Oficial 1º

4,00

76,00€

Avaries enllumenat. De 18:15h a 19:15h i
de 19:30h a 20:30h.

31/10/2018

S. Diürn

2,00

37,00€

Actes. Sortida a les 13:00h i a les 21:00h.
"Trepitja Garrotxa"

12/10/2018

S. Diürn Festiu

2,00

39,00€

OPERATIVA Oficial 1º

6,00

121,50€

****
Sant Lluc. De 06:30 h a 08:30h. Fira del
Dibuix: muntatge a la Pl Clarà.

20/10/2018

Sant Lluc i actes diversos. De 19:30h a
22:00h. Desmuntar fira del Dibuix.

20/10/2018

Sant Lluc i actes diversos. De 22:00h a
23:30h. Desmuntar fira del Dibuix.

20/10/2018

TOTAL

S. Diürn Festiu

S. Diürn Festiu

S. Nocturn Festiu

2,00

2,50

1,50

10,00

39,00€

48,75€

33,75€

197,50€

Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 18142 1522 121032

Import
76.00

0

Despeses 18142 1532 121032

121.50

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
HORES
COMPLEMENTARIES
BRIGADA
142 002 999 999 999 999
EDIFICIS
HORES COMPLEMENTARIES BRIGADA
142 VIES
002 999 999 999 999
PUBLIQUES

S’aprova per unanimitat.
10.4. - PAGAMENT D'UN COMPLEMENT AL PERSONAL DE LA BRIGADA
MUNICIPAL, INFORMÀTICA I TÈCNICS D’URBANISME PELS RETENS
D'OCTUBRE DE 2018
Núm. de referència

: X2018034668

Atès l’informe del director de l’àrea d’Infraestructura i Urbanisme de data 6 de
novembre de 2018 amb número d’expedient NI022018001815, l’informe del cap d’àrea
d’Informàtica de data 26 d’octubre de 2018 amb número d’expedient NI022018001772,
i l’informe del director tècnic de la Brigada Municipal de data 07 de novembre de 2018
amb número d’expedient NI022018001833.
D’acord amb el que estableix el punt 7 de l’acta de la Comissió de seguiment del
conveni número 66, de data 14 de maig de 2018, i la seva ratificació per la Mesa
General de Negociació de l’Ajuntament d’Olot en data 12 de juny de 2018 sobre els
retens de Brigada Municipal, Informàtica i tècnics d’Urbanisme.
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Vist l’expedient administratiu RH132018000143 i antecedents corresponents, l’Alcalde,
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:

Nom i Cognoms

Reten
setmana
Sortida
reten
laborable
Sortida
reten
festiu
Sortida
reten acte
programat

Primer.- Pagament d’un complement en concepte de reten al personal de la Brigada
Municipal, d’informàtica i dels serveis tècnics d’urbanisme que es relaciona a
continuació pels serveis de reten realitzats durant el mes d’octubre de 2018:

Servei

Infra. i
Urbanisme
Infra. i
Urbanisme
Infra. i
Urbanisme
Infra. i
Urbanisme
Informàtica
Informàtica
Brigada
Brigada
Brigada
Brigada

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

1
1
1
1
2
1
1
1
2
1

1
2
1
2
1

-

Import (€)

-

130,00

-

130,00

-

180,00

-

130,00

-

260,00
130,00
230,00
180,00
360,00
180,00

TOTAL

1.910,00€

Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0
0
0
0
0

Tipus
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses

Partida
18120 491 15300
18142 165 15300
18142 1522 15300
18140 151 15300
18140 165 15300

Import
390.00
590.00
360.00
440.00
130.00

Descripció
RETENS INFORMATICA
RETENS ENLLUMENAT BRIGADA
RETENS BRIGADA EDIFICIS
RETENS URBANISME
RETENS ENLLUMENAT

CC1
120
142
142
140
140

CC2
001
002
002
001
001

CC3
999
999
999
999
999

CC4
999
999
999
999
999

S’aprova per unanimitat.
11.1. - APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ D'UN
LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A MITJÀ/NA ADSCRIT A L'ÀREA DE PROGRÉS
ECONÒMIC
Núm. de referència: X2018035681

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 mitjà/na, grup A2, per a cobrir
temporalment un lloc de treball per desenvolupar el pla de treball Garrotxa Territori
Resilient.
Atès que l’Ajuntament d’Olot no disposa d’una borsa de personal laboral temporal,
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CC5
999
999
999
999
999

CC6
999
999
999
999
999

categoria tècnic/a mitjà/na adscrit a l’àrea de Progrés Econòmic per dur a terme
projectes iguals o similars.
En relació a l’expedient RH122018000023, l’Alcalde, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria per a la selecció d’un lloc de treball de
tècnic/a mitjà/na, personal laboral temporal, grup A2, adscrit a l’àrea de Progrés
Econòmic per desenvolupar el pla de treball Garrotxa Territori Resilient.
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.
12.1. - APROVAR L'ADHESIÓ AL PLA AGRUPAT DE FORMACIÓ CONTÍNUA PER
A L'ANY 2019, PROMOGUT PER L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I
COMARQUES I LES DIPUTACIONS DE GIRONA, DE LLEIDA I DE TARRAGONA
Núm. de referència

: X2018035644

L’Associació Catalana de Municipis i Comarques i les Diputacions de Girona, de Lleida
i de Tarragona han presentat un nou Pla Agrupat de Formació Contínua i han sol·licitat
l’adhesió formal al Pla de tots els ens locals interessats.
L’Ajuntament d’Olot té interès en participar en les accions formatives que es realitzaran
en el marc del Pla Agrupat durant l’any 2019.
Atès l’article 14.g del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic.
En relació a l’expedient RH152018000004, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, l’Alcalde proposa a la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord
següent:
APROVAR l’adhesió al Pla Agrupat de Formació Contínua per a l’any 2019, promogut
per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i les Diputacions de Girona, de
Lleida i de Tarragona.
S’aprova per unanimitat.
13.1. - APROVAR L'ADHESIÓ A LA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL DE
BIBLIOTECA DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
Núm. de referència

: X2018035721

Vist l’escrit del Vicepresident de la Diputació de Girona de data 26 de gener de 2017,
amb número de registre d’entrada de l’Ajuntament d’Olot E2017000899, en el qual
informa que la Diputació de Girona ha creat una borsa de treball de personal
(bibliotecari i tècnics auxiliars) per cobrir substitucions.
L’acte de subscripció d’un ajuntament a la borsa de treball de la Diputació de Girona
haurà de ser acordada formalment per l’òrgan competent de l’Ajuntament, prèvia
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negociació amb els representants dels treballadors, si escau, i haurà de ser
comunicada formalment a la Diputació de Girona (departament de Recursos Humans.
Haurà de fer-se públic a la web municipal, a l’apartat relatiu als recursos humans i no
podrà tenir caràcter retroactiu, de forma que no podrà afectar els contractes temporals
o nomenaments interins que ja estiguin en vigor a l’Ajuntament en el moment de
formalitzar la subscripció a la borsa de treball de la Diputació de Girona.
Atès que l’Ajuntament d’Olot i el Institut Municipal de Cultura d’Olot durant el 2018 i el
2019 tindran la necessitat de cobrir diversos llocs de treball de personal laboral
temporal adscrits a la Biblioteca Municipal Marià Vayreda.
Atès que s’ha informat degudament als representants dels treballadors de l’Ajuntament
d’Olot i del Institut Municipal de Cultura d’Olot.
En relació a l’expedient RH122018000024, l’Alcalde, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar l’adhesió a la borsa de treball de personal de biblioteca
(bibliotecari/ària i tècnics/iques auxiliars) de la Diputació de Girona per cobrir llocs de
treball de personal laboral temporal adscrits a la Biblioteca Municipal Marià Vayreda.
Segon.- Notificar aquest acord a la Diputació de Girona.
Tercer.- Publicar aquest acord d’adhesió a la web de l’Ajuntament d’Olot (seu
electrònica).
S’aprova per unanimitat.
CONTRACTACIÓ. OBRES
14.1. - OBRES DE SUPORT DEL PONT DEL PALAU
Núm. de referència : X2018036048
Tipus de Contracte OB
Procediment
AD
Criteris
NO

D'OBRES
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar les obres de suport del Pont del Palau, com
es desprèn de l’informe de data 20 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.
Tercer.- Vist el pressupost presentat per l’empresa SISTEMAS TECNICOS DE
ENCOFRADOS SA, el qual es valora favorablement.
Quart.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals
de contractació.
Cinquè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa SISTEMAS TECNICOS DE
ENCOFRADOS SA i atès que aquesta compta amb l’habilitació professional
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necessària per realitzar la prestació objecte del contracte.
Fonament jurídic
La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant
LCSP) i correspon a la modalitat 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: CC012018000628 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 pel Sr. Ramon Prat Molas, Cap de l’Àrea
d’Infraestructures, Urbanisme i Brigada, de data 20 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 SISTEMAS TECNICOS DE ENCOFRADOS SA, amb NIF núm.
A0874740-4), el contracte menor de les obres de suport del Pont del Palau , pel preu
de deu mil quatre-cents cinquanta-cinc euros amb vint-i-tres cèntims (10.455,23
€), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en vuit mil sis-cents quaranta euros amb seixanta-nou
cèntims (8.640,69 €) de pressupost net i mil vuit-cents catorze euros amb cinquantaquatre cèntims (1.814,54 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %
Tercer.- El termini d’execució de les obres serà de 15 dies, a partir de la notificació de
l’acord d’adjudicació.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 10.455,23 €, IVA inclòs, amb
càrrec a la partida 18.141.151.61928 “actuacions estructurals Pont de Palau” del
Pressupost municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Import
Descripció
Despeses 18141 151 61928 10455.23 ACTUACIONS ESTRUCTURALS
PONT DEL PALAU

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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 CC012018000628.
Sisè.- Notificar aquesta
ENCOFRADOS SA.

resolució

a

l’empresa

SISTEMAS

TECNICOS

DE

S’aprova per unanimitat.
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14.2. - ACCEPTACIÓ RENÚNCIA CONTRACTE MENOR DELS TREBALLS DE
DESENRUNAMENT DE LA PART ESFONDRADA DE L'EDIFICI NÚM. 16 DEL
CARRER ALT DEL TURA
Núm. de referència

: X2018019423

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 21 de juny de 2018 va adjudicar,
en aplicació a l’article 120 de la Llei 9/2017, a favor de l’empresa “Excavacions Coll,
SL” amb NIF núm. B17288507 els treballs de desenrunament de la part esfondrada de
l’edifici núm. 16 del carrer Alt del Tura, per un import de 9.514.05 € (IVA inclòs).
Vist l’escrit de renúncia a l’adjudicació, presentat per l’empresa “Excavacions Coll,SL”
en data 9 d’octubre de 2018 (R.E. E2018016415).
Vist l’informe del lletrat d’Urbanisme de data 20 de novembre de 2018 favorable a
l’acceptació de la renúncia esmentada.
Fonament
Articles 190,211,212 i 213 de la LCSP.
De conformitat amb les competències i la Disposició addicional segona de la LCSP i
les delegacions efectuades pel cartipàs municipal.
I vist l’expedient administratiu núm. CC012018000326 i antecedents corresponents,
la regidora delegada d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció
dels següents acords:
Primer.- ACCEPTAR la renúncia sol·licitada per l’empresa “Excavacions Coll, SL”
amb NIF núm. B17288507, en data 9 d’octubre de 2018 (Registre d’Entrada núm.
E2018016415); al contracte menor dels treballs de desenrunament de la part
esfondrada de l’edifici núm. 16 del carrer Alt del Tura, que li fou adjudicat per acord de
la Junta de Govern Local de data 21 de juny de 2018, per un import de 9.514,05 € (IVA
inclòs).
Segon.- ACORDAR retrocedir l’operació comptable que es detalla a continuació,
corresponent a l’aprovació i disposició de la despesa d’adjudicació dels treballs de
desenrunament de la part esfondrada de l’edifici núm. 16 del carrer Alt del Tura, atès
que s’ha procedit a l’acceptació de la renúncia sol·licitada pel contractista.
Operació Referència
200230
180003962

Tipus
Partida
Import
Descripció
Despeses 18140 151 227991 -9514.05 DESP. ACT. ESFONDRAMENT
EDIF. C.ALT DEL TURA 16

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
14.3. - OBRES DE FRESSATGE I ADEQUACIÓ DE PAVIMENTS DE DIVERSOS
CARRERS DE LA CIUTAT
Núm. de referència : X2018036021
Tipus de Contracte SE
Procediment
AD
Criteris
NO

Antecedents
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D’OBRES
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Primer.- Atès que és necessari executar els treballs de fressatge i adequació de
paviments de diversos carrers de la Ciutat, com es desprèn de l’informe de data 20 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.
Tercer.- Vist el pressupost presentat per l’empresa “Excavacions Coll, SL”, el qual es
valora favorablement.
Quart.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals
de contractació.
Cinquè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa EXCAVACIONS COLL, 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 jurídic
Vist l’expedient administratiu núm: CC012018000627 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’Infrestructures, Urbanisme i Brigada, de data 20 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 EXCAVACIONS COLL, SL, amb NIF núm. B17288507, el
contracte menor dels treballs de fressatge i adequació de paviments de diversos
carrers de la Ciutat, pel preu de disset mil euros (17.000 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en catorze mil quaranta-nou euros amb cinquanta-nou
cèntims (14.049,59 €) de pressupost net i dos mil nou-cents cinquanta eurso amb
quaranta-un cèntims (2.950,41 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %
Tercer.- El termini d’execució de les obres serà de 10 dies , a partir de la notificació de
l’acord d’adjudicació.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 17.000.€, IVA inclòs, amb càrrec
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a la partida “fressats i adequació de paviments” del Pressupost municipal.
.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 18140 1532 61927

Import
17000

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
FRESSATS I ADEQUACIO 100 001 001 001 000 000
PAVIMENT (PR18-17.000)

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 CC012018000627
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa EXCAVACIONS COLL, SL
S’aprova per unanimitat.
14.4. - CONTRACTACIÓ OBRES REHABILITACIÓ CAMÍ ENTRE MAS FUMAROLA
I CAMÍ DEL TRIAI
Núm. de referència : X2018035148
Tipus de Contracte OB
Procediment
AD
Criteris
NO

D'OBRES
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que l’Ajuntament d’Olot requereix contractar les obres de rehabilitació del
camí que uneix el Mas Fumarola i el camí del Triai, per tal de millorar i ampliar els
circuits a peu dins el paratge dels aiguamolls de la Moixina, com es desprèn de
l’informe de data 12 de novembre de 2018, emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap de
l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Brigada i el Sr. Jordi Güell i Güell, gerent de
l’Ajuntament d’Olot.
Segon.- Atès que es tracta d’una obra amb una unitat funcional.
Tercer.- Atès que es va sol·licitar pressupost a les següents empreses:
-

SALVADOR SERRA SA
RUBAU TARRÉS SAU
OBRES I CONSTRUCCIONS GERMANS CRUZ NG 2012

Quart.- Atès que de les ofertes sol·licitades només se’n va rebre una per part de
l’empresa OBRES I CONSTRUCCIONS GERMANS CRUZ NG 2012 i se n’informa
favorablement.
Cinquè.- 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 OBRES I CONSTRUCCIONS GERMANS
CRUZ NG 2012 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
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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,
PROPOSO
Primer.- Aprovar l’informe emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea
d’Infraestructures, Urbanisme i Brigada i el Sr. Jordi Güell i Güell, gerent de
l’Ajuntament d’Olot, de data 12 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 OBRES I CONSTRUCCIONS GERMANS CRUZ NG 2012, amb
NIF núm. B5512390-5, el contracte menor les obres de rehabilitació del camí que
uneix el Mas Fumarola i el camí del Triai, pel preu de trenta-sis mil vint-i-dos euros
amb trenta-dos cèntims (36.022,32 €) , IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en vint-i-nou mil set-cents setanta euros amb cinquantaun cèntims (29.770,51 €) de pressupost net i sis mil dos-cents cinquanta-un euros amb
vuitanta-un cèntims (6.251,81 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %.
Tercer.- El termini màxim d’execució de les obres serà d’1 mes a comptar des de la
data de recepció de la notificació de l’adjudicació.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 36.022,32 €, IVA inclòs, amb
càrrec a la partida del Pressupost municipal:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Import
Descripció
Despeses 18100 924 61931 36022.32 PROCESSOS DE PARTICIPACIO

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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 CC012018000602.
S’aprova per unanimitat.
14.5. - TREBALLS DE REPINTAT DE PASSOS DE VIANANTS (FASE I i FASE II)
Núm. de referència : X2018036183
Tipus de Contracte OB
Procediment
AD
Criteris
NO

D'OBRES
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
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Primer.- Atès que és necessari executar els treballs de repintat de passos de vianants
(Fase I i Fase II), com es desprèn de l’informe de data 21 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 .
Tercer.- Vist el pressupost presentat per l’empresa “MARIA CARME GARGANTA
ROURA” d’import 31.250,78 €, el qual s’informa favorablemt.
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 “Maria Carme Garganta Roura” 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: CC012018000636 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 21 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 “MARIA CARME GARGANTA ROURA”, amb NIF núm. ****, el
contracte menor dels els treballs de repintat de passos de vianants (Fase I i Fase II),
pel preu de trenta-un dos-cents cinquanta euros amb setanta-vuit cèntims
(31.250,78 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en vint-i-cinc mil vuit-cents vint-i-set euros amb nou
cèntims (25.827,09 €) de pressupost net i cinc mil quatre-cents vint-i-tres euros amb
seixanta-nou cèntims (5.423,69 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21%
Tercer.- El termini d’execució de les obres serà de trenta (30) dies, a comptar des de
la data de notificació de l’acord d’adjudicació.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 31.250,78 €, IVA inclòs, amb
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càrrec a la partida 18.141.151.227993 “manteniment diversos infraestructures” del
Pressupost municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Import
Despeses 18141 151 227993 31250.78

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
MANTENIMENT DIVERSOS 100 001 001 001 000 000
INFRAESTRUCTURES

Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació adjuntarà
una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número
d’expedient CC012018000636.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa “Maria Carme Garganta Roura”.
S’aprova per unanimitat.
14.6. - OBRES DE PAVIMENTACIÓ EN PLATAFORMA ÚNICA DEL CARRER SANT
CRISTÒFOL EN EL TRAM ENTRE EL CARRER PARDAL I LA RONDA LES
FONTS.
Núm. de referència : X2018036089
Tipus de Contracte OB
Procediment
AD
Criteris
NO

D'OBRES
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar les obres de pavimentació en plataforma
única del carrer Sant Cristòfol en el tram entre el carrer Pardal i la ronda Les Fonts,
com es desprèn de l’informe de data 21 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.
Tercer.- Vist el pressupost presentat per l’empresa CONSTRUCCIONS JOSEP
MOLAS, SL, el qual es valora favorablement.
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 CONSTRUCCIONS JOSEP MOLAS, 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.
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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: CC012018000633 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 21 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 CONSTRUCCIONS JOSEP MOLAS, SL, amb NIF núm.
B17829755, el contracte menor de les obres de pavimentació en plataforma única del
carrer Sant Cristòfol en el tram entre el carrer Pardal i la ronda Les Fonts, pel preu de
deu mil euros (10.000 €) , IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en vuit mil dos-cents seixanta-quatre euros amb
quaranta-sis cèntims ( 8.264,46 €) de pressupost net i mil set-cents trenta-cinc euros
amb cinquanta-tres cèntims (1.735,53 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %
Tercer.- El termini d’execució de les obres serà de 20 dies a comptar des de la data de
notificació de l’acord d’adjudicació.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 10.000 €, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida
18.141.151.227993 “manteniment diversos infraestructures” del
Pressupost municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 18141 151 227993

Import Descripció
10000 MANTENIMENT DIVERSOS
INFRAESTRUCTURES

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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 CC012018000633.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa CONSTRUCCIONS JOSEP MOLAS,
SL.
S’aprova per unanimitat.
14.7. - OBRES DE SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES A
DIVERSOS CARRERS DE LA CIUTAT
Núm. de referència : X2018036170
Tipus de Contracte OB
Procediment
AD
Criteris
NO

Antecedents
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D'OBRES
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Primer.- Atès que és necessari executar les obres de supressió de barreres
arquitectòniques a diversos carrers de la Ciutat, com es desprèn de l’informe de data
21 de novembre de 2018, emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea
d’Infraestructura, Urbanisme i Brigada.
Segon.- Atès que es tracta d’una obra amb una unitat funcional
Tercer.- Vist el pressupost presentat per l’empresa EXPLOTACIONS VIOR, SLU,el
qual es valora favorablement.
Quart.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals
de contractació.
Cinquè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa EXPLOTACIONS VIOR, SLU, 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: CC012018000634 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’Infraestructura, Urbanisme i Brigada de data 21 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 EXPLOTACIONS VIOR, SLU, amb NIF núm. B5533363-7, el
contracte menor de les obres de supressió de barreres arquitectòniques a diversos
carrers de la Ciutat, pel preu de dinou mil nou-cents noranta-vuit euros amb
vuitanta-vuit cèntims (19.998,88 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en setze mil cinc-cents vint-i-vuit euros (16.528 €) de
pressupost net i tres mil quatre-cents setanta euros amb vuitanta-vuit cèntims
(3.470,88 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %
Tercer.- El termini d’execució de les obres serà de 20 dies, a comptar de la data de
notificació de l’acord d’adjudicació.
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Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 19.998,88 €, IVA inclòs, amb
càrrec a la partida 18.140.1532.61906 “supressió barreres arquitectòniques” del
Pressupost municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 18140 1532 61906

Import
19998.88

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUPRESSIO BARRERES 100 001 001 001 000 000
ARQUITECTONIQUES (PR18)

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 CC012018000634.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa EXPLOTACIONS VIOR, SLU,
S’aprova per unanimitat.
CONTRACTACIÓ. SERVEIS
14.8. - CONTRACTACIÓ SERVEIS AIXECAMENT TOPOGRÀFIC XARXA
CLAVAGUERAM DEL BARRI DE SANT MIQUEL I CRTA. VELLA DE LA DEU
Núm. de referència : X2018034734
Tipus de Contracte: SE
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que l’Ajuntament d’Olot requereix contractar el servei preventiu de neteja
de la xarxa de clavegueram i per tal de poder-la realitzar cal contractar els serveis
d’aixecament topogràfic previ per determinar-ne l’abast, com es desprèn de l’informe
de data 26 d’octubre de 2018, emès pel Sr. Xevi Canal Molas, tècnic de l’Àrea
d’infraestructura i Obra Pública.
Segon.- Atès que es tracta d’un servei esporàdic i puntual.
Tercer.- Atès que es va demanar pressupost a les següents empreses per prestar el
servei de l’aixecament topogràfic:
- GIRONÈS-BARTRINA SLL
- MARGARITA MOLL PONS
- EDUARD GAILHAJANET BOTA
Quart.- Atès que de les tres ofertes sol·licitades varen presentar-ne dins els termini
establert l’empresa GIRONES-BARTRINA SLL i MARGARITA MOLL PONS i d’acord
amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per GIRONESBARTRINA SLL 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 GIRONES-BARTRINA SLL durant la present anualitat
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pressupostària, més contractes menors per aquest mateix objecte, que individual o
conjuntament superin el llindar establert per als contractes menors de serveis a l’article
118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en
endavant LCSP).
Setè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa GIRONES-BARTRINA SLL i atès que
aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació
objecte del contracte.
Fonament jurídic
La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant
LCSP) i correspon a la modalitat de serveis regulada a l’article 17 de la mateixa.
Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de
l’expedient administratiu.
Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació.
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les
delegacions efectuades pel cartipàs municipal.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics,
PROPOSO
Primer.- Aprovar l’informe emès pel Sr. Xevi Canal Molas, tècnic de l’Àrea
d’infraestructura i Obra Pública, de data 26 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 GIRONES-BARTRINA SLL, amb NIF núm. B1765021-9, el
contracte menor dels serveis de topografia de l’estat actual de la xarxa de
clavegueram del barri de Sant Miquel i la ctra. Vella de la Deu, pel preu de cinc mil
nou-cents vint-i-nou euros (5.929 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en quatre mil nou-cents euros (4.900 €) de pressupost
net i mil vint-i-nou euros (1.029 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21%.
Tercer.- El termini màxim per a l’execució dels serveis serà de 30 dies, a partir de la
data de recepció de la notificació de l’adjudicació.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 5.929 €, IVA inclòs, amb càrrec a
la partida del pressupost municipal:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 18141 160 210002

Import Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
5929 CLAVEGUERAM I SANEJAMENT 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 CC012018000586.
S’aprova per unanimitat.
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14.9. - SERVEI PREVENTIU AMBULANCIES DE FESTES DEL TURA 2018
Núm. de referència : X2018027416
Tipus de Contracte SE
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar el servei d’ambulàncies medicalitzades per a
les Festes del Tura 2018, com es desprèn de l’informe de data 5 de setembre de 2018,
emès pel Sr. Jordi Serrat Cruz, director de l’Àrea de Festes.
Segon.- Atès que es tracta d’un servei esporàdic i puntual.
Tercer.- Atès que es valora favorablement l’oferta presentada per
SANITARI DE CATALUNYA, SLU.

TRANSPORT

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 TRANSPORT SANITARI DE CATALUNYA, SLU, per un
servei, amb el mateix objecte per import superior a 15.000 euros (IVA exclòs) i en el
període d’un any.
Setè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa TRANSPORT SANITARI DE
CATALUNYA, SLU 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: CC012018000485 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció
dels següents acords:
Primer.- Aprovar l’informe emès pel Sr. Jordi Serrat Cruz, director de l’Àrea de
Festes, de data 5 de setembre de 2018 en el que es motiven les necessitats de
contractar.
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Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a
favor de l’empresa TRANSPORT SANITARI DE CATALUNYA, SLU, amb NIF núm.
B62003280, el contracte menor del servei d’ambulàncies medicalitzades per a les
Festes del Tura 2018, pel preu de sis mil cent vint-i-set euros (6.127 €), exempt
d’IVA.
Tercer.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 6.127 €, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida 18.410.3381.227995 “Festes del Tura”del Pressupost municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 18410 338 227995

Import
6127

Descripció
FESTES DEL TURA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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 CC012018000485.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a TRANSPORT SANITARI DE CATALUNYA, SLU.
S’aprova per unanimitat.
14.10. - REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT
DELS SISTEMES DE CLIMATITZACIÓ DELS EDIFICIS MUNICIPALS
Núm. de referència

: X2013012681

La Junta de Govern Local de data 25 d’octubre de 2018 va acordar requerir a
l’empresa J.Juanola, SL per tal que continuï prestant el servei de manteniment dels
sistemes de climatització dels edificis municipals, en els mateixos termes previstos en
el contracte signat en data 30 de setembre de 2014, a partir del dia 1 de novembre de
2018 fins a la formalització del contracte resultant d’un nou procediment d’adjudicació
que en cap cas pot superar un any (31 d’octubre de 2019).
L’import anual del contracte ascendeix a 83.828,66 € (IVA inclòs),
La clàusula 10 del PCAP que regeix el contracte, aquest es revisarà anualment
d’acord amb l’IPC i no superarà el 85% de l’index adoptat.
Atès que segons certificació de l’Institut Nacional d’Estadística , l’IPC octubre 2017octubre 2019 es del 2,3%, correspont per tant revisar el contracte segons un 1.96 %.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12013000012 i antecedents corresponents,
la regidora delegada d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció
dels següents acords:
Primer.- Revisar el preu del contracte del servei de manteniment dels sistemes de
climatització dels edificis municipals, amb efectes del dia 1 de novembre de 2018, tot
aplicant un augment de l’ 1,96%; d’acord amb els antecedents descrits.
Segon.- Fixar, amb efectes del dia 1 de novembre de 2018, l’import anual del contracte
del servei de manteniment dels sistemes de climatització dels edificis municipals, en
vuitanta-cinc mil quatre-cents setanta-un euros amb setanta cèntims (85.471,70 €
) , IVA inclòs: (70.637,77 € + 14.833,93 € en concepte d’IVA).
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Tercer.- L’import total de la despesa es pagarà amb càrrec a les partides:
-manteniment edificis corporació:.....13.179,88 € (IVA inclòs)
-manteniment edificis culturals:..... . 19.017,73 € (IVA inclòs)
-manteniment edificis ensenyament: 30.101,09 € (IVA inclòs)
-manteniment edificis esports i lleure: 23.173,00 € (IVA inclòs)
Tercer.- Aprovar la despesa, pel que fa a l’IPC (1,96%) corresponent als mesos de
novembre i desembre de 2018, segons:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 18150 920 212001

Import
42.23

200220

Despeses 18400 333 212001

60.93

200220

Despeses 18500 323 212001

96.44

200220

Despeses 18330 342 212001

74.24

Descripció
MANTENIMENT EDIFICIS
CORPORACIO
MANTENIMENT EDIFICIS
CULTURALS
MANTENIMENT EDIFICIS
ENSENYAMENT
MANTENIMENT EDIFICIS
ESPORTS I LLEURE

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000
100

001

001

001

000

000

100

001

001

001

000

000

100

001

001

001

000

000

S’aprova per unanimitat.
14.11. - ACORD RELATIU A RETROCEDIR PART DE L'OPERACIÓ COMPTABLE
DEL CONTRACTE DE SERVEIS D'ALLOTJAMENT DELS ESTADANTS DE LA
RESIDÈNCIA D'ARTS, CIÈNCIES I HUMANITATS D'OLOT
Núm. de referència

: X2017011974

Per acord de la Junta de Govern Local de data 26 de juliol de 2018 va prorrogar el
contracte dels Serveis d’allotjament dels estadants de la Residència d’Arts, Ciències i
Humanitats d’Olot, adjudicat a favor de l’empresa CONGECARIBE 2012, SL pel preu
màxim anual de 92.917 € (IVA inclòs), i per un termini d’un any amb efectes del dia 4
d’agost de 2018.
La despesa aprovada i disposada corresponent a l’exercici 2018 és de 32.000 € (IVA
inclòs).
Vist l’informe del director de “FABER” de data 15 de novembre de 2018 que demana
l’alliberament de 5.000 € de la reserva de crèdit a favor de l’empresa CONGECARIBE
2012, SL, del contracte que finalitza el dia 3 d’agost de 2018, corresponent a l’exercici
2018.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12017000012 i antecedents corresponents,
la regidora delegada d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció
dels següents acords:
ACORDAR retrocedir l’import de cinc mil euros (5.000 €) de la reserva de crèdit
aprovada per la Junta de Govern Local del dia 26 de juliol de 2018 a favor de
l’empresa CONGECARIBE 2012 SL, del contracte dels serveis d’allotjament dels
estadants de la Residència d’Arts, Ciències i Humanitats d’Olot, corresponent a
l’exercici 2018
Operació Referència
200230
1804146001

Tipus
Partida
Despeses 18400 334 227992

Import
-5000

Descripció
RES. D'ARTS, CIENCIES I
HUMANITATS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
14.12. - APROVACIÓ EXPEDIENT, APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
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QUE REGIRAN EL SERVEI DE REALITZACIÓ D'UN ESTUDI PER A LA
REHABILITACIÓ, LA CAPTACIÓ I MOBILITZACIÓ D'HABITATGE I LOCALS AL
NUCLI ANTIC D'OLOT; I CONVOCÀTÒRIA DE LICITACIÓ
Núm. de referència : X2018036196
Tipus contracte
Procediment
Criteris

SE
AB
MU

DE SERVEIS
PROCEDIMENT OBERT
MULTIPLICITAT DE CRITERI

Vista la necessitat de contractar el servei de realització d’un estudi per a la
rehabilitació, la captació i mobilització d’habitatge i locals al Nucli Antic d’Olot, d’acord
amb l’informe emès per la Sra. Miriam Paredes Espinar, responsable de l’Oficina
d’Habitatge de l’Ajuntament d’Olot.
Vist que l’objecte del contracte és la realització d’un estudi per a la rehabilitació, la
captació i mobilització d’habitatge i locals al Nucli Antic d’Olot, amb un pressupost total
per contracte de 34.000€, (IVA inclòs). La durada del contracte s’estableix en 5 mesos.
Atès que de conformitat amb el que disposa l’article 116 de la LCSP, la celebració de
contractes per part de les administracions púbiques requerirà la prèvia tramitació de
l’expedient, que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del
contracte en els termes previstos a l’article 28 de l’esmentada LCSP.
Vist que a l’expedient s’han incorporat el Plec de clàusules administratives particulars i
el Plec de prescripcions tècniques particulars d’acord amb el que disposa l’article
116.3 de la LCSP.
El valor estimat del contracte és de 28.900 €, IVA exclòs; als efectes de determinar el
procediment d’adjudicació i la publicitat.
Atès que aquest contracte es tipifica, com a contracte de serveis d’acord amb el previst
a l’article 25 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 amb intervenció de Comitè d’Experts en virtut
de l’article 46.2 a) de la LCSP.
Atès que d’acord amb la informació d’Intervenció hi ha crèdit suficient a la partida
consignada i pot ordenar-se la despesa proposada.
Examinada la documentació que consta a l’expedient, vist l’informe de Secretaria i de
conformitat amb allò establert a la Disposició Addicional Segona de la LCSP.
De conformitat amb el Decret de l’Alcaldia de 26 de juny de delegació de
competències, la competència per a l’aprovació d’aquest acord està delegada a la
Junta de Govern Local.
Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret de data 23
d’octubre de 2017.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS112018000027 la regidora delegada
d’Organització, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
acords:
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Primer. INICIAR l’expedient de contractació administrativa que ha de regir la licitació
del servei de realització d’un estudi per a la rehabilitació, la captació i mobilització
d’habitatge i locals al Nucli Antic d’Olot, incorporant-hi la documentació que fa a què fa
referència l’article 116 de la LCSP.
Segon. APROVAR l’expedient de contractació administrativa que ha de regir la licitació
del el servei de realització d’un estudi per a la rehabilitació, la captació i mobilització
d’habitatge i locals al Nucli Antic d’Olot de 34.000 € VA inclòs. (28.900 € 6.069 en
concepte d’IVA), i un termini d’execució de 5 mesos.
Tercer. APROVAR el Plec de clàusules administratives i el Plec de prescripcions
tècniques particulars que han de regir la contractació del servei de realització d’un
estudi per a la rehabilitació, la captació i mobilització d’habitatge i locals al Nucli Antic
d’Olot
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, i preveient la participació d’un Comitè d’Experts, d’acord amb el que
disposen els articles 146 a) i següents de la LCSP, i procedir a la seva publicació, així
com de la present resolució en el Perfil del Contractant de conformitat amb els articles
117 i 135 de la LCSP.
Cinquè.- APROVAR I AUTORITZAR la despesa d’import 34.000 € (IVA inclòs), dels
quals 28.900 € correspon al pressupost base i 6.069 € a l’import de l’IVA, calculat al
tipus del 21 %; que es pagaran amb càrrec a la partida núm. 2018.200.439.227990 “
acutacions barri vell PIAM” del pressupost de l’exercici 2018.
Operació Referència
200200

Tipus
Partida
Import
Despeses 18200 439 227990 34000

Descripció
ACTUACIONS BARRI VELL (PIAM)

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

Sisè.- CONVOCAR la licitació del servei de realització d’un estudi per a la
rehabilitació, la captació i mobilització d’habitatge i locals al Nucli Antic d’Olot 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. NOMENAR la Sra. Sra. Miriam Paredes Espinar, responsable de l’Oficina
d’Habitatge de l’Ajuntament d’Olot. com a Responsable del contracte amb les facultats
determinades a l’article 62 de la LCSP, que supervisarà l’execució del contracte;
adoptarà les decisions i dictarà les instruccions necessàries per assegurar la correcta
realització de les prestacions pactades i informarà aportunament a l’òrgan de
contractació sobre qualsevol incidència o deficiència detectada.
Pel que fa al Comitè d’Experts serà nomenat per Decret de l’Alcaldia.
S’aprova per unanimitat.
14.13. - APROVACIÓ EXPEDIENT, APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
QUE REIGRAN EL CONTRACTE DE PRESTÁCIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ
DE RISCOS LABORALS DE L'AJUNTAMENT D'OLOT I DELS SEUS INSSTITUTS
MUNICIPALS; I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ
Núm. de referència
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: X2018036237

Tipus contracte
Procediment
Criteris

SE
AB
MU

DE SERVEIS
PROCEDIMENT OBERT
MULTIPLICITAT DE CRITERI

Vista la necessitat de contractar els serveis integrals de prevenció de riscos laborals
en les especialitats de seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i
psicosociologia aplicada i de vigilància de la salut, emès per la Cap del Servei de
Recursos Humans.
L’objecte del contracte és la prestació de serveis integrals de prevenció de riscos
laborals del personal de l’Ajuntament d’Olot i els seus instituts -Institut municipal de
Cultura d’Olot (IMCO), Institut municipal d’educació i joventut d’Olot (IMEJO) i Institut
municipal d’esports i lleure d’Olot (IMELO).
La durada del contracte s’estableix en 2 anys, prorrogable per 2 anys més, d’any en
any.
El pressupost màxim de licitació, pels dos anys de contracte, s’estableix en la quantitat
de 55.123,04€, (IVA inclòs).
La determinació del preu del contracte es realitza de la següent manera:
- Un preu a tant alçat pel servei de prevenció tècnica de riscos laborals
- Un preu a tant alçat pel servei de vigilància de la salut col·lectiva.
- Un preu unitari per cada reconeixement mèdic
Als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat subjecte a la
licitació, el valor estimat del contracte ascendeix en 98.392,00€.
De conformitat amb el que disposa l’article 116 de la LCSP, la celebració de contractes
per part de les administracions púbiques requerirà la prèvia tramitació de l’expedient,
que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els
termes previstos a l’article 28 de l’esmentada LCSP.
Vist que a l’expedient s’han incorporat el Plec de clàusules administratives particulars i
el Plec de prescripcions tècniques particulars d’acord amb el que disposa l’article
116.3 de la LCSP.
Atès que el procediment a seguir per a l’adjudicació del contracte és l’obert simplificat,
atenent a diversos criteris de valoració, en virtut dels articles 131, 145 i 159 i següents
de la LCSP, i que la tramitació de l’expedient serà ordinària, de conformitat amb
l’article 116 i següents de la LCSP.
Vist que a l’expedient consta l’informe emès per la Secretària general de l’Ajuntament,
en compliment de la Disposició Addicional 3a. de la LCSP.
Vist el que disposa l’apartat 1 de la DA segona de la LCSP i atès que l’òrgan de
contractació és la Junta de Govern Local per la delegació conferida per l’Alcaldia en
data 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. CCS12018000028 com a regidora delegada
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d’Organització, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer. INICIAR l’expedient de contractació administrativa que ha de regir la licitació
dels serveis integrals de prevenció de riscos laborals en les especialitats de seguretat
en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia aplicada i de vigilància de
la salut, incorporant-hi la documentació que fa a què fa referència l’article 116 de la
LCSP.
Segon. APROVAR l’expedient de contractació administrativa que ha de regir la licitació
dels serveis integrals de prevenció de riscos laborals en les especialitats de seguretat
en el treball, higiene industrial, pel preu de licitació, pels dos anys de contracte, de
55.123,04€, IVA inclòs. (49.196,00€ + 5.927,04€ en concepte d’IVA).
Exercici 2019 (febrer – desembre)
Preu fix prevenció tècnica de riscos laborals
Preu fix vigilància de la salut col·lectiva
Preu variable reconeixements mèdics i
anàlisis clínics
Total despesa
Exercici 2020 (gener – desembre)
Preu fix prevenció tècnica de riscos laborals
Preu fix vigilància de la salut col·lectiva
Preu variable reconeixements mèdics i
anàlisis clínics
Total despesa
Exercici 2021 (gener)
Preu fix prevenció tècnica de riscos laborals
Preu fix vigilància de la salut col·lectiva
Preu variable reconeixements mèdics i
anàlisis clínics
Total despesa

Import net
8.811,01
4.124,99
9.612,16

IVA exempt

Import
Total
10.661,32
4.991,24
9.612,16

22.548,16

2.716,56

25.264,72

Import net

21% IVA
1.850,31
866,25

9.612,00
4.500,00
10.486,00

IVA exempt

Import
Total
11.630,52
5.445,00
10.486,00

24.598,00

2.963,52

27.561,52

Import net

21% IVA
2.018,52
945,00

21% IVA

800,99
375,01
873,84

IVA exempt

Import
Total
969,20
453,76
873,84

2.049,84

246,96

2.296,80

168,21
78,75

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

Any 2019

Any 2020

Any 2021

130 920 16009

18.046,23€

19.686,80€

1.640,57€

400 330 16009

1.353,47€

1.476,51€

123,04€

500 320 16009

5.037,90€

5.495,90€

457,99€

330 340 16009

827,12€

902,31€

75,20€

Atès el caràcter plurianual de la despesa la seva aprovació se subordina al crèdit que
per cada exercici prevegin els pressupostos.
Cinquè. DISPOSAR l’obertura del procediment d’adjudicació que es tramitarà de forma
ordinària, pel procediment obert simplificat, aplicant més d’un criteri d’adjudicació en
base a la millor relació qualitat-preu, d’acord amb el que disposen els articles 145, 146
i 159 de la LCSP i procedir a la seva publicació en el Perfil del Contractant.
Sisè. NOMENAR a la Tècnica del Servei de Recursos Humans, Sra. Margarita Miró
Padrós, com a Responsable del contracte amb les facultats determinades a l’article 62
de la LCSP, que supervisarà l’execució del contracte; adoptarà les decisions i dictarà
les instruccions necessàries per assegurar la correcta realització de les prestacions
pactades i informarà aportunament a l’òrgan de contractació sobre qualsevol
incidència o deficiència detectada.
Setè. DELEGAR a l’Alcaldia la competència per aprovar tots els actes de tràmit que
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a
la seva definitiva finalització o resolució.
Vuitè. TRASLLADAR aquest acord a la Intervenció municipal i al Servei de Recursos
Humans, als efectes pertinents.
S’aprova per unanimitat.
14.14. - SERVEI DE PARAMETRITZACIÓ, PROGRAMACIÓ I DESENVOLUPAMENT
D'APLICACIONS PER A LA GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT DE
L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA A L'AJUNTAMENT D'OLOT
Núm. de referència : X2018036079
Tipus de Contracte SE
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
L’Ajuntament d’Olot requereix contractar els serveis de programació i parametrització
d’aplicacions per portar a terme la gestió i desenvolupament de l’Administració
electrònica.
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De conformitat amb l’informe emès, en data 20 de novembre de 2018, pel cap del
departament d’Organització i Processos de l’Ajuntament d’Olot, el desplegament de
l’Administració electrònica s’ha de fer a partir dels aplicatius informàtics i sistemes de
dades que utilitza l’Ajuntament per dur a terme la seva gestió.
Atès que l’Ajuntament d’Olot no disposa dels mitjans personals i materials propis
suficients i adequats per portar a terme les prestacions objecte del contracte.
Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles
generals de contractació.
Vist que l’empresa AUDIFILM CONSULTING, S.L. està especialitzada en els serveis
objecte del contracte i compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la
prestació objecte del contracte.
Atès que l’esmentada empresa no han subscrit, amb l’Ajuntament d’Olot, durant el
present exercici pressupostari, més contractes menors pel mateix objecte que
individual o conjuntament superin el llindar establert per als contractes menors de
serveis a l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic (en endavant LCSP).
Vist el pressupost presentat per l’empesa AUDIFILM CONSULTING, S.L, d’import
16.552,80€, IVA inclòs, el qual es valora favorablement.
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.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les
delegacions efectuades pel cartipàs municipal.
Vist l’expedient administratiu núm: CC012018000632 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 Faja Valentí, cap de departament
d’Organització i Processos, de data 20 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 AUDIFILM CONSULTING, SL, amb NIF núm. B83998740, el
contracte menor de serveis de parametrització, programació i desenvolupament
d’aplicacions per a la gestió i desenvolupament de l’administració electrònica a
l’Ajuntament d’Olot, pel preu de setze mil cinc-cents cinquanta-dos euros amb
vuitanta cèntims (16.552,80€), IVA inclòs.
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L’esmentat preu es desglossa en tretze mil sis-cents vuitanta euros (13.680,00€) de
pressupost net i dos mil vuit-cents setanta-dos euros amb vuitanta cèntims (2.872,80€)
d’IVA calculat amb un tipus del 21%
Tercer.- El termini d’execució dels serveis serà de 12 mesos, a partir de la data de
recepció de la notificació de l’adjudicació
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 16.552,80€, IVA inclòs, amb
càrrec a la partida 2018 120 491 220022 “administració electrònica” del Pressupost
municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 18120 491 220022

Import
16552.80

Descripció
ADMINISTRACIO
ELECTRONICA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació
la/les factures que corresponguin, a la/les qual/s s’adjuntarà còpia d’aquest acord o bé
s’hi farà constar el número d’expedient CC012018000632.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa AUDIFILM CONSULTING, SL.
S’aprova per unanimitat.
14.15. - SERVEIS PER L'APLICACIÓ DE SISTEMES NORMALITZATS DE
TRACTAMENT DOCUMENTAL I ARXIVÍSTIC ALS PROCESSOS I PROCEDIMENTS
DE L'AJUNTAMENT D'OLOT.
Núm. de referència : X2018036073
Tipus de Contracte SE
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
L’Ajuntament d’Olot requereix contractar els serveis per a l’aplicació de sistemes
normalitzats de tractament documental i arxivístic als processos i procediments de
l’Ajuntament d’Olot.
De conformitat amb l’informe emès, en data 20 de novembre de 2018, pel cap del
departament d’Organització i Processos de l’Ajuntament d’Olot, els serveis objecte del
contracte han de permetre treballar de manera integrada la documentació electrònica
que es genera cares a la seva posterior gestió i preservació.
Atès que l’Ajuntament d’Olot no disposa dels mitjans personals i materials propis
suficients i adequats per portar a terme les prestacions objecte del contracte.
Atès que la present contractació no es celebra amb la finalitat de contractar personal.
Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles
generals de contractació.
Vist que l’Ajuntament d’Olot ha sol·licitat pressupost als següents professionals
competents en la matèria objecte del contracte: Sra. Núria Faig Vila, Sra. Caterina
Capdevila Werning i Sra. Mireia Montbardo Alberni.
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Vist que el pressupost presentat per la Sra. Núria Faig Vila, d’import 10.890,00€, IVA
inclòs, es valora com a favorable, d’acord amb l’informe emès pel Cap de departament
d’Organització i Processos de l’Ajuntament d’Olot.
Atès que la Sra. Núria Faig Vila no han subscrit, amb l’Ajuntament d’Olot, durant el
present exercici pressupostari, més contractes menors pel mateix objecte que
individual o conjuntament superin el llindar establert per als contractes menors de
serveis a l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic (en endavant LCSP).
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.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les
delegacions efectuades pel cartipàs municipal.
Vist l’expedient administratiu núm: CC012018000629 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 Faja Valentí, cap de departament
d’Organització i Processos, de data 20 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 la Sra. NÚRIA FAIG VILA, amb NIF núm. ****, el contracte menor de serveis
per a l’aplicació de sistemes normalitzats de tractament documental i arxivístic als
processos i procediments de l’Ajuntament d’Olot, pel preu de deu mil vuit-cents
noranta euros (10.890,00€), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en nou mil euros (9.000,00€) de pressupost net i mil
vuit-cents noranta euros (1.180,00€€) d’IVA calculat amb un tipus del 21%
Tercer.- El termini d’execució dels serveis serà de 12 mesos, a partir de la data de
recepció de la notificació de l’adjudicació
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 10.890,00€, IVA inclòs, amb
càrrec a la partida 2018 120 491 220022 “administració electrònica” del Pressupost
municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 18120 491 220022

Import
10890

Descripció
ADMINISTRACIO
ELECTRONICA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de
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la/les factures que corresponguin, a la/les qual/s s’adjuntarà còpia d’aquest acord o bé
s’hi farà constar el número d’expedient CC012018000629.
Sisè.- Notificar aquesta resolució als professionals que han presentat pressupost.
S’aprova per unanimitat.
14.16. - CONTRACTACIÓ ELABORACIÓ NOVES FIGURES DE LA FARÀNDULA
DEL BARRI DE SANT ROC
Núm. de referència : X2018036188
Tipus de Contracte SU
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SUBMINISTRAMENT
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que l’Ajuntament d’Olot requereix contractar l’elaboració de noves figures
que formin part de la faràndula del Barri de Sant Roc, per tal que es pugui portar a
terme una de les propostes escollides en els pressupostos participatius d’aquest 2018,
com es desprèn de l’informe de data 21 de novembre de 2018, emès per la Sra. Anna
Diago José, Responsable de l’Àrea de Comunicació de l’Ajuntament d’Olot.
Segon.- Atès que es valora favorablement l’oferta presentada per DOLORS SANS
PONT.
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 DOLORS SANS PONT durant la present anualitat pressupostària, més
contractes menors per aquest mateix objecte, que individual o conjuntament superin el
llindar establert per als contractes menors de subministraments a l’article 118.1 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP).
Setè.- Vista la capacitat d’obrar de DOLORS SANS PONT i atès que aquesta compta
amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del contracte.
Fonament jurídic
La present contractació es tipifica com a contracte mixt, de conformitat amb l’article
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant
LCSP), vist que conté prestacions pròpies dels contractes de subministraments
regulats a l’article 16 de la LCSP i dels contractes de serveis regulats a l’article 17 de
la LCSP, atès que dites prestacions es troben directament vinculades entre sí i
mantenen relació de complementarietat que exigeix la seva consideració i tractament
com una unitat funcional dirigida a la satisfacció d’una determinada necessitat, tal com
s’estableix a l’article 34 de la LCSP.
Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de
l’expedient administratiu.
Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació.
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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 per la Sra. Anna Diago José, Responsable de l’Àrea
de Comunicació de l’Ajuntament d’Olot, de data 21 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 DOLORS SANS PONT, amb NIF núm. ****, el contracte menor per
l’elaboració de noves figures que formin part de la faràndula del Barri de Sant Roc, pel
preu de quatre mil euros (4.000 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en tres mil tres-cents cinc euros amb vuitanta cèntims
(3.305,80 €) de pressupost net i sis-cents noranta-quatre euros amb vint-i-dos cèntims
(694,22 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21%.
Tercer.- El termini màxim previst pel subministrament serà de dos mesos, a comptar
de la data de recepció de la notificació d’adjudicació.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 4.000 €, IVA inclòs, amb càrrec a
la partida del pressupost municipal:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 18100 924 61931

Import
4000

Descripció
PROCESSOS DE
PARTICIPACIO

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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 CC012018000637.
S’aprova per unanimitat.
CONTRACTACIÓ. SUBMINISTRAMENTS
14.17. - DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE
MATERIAL ELÈCTRIC I D'ENLLUMENAT PER A LA MILLORA ENERGÈTICA DE
L'ENLLUMENAT DE L'EIXAMPLE MALAGRIDA I DEL BARRI DE BONAVISTA
Núm. de referència

: X2018029230

Antecedents
Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 27 de setembre
de 2018, es va iniciar i aprovar l’expedient per a la contractació del “subministrament
de material elèctric i d’enllumenat per a la millora energètica de l’enllumenat de
l’eixample Malagrida i del barri de Bonavista”.
El procediment a seguir per a l’adjudicació del contracte és l’obert simplificat abreujat
en virtut dels articles 131 i 159.6 de la Llei de contractes del sector públic (LCSP)
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El termini de presentació d’ofertes va finalitzar el dia 11 d’octubre de 2018, havent-se
presentat a la licitació les següents empreses:
1.- EFIZENT ILUMINACION, SL.
2.- NOVELEC GARROTXA, SL.
3.- NOVATILU, SL.
4.- ILUMINA LIGHTING COMPANY, SL.
La Mesa de Contractació, en sessió celebrada en data 18 d’octubre de 2018, procedí
l’acte públic d’obertura del Sobre Únic de les proposicions presentades en la licitació
convocada per adjudicar el “subministrament de material elèctric i d’enllumenat per a la
millora energètica de l’enllumenat de l’eixample Malagrida i del barri de Bonavista”.
Una vegada comprovada la Declaració responsable aportada per les diferents
empreses i el compliment de la deguda inscripció d’aquestes en el RELI i/o l ROLECE,
la Mesa acorda, per unanimitat, admetre a la licitació les següents empreses:
1.- EFIZENT ILUMINACION, SL.
2.- NOVELEC GARROTXA, SL.
3.- NOVATILU, SL.
4.- ILUMINA LIGHTING COMPANY, SL.
En la mateixa sessió, i a la vista de les proposicions presentades, la Mesa acorda, per
unanimitat:
“Primer: Excloure de la licitació l’oferta presentada per l’empresa NOVELEC
GARROTXA, S.L., per superar el pressupost base de licitació.
Segon.- Admetre a la licitació les ofertes presentades per les següents empreses:
1.- EFIZENT ILUMINACION, SL.
2.- NOVATILU, SL.
3.- ILUMINA LIGHTING COMPANY, SL.”
En el mateix acte, la Mesa sol·licita als serveis tècnics de l’àrea d’Infraestructures i
Obra Pública, la valoració de les proposicions admeses a la licitació.
A la vista de l’informe tècnic emès, en data 7 de novembre de 2018, pel Cap de l’Àrea
d’Infraestructures, Urbanisme i Brigada, la Mesa de Contractació, en sessió celebrada
en la mateixa data, adoptà, per unanimitat, els següents acords:
“Primer.- EXCLOURE de la licitació l’oferta presentada per l’empresa “EFIZENT ILUMINACIÓN,
SL”, per inadequació tècnica, atès que els materials ofertats no compleixen amb les condicions
i requisits establerts en el Plec de condicions tècniques reguladores de la contractació.
Segon.- REQUERIR a l’empresa “NOVATILU, 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.
Tercer.- REQUERIR a l’empresa “ILUMIA LIGHTING COMPANY, 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.”

En data 8 de novembre de 2018 es va requerir la presentació de l’esmentada
documentació tècnica a les empreses NOVATILU, SL (Reg. Sortida S2018025939) i
ILUMIA LIGHTING COMPANY, SL (Reg. Sortida S2018025938).
Vist que ambdues empreses van presentar la documentació requerida dins el termini
atorgat a l’efecte.
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A la vista de l’informe tècnic de valoració de les ofertes, emès pel Cap de l’Àrea
d’Infraestructures, Urbanisme i Brigada, la Mesa de Contractació, en sessió celebrada
en data 15 de novembre de 2018, adoptà, per unanimitat, els següents acords:
“Primer.- EXCLOURE de la licitació les ofertes presentades per les empreses “NOVATILU, SL”
I “ILUMIA LIGHTING COMPANY, SL”, per inadequació tècnica, atès que els materials ofertats
no compleixen amb les condicions i requisits establerts en el Plec de condicions tècniques
reguladores de la contractació”
Segon.- PROPOSAR DECLARAR DESERTA la licitació, ja que d’acord amb l’article 150.3 de la
LCSP, no existeix cap altra proposició que sigui admissible.”

De conformitat amb l’article 150 i 151 de la LCSP.
D’acord amb els antecedents i de conformitat amb el punt 1 de la Disposició Addicional
2a. De la LCSP.
Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de Junta de Govern
Local, en virtut de la delegació efectuada per Decret de l’Alcaldia de data 26 de juny de
2015.
Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret de data 23
d’octubre de 2017.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12018000024, la regidora delegada
d’Organització, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següent acord:
Primer.- EXCLOURE a l’empresa “NOVELEC GARROTXA, SL” de la licitació del
subministrament de material elèctric i d’enllumenat per a la millora energètica de
l’enllumenat de l’eixample Malagrida i del barri de Bonavista, per superar la seva oferta
l’import de licitació establert en el Plec de clàusules administratives particulars.
Segon.- EXCLOURE a les empreses “EFIZENT ILUMINACION, SL”, “NOVATILU, SL”
i “ILUMINA LIGHTING COMPANY, SL” de la licitació del subministrament de material
elèctric i d’enllumenat per a la millora energètica de l’enllumenat de l’eixample
Malagrida i del barri de Bonavista, per inadequació tècnica, atès que els materials
ofertats no compleixen amb les condicions i requisits establerts en el Plec de
condicions tècniques reguladores de la contractació”
Tercer.- DECLARAR deserta la licitació del subministrament de material elèctric i
d’enllumenat per a la millora energètica de l’enllumenat de l’eixample Malagrida, pels
motius exposats en els punts anteriors.
Quart.- Donar de baixa la reserva que s’havia efectuat en motiu de la licitació i retornar
l’import de 27.140,68€ a la partida 18700 1721 63301 estalvi energètic.
Operació Referència
200200
1805405

Tipus
Partida
Despeses 18700 1721 63301

Import
-27140.68

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
ESTALVI ENERGETIC (PR18-27.898.- 100 001 001 001 000 000

Cinquè.- Notificar el present acord als licitadors que han presentat oferta i procedir a la
publicació de l’acord adoptat al Perfil del contractant.
S’aprova per unanimitat.
14.18. - CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT IMPRESOS MUNICIPALS
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Núm. de referència : X2018035974
Tipus de Contracte: SU
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SUBMINISTRAMENT
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que l’Ajuntament d’Olot requereix contractar el subministrament de preimpresos, per tal de poder imprimir notificacions tributàries, com es desprèn de
l’informe de data 20 de novembre de 2018, emès pel Sr. Josep Rebugent i Nogué, Cap
de l’Àrea d’Ingressos de l’Ajuntament d’Olot.
Segon.- Atès que es tracta d’un subministrament esporàdic i puntual.
Tercer.- Atès que s’informa favorablement l’oferta presentada per NÚRIA PUJOL
COSTA (PASQUINS SERVEIS INTEGRALS).
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 NÚRIA PUJOL COSTA durant la present anualitat pressupostària,
més contractes menors per aquest mateix objecte, que individual o conjuntament
superin el llindar establert per als contractes menors de subministraments a l’article
118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en
endavant LCSP).
Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de NÚRIA PUJOL COSTA i atès que aquesta compta
amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del contracte.
Fonament jurídic
La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant
LCSP) i correspon a la modalitat de subministrament regulada a l’article 16 de la
mateixa.
Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de
l’expedient administratiu.
Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació.
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les
delegacions efectuades pel cartipàs municipal.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics,
PROPOSO
Primer.- Aprovar l’informe emès pel Sr. Josep Rebugent i Nogué, Cap de l’Àrea
d’Ingressos de l’Ajuntament d’Olot, de data 20 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 NURIA PUJOL COSTA (PASQUINS SERVEIS INTEGRALS), amb NIF:
77287696-Z, el contracte menor del subministrament dels següents impresos
municipals:
-

Model impresos radar – 4.500 unitats.
Model impresos denúncia – 5.000 unitats.
Model impresos tributària – 1.000 unitats.

pel preu de tres mil set-cents setanta euros amb dotze cèntims (3.770,12 €), IVA
inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en tres mil cent quinze euros amb vuitanta cèntims
(3.115,80 €) de pressupost net i sis-cents cinquanta-quatre euros amb trenta-dos
cèntims (654,32 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21%.
Tercer.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 3.770,12 €, IVA inclòs, amb
càrrec a la partida del pressupost municipal:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida Import
Despeses 18130 920
3770.12
220000

Descripció
MATERIAL OFICINA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

Quart.- 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 CC012018000626.
S’aprova per unanimitat.
14.19. – SUBMINISTRAMENT DEL NOU PORTAL WEB MUNICIPAL DE
L’AJUNTAMENT D’OLOT
La Junta de Govern Local acorda deixar aquest punt de l’ordre del dia sobre la taula.
15.1. - APROVAR ORDENACIONS DE DESPESES
Núm. de referència

: X2018036199

En relació a l’expedient CPG22018000142 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. 18/043 per un import de
204.532,18 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
204532.18

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
16.1. - APROVAR DEVOLUCIÓ DE FIANCES
Núm. de referència

: X2018036016

En relació a l’expedient CPG22018000141 i vist l’expedient administratiu i antecedents
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corresponents, el regidor delegat d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Vistos els informes tècnics aprovar la següent relació de fiances i avals per tal de
poder procedir a la seva devolució de la partida no pressupostària que correspongui.
INTERESSAT

IMPORT

OMAT SL
JORDI PAIRO SL
CONTRUCCIONS PALLAS
CONST. SANT JAUME DE LLIERCA SL

1.821,38
300,00
300,00
300,00

S’aprova per unanimitat.
17.1. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE PENSIONISTES ESPLAI
D'OLOT
Núm. de referència

: X2018036027

En relació a l’expedient CPG12018000222 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 concurrència competitiva, a l’ entitat ASSOCIACIÓ
PENSIONISTES ESPLAI D’OLOT amb NIF: G1753388 per un import de 1.900,00
euros, amb càrrec a la partida 18.400.334.480020 “SUBVENCIONS ACTIVITATS
CIUTADANES”.
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
200220
1800015034

Tipus
Partida
Despeses 18400 334 480020

Import
1900

Descripció
SUBVENCIONS ACTIVITATS
CIUTADANES

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
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17.2. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS BARRIS SANT
MIQUEL
Núm. de referència

: X2018036031

En relació a l’expedient CPG12018000223 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 de concurrència competitiva, a l’ entitat AAVV
DEL BARRI SANT MIQUEL amb NIF: G17145954 per un import de 1.200,00 euros,
amb càrrec a la partida 18.160.924.48003 “SUBVENCIÓ BARRIS”.
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
200220
1800012024
200220
1800012024

Tipus
Partida
Despeses 18160 924 480003
Despeses 18160 924 480003

Import Descripció
500
SUBVENCIONS BARRIS
700
SUBVENCIONS BARRIS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000
100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
17.3. - APROVAR SUBVENCIÓ A CCOO UNIÓ COMARCAL DE LA GARROTXA
Núm. de referència

: X2018036037

En relació a l’expedient CPG12018000224 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir
subvenció, amb caràcter nominatiu, a l’ entitat CCOO UNIÓ
COMARCAL DE LA GARROTXA amb NIF: G08496606 per un import de 3.562,60
euros, amb càrrec a la partida 18.500.326.480086 “SUBVENCIÓ CCOO”.
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.
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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
200220
1807118001

Tipus
Partida
Despeses 18500 326 480086

Import
3562.6

Descripció
SUBVENCIO CCOO

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
18.1. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ
Núm. de referència

: X2018036012

En relació a l’expedient CPG22018000139 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Procedir a la bestreta de 2.680 euros a l’ Associació de Placers del Mercat d’Olot en
concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 6.700 euros,
destinada a activitats del mercat aprovada per la Junta de Govern Local de data
22/03/18.
Una vegada finalitzada l’activitat s’hauran de presentar els justificants en un termini
màxim de dos mesos per tal de poder procedir a la liquidació definitiva de la
subvenció.
Operació Referència
Tipus
Partida
200220
1801344001001
Despeses 18200 4312 480051

Import
2680

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIO ASSOCIACIO PLACERS 100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
18.2. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ
Núm. de referència

: X2018036013

En relació a l’expedient CPG22018000140 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Procedir a la bestreta de 1.120 euros a l’ Associació COL.LECTIU HYBRIS en
concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 2.800 euros,
destinada a l’activitat mostra de cinema i pensament aprovada per la Junta de Govern
Local de data 08/3/18.
Una vegada finalitzada l’activitat s’hauran de presentar els justificants en un termini
màxim de dos mesos per tal de poder procedir a la liquidació definitiva de la
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subvenció.
Operació Referència
Tipus
Partida
200220
1800015022001
Despeses 18400 334 480020

Import
1120

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES
100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
19.1. - APROVAR ENDOSSAMENT DE FACTURA A FAVOR DE L'EMPRESA
FERROS AGUSTI 1876 SL
Núm. de referència : X2018036039

En relació a l’expedient CP022018000015, 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. 1-0335 d’ALUMINIS I SERRALLERIA
DERI SL per un import de 2795.10 euros corresponent a les OBRES PISTA
ALTLETISME a l’empresa FERROS AGUSTI SL amb NIF B17039132 al c.c. ****.
Totes les despeses que generi aquest endossament aniran a càrrec d’ALUMINIS I
SERRALLERIA DERI SL
Operació
200220

Referència

Tipus Partida
Despeses
99999

Import
2795.10

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
20.1. - ADJUNTEM LIQUIDACIÓ I ESTAT DE COMPTES CORRESPONENT AL
3ER. TRIMESTRE DE 2018.
Núm. de referència

: X2018035613

En relació a l’expedient IG192018000011 a nom de SOREA SA amb NIF A08146367
corresponent a la liquidació del servei d’aigua i clavegueram del 3r trimestre de 2018 i
vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat d'
Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar l’import liquidat en concepte de cànon a ingressar pel subministrament
d’aigua potable 3r trimestre 2018: 66.831,87 €.
Segon: Aprovar l’excedent de tarifes d’aigua 3r trimestre 2018 (a favor de l’Ajuntament):
543,63 €.
Tercer.- Aprovar l’import liquidat en concepte de taxa clavegueram 3r trimestre 2018:
57.715,74 €.
Quart.- Aprovar l’import liquidat en concepte de drets de connexió període 2018/03:
3.300,00 €.
Cinquè.- Aprovar el cost de les taxes de la Generalitat “ CIH “ i “ C. A. “ en concepte
d’edificis municipals, corresponents al període 2018/03: 18.454,72 €.
Sisè.- Aprovar l’import de 1.783,88 € corresponent al cost a suportar pel període 3r
trimestre 2018 per l’Ajuntament d’Olot, amb càrrec al Fons Social de Solidaritat creat
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entre SOREA SA (50%) i el mateix Ajuntament (50%).
L’esmentat Fons, així com el Protocol regulador de mesures contra la pobresa
energètica i la vulnerabilitat econòmica entre l’Ajuntament d’Olot i SOREA, SA va ser
aprovat per Decret d’Alcaldia de data 27/11/2015 i ratificat per acord de Junta de
Govern de data 03/12/2015.
S’aprova per unanimitat.
21.1. - ACCEPTAR UNA SUBVENCIÓ PER LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS
curs 2017/2018
Núm. de referència

: X2018029289

En relació a l’expedient SED12018000004 i antecedents corresponents, el regidor
delegat d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
acords:
1.- Acceptar la subvenció atorgada per DIPUTACIÓ DE GIRONA. Assistència i
Cooperació als Municipis, amb destinació a despeses de funcionament de les escoles
bressol de titularitat municipal, per import de 182.000,00 €.
2.- Agrair a la DIPUTACIÓ DE GIRONA. Assistència i Cooperació als Municipis, la
concessió de l’esmetada subvenció.
3.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als
efectes de fiscalització.
4.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de
Seguretat Social.
5.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari vinculat
amb l’expedient.
S’aprova per unanimitat.
22.1. - PROJECTE BÀSIC EXECUTIU D'URBANITZACIÓ DE LA PROLONGACIÓ
DEL CARRER NARCÍS PAULÍS.- PROPOSANT APROVAR DEFINITIVAMENT
Núm. de referència

: X2018004584

Vist que la Junta de Govern Local de data 1 de març de 2018 va adoptar, entre
d’altres, l’acord d’aprovar inicialment el projecte bàsic-executiu d’urbanització de la
prolongació del carrer Narcís Paulis, redactat per Plana Hurtós enginyers, SLP
en data juny de 2018, que introdueix modificacions substancials respecte el projecte
aprovat inicialment per Junta de Govern Local de data 1 de març de 2018.
Vist que el referit projecte es va exposar al públic pel termini d’un mes amb la inserció
del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 58 de data 22
de març de 2018, al Diari El punt de data 15 de març de 2018, al tauler d’anuncis de la
corporació i al web de l’Ajuntament.
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Vist que durant el període d’exposició al públic s’ha presentat un escrit d’al·legacions
per part de la sra. Clara Nogareda Gifre i sr. Joaquim Puigdevall Nogareda en data 21
d’agost de 2018 i amb registre d’entrada RE2018013970.
Vist l’informe emès pel Director de l’Àrea d’Infraestructura i Obra pública en data 12 de
novembre de 2018 conforme al qual s’informa en relació a l’al·legació presentada i es
proposa aprovar definitivament el projecte d’urbanització.
Vist l’article 89 i 119, ss i cc del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de
febrer i vist el que disposa l’art. 125, ss i cc, del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
En relació a l’expedient UPL12018000002, 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.- DESESTIMAR en tots els seus extrems l’escrit d’al·legacions presentat per
part de la sra. Clara Nogareda Gifre i sr. Joaquim Puigdevall Nogareda en data 21
d’agost de 2018 i amb registre d’entrada RE2018013970, d’acord amb l’informe emès
pel Director de l’Àrea d’Infraestructura i Obra pública en data 12 de novembre de 2018,
que s’adjunta a l’expedient i s’aprova a efectes de motivació.
SEGON.- APROVAR definitivament el projecte bàsic-executiu d’urbanització de la
prolongació del carrer Narcís Paulís, redactat per Plana Hurtós enginyers, SLP en
data juny de 2018.
TERCER.- PUBLICAR el present acord mitjançant la inserció del corresponent edicte
al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis i al web de l’Ajuntament.
QUART.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
S’aprova per unanimitat.
23.1. - MEMÒRIA VALORADA OBRES D’ADEQUACIÓ LOCAL EN PLANTA BAIXA
PER A DEPENDÈNCIES DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE PEQUÍN.- Proposant
aprovar
Núm. de referència

: X2018032620

Vista la memòria valorada d’obres d’adequació de local en planta baixa per a
dependències de l’associació de veïns de Pequín a l’av. Santa Coloma de Farners, 99,
redactada pels serveis tècnics municipals en data octubre de 2018, conforme a la qual
té per objecte l’adequació del local per tal que sigui la seu de l’associació.
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 UPOM2018000035, 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.- APROVAR la memòria valorada d’obres d’adequació de local en planta
baixa per a dependències de l’associació de veïns de pequín a l’av. Santa Coloma de
Farners, 99, redactada pels serveis tècnics municipals 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.
24.1. - PROPOSANT INSTAR LA INEXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA DEL TSJCAT
791/2017
Núm. de referència : X2018036210

La sentència 791/2017 conté la declaració que les obres fetes a la finca anomenada
La Canova petita excedeixen la llicència concedida per a rehabilitació i ampliació. I que
el procedent era haver sol·licitat, si el planejament ho hagués permès, llicència d’obres
per a l’enderroc de lo existent i la realització d’una altra construcció de nova planta.
Ara, el Jutjat contenciós administratiu número 2 de Girona, acaba de dictar una
sentencia, la número 273/18, en la que, admetent l’efecte vinculant de la sentència
791/2017 esmentada, estima el recurs contenciós administratiu interposat i anul·la
l’acord de l’ajuntament d’Olot del dia 3 de desembre de 2013.
En relació a l’expedient URG02018000002 de , 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.- La recepció de la sentència número 273/18, del Jutjat contenciós administratiu
número 2 de Girona, que anul·la l’acord de la Junta de Govern Local del dia 3 de
desembre de 2013.
Segon.- Requerir dels serveis tècnics i jurídics d’urbanisme l’emissió d’un informe
sobre la situació plantejada.
S’aprova per unanimitat.
25.1. - EXPEDIENT INFORMATIU.- Proposant incoar expedient informatiu per
dilucidar possibles responsabilitats en l’expedient relatiu a la sentència del
TSJCat 791/2017.
Núm. de referència

: X2013015458

La sentència 791/2017, estima en part el recurs d’apel·lació interposat contra la
sentència del Jutjat contenciós administratiu 1 de Girona i deixa sense efectes jurídics
l’acord de la Junta de Govern Local del dia 13 de juny de 2013 i del dia 17 d’octubre de
2013, en quant va deixar sense efectes el decret de 3 de setembre de suspensió
provisional de les obres que s’estaven fent a la cabanya de la finca anomenada La
Canova petita.
En la sessió de la Junta de Govern Local del dia 10 de maig de 2018, es va acordar de
recepcionar la citada sentència i disposar-ne el compliment.
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D’acord a l’establert a l’article 199 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, en relació al 111 del Decret 64/2014, de
13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, i
55 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques, és procedent d’obrir un tràmit d’informació prèvia per tal d’esclarir els fets i
les persones responsables.
En relació a l’expedient URG02013000001, 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,
S’acorda:
Primer.- Iniciar, segons el que preveu l’article 199 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d'agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, un període d’informació
prèvia per tal d’esbrinar les circumstàncies dels fets esmentats en la sentència citada,
com també identificar correctament els possibles responsables.
Segon.- Notificar el present resolució a tots aquells que apareguin com a interessats,
atorgant-los un termini de deu dies d’audiència per tal que, si ho consideren oportú,
poder al·legar tot allò que estimin per convenient als seus interessos.
S’aprova per unanimitat.
26.1. - LEGALITZACIÓ D'OBRES DE REFORMA D’EDIFICI ENTRE MITGERES
AMB AUGMENT DEL NOMBRE D’HABITATGES (de 1 a 2)
Núm. de referència

: X2018019616

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per LEGALITZACIÓ OBRES DE
REFORMA D’EDIFICI ENTRE MITGERES AMB AUGMENT DEL NOMBRE
D’HABITATGES (de 1 a 2), al C DE CONCA N.14, del municipi d’Olot.
Identificació de l’expedient: OMA32018000063
Situació: C DE CONCA N.0014
UTM: 6391119
1.- En data 19/06/2018, **** amb DNI ****, representat per ****, presenta projecte
d’obres majors per LEGALITZACIÓ OBRES DE REFORMA D’EDIFICI ENTRE
MITGERES AMB AUGMENT DEL NOMBRE D’HABITATGES (de 1 a 2), amb situació
al carrer C DE CONCA N.0014, d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per:
2.- En data 4/10/2018 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.
FONAMENT DE DRET
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny
de 2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de
setembre de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la
Generalitat de data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on
es situa l’edificació existent de sòl URBÀ CONSOLIDAT, Zona suburbana d’intensitat
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2 (11.2).
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de
Catalunya, estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les
llicències d’obres. És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret
Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme.
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local,
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 30 de juny de 2015, que va delegar
aquesta competència en aquest òrgan municipal.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar a **** amb DNI: ****, representat per ****, llicència d’obres
(OMA32018000063), per LEGALITZACIÓ OBRES DE REFORMA D’EDIFICI ENTRE
MITGERES AMB AUGMENT DEL NOMBRE D’HABITATGES (de 1 a 2), amb situació
al C DE CONCA N.0014, del municipi d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per
MONTSERRAT EROLES MALLOLAS.
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 acabar les obres és de 1 any. La llicència urbanística
caducarà a tots els efectes si, en finir qualsevol d’aquests terminis o les pròrrogues
corresponents, no s’han començat o no s’han acabat les obres, essent necessari
sol·licitar nova llicència ajustada a l’ordenament urbanístic vigent.
QUART.Donar compte de l’ingrès de les liquidació/ns que es detalla/en
seguidament: CRA2018600045
Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per: Un pressupost de: 31418.68 euros
1 Connexions desguassos habitatges
Instal·lació de grua
Base liquidable (3)
31418.68

Drets
1128.70

% bonificació
0

Drets definitius
1128.70

Taxes Total Drets
64.10
1192.80

Garanties:
Garantia de gestió de residus: 300 euros
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties

Euros
1192.80
300.00

CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats.

71

Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local
en sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de
Govern Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010.
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers.
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin.
3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a
l’interessat de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el
propi interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta
petició.
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos
així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i
podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de
l’Ajuntament, amb càrrec a l’interessat.
5.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar, una pròrroga del termini d’inici i/o final
de l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui.
De no existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència
assenyalat a l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar
les obres.
6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no
podran envair l’espai públic.
7.- Els desguassos interiors de l’edifici hauran de contenir el corresponent sifó inodor.
8.- Es prohibeix practicar als soterranis qualsevol obra que afecti la via pública o
terrenys del seu domini.
9.- No es permet que com a conseqüència de l’execució de les obres, s’embrutin els
embornals de la via pública, essent obligació del promotor l’adopció de les mesures
adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de
la fiança dipositada en concepte de moviment de terres o runes i reposició de
paviments.
10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model,
rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la
corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència.
11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís,
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal.
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12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o
que afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació
vigent.
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les
prestacions de la Seguretat Social.
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la
corresponent llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals
que causi.
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En
cas d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les
sancions que corresponguin.
Condicions particulars:
Considerant que la menor alçada a la zona de l’escala no impedeix l’aparcament
d’un cotxe, s’informa FAVORABLEMENT la documentació presentada. Cal tenir en
compte que, si bé l’article 197 del POUM estableix una alçada mínima, el tècnic que
subscriu s’acull al criteri, respecte dimensions de places d’aparcament, que en el seu
moment es va establir a l’article 2.2.3 de les ordenances del Pla Parcial “Mas La Faja”
(modificació puntual) aprovades definitivament el 18 de juny de 2003.
- 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.
- Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres
elements propis de l’obra.
- S’imposa una fiança de 300,00 € per garantir la correcta gestió de residus
generals 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.
- Per la concessió de la llicència de primera utilització, serà necessari presentar
la documentació que acrediti la correcta gestió de residus, d’acord amb les
condicions de l’Ordenança General de Gestió de Residus aprovada el 15/03/02
i modificada el 28/07/2005.
- D’acord amb el Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari aprovat per Real
Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, i el Reial Decret 417/2006, de 7 d'abril,
pel qual es desenvolupa el text refós de la Llei del cadastre immobiliari, el
termini per declarar l’alteració cadastral és de 2 mesos a partir del dia següent
a la data de finalització de l’obra. A aquests efectes caldrà adreçar-se a
l’Oficina d’atenció al ciutadà (OAC) de l’Ajuntament d’Olot. Cal aportar la
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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.
26.2. - REFORMA I AMPLIACIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR APARELLAT al c
volcà pedra aguda 3
Núm. de referència : X2018020982

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per REFORMA I AMPLIACIÓ
D'HABITATGE UNIFAMILIAR APARELLAT, al C DEL VOLCÀ PEDRA AGUDA N. 3,
del municipi d’Olot.
Identificació de l’expedient: OMA32018000071
Situació: C DEL VOLCÀ PEDRA AGUDA N.0003
1.- En data 21/06/2018, **** amb DNI: ****, representat per ****, presenta projecte
d’obres majors per REFORMA I AMPLIACIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR
APARELLAT, amb situació al carrer C DEL VOLCÀ PEDRA AGUDA N.0003, d’Olot,
d’acord amb el projecte redactat per ****.
2.- En data 7/11/2018 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 d’edificació aïllada
unifamiliar d’intensitat 6 (12.6).
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de
Catalunya, estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les
llicències d’obres. És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret
Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme.
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local,
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 30 de juny de 2015, que va delegar
aquesta competència en aquest òrgan municipal.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar a **** amb DNI: ****, representat per ****, llicència d’obres
(OMA32018000071), per REFORMA I AMPLIACIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR
APARELLAT, amb situació al C DEL VOLCÀ PEDRA AGUDA N.3, del municipi d’Olot,
d’acord amb el projecte redactat per CARMEN ESPUÑA MOLAS.
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SEGON. Informar que no podran inciar-se les obres en tant no es doni compliment als
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències
d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran
les corresponents actuacions sancionadores.
TERCER. El termini per començar les obres és de 2 mesos i el termini per acabar-les
és de 12 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: CRA2018600062
Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per: Un pressupost de: 50309.29 euros
Base liquidable (3)
50309.29

Drets
1609.90

% bonificació
0

Drets definitius
1609390

Taxes
64.10

Total Drets
1674.00

Garanties:
Garantia per moviment de terres: 300 euros
Garantia per reposició de paviments 300 euros
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties

Euros
1674.00
600.00

CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats.
Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local
en sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de
Govern Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010.
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers.
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin.
3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a
l’interessat de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el
propi interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta
petició.
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos
així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i
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podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de
l’Ajuntament, amb càrrec a l’interessat.
5.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar, una pròrroga del termini d’inici i/o final
de l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui.
De no existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència
assenyalat a l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar
les obres.
6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no
podran envair l’espai públic.
7.- Els desguassos interiors de l’edifici hauran de contenir el corresponent sifó inodor.
8.- Es prohibeix practicar als soterranis qualsevol obra que afecti la via pública o
terrenys del seu domini.
9.- No es permet que com a conseqüència de l’execució de les obres, s’embrutin els
embornals de la via pública, essent obligació del promotor l’adopció de les mesures
adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de
la fiança dipositada en concepte de moviment de terres o runes i reposició de
paviments.
10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model,
rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la
corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència.
11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís,
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal.
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o
que afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació
vigent.
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les
prestacions de la Seguretat Social.
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la
corresponent llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals
que causi.
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En
cas d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les
sancions que corresponguin.
Condicions particulars
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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.
- En relació a la protecció contra incendis, cal que la porta d’accés al garatge
sigui EI2C45, que disposi d’un extintor i tingui una ventilació mínima d’acord a
la taula 2.1 del DBSI1 i del DB HS3 respectivament. El titular és responsable
d’executar i mantenir les obres de seguretat esmentades i les previstes a la
documentació tècnica establertes per Reglamentació.
- Els materials, textures i colors d’acabat de façana hauran de coincidir amb els
característics del conjunt edificat d’acord amb el criteri determinat a l’article 128
del Pla d’ordenació urbanística municipal.
- Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres
elements propis de l’obra.
- Si per necessitat de l’obra cal tallar momentàniament el trànsit, s’haurà de
sol·licitar l’autorització a la Policia Municipal amb una antelació mínima de 48
hores.
- L’excavació prevista s’executarà d’acord amb les condicions determinades a la
vigent Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública.
- Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de
la via pública.
- 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.
- S’imposa una fiança de 300€ per garantir la correcta gestió de residus generats
per l’obra. La fiança s’haurà de dipositar en el termini màxim de 15 dies
naturals a comptar des de la data de notificació de la concessió de la llicència
d’obres. L’efectivitat d’aquesta llicència queda supeditada a l’ingrés de la fiança
en el termini esmentat.
- Prèviament o simultàniament a la presentació del certificat final d’obra 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).
- 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.
27.1. - PROPOSANT DONAR COMPTE DELS ASSABENTATS D'OBERTURA I
DELS DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 5 I 9 DE NOVEMBRE DE 2018
RELATIUS A L'ÀREA DE MEDI AMBIENT
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Núm. de referència

: X2018035386

En relació a l’expedient AG012018000064, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern
Local, adoptar els següents acords:
Únic.- Donar compte dels assabentats d’obertura i dels decrets dictats entre els dies 5 i
9 de novembre de 2018 relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen a
continuació:
Tràmit

Nom

Concepte

Adreça

Decret

Centre de pilates

C/St. Pere Màrtir 20

07/11/2018

Desenvolupament
d’aplicacions
informàtiques
Reparació i retoc
de peces de vestir

Pl. Catalunya 15-17 B 1

07/11/2018

C/Fluvià 11, 1r

07/11/2018

Activitats
Assabentat
obertura

Laura
Prat

Assabentat
obertura

Volcànic Internet
SL

Assabentat
obertura

Antonia
Barea
Ledesma

Assabentat
obertura

Joan Rodríguez
Delgado

Fisioteràpia

C/Bisbe Lorenzana 18 2n
8a

07/11/2018

Assabentat
canvi de nom

Helena
Serratosa
Francàs
Serveis
Tecnològics de
Ponent SL
Kimmarc SC

Perruqueria

Pg. Barcelona 1 A B 1

07/11/2018

C/Terrassa 9-B

09/11/2018

Bar restaurant

Pl. Del Mig 6 B

09/11/2018

Assabentat
canvi de nom
Assabentat
canvi de nom

Moiset

Instal·ladors
fred industrial

de

Assabentat
canvi de nom

Alvi Dental Olot
SLP

Consultori dental

C/Esgleiers 7 B

09/11/2018

Assabentat
canvi
no
substancial
Assabentat
canvi de nom

Hajaratou Kabba
Suko

Venda de carn

C/Carme 9

09/11/2018

Clara Isabel Gil
Martín

Perruqueria

C/Sant Feliu 44 B 1

08/11/2018

Assabentat
baixa

Carles
Vila

Oliveras

Carnisseria

C/Mont Carmel 7 B

09/11/2018

Assabentat
baixa

Concepció Soler
Prat

Venda
comestibles

C/Sant Esteve 9 B 2

09/11/2018

Ctra. de la Canya 115

05/11/2018

Av. Jaume II 2 Esc 2, 1r
1a

06/11/2018

Abocaments d’aigües residuals
Llicència
Hormigones
Pirenaicos SA

de

Abocaments
aigües
residuals a la
xarxa

Llicència de gossos de raça potencialment perillosa
Llicència
Gossos
****
potencialment
perillosos
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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 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
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