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ACTA NÚM. 46 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 
29 DE NOVEMBRE DE 2018 

 
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 29 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. Clara Casanovas i Sarsanedas, 
Josep Guix Feixas, Anna Descals Tresserras, Xavier García Zabal. 
 
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera. 
 
Hi assisteix 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 22 de novembre:  
 
- el mateix dia 22 de novembre, va anar a donar la benvinguda als participants en una 
jornada sobre els mercats municipals, que havia organitzat la Diputació de Girona, a 
can Trincheria. I a la tarda es va desplaçar a Barcelona, per assistir a la reunió del 
Consell de Direcció de Catsalut.   
 
- el dia 23 de novembre, va rebre la visita de la Sra. Adriana Sánchez Danés, 
llicenciada en biotecnologia i doctora en biomedicina, que va acceptar ser nova 
ambaixadora de la ciutat. Fa sis anys que viu a Bèlgica. Actualment és investigadora 
de la Universitat Lliure de Brussel·les, on estudia els mecanismes que condueixen a la 
iniciació i progressió del càncer.  
I seguidament , va assistir a les reunions de la Junta de Protecció Volcànica de la 
Garrotxa i del Sigma. 
 
- el dia 24 de novembre, va assistir a la lectura que va fer el col·lectiu de dones Alba, 
del manifest contra la violència de gènere, a les escales de Sant Esteve.  
 
- el dia 26 de novembre, va anar a donar la benvinguda als actes de la setmana de 
l’emprenedoria que va tenir lloc a can Trincheria. 
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- el dia 27 de novembre, va acompanyar una delegació dels placers d’Olot, a 
entrevistar-se amb el Sr. LLUIS BUSQUET, representant de l’Agència Tributària a 
Girona, per tractar diferents temes tributaris que els afecten.  
I a la tarda, va assistir a la reunió del Patronat Kreas que va tenir lloc a la seu de can 
Monsà.  
 
- i finalment, ahir 28 de novembre, va anar a saludar diferents representants de la 
Universitat de Vic, que s’havien desplaçat a Olot, per visitar la residència Faber.  
 
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. - APROVAR LES BASES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN 
RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A LA REALITZACIÓ 

D'ACTIVITATS QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I LA COHESIÓ SOCIAL, ANY 
2019 

 
Núm. de referència : X2018036720     
 
Considerant que és d’interès per l’Ajuntament d’Olot fomentar la col·laboració amb les 
entitats del municipi per tal que s’organitzin activitats que fomentin el coneixement de 
l’entorn social, promoguin la convivència i la participació social dels diferents col·lectius 
i que combatin l’exclusió, la marginació i les desigualtats. 
 
Considerant que en el pressupost municipal de 2019 hi ha consignat en la partida 
Subvencions acció social,  un import de 24.000 euros per a l’atorgament de 
subvencions a les entitats veïnals. 
 
Vist el que preveuen els articles  22 de la LLei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions; els 58 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions; els articles 124 i 125 
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de 
d’Obres activitats i serveis; la base 10 de l’ordença general de subvencions aprovada 
per l’Ajuntament d’Olot i l’article 15 de la Llei 19/12014, de 28 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
Vist l’expedient SG092017000013 i antecedents corresponents, el regidor delegat de 
Benestar Social i Drets Civils, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions 
en règim de concurrència competitiva per a l’organització, participació i 
desenvolupament d’activitats que promoguin la inclusió i la cohesió social per a l’any 
2019. 
 
Es fixa en un import màxim a concedir de 24.000 euros amb càrrec a la partida 
Subvencions acció social del pressupost de l’Ajuntament de l’any 2019. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200  Despeses 19600  231  480006 24000 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 600 999 999 065 999 999 
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Segon.- Publicar anunci d’aprovació de les bases al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona (BOPG), en un diari local i al Taulell d’edictes d’aquest Ajuntament, en el portal 
de transparència i exposar-ho al públic per un termini de vint dies, comptats des de 
l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP, perquè s’hi puguin presentar 
reclamacions. 
 
Si no es presenten reclamacions aquestes quedaran aprovades definitivament sense 
necessitat de cap més tràmit. 
 
Tercer.- Així mateix s’acorda, obrir la convocatòria pública per la concessió de 
subvencions d’entitats veïnals per l’any 2019, amb el benentès que aquesta no tindrà 
eficàcia ni es publicarà fins que les bases hagin quedat definitivament aprovades. 
 
Quart.- Comunicar la convocatòria d’aquesta subvenció, un cop les bases hagin 
quedat aprovades definitivament, a la base nacional de subvencions. D’acord amb 
l’article 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aquesta 
comunicació de l’obertura de la convocatòria de les subvencions a la Base Nacional de 
Subvencions serà prèvia a qualsevol altra publicació que es pugui fer d’aquesta 
convocatòria.  
 
Cinquè.-  El període de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, a comptar 
a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP. En cas que el termini de 
presentació de sol·licituds finalitzi un dissabte, s’entendria prorrogat fins al dia hàbil 
següent. 
 
Sisè.- Les presents subvencions es concediran mitjançat acord de Junta de Govern 
Local, en el termini màxim de 3 mesos a comptar de la finalització del termini de 
presentació de sol·licituds, en cas contrari es considerarà desestimada la petició. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.1. - BASES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS QUE 

FOMENTIN LA COOPERACIÓ, L'EDUCACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT, 
L'ENFORTIMENT I ARTICULACIÓ DE LES ENTITATS LOCALS, ANY 2019 

 
Núm. de referència : X2018036751     
 
Considerant que és d’interès per l’Ajuntament d’Olot fomentar la col·laboració amb les 
entitats del municipi per tal que s’organitzin projectes de cooperació; activitats que 
sensibilitzin la ciutadania sobre la realitat de les desigualts, la igualtat de gènere, la 
diversitat cultural; i activitats que enforteixin i articulin les entitats locals que treballen 
per la cooperació, la solidaritat i la justícia social i projectes. 
 
Considerant que en el pressupost municipal del 2019 hi ha consignat en la partida  
Subvencions cooperació, un import de 24.500 euros per a l’atorgament de 
subvencions a les entitats veïnals. 
 
Vist el que preveuen els articles  22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; els 58 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions; els articles 124 i 125 
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de 
d’Obres activitats i serveis; la base 10 de l’ordença general de subvencions aprovada 
per l’Ajuntament d’Olot i l’article 15 de la Llei 19/12014, de 28 de desembre, de 
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transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
Vist l’expedient SG092018000014 i antecedents corresponents, el regidor delegat  de 
Benestar Social i Drets Civils, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions 
en règim de concurrència competitiva per a  l’organització, participació i 
desenvolupament d’activitats  que fomentin la cooperació, l'educació pel 
desenvolupament, l'enfortiment i articulació de les entitats locals per a l’any 2019. 
 
Es fixa en un import màxim a concedir de 24.500 euros amb càrrec a la partida 
Subvencions cooperació del pressupost de l’Ajuntament de l’any 2019. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200  Despeses 19600  231  480043 24500 SUBVENCIONS COOPERACIO 600 999 999 065 000 000 

 
Segon.- Publicar anunci d’aprovació de les bases al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona (BOPG), en un diari comarcal i al Taulell d’edictes d’aquest Ajuntament, en el 
portal de transparència i exposar-ho al públic per un termini de vint dies, comptats des 
de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP, perquè s’hi puguin presentar 
reclamacions. 
 
Si no es presenten reclamacions aquestes quedaran aprovades definitivament sense 
necessitat de cap més tràmit. 
 
Tercer.- Així mateix s’acorda, obrir la convocatòria pública per la concessió de 
subvencions d’entitats veïnals per a l’any 2019, amb el benentès que aquesta no tindrà 
eficàcia ni es publicarà fins que les bases hagin quedat definitivament aprovades. 
 
Quart.- Comunicar la convocatòria d’aquesta subvenció, un cop les bases hagin 
quedat aprovades definitivament, a la base nacional de subvencions. D’acord amb 
l’article 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aquesta 
comunicació de l’obertura de la convocatòria de les subvencions a la Base Nacional de 
Subvencions serà prèvia a qualsevol altra publicació que es pugui fer d’aquesta 
convocatòria.  
 
Cinquè.-  El període de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, a comptar 
a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP. En cas que el termini de 
presentació de sol·licituds finalitzi un dissabte, s’entendria prorrogat fins al dia hàbil 
següent. 
 
Sisè.- Les presents subvencions es concediran mitjançat acord de Junta de Govern 
Local, en el termini màxim de 3 mesos a comptar de la finalització del termini de 
presentació de sol·licituds, en cas contrari es considerarà desestimada la petició. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.1. - APROVACIÓ DE LES BASES PER SOL.LICITUDS DE SUBVENCIÓ 
ACTIVITATS CULTURALS 2019 

 
Núm. de referència : X2018036953     

Considerant que a l’Ajuntament d’Olot l’interessa fomentar l’organització, participació i 
desenvolupament de les activitats culturals, donant suport a les entitats culturals del 



 
 
 

 5 

municipi  que enriqueixin l’agenda lúdica i cultural de la ciutat durant l’any 2019. 

Considerant que en el pressupost municipal hi ha consignats en la partida 19 400 334 
480020 Subvencions Activitats Ciutadanes un import de 107.500,00 euros per a 
l’atorgament de subvencions a les entitats culturals. 

Vist el que preveuen els articles  22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; els 58 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions; els articles 124 i 125 
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de 
d’Obres activitats i serveis; la base 10 de l’ordenança general de subvencions 
aprovada per l’Ajuntament d’Olot i l’article 15 de la Llei 19/12014, de 28 de desembre, 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

En relació a l’expedient CU022018000001 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions 
en règim de concurrència competitiva per a  entitats culturals  que per a l’anualitat 
2019 es fixa en un import màxim a concedir de 107.500,00 euros amb càrrec a la 
partida 19 400 334 480020 Subvencions Activitats Ciutadanes del pressupost de 
l’Ajuntament de l’any 2019. 
 
Segon.-  Publicar anunci d’aprovació de les bases al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona (BOPG), en un setmanari comarcal i al Taulell d’edictes d’aquest Ajuntament, 
en el portal de transparència i exposar-ho al públic per un termini de vint dies, 
comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP, perquè s’hi puguin 
presentar reclamacions.    
Si no es presenten reclamacions aquestes quedaran aprovades definitivament sense 
necessitat de cap més tràmit. 
  
Tercer.- Així mateix s’acorda, obrir la convocatòria pública per la concessió de 
subvencions de cultura per l’any 2019,  amb el benentès que aquesta no tindrà eficàcia 
ni es publicarà fins que les bases hagin quedat definitivament aprovades. 
  
Quart.- Comunicar la convocatòria d’aquesta subvenció, un cop les bases hagin 
quedat aprovades definitivament, a la base nacional de subvencions. D’acord amb 
l’article 20.8 de la L 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aquesta 
comunicació de l’obertura de la convocatòria de les subvencions a la Base Nacional de 
Subvencions serà prèvia a qualsevol altra publicació que es pugui fer d’aquesta 
convocatòria.  
  
Cinquè.-  El període de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, a comptar 
a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP. En cas que el termini de 
presentació de sol·licituds finalitzi un dissabte, s’entendria prorrogat fins al dia hàbil 
següent. 
  
Sisè.- Les presents subvencions es concediran mitjançat acord de Junta de Govern 
Local, en el termini màxim de 3 mesos de la data de sol·licitud, en cas contrari es 
considerarà desestimada la petició. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200  Despeses 99999 107500.00 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 400 999 999 099 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
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7.1. - APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA 
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 

PER A L'ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE 
L'ACTIVITAT D'EDUCACIÓ EN EL LLEURE PER LANY 2019 

 
Núm. de referència : X2018036343     
 
Considerant que és d’interès per l’Ajuntament d’Olot fomentar la col·laboració amb les 
entitats juvenils del municipi en tant que es fomenta la realització d’activitats que 
promouen l’educació especialment entre la població juvenil. 
 
Considerant que en el pressupost municipal hi ha consignat en la partida 18 320 3372 
480022 Subvencions Joventut un import de 25.000€ per a l’atorgament de 
subvencions a les entitats. 
 
Vist el que preveuen els articles 22 de la LLei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; els 58 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions; els articles 124 i 125 
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de 
d’Obres activitats i serveis; la base 10 de l’ordenança general de subvencions 
aprovada per l’Ajuntament d’Olot i l’article 15 de la Llei 19/12014, de 28 de desembre, 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
En relació a l’expedient ED032018000013 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d'Educació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions 
en règim de concurrència competitiva per a l'organització, participació i 
desenvolupament de l'activitat d'educació en el lleure per l’any 2019. En  càrrec a la 
partida 19 500 326 480022 SUBVENCIONS JOVENTUT 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

  Despeses  25000 SENSE ASSIGNACIÓ 100 001 001 001 000 000 
 

Segon.- Publicar anunci d’aprovació de les bases al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona (BOPG), en un diari comarcal i al Taulell d’edictes d’aquest Ajuntament, en el 
portal de transparència i exposar-ho al públic per un termini de vint dies, comptats des 
de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP, perquè s’hi puguin presentar 
reclamacions. 
 
Si no es presenten reclamacions aquestes quedaran aprovades definitivament sense 
necessitat de cap més tràmit. 
 
Tercer.- Així mateix s’acorda, obrir la convocatòria pública per la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva per a l’organització, participació i 
desenvolupament de l’activitat d’educació en el lleure per a l’any 2019, amb el ben 
entès que aquesta no tindrà eficàcia ni es publicarà fins que les bases hagin quedat 
definitivament aprovades. 
 
Quart.- Comunicar la convocatòria d’aquesta subvenció, un cop les bases hagin 
quedat aprovades definitivament, a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(BDNS) d’acord amb l’article 20.8 de la L 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, aquesta comunicació de l’obertura de la convocatòria de les 
subvencions a la Base Nacional de Subvencions serà prèvia a qualsevol altra 
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publicació que es pugui fer d’aquesta convocatòria. 
 
Cinquè.- El període de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, a comptar a 
partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP. En cas que el termini de 
presentació de sol·licituds finalitzi un dissabte, s’entendria prorrogat fins al dia hàbil 
següent. 
 
Sisè.- Les presents subvencions es concediran mitjançant acord de Junta de Govern 
Local, en el termini màxim de 3 mesos de la data de sol·licitud, en cas contrari es 
considerarà desestimada la petició. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.1. - APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA 
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA. 

 
Núm. de referència : X2018035800     
 
Considerant que és d’interès per l’Ajuntament d’Olot fomentar la col·laboració amb les 
entitats esportives del municipi en tant que es fomenta l’organització, participació i 
desenvolupament de l’activitat esportiva.  
 
Considerant que en el pressupost municipal hi ha consignat en la partida 19-330-341-
480002-SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES un import de 75.000,00 € per a 
l’atorgament de subvencions a les entitats esportives.  
 
Vist el que preveuen els articles 22 de la LLei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; els 58 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions; els articles 124 i 125 
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de 
d’Obres activitats i serveis; la base 10 de l’ordença general de subvencions aprovada 
per l’Ajuntament d’Olot i l’article 15 de la Llei 19/12014, de 28 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.  
 
En relació a l’expedient SP022018000002 d’aprovació de les bases específiques 
reguladores de la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva, i 
vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada  
d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions 
en règim de concurrència competitiva per a l'organització, participació i 
desenvolupament de l'activitat esportiva per a la temporada 20182019 es fixa en un 
import màxim a concedir de 75.000,00 € euros amb càrrec a la partida 19-330-341-
480002-SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES del pressupost de l’Ajuntament de 
l’any 2019 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200  Despeses 99999 75000 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 330 999 999 099 000 000 
 

Segon.- Publicar anunci d’aprovació de les bases al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona (BOPG), en un diari comarcal i al Taulell d’edictes d’aquest Ajuntament, en el 
portal de transparència i exposar-ho al públic per un termini de vint dies, comptats des 
de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP, perquè s’hi puguin presentar 
reclamacions.  
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Si no es presenten reclamacions aquestes quedaran aprovades definitivament sense 
necessitat de cap més tràmit. 
 
Tercer.- Així mateix s’acorda, obrir la convocatòria pública per la concessió de 
subvencions per l’any 2019 en el ben entès que aquesta no tindrà eficàcia ni es 
publicarà fins que les bases hagin quedat definitivament aprovades.  
 
Quart..- Comunicar la convocatòria d’aquesta subvenció, un cop les bases hagin 
quedat aprovades definitivament, a la Base de Dades Nacional de Subvencions. 
D’acord amb l’article 20.8 de la L 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, aquesta comunicació de l’obertura de la convocatòria de les 
subvencions a la Base Nacional de Subvencions serà prèvia a qualsevol altra 
publicació que es pugui fer d’aquesta convocatòria.  
 
Cinquè.- El període de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, a comptar a 
partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP. En cas que el termini de 
presentació de sol·licituds finalitzi un dissabte, s’entendria prorrogat fins al dia hàbil 
següent. 
 
Sisè.- Les presents subvencions es concediran mitjançat acord de Junta de Govern 
Local, en el termini màxim de 3 mesos a partir de la data de finalització del termini de 
sol·licituds, en cas contrari es considerarà desestimada la petició. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.1. - BASES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE 
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A L'ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I 

DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS VEÏNALS, ANY 2019 
 
Núm. de referència : X2018036761     
 
Considerant que és d’interès per l’Ajuntament d’Olot fomentar la col·laboració amb les 
entitats veïnals del municipi per tal que s’organitzin activitats que fomentin la identitat 
dels barris, que en tinguin en compte la diversitat de la seva gent i facilitin la 
participació, així com que es dinamitzin els equipaments de barri.  
 
Considerant que en el pressupost municipal de 2018 hi ha consignat en la partida 
Subvencions barris, un import de 53.000 euros per a l’atorgament de subvencions a 
les entitats veïnals. 
 
Vist el que preveuen els articles  22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; els 58 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions; els articles 124 i 125 
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de 
d’Obres activitats i serveis; la base 10 de l’ordença general de subvencions aprovada 
per l’Ajuntament d’Olot i l’article 15 de la Llei 19/12014, de 28 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
Vist l’expedient SG092018000015 i antecedents corresponents, el regidor delegat de 
Benestar Social i Drets Civils, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions 
en règim de concurrència competitiva per a l’organització, participació i 
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desenvolupament d’activitats veïnals  per a l’any 2019. 
 
Es fixa en un import màxim a concedir de 53.000 euros amb càrrec a la partida 
Subvencions barris del pressupost de l’Ajuntament de l’any 2019. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200  Despeses 19600  924  480003 53000 SUBVENCIONS BARRIS 100 001 001 001 000 000 
 

Segon.- Publicar anunci d’aprovació de les bases al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona (BOPG), en un diari comarcal i al Taulell d’edictes d’aquest Ajuntament, en el 
portal de transparència i exposar-ho al públic per un termini de vint dies, comptats des 
de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP, perquè s’hi puguin presentar 
reclamacions. 
 
Si no es presenten reclamacions aquestes quedaran aprovades definitivament sense 
necessitat de cap més tràmit. 
 
Tercer.- Així mateix s’acorda, obrir la convocatòria pública per la concessió de 
subvencions d’entitats veïnals per a l’any 2019, amb el benentès que aquesta no tindrà 
eficàcia ni es publicarà fins que les bases hagin quedat definitivament aprovades. 
 
Quart.- Comunicar la convocatòria d’aquesta subvenció, un cop les bases hagin 
quedat aprovades definitivament, a la base nacional de subvencions. D’acord amb 
l’article 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aquesta 
comunicació de l’obertura de la convocatòria de les subvencions a la Base Nacional de 
Subvencions serà prèvia a qualsevol altra publicació que es pugui fer d’aquesta 
convocatòria.  
 
Cinquè.-  El període de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, a comptar 
a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP. En cas que el termini de 
presentació de sol·licituds finalitzi un dissabte, s’entendria prorrogat fins al dia hàbil 
següent. 
 
Sisè.- Les presents subvencions es concediran mitjançat acord de Junta de Govern 
Local, en el termini màxim de 3 mesos a comptar de la finalització del termini de 
presentació de sol·licituds, en cas contrari es considerarà desestimada la petició. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.1. - APROVAR L’ATORGAMENT I PAGAMENT DE SUBVENCIÓ PER A 
PROPIETARIS D’HABITATGES DESOCUPATS QUE ELS POSIN EN LLOGUER 

 
La Junta de Govern Local acorda deixar aquest punt de l’ordre del dia sobre la taula.  

 
11.1. - APROVAR DESPESES COMUNITATS DE PROPIETARIS PARTICIPANTS 

AJUNTAMENT D'OLOT, AVINGUDA SANTA COLOMA, 20, 1R-2A. 
 
Núm. de referència : X2018036436     
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot és propietari de l’habitatge de l’avinguda Santa Coloma, 
20, 1r-2a d’Olot, en virtut d’escriptura pública de compravenda formalitzada davant el 
Notari Sr. Angel Arregui Laborda en data 12 de novembre de 2018 amb número de 
Protocol 3148. 
 
Atès que la finca expressada en el paràgraf anterior forma part de la comunitat de 
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propietaris avinguda Santa Coloma, 20-22-24. 
 
Atès l’Acta de la Junta de Propietaris celebrada en data 20 de juliol de 2018, 
mitjançant la qual s’aprova la quota comunitària anual de 516,55 €. 
 
Atès que a la data de formalització de compravenda, correspon a l’Ajuntament d’Olot la 
part proporcional de la quota comunitària per un import de 86,05 €. 
 
En relació a l’expedient HA022018000016, 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.- Aprovar el pagament de la quota comunitària corresponent a la part 
proporcional per a l’any 2018 de la comunitat de l’avinguda Santa Coloma, 20, 1r-2a, 
per un import de 86,05 € (vuitanta-sis euros amb cinc cèntims), segons acta de la 
comunitat. 
 
Segon.- Imputar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària municipal: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18140  1521 227991 86.05 DESPESES GESTIO PISOS  

PROTECCIO OFICIAL 
140 999 999 099 999 000 

 

Tercer.- Informar a l’administrador/a de la comunitat que qualsevol modificació de 
l’import de les despeses de la comunitat així com qualsevol despesa imprevista o 
derrama de la comunitat, caldrà que sigui prèviament notificada a l’Ajuntament d’Olot 
abans de fer efectiu el seu cobrament. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
12.1. - APROVAR UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ 

DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT 
D’ENSENYAMENT, L’AJUNTAMENT D'OLOT I INTEGRA, ASSOCIACIÓ PER LA 
INCLUSIÓ DE COL·LECTIUS DE RISC, PER AL PROJECTE PONT DEL CENTRE 

D’EDUCACIÓ ESPECIAL CEE JOAN XXIII, EN EL MARC DE LES MESURES 
ADDICIONALS D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT DELS ALUMNES DE L’EDUCACIÓ 

SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA DEL MUNICIPI 
 
Núm. de referència : X2018036568     
 
Que l’article 18.5 del Decret 187/2015, de 25 agost, d’ordenació dels ensenyaments de 
l’educació secundària obligatòria, estableix que els centres docents podran desplegar 
mesures específiques d’atenció a la diversitat per a tercer i quart curs d’ESO. 
Aquestes mesures tenen un caràcter orientador i d’estímul cap a la continuïtat 
formativa per a alumnes amb dificultats d’aprenentatge i, de vegades, amb risc 
d’abandonament escolar. Són estratègies de diversificació curricular que permeten 
organitzar el currículum d’acord amb els àmbits d’aprenentatge i, si escau, amb una 
clara orientació pràctica. 
  
Que el centre d’educació especial CEE Joan XXIII dins el seu projecte educatiu i en el 
marc dels programes de diversificació curricular, ha elaborat un projecte amb el nom 
de PONT. L’objecte principal d’aquest projecte és donar suport als alumnes de l’última 
etapa de l’escolaritat obligatòria, amb la finalitat d’incrementar la seva autonomia 
personal i les seves competències professionals, i així facilitar la transició a la vida 
adulta i la inclusió social i laboral. 
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Que l’Ajuntament d'Olot és conscient que hi ha alumnes amb necessitat de mesures i 
suports específics per a l’aprenentatge i la seva inclusió social i laboral, i s'ofereix a 
donar suport al CEE Joan XXIII col·laborant en el projecte PONT.  
 
Que l'Ajuntament d'Olot disposa de recursos educatius per a col·laborar en la formació 
d’aquests alumnes a fi i efecte d’oferir-los una formació integral que s’ajusti a les seves 
necessitats i els apropi a la realitat del municipi. 
 
Que tant el Departament d’Ensenyament com l’Ajuntament d'Olot i la Institució 
consideren positiu optimitzar els recursos disponibles per tal de donar una millor 
resposta a les necessitats educatives dels alumnes del municipi. 
 
En relació a l’expedient ED032018000014 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d'Educació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i 
l’Ajuntament d’Olot per al projecte PONT, en el marc dels programes de diversificació 
curricular. Per els cursos acadèmics 2018/2019 i 2019/2020. Es podrà prorrogar 
sempre que ho manifestin de manera expressa les parts signatàries abans de la 
finalització de la seva vigència mitjançant la subscripció d’una addenda, per un període 
màxim de fins a quatre anys addicionals. 
 
Segon.- Facultar l’Alcalde per signar tota la documentació necessària 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. OBRES 
 

13.1. - APROVACIÓ  PREU CONTRADICTORI DE LES OBRES DE MILLORA I 
ORDENACIÓ DE LA ZONA D'HORTS SITUADA LA PEU DEL VOLCÀ 

MONTSACOPA 
 
Núm. de referència : X2018022024     
 
Vistos els antecedents obrants a l’expedient a l’expedient número CCS12018000014, 
de convocatòria de licitació i adjudicació de les “obres de millora i ordenació de la zona 
d’horts situada al peu del volcà Montsacopa”, adjudicades per acord a la Junta de 
Govern Local de data 23 d’agost de 2018 a favor de l’empresa ARICO FOREST, SL, 
amb NIF. B-17574799. 
 
De conformitat amb el Plec de clàusules administratives particulars, el termini màxim 
per a l’execució de les obres és de 1,5 mesos, havent d’estar finalitzades el dia 10 
d’octubre de 2018, havent-se d’iniciar a partir de la signatura de l’acta de comprovació 
del replanteig o de l’acta d’inici de les obres. 
 
En data 10 de setembre de 2018 se signà l’acta d’inici de les obres, essent la data 
prevista per a la finalització, el 25 d’octubre de 2018.  
 
Atès que el termini d’execució fou prorrogat fins el 30 de novembre de 2018, en virtut 
de l’atorgament de pròrroga a l’empara de la Resolució TES/2330/2017, de 4 d’octubre 
i amb número d’expedient: 10 0522 2018 05 com a conseqüència de les següents 
justificacions: 
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 L’encàrrec del document tècnic executiu no es va poder fer fins al dia 13 de 
juny, una vegada atorgada la subvenció, necessària per al finançament de 
l’obra. 

 La contractació dels treballs s’ha hagut de fer pel procediment obert simplificat 
abreujat, en virtut dels articles 131 i 159.6 de la LCSP, subjecte als terminis 
legals establerts, que s’iniciaren el mes de juliol i varen concloure el dia 27 
d’agost de 2018. 

 Al tractar-se d’actuacions que afecten sòl de titularitat privada, l’Ajuntament ha 
hagut d’emprendre negociacions i acords amb els propietaris i els usuaris del 
horts per fer possible l’execució de l’obra. 

 L’informe previ i preceptiu del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa 
sobre la memòria valorada d eles actuacions no s’ha rebut fins al dia 20 de 
setembre. 

 
Atesa la necessitat d’execució de partides de característiques diferents a les previstes 
inicialment en el projecte de l’obra corresponent, per a les quals no hi ha preu establert 
en el contracte. 
 
Atès el fet que aquests preus han de ser formulats perquè s’escau el supòsit exposat a 
l’article 205.2.b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
(LCSP). 
 
Ateses les característiques i necessitat d’executar el preu que es descriu seguidament: 
PC1 Subministrament i col·locació de tanca metàl·lica, segons criteri determinat a 
l’informe del PNZVC, a base de malla flexible electrosoldada de forat 100x50mm (1,5 
mm de gruix) en sentit vertical de 1,20m d’alçada, fixada mitjançant pals rodons de 
ferro de 154x4,8 cm cada 2,5m, aproximadament, sobre daus de formigó, amb una 
cremallera i tornapuntes de les mateixes dimensions per a punts singulars. Tot pintat 
de color gris fosc. Preu d’execució material: 21,08€/ML. 
 
Justificació: L’informe vinculant del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa 
(PNZVG), el qual condicionava l’obra a la modificació del tipus de tanca perimetral que 
posava en el projecte. 
 
Atesa la proposta acordada entre el contractista i la direcció facultativa de les obres 
referent a aquest preu contradictori. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12018000014 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- APROVAR el preu contradictori número 1 (PC1), corresponent a les “obres 
de millora i ordenació de la zona d’horts situada al peu del volcà Montsacopa” 
 
Segon.- L’aprovació d’aquest preu contradictori no suposa increment en el pressupost 
inicial de l’obra, un cop aplicada la baixa de licitació i l’IVA corresponent, de 
conformitat amb l’informe relatiu a la justificació de preus contradictoris, emès per la 
direcció de l’obra i incorporat a l’expedient. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.2. - REINTEGRAMENT RELATIU A LES OBRES D'URGÈNCIA DE 
CONSOLIDACIÓ DE L'EDIFICI DEL CARRER ALT DEL TURA, 16 
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Núm. de referència : X2018019455     
 
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 21 de juny de 2018, va adjudicar 
les obres d’urgència de consolidació de l’edifici del carrer Alt del Tura, 16, per un 
import de 33.394,95 € (IVA inclòs). 
 
Atès que el Lletrat d’Urbanisme en  data 20 de novembre de 2018 informa que les 
despeses finals  relatives a les obres d’urgència de consolidació de l’edifici del carrer 
Alt del Tura, 16, han estat menors a les previstes inicialment, resultant 2.141,19 € a 
favor de l’Ajuntament d’Olot . 
 
I vist l’expedient administratiu núm.  CC012018000327  i antecedents corresponents, 
la regidora delegada  d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords: 
  
REINTEGRAR l’import de dos mil cent quaranta-un euros amb dinou cèntims 
(2.141,19 €) a la partida núm. 18.140.151.227991 “Desp. Act. Esfondrament edifici Alt 
del Tura, 16”;, resultant de la liquidació final de les obres consolidació de l’edifici del 
carrer Alt del Tura, núm. 16, adjudicades per urgència per acord de la Junta de Govern 
Local del dia 21 de juny de 2018. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 180349001 Despeses 18140  151  227991 -2141.19 DESP. ACT. ESFONDRAMENT  

EDIF. C.ALT DEL TURA 16 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SERVEIS 
 
13.3. - PRORROGA DEL CONTRACTE DEL  SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS 

LABORALS I VIGILÀNCIA DE LA SALUT DEL PERSONAL DE L'AJUNTAMENT 
D'OLOT I  DELS SEUS INSTITUTS MUNICIPALS 

 
Núm. de referència : X2014016028     
 
Antecedents: 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 26 de febrer de 2015, es va adjudicar el 
contracte dels Serveis de prevenció de riscos laborals en les disciplines de seguretat 
en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicologia aplicada i de vigilància de la 
salut de l’Ajuntament d’Olot i els seus Instituts Municipals, a favor de la societat 
PREVEMONT SOCIEDAD DE PREVENCION, SLU, pel preu anual de 12.813,80€, IVA 
exclòs, d’acord amb el següent detall: 
 

 5.671,80€, en concepte de prevenció tècnica de riscos laborals. 
 2.093,00€, en concepte de vigilància de la salut. 
 5.049,00€, en concepte de reconeixements mèdics i anàlisis per a les 

persones. 
 

El contracte es va formalitzar en data 30 de març de 2015, iniciant els seus efectes a 
partir del dia 31 de març de 2015. 
 
De conformitat amb la clàusula 6 del Plec de clàusules administratives particulars 
reguladores del contracte (PCAP), la durada del contracte s’establí en dos (2) anys, 
prorrogable per un (1) any més, essent la durada màxima del mateix, de tres (3) anys. 
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Per acord de la Junta de Govern Local celebrada en data 16 de març de 2017, es va 
acordar prorrogar l’esmentat contracte fins el dia 30 de març de 2018.  
 
Per acord de la Junta de Govern Local celebrada en data 8 de febrer de 2018 es va 
requerir PREVEMONT SOCIEDAD DE PREVENCION, SLU per tal que continués 
prestant el serveis objecte del contracte, com a màxim fins el dia 30 de setembre de 
2018. 
 
Per a cord de la Junta de Govern Local de data 23 d’agost de 2018 es va requerir a l 
REQUERIR a l’empresa PREVEMONT SOCIEDAD DE PREVENCION, SLU , per tal 
que continués prestant els serveis objecte del contracte com a màxim fins el 31 de 
desembre de 2018. 
 
Atès que el procediment de licitació per a adjudicar el nou contracte dels Serveis de 
prevenció de riscos laborals en les disciplines de seguretat en el treball, higiene 
industrial, ergonomia i psicologia aplicada i de vigilància de la salut de l’Ajuntament 
d’Olot i els seus Instituts Municipals es troba en una fase d’inici, es preveu la 
possibilitat que en data 31 de desembre de 2018 encara no s’hagi procedit a la 
formalització del nou contracte. 
 
Vista la necessitat que el servei no quedi interromput. 
 
Atès que “PREVEMONT SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, SLU, ha efectuat una fusió 
per absorció per part de “NOR-PREVENCIÓN, SL”, segons escriptura publica de fusió 
per absorció autoritzada el dia 24 d’abril de 2018, per la notària de Lugo Sra. Patricia 
Posse Paz. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12014000029 i antecedents corresponents, la 
regidora-delegada d’Organització, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Considerar que la relació contractual mantinguda per l’Ajuntament amb 
“PREVEMONT SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, SLU”, resulta configurada amb efectes 
a partir del dia 1 de maig de 2018, per “NOR-PREVENCIÓN, SL” amb NIF. 
B27222827, segons escriptura pública autoritzada per la notària de Lugo, Sra. Patricia 
Posse Paz, el dia 27 d’abril de 2018, com a resultat de la fusió per absorició 
practicada. 
 
Segon.- Requerir a “NOR-PREVENCIÓN, SL”, NIF B27222827, perquè procedeixi a 
regularitzar a l’Ajuntament la fiança definitives prestada en el seu dia per 
“PREVEMONT SOCIEDAD DE PREVENCIÓN, SLU”.  
 
Tercer.- REQUERIR a l’empresa “NOR-PREVENCIÓN, SL, amb NIF B27222827, per 
tal que continuï prestant els Serveis de prevenció de riscos laborals en les disciplines 
de seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicologia aplicada i de 
vigilància de la salut de l’Ajuntament d’Olot i els seus Instituts Municipals, en els 
mateixos termes que els previstos al contracte signat en data 30 de març de 2015 i fins 
que s’iniciï el nou servei derivat de la formalització del contracte amb l’empresa 
adjudicatària del nou procediment de licitació o com a màxim fins el 28 de febrer de 
2019. 
L’import màxim anual de la despesa ascendeix a 12.813,80€, IVA exclòs (14.444,41€, 
IVA inclòs), d’acord amb el següent detall: 

 5.671,80€, en concepte de prevenció tècnica de riscos laborals + 1.191,08€ en 
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concepte d’IVA calculat al 21%. 
 2.093,00€, en concepte de vigilància de la salut + 439,53€ en concepte d’IVA 

calculat al 21%. 
 5.049,00€, en concepte de reconeixements mèdics i anàlisis per a les 

persones. 
El cost corresponent al període des de l’1 de gener al 28 de febrer de 2019 (2 mesos) 
2.135,64, IVA exclòs (2.407,41€, IVA inclòs) d’acord amb el següent detall: 

 945,30€, en concepte de prevenció tècnica de riscos laborals +198,51€ d’IVA 
calculat al 21%. 

 348,84€, en concepte de vigilància de la salut + 73,26€, d’IVA calculat al 21%. 
 841,50€, en concepte de reconeixements mèdics i anàlisis per a les persones. 
 

Quart.- APROVAR la despesa d’import 2.135,64€ +271,77€, en concepte d’IVA, amb 
càrrec a la partida 19.130.920.16009 “altres quotes socials” del Pressupost municipal 
de l’exercici 2019. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18130  920  16009 3611.10 ALTRES QUOTES SOCIALS 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
13.4.1 - RESOLDRE EL PROCÉS  D'ADJUDICACIÓ DELS LOCALS ADSCRITS AL 

PROJECTE  "EL TALLER DELS SASTRES" 
 
Núm. de referència : X2018027464     
 
En sessió de data 6 de setembre de 2018, la Junta de Govern Local va acordar aprovar el 
plec de clàusules per adjudicar els locals del projecte “El Taller dels Sastres” a emprenedors 
i la convocatòria del procés d’adjudicació dels local inclosos en aquest projecte. 
 
En el termini de presentació de propostes s’han presenta els següents projectes: Sra. 
Bibiana Gerez, amb el projecte l’Atelier; Sra. Carlota Rodríguez, amb el projecte La 
Marmota; Sra. Georgina Artigues, amb el projecte El Taller 1/30; Sra. Ana M. Herrero, amb 
el projecte Verd.deGris; Sres. Sandra i Maria Isabel Reyes Fernández, amb el projecte 
Kokoro h&h; i Sra. Zurisaday Viera, amb el projecte Des.de.ca.sa 
 
Vist l’informe de valoració del comitè d’experts de data 9 d’octubre de 2018, previst a les 
bases de la convocatòria. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, que serveixen de motivació a la 
present resolució, la regidora delegada d’Organització, proposa a la Junta de Govern 
Local l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Adjudicar als emprenedors que es relacionen els locals adscrits al projecte  “El 
Taller dels Sastres” 
 

 Sra. Georgina Artigas Busquets amb el projecte Taller 1/30 el local del carrer dels. 
Sastres, núm. 14. 

 Sra. Bibiana Gérez Perramon amb el projecte l’Atelier el local de la Plaça Major, 
núm. 5. 

 Sra Ana María Herrero Ruíz amb el projecte Verd.deGris el local del carrer 
Carnisseries, núm. 6 

 
Segon.- Crear una llista d’espera d’emprenedors en l’ordre de preferència a continuació es 
relacionen, per tal de cobrir eventuals vacants, de conformitat amb la clàusula catorzena del 
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plec: 
 Sres. Sandra i Maria Isabel Reyes Fernández amb el projecte Kokoro h&h. 
 Sra. Zurisaday Viera Muñoz amb el Des.de.ca.sa. 
 Sra. Carlota Rodrígues Sala amb el projecte La Marmota. 

 
Tercer.- No adjudicar el local situat al núm. 17 del carrer Alta Maduixa, atès que no ha estat 
demanat per cap emprenedor, amb la qual cosa aquest local queda exclòs del projecte  “El 
Taller dels Sastres”  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.4.2 - SUBARRENDAR EL LOCAL SITUAT ALS BAIXOS DEL NÚM. 14 DEL 
CARRER DELS SASTRES, EN EL MARC DEL PROJECTE “EL TALLER DELS 

SASTRES” –PROJECTE TALLER 1/30-. 
 
Núm. de referència : X2018037061     
 

Tipus 
Contracte 

  

Procediment   
Criteris   

 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 6 de setembre de 2018, va acordar contractar 
amb el Sr. Luís Pujolrás Fábrega, l’arrendament del local situat als baixos del núm. 14 del 
carrer dels sastres, (referència cadastral 7904104DG5770S0001AQ), amb una superfície de 
70 m2, per destinar-lo al projecte “El Taller dels Sastres”. Aquest arrendament es va 
modificar per acord de la Junta de Govern Local de data 15 de novembre de 2018 
 
En sessió de data 6 de setembre de 2018, la Junta de Govern Local va acordar aprovar el 
plec de clàusules per adjudicar els locals del projecte “El Taller dels Sastres” a emprenedors 
i la convocatòria del procés d’adjudicació dels locals inclosos en aquest projecte. La 
resolució d’aquest procés d’adjudicació s’ha realitzat per acord de la Junta de Govern Local 
de data 29 de novembre de 2018. 
 
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12018000029 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada d’Organització, 
proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Contractar en règim de subarrendament a la Sra. Georgina Artigas Busquets (****), 
responsable del “projecte Taller 1/30”, el local situat als baixos del núm. 14 del carrer dels 
sastres, (referència cadastral 7904104DG5770S0001AQ), amb una superfície de 70 m2, en 
el marc del projecte “El Taller dels Sastres”. 
 
Segon.- El termini d’aquest contracte es fixa des de l’1 de desembre de 2018 fins el dia  31 
de desembre de 2021. 
 
Tercer.- El preu del contracte es fixa en cent cinquanta (150) euros mensuals IVA inclòs. El 
pagament d’aquest preu es farà efectiu per mesos anticipats, dins dels cinc primers dies de 
cada mes, mitjançant domiciliació bancària. El preu es revisarà anualment d’acord amb 
l'Índex de Preus al Consum (IPC) que fixi l'Institut Nacional d'Estadística, per al conjunt 
nacional. 
 
Quart.- Aquest contracte es regeix pel que estableix la Llei 29/1994, de 24 de novembre, 
d'Arrendaments Urbans i demés normativa que sigui d’aplicació i, preferentment, pel plec de 
clàusules aprovat per la Junta de Govern Local, en sessió de data 6 de setembre de 2018. 
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Cinquè.-  Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura del corresponent contracte.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
13.4.3 - SUBARRENDAR EL LOCAL SITUAT ALS BAIXOS DE LA PLAÇA MAJOR 

NÚM. 5 EN EL MARC DEL PROJECTE "EL TALLER DELS SASTRES" - 
PROJECTE L'ATELIER" 

 
Núm. de referència : X2018037065     
 

Tipus 
Contracte 

  

Procediment   
Criteris   

 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 6 de setembre de 2018, va acordar contractar 
amb la societat Gran Forat, SL, l’arrendament del local situat als baixos del núm. 5 de la 
Plaça Major, (referència cadastral 7903306DG770S0001OQ), amb una superfície de 45 m2 
de comerç i 45m2 d’oficina, per destinar-lo al projecte “El Taller dels Sastres”. Aquest 
arrendament es va modificar per acord de la Junta de Govern Local de data 15 de novembre 
de 2018 
 
En sessió de data 6 de setembre de 2018, la Junta de Govern Local va acordar aprovar el 
plec de clàusules per adjudicar els locals del projecte “El Taller dels Sastres” a emprenedors 
i la convocatòria del procés d’adjudicació dels locals inclosos en aquest projecte. La 
resolució d’aquest procés d’adjudicació s’ha realitzat per acord de la Junta de Govern Local 
de data 29 de novembre de 2018. 
 
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12018000030 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada d’Organització, 
proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Contractar en règim de subarrendament a la Sra. Bibiana Gérez Perramon (****), 
responsable del “projecte L’Atelier”, el local situat als baixos del núm. 5 de la Plaça Major, 
(referència cadastral 7903306DG770S0001OQ), amb una superfície de 45 m2 de comerç i 
45m2 d’oficina, en el marc del projecte “El Taller dels Sastres”.  
 
Segon.- El termini d’aquest contracte es fixa des de l’1 de desembre de 2018 fins el dia  31 
de desembre de 2021. 
 
Tercer.- El preu del contracte es fixa en cent quinze (115) euros mensuals IVA inclòs. El 
pagament d’aquest preu es farà efectiu per mesos anticipats, dins dels cinc primers dies de 
cada mes, mitjançant domiciliació bancària. El preu es revisarà anualment d’acord amb 
l'Índex de Preus al Consum (IPC) que fixi l'Institut Nacional d'Estadística, per al conjunt 
nacional. 
 
Quart.- Aquest contracte es regeix pel que estableix la Llei 29/1994, de 24 de novembre, 
d'Arrendaments Urbans i demés normativa que sigui d’aplicació i, preferentment, pel plec de 
clàusules aprovat per la Junta de Govern Local, en sessió de data 6 de setembre de 2018. 
Cinquè.-  Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura del corresponent contracte.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.4.4 - SUBARRENDAR EL LOCAL SITUAT ALS BAIXOS DEL NÚM. 6 DEL 
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CARRER CARNISSERIES, EN EL MARC DEL PROJECTE “EL TALLER DELS 
SASTRES”. -PROJECTE VERD. DE GRIS- 

 
Núm. de referència : X2018037068     
 

Tipus 
Contracte 

  

Procediment   
Criteris   

 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 6 de setembre de 2018, va acordar contractar 
amb el Sr. Luís Serra Rebugent, l’arrendament del local local situat als baixos del núm. 6 del 
carrer Carnisseries (referència cadastral 7904803DG5770S0001UQ), amb una superfície de 
54 m2, per destinar-lo al projecte “El Taller dels Sastres”. Aquest arrendament es va 
modificar per acord de la Junta de Govern Local de data 15 de novembre de 2018 
 
En sessió de data 6 de setembre de 2018, la Junta de Govern Local va acordar aprovar el 
plec de clàusules per adjudicar els locals del projecte “El Taller dels Sastres” a emprenedors 
i la convocatòria del procés d’adjudicació dels locals inclosos en aquest projecte. La 
resolució d’aquest procés d’adjudicació s’ha realitzat per acord de la Junta de Govern Local 
de data 29 de novembre de 2018. 
 
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12018000031i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada d’Organització, 
proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Contractar en règim de subarrendament a la Sra. Ana María Herrero Ruíz (****), 
responsable del “projecte Verd.deGris”, el local situat als baixos del núm. 6 del carrer 
Carnisseries (referència cadastral 7904803DG5770S0001UQ), amb una superfície de 54 
m2, en el marc del projecte “El Taller dels Sastres”.  
 
Segon.- El termini d’aquest contracte es fixa des de l’1 de desembre de 2018 fins el dia  31 
de desembre de 2021. 
 
Tercer.- El preu del contracte es fixa en cent vint-i-cinc (125) euros mensuals IVA inclòs. El 
pagament d’aquest preu es farà efectiu per mesos anticipats, dins dels cinc primers dies de 
cada mes, mitjançant domiciliació bancària. El preu es revisarà anualment d’acord amb 
l'Índex de Preus al Consum (IPC) que fixi l'Institut Nacional d'Estadística, per al conjunt 
nacional. 
 
Quart.- Aquest contracte es regeix pel que estableix la Llei 29/1994, de 24 de novembre, 
d'Arrendaments Urbans i demés normativa que sigui d’aplicació i, preferentment, pel plec de 
clàusules aprovat per la Junta de Govern Local, en sessió de data 6 de setembre de 2018. 
 
Cinquè.-  Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura del corresponent contracte.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.5.1 - MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I 
MANTENIMENT DE L'EQUIPAMENT DE TELEFONIA I DEL SERVEI DE 

TELECOMUNICACIONS DE L'AJUNTAMENT D'OLOT 
 
Núm. de referència : X2015002330     
 
Per acord de la Junta de Govern Local celebrada en data 21 de maig de 2015, ratificat 
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per acord da la Junta de Govern Local celebrada en data 1 d’octubre de 2015, es va 
adjudicar el “contracte de subministrament i manteniment de l’equipament de telefonia 
i del servei de telecomunicacions de l’Ajuntament d’Olot”, a favor de les següents 
empreses: 

LOT 1:  Subministrament, instal·lació, configuració, posada en funcionament d’un 
equipament d’electrònica de veu. 

El manteniment i la formació en l’ús de l’equipament subministrat als 
usuaris per l’Ajuntament d’Olot. 

Empresa adjudicatària: “LOOPS CLOUD COMPUTING, SL”, amb NIF. B65931610. 

Preu d’adjudicació: 61.968,00€ + 13.013,28€ d’IVA 21%. 

LOT 2:  Servei de telefonia de veu integral, és a dir de funcionalitat de veu fixa i 
funcionalitat de veu mòbil. 

 Serveis d’accés a xarxes de dades i accés a Internet i correu electrònic. 

Empresa adjudicatària: “TELEFONICA DE ESPAÑA SAU - TELEFONICA MÓVILES 
ESPAÑA, SAU, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS –UTE TdE-TME CDXXI”, amb 
NIF. U87295341. 

Preu d’adjudicació: 203.093,28€ + 42.649,59€ d’IVA 21%. 
 
El contracte corresponent al LOT 2 es va formalitzar en data 15 d’octubre de 2015. 
 
La durada del contracte s’establí en quatre anys, amb possibilitat de dues pròrrogues 
més, d’any en any, de forma expressa. 
 
Vist que la clàusula 28 del plec de clàusules administratives particulars reguladores del 
contracte preveu, com a causa de modificació del contracte: 

 “1.-Creació, supressió o modificació d’instal·lacions a mantenir i/o prestacions objecte del 
contracte, que suposin un augment o disminució del preu del contracte fins a un màxim de 35% 
del preu d’adjudicació.” 

De conformitat amb l’informe tècnic, de data 27 de novembre de 2018, emès pel 
responsable del Departament d’Informàtica i Noves Tecnologies de l’Ajuntament 
d’Olot, com a conseqüència d’un augment de la necessitat de consum de les 
prestacions objecte del contracte, es preveu un increment màxim de la despesa 
corresponent a l’exercici 2018, en un import màxim 23.500,00€, IVA inclòs.  

 
Atès que el contracte no ha estat objecte de modificació. 

Vista la necessitat de modificar el contracte corresponent al LOT 2 “Servei de telefonia 
de veu integral, és a dir de funcionalitat de veu fixa i funcionalitat de veu mòbil i servei 
d’accés a xarxes de dades i accés a Internet i correu electrònic” adjudicat a favor de 
“TELEFONICA DE ESPAÑA SAU - TELEFONICA MÓVILES ESPAÑA, SAU, UNIÓN 
TEMPORAL DE EMPRESAS –UTE TdE-TME CDXXI”, com a conseqüència d’un 
increment de la necessitat de consum. 
 
De conformitat amb la Disposició Transitòria 1a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic i atès que el contracte del “Servei de telefonia de veu 
integral, és a dir de funcionalitat de veu fixa i funcionalitat de veu mòbil i servei d’accés 
a xarxes de dades i accés a Internet i correu electrònic” fou adjudicat abans de la seva 
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entrada en vigor, la normativa aplicable és el TRLCSP. 
 
I vist l’expedient administratiu núm.  CCS12015000002 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords: 
  
Primer.- Modificar el contracte corresponent al LOT 2 “Servei de telefonia de veu 
integral, és a dir de funcionalitat de veu fixa i funcionalitat de veu mòbil i servei d’accés 
a xarxes de dades i accés a Internet i correu electrònic” subscrit amb “TELEFONICA 
DE ESPAÑA SAU - TELEFONICA MÓVILES ESPAÑA, SAU, UNIÓN TEMPORAL DE 
EMPRESAS –UTE TdE-TME CDXXI”, com a conseqüència d’un increment de la 
necessitat de consum dels serveis objecte del contracte.  
 
Segon.- L’import de la modificació incrementa en 23.500,00€ el preu d’adjudicació del 
contracte inicial. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18130  491  222000 23500 TELECOMUNICACIONS 100 001 001 001 000 000 
 
 

Tercer.- Aprovar i Disposar la despesa corresponent a la modificació, d’import 
24.000,00€, IVA inclòs, amb càrrec a la partida 18130 491 222000 del Pressupost 
municipal. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.5.2 - REQUERIMENT AL DEPARTAMENT D'INFORMATICA I GERÈNCIA 
INFORME CONTRACTE SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENT EQUIPAMENT DE 

TELEFONIA I DEL SERVEI DE TELECOMUNICACIONS DE L'AJUNTAMENT 
D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2018037043     
 
Atés que en la sessió de la Junta de Govern Local del dia d’avui, 29 de novembre de 
2018, s’ha aprovat la modificació del contracte de subministrament i manteniment de 
l’equipament de telefonia i del servei de telecomunicacions de l’Ajuntament d’Olot, 
concretament pel que afecta al LOT 2 corresponent al “servei de telefonia de veu 
integral, és a dir de funcionalitat de veu fixa i funcionalitat de veu mòbil i servei d’accés 
a xarxes de dades i accés a Internet i correu electrònic”, subscirt  amb “TELEFONICA 
DE ESPAÑA SAU - TELEFONICA MÓVILES ESPAÑA, SAU, UNIÓN TEMPORAL DE 
EMPRESAS –UTE TdE-TME CDXXI”. 
 
En tant que la modificació del contracte és conseqüència d’un major consum, segons 
es justifica en l’informe emés pel Cap del Departament d’Informàtica. 
 
Atés que es necessari l’elaboració d’un document per part dels serveis econòmics i 
jurídics que validin la modificació. 
 
En relació a l’expedient SC992018000011 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d'Organització, proposa a la Junta 
de Govern Local, l’adopció del següent acord: 
 
Requerir al Departament d’Informàtica i a la Gerència de l’Ajuntament que elaborin un 
informe detallat de les partides del contracte de “subministrament i manteniment de 
l’equipament de telefonia i del servei de telecomuicacions de l’Ajuntament” que han 
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sofert alteració de l’import i la seva fonamentació i justificació del desviament de 
l’import contractat. 
 
El referit informe s’adreçarà als serveis econòmics i jurídics de l’Ajuntament. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.6. - ESTAT D'EXECUCIÓ I PROPOSTES D'INCLUSIÓ D'OBRES EN EL 
PROGRAMA D'INVERSIONS DEL SERVEI D'AIGUA 2009-2029 

 
Núm. de referència : X2018037012     
 
Tipus de Contracte OB D'OBRES 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 
Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Atès l’informe del cap de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Brigada de data .....en 
relació a les obres del programa d’inversions del servei d’aigua 2009-2029, any 10, 
octubre 2018.  
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012018000643 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar un nou programa d’obres d’inversió en la xarxa d’aigua i ordenar la 
seva execució a  SOREA, SA consistent en: 

 
 Amb càrrec al fons de reposició de la tarifa: 

 
 

 A fons perdut no hi ha cap nova ordenació. 
Segon .- Donar comptes al Govern Municipal de l’estat d’execució del pla 
d’inversions de la xarxa d’aigua 2009-2029 executat per SOREA, SA,  consistent en: 
 Amb càrrec al fons de reposició de la tarifa del servei: 
 
S’han finalitzat les següents obres: 
Relació d’obres finalitzades: Liquidació 

 Pressupost: 
- ESCOMESA DE REG AMB COMPTADOR CARRER SANT 
MIQUEL. Amb l’objecte de deixar una escomesa de reg preparada 
per l’enjardinament de l’espai d’enderroc i futur mirador del carrer 
sant Miquel.  1.044,69 € 
- AFECTACIO CONSERVACIO INFRAESTRUCTURA VIÀRIA 
2018 FASE 2. Amb l’objecte de resposar la xarxa afectada pel pla 
de conservació de paviments fase 2 (pl. illa de pasqua) 14.262,23 € 
- CAMI DE LA LLET. Amb l’objecte de reposar la xarxa afectada 
per la pavimentació dels camins veïnals de Batet  Cami de la Llet  4.026,67 € 
- XARXA AFECTADA COL.LECTOR CARRER DELS SASTRES. 
Amb l’objecte de reposar la xarxa afectada per les obres de 
construcció d’un col.lector de residuals al carrer dels Sastres 3.091,82 € 
- CARRER BISBE SERRA TRAM  PINTOR DOMENGE - CARLES 
I. Amb l’objecte de canviar un tram de canonada de fibrociment que 
provoca fuites al tram del carrer. 20.604,81 € 
- TOTAL 43.030,22 € 
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MILLORA XARXA AFECTADA PAVIMENTACIO CAMINS DE BATET 11.144,60 € 
MILLORA XARXA BATET (POMAREDA-CAN PELAT-LA CANOVA-
MARXANT) 14.048,18 € 
PLA DE CONSERVACIO DE LA INFRAESTRUCTURA VIÀRIA ANY 
2018 11.137,04 € 
-TOTAL 36.329,82 € 

 
 
Resum estat d’execució a data informe: 
 
 Ordenat acumulat inclòs 

any 10 
Executat finalitzat acumulat  
a data informe 

Fons de reposició tarifari 4.522.158,27 € (*) 3.229.727,61 € (**) 
Excedents d’explotació 247.768,01 € 259.567,30 € 
Total 4.769.926,28 € (*) 3.489.294,91 € (**) 
 
(*) Les obres ordenades inclouen el dipòsit (en execució) 
(**) Les obres finalitzades no inclouen el dipòsit (en execució) 
 
 A fons perdut amb càrrec a la companyia: 
 
No s’han finalitzat més obres. Resum execució a data informe: 
 

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

 
Tercer.- Traslladar  còpia de l’informe tècnic a l’empresa “SOREA, SA” 
 
 Quart.- Donar compte d’aquest acord al Ple de l’Ajuntament.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
13.7. - SERVEIS DE DESENVOLUPAMENT, IMPLANTACIÓ I POSADA EN MARXA 

DEL PORTAL WEB MUNICIPAL 
 
Núm. de referència : X2018036972     
 
Tipus de Contracte SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 
Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar el  servei de desenvolupament, implantació i 
posada en marxa del Portal Web Municipal, com es desprèn de l’informe de data 27 de 
novembre de 2018,  emès pel Sr. Joan Prat Espuña, Responsable d’Informàtica i 
Noves Tecnologies. 

Segon.-  Atès que es tracta d’un servei esporàdic i puntual. 
 
Tercer.- Vistes les ofertes presentades i que es valora favorablement el pressupost 
presentat per  l’empresa “IDCS INFORMATION TECHNOLOGIES, SL”. 

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

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

Fonament jurídic 

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

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

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

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

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012018000642 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.-  Aprovar l’informe emès pel Sr. Joan Prat Espuña, Responsable d’Informàtica 
i Noves Tecnologies, de data 27 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 IDCS INFORMATION TECHNOLOGIES, SL, amb NIF núm. 
B61284014, , el contracte menor dels serveis de desenvolupament, implantació i 
posada en marxa del Portal Web Municipal,  pel preu de quinze mil set-cents vint-i-
tres euros amb noranta-cinc cèntims (15.723,95 €) ,  IVA inclòs. 
 
L’esmentat preu es desglossa en dotze mil nou-cents noranta-cinc euros (12.995 €) de 
pressupost net i  dos mil set-cents vint-i-vuit euros amb noranta-cinc cèntims (2.728,95 
€)  d’IVA calculat amb un tipus del 21 % 
 
Tercer.- El termini  previst per portar a terme l’execució dels serveis és de 6 mesos, a 
partir de la notificació de l’acord d’adjudicació.  
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 15.273,95 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida 18.120.491.63601 “ equipament informàtic” del Pressupost 
municipal. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18120  491  63601 15723.95 EQUIPAMENT INFORMATIC  

(PR18-74.000) 
100 001 001 001 000 000 
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Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i adjuntarà 
una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número 
d’expedient CC012018000642. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa IDCS INFORMATION TECHNOLOGIES, 
SL 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SUBMINISTRAMENTS 
 

13.8. - ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT D'OLOT A L'ACM PER LA 
SUBMINISTRAMENT DE L'ENERGIA ELÈCTRICA DE  L'AJUNTAMENT D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2018037002     
 
Antecedents.-  
 
1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió 
Executiva de data 6 d’octubre de 2016, i prèvia tramitació del corresponent 
procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules 
administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la  Comissió 
Executiva de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, 
adjudicar l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les 
entitats locals de Catalunya (Expedient 2015.05), d’acord amb el següent detall 
d’empreses seleccionades per lots: 1) AURA ENERGIA, SL”: Lot AT, 2) “ENDESA 
ENERGIA, SAU”: Lots AT i BT, 3) “NEXUS ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 4) “GAS 
NATURAL FENOSA (Gas Natural Serveis SDG SA)”: Lots AT i BT, 5) “IBERDROLA 
CLIENTES, SAU”: Lots AT i BT i 6) “FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, procedint- 
se a la formalització efectiva dels citat Acord amb les empreses adjudicatàries, en data 
27 d’octubre de 2016. 
 
2.- Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal 
efecte d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat per 
Resolució de la Presidència del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al 
perfil de contactant de l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en virtut de l’acord 
adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 10 de novembre de 2016, 
el contracte derivat (Exp. D01-2015.05) de l’Acord marc pel subministrament d’energia 
elèctrica, mitjançant subhasta electrònica, a l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU 
d’acord amb el detall de tarifes per lots que es relaciona a la part resolutiva del present 
acord i a l’empara dels articles 25 i ss. del PCAP que va regir la licitació de l’Acord 
marc del que deriva referenciat a l’apartat anterior, i que preveu de conformitat amb els 
articles concordants aplicables del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic (TRLCSP), com una de les fórmules per a l’adjudicació dels corresponents 
contractes derivats de subministrament, la possibilitat de realitzar una subhasta 
electrònica entre els empreses seleccionades en l’Acord marc.  
 
3.- En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat 
mercantil adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de 
subministrament elèctric, licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat a 
l’apartat anterior.  
4.- En data 9 de març de 2017 la Comissió executiva del CCDL, prèvia tramitació del 
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corresponent procediment administratiu a tal efecte i havent adoptat, el Comitè 
Executiu de l’ACM en la sessió celebrada el dia 13 de desembre de 2016, un acord pel 
que es resolgué acceptar formalment la cessió del contracte derivat en qüestió, al seu 
favor, va acordar formalment la cessió del contracte derivat de l’Acord marc pel 
subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 
de contractació núm. 2015.05 – D01) a favor de l’ACM, com a modificació subjectiva 
de l’òrgan de contractació, actuacions que es formalitzaren en data 17 de març de 
2017 mitjançant la signatura del corresponent contracte. 
 
5.- En data 17 d’octubre de 2017, l’òrgan de contractació de l’ACM va aprovar la 
pròrroga del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals 
de Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de 
gener de 2018, en els mateixos termes i condicions d’execució del contracte i prestació 
del subministrament d’electricitat establerts al plec de clàusules administratives, abans 
citat. 
 
6.- En data 26 d’octubre de 2018, fou adoptada una Resolució de la Central de 
Contractació de l’ACM, en virtut de la qual es disposà aprovar definitivament la segona 
pròrroga del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals 
de Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de 
gener de 2019, en els mateixos termes i condicions d’execució del contracte i prestació 
del subministrament d’electricitat establerts al plec de clàusules administratives, abans 
citat.  
 
7.- Vist l’informe emès pels Serveis tècnics de l’Àrea d’Infraestructures de l’Ajuntament 
d’Olot, en el qual es valora favorablement l’adhesió a l’acord marc esmentat, per la 
simplicitat del procediment i l’estalvi econòmic que genera. 
 
Fonaments de Dret.- 
 
Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques 
aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016 i 
publicats al perfil de contractant de l’entitat,  que regeixen l’Acord marc pel 
subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
(Exp. 2015.05). 
 
Segon.- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la 
Presidència del CCDL de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant 
de l’entitat que regeixen el contracte derivat de l'Acord marc del subministrament 
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2014.05 
D1). 
 
Tercer.- Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei de contractes del sector públic, en especial articles 198 en relació al 156 
respecte a l’adjudicació i formalització de contractes derivats en un Acord marc i 23.2 
respecte al règim de vigència i pròrrogues dels contractes, i resta de normativa 
concordant aplicable.  
Quart.- Article 52 i ss. 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, i resta de disposicions 
vigents concordants en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i 
competències de les entitats locals. 
 
Cinquè.- Disposició addicional 3a. De la LCSP, en relació a la Disposició addicional 5a. 
de la LBRL, en la redacció donada per la LRSAL. 
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Per tot això, i d’acord amb antecedents abans esmentats i els fonaments de dret 
assenyalats anteriorment. 
 
I vist l’expedient administratiu núm.SC992018000010 la regidora-delegada 
d’Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- ADHESIÓ del municipi d’Olot a la segona pròrroga del contracte derivat (Exp. 
2015.05 D1) de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les 
entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D01), per un termini de dotze mesos, des 
de l'1 de gener de 2019 al 31 de desembre de 2019, d’acord amb el següent detall de 
condicions econòmiques especificades per lots i tarifes: 
 
Preus terme d’energia: 
 
Lot 1 Baixa Tensió (BT): 
 

Baixa tensió: Tarifa/període Preu €/MWh 

Sublot BT1 2.0A 129,783 

Sublot BT2 2.0DHAP1 154,200 

Sublot BT3 2.0DHAP2 74,509 

Sublot BT4 2.0DHSP1 152,915 

Sublot BT5 2.0DHSP2 81,936 

Sublot BT6 2.0DHSP3 70,383 

Sublot BT7 2.1A 145,923 

Sublot BT8 2.1DHAP1 167,925 

Sublot BT9 2.1DHAP2 89,864 

Sublot BT10 2.1DHSP1 168,383 

Sublot BT11 2.1DHSP2 97,518 

Sublot BT12 2.1DHSP3 83,025 

Sublot BT13 3.0AP1 114,705 

Sublot BT14 3.0AP2 100,729 

Sublot BT15 3.0AP3 73,115 

 
Lot 2 Alta Tensió (AT):  
 

Alta tensió: Tarifa/període Preu €/MWh 

Sublot AT1 3.1AP1 103,031 

Sublot AT2 3.1AP2 95,196 

Sublot AT3 3.1AP3 77,043 

Sublot AT4 6.1AP1 119,110 

Sublot AT5 6.1AP2 101,920 

Sublot AT6 6.1AP3 95,168 

Sublot AT7 6.1AP4 85,598 

Sublot AT8 6.1AP5 79,118 
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Sublot AT9 6.1AP6 69,993 

 
Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 del 
Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05 
D1). 
 
Preus del terme de potència: 
 

Baixa 
tensió  

€/kW i any 

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 

2.0 A 38,043426   

2.0 DHA 38,043426   

2.0 DHS 38,043426   

2.1 A 44,444710   

2.1 DHA 44,444710   

2.1 DHS 44,444710   

3.0 A 40,728885 24,437330 16,291555 

 

Alta tensió  €/kW i any 

Tarifa 
Període 

1 
Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 Període 6 

3.1 A 59,173468 36,490689 8,367731    

6.1 A 39,139427 19,586654 14,334178 14,334178 14,334178 6,540177 

 
Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent.  Ordre IET/107/2014, 
de 31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014, de 19 de 
desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014).  
 
Segon.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària 
del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica (Avinguda 
Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin 
preceptius. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM (preferentment 
per e-notum al NIF G66436064 i el correu electrònic centraldecompres@acm.cat o per 
correu postal al carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona). 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.9. - CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT GASOIL ESCOLES NOVEMBRE 
2018 

 
Núm. de referència : X2018036300     
 
Antecedents 
 
Primer.- Atès que l’Ajuntament d’Olot requereix contractar el subministrament de 
12.500 litres de gasoil per a les calefaccions de les escoles municipals, com es 
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desprèn de l’informe de data 21 de novembre de 2018, emès pel Sr. Xavier Viñolas 
Boix, tècnic de l’Àrea d’Infraestructura i Obra Pública de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Segon.-  Atès que es tracta d’un subministrament esporàdic i puntual. 
 
Tercer.- Atès que s’ha demanat pressupost a les següents empreses: 
 
- SOCIETAT CATALANA DE PETROLIS SA 
- BON PREU SAU 
- PETROSELVA SL 
- PETREM DISTRIBUCIÓ SA 
- ESTACIO SERVEI AVINYONET SL 
 
Quart.- Atès que varen presentar oferta, dins el termini establert, les empreses 
SOCIETAT CATALANA DE PETROLIS SA, BON PREU SAU I PETREM 
DISTRIBUCIÓ SA i d’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la 
presentada per SOCIETAT CATALANA DE PETROLIS SA per haver presentat l’oferta 
més econòmica. 
 
Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles 
generals de contractació. 
 
Sisè.- Atès que una vegada fetes les comprovacions oportunes no consta que s’hagi 
adjudicat a l’empresa SOCIETAT CATALANA DE PETROLIS SA durant la present 
anualitat pressupostària, més contractes menors per aquest mateix objecte, que 
individual o conjuntament superin el llindar establert per als contractes menors de 
subministraments a l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant LCSP). 
 
Setè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa SOCIETAT CATALANA DE PETROLIS 
SA i atès que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la 
prestació objecte del contracte. 
 
Fonament jurídic 
 
La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP) i correspon a la modalitat de subministrament regulada a l’article 16 de la 
mateixa. 
 
Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de 
l’expedient administratiu. 
 
Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació. 
 
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les 
delegacions efectuades pel cartipàs municipal. 
 
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics, 
 
PROPOSO 
 
Primer.-  Aprovar l’informe emès pel Sr. Xavier Viñolas Boix, tècnic de l’Àrea 
d’Infraestructura i Obra Pública, de data 21 de novembre de 2018, en el que es 



 
 
 

 29 

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 SOCIETAT CATALANA DE PETROLIS SA, amb NIF núm. 
A58415779, el contracte menor del subministrament de 12.500 litres de gasoil destinat 
a les calefaccions de les escoles municipals per un preu unitari de 0,5497 €/litres (IVA 
no inclòs) i un preu total de vuit mil tres-cents catorze euros amb vint-i-un cèntims 
(8.314,21 €), IVA inclòs. 
 
L’esmentat preu es desglossa en sis mil vuit-cents setanta-un euros amb vint-i-cinc 
cèntims (6.871,25 €) de pressupost net i mil quatre-cents quaranta-dos euros amb 
noranta-sis cèntims (1.442,96 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21%. 
 
Tercer.- El subministrament s’haurà de dur a terme entre els dies 29 i 30 de novembre 
o el 3 de desembre (horari a concretar) i segons la següent distribució: 
 

ESCOLA LITRES DE GASOIL 
CEIP Llar 3.500 
CEIP Malagrida 3.500 
CEIP Pla de Dalt 1.500 
CEIP Sant Roc 4.000 

            12.500 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 8.314,21 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida del pressupost municipal: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1800094 Despeses 18500  323  212001 8314.21 MANTENIMENT EDIFICIS  

ENSENYAMENT 
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 CC012018000639. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.1. - APROVAR ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2018036976     
 
En relació a l’expedient CPG22018000144 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. 18/044 per un import de 
374.315,30 euros. 
 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 374315.30 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

15.1. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'UNED 
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Núm. de referència : X2018036871     
 
En relació a l’expedient CPG12018000225 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir  subvenció, amb caràcter nominatiu, a l’ entitat UNED GIRONA amb  
NIF: Q1718001I per un import de 8.200,00 euros, amb càrrec a la partida 
18.100.326.480036 “SUBVENCIÓ UNED”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1807283001 Despeses 18100  326  480036 8200 SUBVENCIO UNED 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

16.1. - APROVAR CERTIFICACIÓ D'OBRA 
 
Núm. de referència : X2018036867     
 
En relació a l’expedient CPG22018000143 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 

 
Aprovar la certificació n.1 de ARICO FOREST SLU corresponent a les obres de 
HORTS SANT FRANCESC  amb càrrec a la partida 18.140.171.227992 “HORTS 
SANT FRANCESC” per un import de 48.212,81 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 48212.81 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

17.1. - EXPEDIENT D'ELIMINACIÓ DE DOCUMENTACIÓ MUNICIPAL 
 
Núm. de referència : X2018031762     
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L’Arxiu Municipal d’Olot té la responsabilitat d’avaluar la documentació que produeix i 
recull l’Ajuntament en l’exercici de les seves funcions i de disposar, seguint la 
normativa i el procediment establert per la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria 
Documental (CNAATD), quins documents cal conservar i quins es poden eliminar. 
 
En relació a l’expedient AX062018000001 de proposta d’eliminació de documentació 
municipal, vist l’expedient administratiu i l’informe tècnic, el regidor delegat  de 
Transparència i Govern Obert, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- L’eliminació de la següent documentació: 
 

Documentació: Comunicats de la policia municipal. 
TAD: 34. 
Denominació CNAATD: Documents de control i informació de l’activitat 
diària desenvolupada per la Guàrdia Urbana en la via pública. 
Resolució CNAATD: destrucció total, sempre que la informació bàsica 
hagi estat recollida en memòries, estadístiques o altres documents 
recapitulatius. Eliminació al cap de 2 anys de l’elaboració del document 
recapitulatiu. 
Dates extremes: 2008.  
Volum: 13 unitats d’instal·lació, 1,75 metres lineals. 

 
Documentació: Modificacions del padró de l’impost de vehicles de 
tracció mecànica. 
TAD: 69, 70, 71, 72. 
Denominació CNAATD: Transferències de vehicles en relació amb el 
padró de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (TAAD 69), Altes 
del padró de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (TAAD 70), 
Baixes del padró de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (TAAD 
71), Canvis de domicili referits al padró de l’impost sobre vehicles de 
tracció mecànica (TAAD 72). 
Resolució CNAATD: destrucció total en un  
termini de 5 anys. 
Dates extremes: 2008. 
Volum: 4 unitats d’instal·lació, 0,55 metres lineals. 
 
Documentació: Fulls de nòmines. 
TAD: 284. 
Denominació CNAATD: Fulls de salaris (Rebuts de nòmina). 
Resolució CNAATD: destrucció total als 5 anys. 
Dates extremes: 2008. 
Volum: 4 unitats d’instal·lació, 0,55 metres lineals. 
Documentació: Modificacions del padró de l’impost sobre els béns 
immobles. 
TAD: 322. 
Denominació CNAATD: Modificacions del padró de l’impost sobre els 
béns immobles. 
Resolució CNAATD: destrucció total en el termini de 5 anys. 
Dates extremes: 2008 – 2009.  
Volum: 10 unitats d’instal·lació, 1,35 metres lineals. 
Documentació: Càrrecs i dates. 
TAD: 583. 
Denominació CNAATD: Càrrecs i dates. 
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Resolució CNAATD: Destrucció total en el termini de 5 anys. 
Dates extremes: 2001 – 2005. 
Volum: 4 unitat d’instal·lació, 0,55 metres lineals. 
 
Documentació: Modificacions dels padrons d’impostos i taxes. 
TAD: 209, 213, 217, 274, 321. 
Denominació CNAATD: Modificacions del padró de l’impost de la taxa 
pel servei de clavagueram (TAAD 209), Modificacions del padró de la 
taxa del servei de conservació de cementiris (TAAD 213), Modificacions 
del padró de la taxa pel servei de recollida d’escombraries (TAAD 217), 
Modificacions de les taxes o dels preus públics per la utilització privativa 
o l’aprofitament especial de béns públics i per la prestació de serveis o 
realització d’activitats (TAAD 274), Modificacions del padró de l’Impost 
d’Activitats Econòmiques (TAAD 321). 
Resolució CNAATD: destrucció total en un termini de 5 anys. 
Dates extremes: 1971 – 1989, ambdós inclosos. 
Volum: 27 unitats d’instal·lació, 3,65 metres lineals. 
 
Documentació: Liquidacions de tributs per ingrés directe. 
TAD: 276. 
Denominació CNAATD: Expedients de liquidacions tributàries per ingrés 
directe (aprovacions i anul·lacions). 
Resolució CNAATD: Destrucció total als 5 anys de l’aprovació o 
anul·lació del càrrec. 
Dates extremes: 1994 – 2008. 
Volum: 10 unitats d’instal·lació, 1,35 metres lineals. 
 
Documentació: Resums comptables (llistats diaris de recaptació, fulls 
diaris de caixa, quadre de caixa, llistats de rebuts de caixa). 
TAD: 586. 
Denominació CNAATD: Resums comptables. 
Resolució CNAATD: Destrucció total un cop l’Ajuntament hagi aprovat el 
compte general. 
Dates extremes: 1989 – 2001.  
Volum: volum equiparable a 40 unitats d’instal·lació, 5,40 metres lineals. 
 
Documentació: Justificants de comptes bancaris. 
Dates extremes: 2007. 
Volum: 14 unitats d’instal·lació, 1,90 metres lineals. 
 
Documentació: Documentació auxiliar de la brigada municipal. 
Dates extremes: 2008 – 2016. 
Volum: 100 unitat d’instal·lació, 13,5 metres lineals. 
 
Documentació: Documentació auxiliar de gestió tributària. 
Dates extremes: 2009 – 2010. 
Volum: 10 unitat d’instal·lació, 1,35 metres lineals. 
 
Documentació: Documentació auxiliar de cadastre. 
Dates extremes: 1998 – 2008. 
Volum: 3 unitat d’instal·lació, 0,40 metres lineals. 

 
Segon.- Facultar l’Arxiu Municipal perquè procedeixi a l’eliminació de la documentació 
esmentada, segons la normativa i el procediment establert. 
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Tercer.- Facultar l’Arxiu Municipal perquè procedeixi a l’assentament de la 
documentació eliminada en el Registre d’eliminació de l’Arxiu Municipal d’Olot i perquè 
actualitzi aquest registre en el Portal de Transparència de l’Ajuntament d’Olot. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

18.1. - PLA DE MILLORA DE PLACES I PLACETES DE PROXIMITAT AL NUCLI 
ANTIC D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2018036981     
 
Vist el pla de millora de places i placetes de proximitat al nucli antic d’Olot (acció 14 del 
PIAM del nucli antic), redactat per unparelld’arquitectes, Eduard Callís i Guillem 
Moliner en data juliol de 2018, conforme a la qual té per objecte conduir a una millora 
de l’espai públic del nucli antic, per fomentar l’estada i els usos ciutadans de qualsevol 
edat, posant en valor les singularitats i atractius del centre de la ciutat d’Olot. 
  
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 UPOM2018000038, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat de Serveis urbans, Espai públic i 
infraestructures i obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR el pla de millora de places i placetes de proximitat al nucli antic 
d’Olot (acció 14 del PIAM del nucli antic), redactat per unparelld’arquitectes, Eduard 
Callís i Guillem Moliner en data juliol de 2018. 
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

19.1. - PROJECTE MODIFICAT D’ADEQUACIÓ D’ITINERARI EN ELS MARGES 
DEL RIU FLUVIÀ, EN EL SEU PAS PER OLOT EN EL TRAM 1. 1ª FASE: MOLÍ CAN 

CLIMENT – ZONA VERDA C/ MESTRE FALLA.- PROPOSANT APROVAR 
 
Núm. de referència : X2018037040     
Vist el Projecte modificat d’adequació d’itinerari en els marges del riu Fluvià, en el seu 
pas per Olot en el tram 1. 1ª fase: molí Can Climent – zona verda C/ Mestre Falla, 
redactat per Martirià Figueres Feixas, que té per objecte reparar el camí d’accés al 
passeig Fluvial deteriorat per les inclemències meteorològiques, especialment les 
pluges.  
 
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 UPOM2018000039, 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 el Projecte modificat d’adequació d’itinerari en els marges del riu 
Fluvià, en el seu pas per Olot en el tram 1. 1ª fase: molí Can Climent – zona verda C/ 
Mestre Falla. 
 
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. 
 

20.1. - SUBVENCIÓ PER FOMENTAR L’EXECUCIÓ D’ACTUACIONS DE  VIES 
CICLISTES (FEDER).- Proposant sol·licitar 

 
Núm. de referència : X2018037045     
 
Vist que el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 
aprova l’obertura d’un nova línia d’ajuts dins del programa operatiu FEDER de 
Catalunya 2014-2020. 
 
Vist que s’ha publicat al DOGC núm. 7677 de 2 d’agost de 2018, la convocatòria de 
subvencions per fomentar l’execució d’actuacions de vies ciclistes de les entitats locals 
i determinats consorcis susceptibles de finançament procedent del Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER) 
 
Vist el projecte de disseny de traçat de via ciclista en àmbit d’interès natural i cultural 
destinada a ús turístic seguint el riu Fluvià, redactat per Martirià Figueras Feixas en 
data novembre de 2018, que té per objecte determinar les obres que s’han d’executar 
per integrar un itinerari d’ús públic seguint la traça del riu Fluvià, i així consolidar el riu 
com un eix paisatgístic de relació amb la ciutat. Això es concreta en la finalitat bàsica 
de realitzar una proposta de traçat de via ciclista seguint el Riu Fluvià, al seu pas per 
Olot, connectant la via verda del Carrilet i donant sortida cap a Sant Joan les Fonts i 
connexió amb la Ruta del ferro o Pirenexus, per seguir el Fluvià cap a Castellfollit per 
obtenir una valoració aproximada dels trams pendent d’actuar en el municipi i 
aconseguir un itinerari lineal. 
 
Vist que l’Ajuntament d’Olot té interès en concórrer a la convocatòria d’ajuts abans 
esmentada amb el projecte referenciat en l’apartat anterior. 
 
En relació a l’expedient SUR12018000006, 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.- SOL·LICITAR a la Generalitat de Catalunya un ajut dins del programa 
operatiu “FEDER de Catalunya 2014-2020”, per tal de finançar part del projecte de 
disseny de traçat de via ciclista en àmbit d’interès natural i cultural destinada a ús 
turístic seguint el riu Fluvià, redactat per Martirià Figueras Feixas en data novembre de 
2018. 
 
SEGON.- FACULTAR l’Alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
TERCER.- TRASLLADAR aquest acord a la Generalitat de Catalunya, amb tota la 
documentació necessària per a la seva sol·licitud. 
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S’aprova per unanimitat. 
 
21.1. - RATIFICAR EL DECRET D’ALCALDIA DICTAT EN DATA 21 DE NOVEMBRE 

DE 2018 DEL C N OLOT 
 
Núm. de referència : X2018012081     
 
En relació a l’expedient OMA32018000041, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat de Serveis urbans, Espai públic i infraestructures i 
obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública , proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- RATIFICAR el decret d’alcaldia dictat en data 21 de novembre de 2018 pel 
qual es modifica la condició particular número 2 de la llicència d’obres concedida per 
Junta de Govern Local de data 28 de Juny de 2018, de reforma i ampliació de les 
instal·lacions esportives del Club Natació Olot a l’Av. Pere Badosa, 12, segons 
expedient OMA32018000041, d’acord amb el redactat següent: 
 
“Es condiciona la llicència al compliment dels requisits que pugui imposar la Direcció 
General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya 
(DGPEIS). Caldrà comunicar a l’Ajuntament, prèviament a la seva execució, les 
modificacions de projecte que es derivin del compliment de les mesures de seguretat 
contra incendis a aplicar d’acord amb els informes de la DGPEIS.”  
 
SEGON.- AUTORITZAR a la sra. Gemma Soy i Juanola en representació del Club 
Natació Olot a l’execució de la totalitat de les obres de reforma i ampliació de les 
instal·lacions esportives del Club Natació Olot previstes al projecte presentat al seu 
dia, subjecte al compliment de les condicions de l’informe definitiu que emeti la 
Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments de la Generalitat de 
Catalunya (DGPEIS). 
 
Segon.- NOTIFICAR aquest acord als interessats de l’expedient 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
22.1. - ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A CENTRE DE CULTE AL CARRER DOCTOR 

JOAQUIM MASMITJÀ, 22. (OMA3-9/2018) 
 

Núm. de referència : X2018002924 

 
AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per ADEQUACIÓ DE LOCAL 
PER A CENTRE DE CULTE, al C DEL DOCTOR JOAQUIM MASMITJÀ N.0022, del 
municipi d’Olot.  
 
Identificació de l’expedient: OMA32018000009   
Situació: C DEL DOCTOR JOAQUIM MASMITJÀ N.0022  
UTM: : 7805801 
 
1.- En data 31/01/2018, **** amb DNI: ****, representat per PLANA HURTOS 
ENGINYERS SLP, presenta projecte d’obres majors per ADEQUACIÓ DE LOCAL 
PER A CENTRE DE CULTE, amb situació al carrer C DEL DOCTOR JOAQUIM 
MASMITJÀ N.0022, d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per PLANA HURTOS 
ENGINYERS SLP 
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2.- En data 7/09/2018 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.  
 
FONAMENT DE DRET 
 
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per 
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny 
de 2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de 
setembre de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la 
Generalitat de data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on 
es situa l’edificació existent de sòl URBÀ CONSOLIDAT. Zona d’eixampla urbà 
d’intensitat 2 (clau 10.2) 
 
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de 
Catalunya, estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les 
llicències d’obres. És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret 
Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme. 
 
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local, 
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 30 de juny de 2015, que va delegar 
aquesta competència en aquest òrgan municipal. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar a **** amb DNI: ****, representat per PLANA HURTOS 
ENGINYERS SLP, llicència d’obres (OMA32018000009), per ADEQUACIÓ DE LOCAL 
PER A CENTRE DE CULTE, amb situació al C DEL DOCTOR JOAQUIM MASMITJÀ 
N.0022, del municipi d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per PLANA HURTOS 
ENGINYERS SLP. 
 
SEGON. Informar que no podran inciar-se les obres en tant no es doni compliment als 
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències 
d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran 
les corresponents actuacions sancionadores.  
 
TERCER. El termini per començar les obres és de 4 mesos i el termini per acabar-les 
és de 6 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: CRA2018600041     
 
Liquidació de Drets i Garanties: 

Drets 
 
Per: Un pressupost de: 3314.69 euros  
  
1 Tanca provisional 
  

Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 
3314.69 106.07 0 106.07 64.10 170.17 
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Garanties: 
 

Total Liquidació Euros 
Per Drets 170.17 
Per Garanties  0 

 
CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats. 
 
Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada 
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local 
en sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de 
Govern Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010. 
 
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat 
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al 
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el 
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin. 
 
3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a 
l’interessat de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el 
propi interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta 
petició. 
 
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la 
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos 
així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i 
podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de 
l’Ajuntament, amb càrrec a l’interessat. 
 
5.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar, una pròrroga del termini d’inici i/o final 
de l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui. 
De no existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència 
assenyalat a l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar 
les obres. 
 
6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no 
podran envair l’espai públic. 
7.- Els desguassos interiors de l’edifici hauran de contenir el corresponent sifó inodor. 
 
8.- Es prohibeix practicar als soterranis qualsevol obra que afecti la via pública o 
terrenys del seu domini. 
 
9.- No es permet que com a conseqüència de l’execució de les obres, s’embrutin els 
embornals de la via pública, essent obligació del promotor l’adopció de les mesures 
adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de 
la fiança dipositada en concepte de moviment de terres o runes i reposició de 
paviments. 
 
10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model, 
rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la 
corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de 
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència. 
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11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi 
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la 
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís, 
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en 
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal. 
 
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o 
que afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de 
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les 
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació 
vigent. 
 
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les 
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà 
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les 
prestacions de la Seguretat Social. 
 
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la 
corresponent llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals 
que causi. 
 
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li 
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En 
cas d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les 
sancions que corresponguin. 
 
Condicions particulars 
1. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: 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. Els responsables de l’obra es faran càrrec de comunicar amb antelació l’inici de 
l’obra a la Policia Municipal i s’observaran les indicacions que pugui disposar en 
relació a les condicions de seguretat i senyalització de l’ocupació de la via pública 
prevista, que correrà a càrrec del promotor i contractista de l’obra. Es compliran les 
normes de l’Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública aprovada el 27/04/95.  
3. Com a mínim 48 hores abans de qualsevol operació de càrrega o de descàrrega 
que impliqui ocupació de la via pública caldrà comunicar-ho a la Policia Municipal per 
tal de preveure la senyalització necessària.  
4. Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols anunciadors de l’activitat 
visibles des de la via pública, que requereixen autorització municipal. . 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

22.2. - Concedir llicència d’obres per CONSTRUCCIÓ D'ASCENSOR EN 
HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, al : C DE LA GINESTOLA N.0009 

 
Núm. de referència : X2018024812 
 
AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per CONSTRUCCIÓ 
D'ASCENSOR EN HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, al : C DE LA 
GINESTOLA N.0009, del municipi d’Olot.  
 
Identificació de l’expedient: OMA32018000092   
Situació: C DE LA GINESTOLA N.0009  
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UTM: : 7182803 
 
1.- En data 26/07/2018, **** amb DNI: ****, representat per ****, presenta projecte 
d’obres majors per CONSTRUCCIÓ D'ASCENSOR EN HABITATGE UNIFAMILIAR 
ENTRE MITGERES, amb situació al carrer C DE LA GINESTOLA N.0009, d’Olot, 
d’acord amb el projecte redactat per DANIEL CASTANYER MONTEIS. 
 
2.- En data 9/11/2018 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.  
 
FONAMENT DE DRET 
 
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per 
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny 
de 2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de 
setembre de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la 
Generalitat de data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on 
es situa l’edificació existent de sòl URBÀ CONSOLIDAT Zona suburbana d’intensitat 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 
(OMA32018000092), per CONSTRUCCIÓ D'ASCENSOR EN HABITATGE 
UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, amb situació al C DE LA GINESTOLA N.9, del 
municipi d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per DANIEL CASTANYER 
MONTEIS. 
 
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: CRA2018600064     
 
Liquidació de Drets i Garanties: Drets 
 
Per: Un pressupost de: 21499.42 euros  
no Connexions desguassos habitatges 
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no Veles, marquesines o tendals 
 

Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 
21499.42 687.98 -95% 34.40 64.10 98.50 

 
Garanties: 

Garantia per reposició de paviments  300 euros 
Garantia de gestió de residus: 150 euros 

 
Total Liquidació Euros 
Per Drets 98.50 
Per Garanties  450.00 

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

- Abans de l’inici de 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.  

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

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

- 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, 
també s’imposa una fiança de 150,00 € per garantir la correcta gestió de 
residus generals per l’obra d’acord amb la memòria del projecte presentat. Les 
fiances s’hauran de dipositar en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar 
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des de la data de notificació de la concessió de la llicència d’obres. L’efectivitat 
d’aquesta llicència queda supeditada a l’ingrés de la fiança en el termini 
esmentat.  

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

22.3. - CONCEDIR DE LLICÈNCIA D’OBRES PER COL•LOCACIÓ D’UNA MALLA 
DE PROTECCIÓ A LA FAÇANA DE L’ESGLÉSIA DE SANT ESTEVE COM A 

MESURA URGENT I PROVISIONAL, SITUADA A LA PLAÇA RECTOR FERRER, 1 
 
Núm. de referència : X2018024140 
 
AFER: Concessió de llicència d’obres per COL·LOCACIÓ D’UNA MALLA DE 
PROTECCIÓ A LA FAÇANA DE L’ESGLÉSIA DE SANT ESTEVE COM A MESURA 
URGENT I PROVISIONAL, situada a la Plaça Rector Ferrer, 1, del municipi d’Olot, 
mitjançant instància presentada per **** (arquitecta en representació de LAND UP 
SLP). 
Identificació de l’expedient: OMA32018-90  
Situació: Plaça Rector Ferrer, 1.  
UTM: 7803907DG5770S0001RQ 
 
1.- En data 23/07/2018, BISBAT DE GIRONA amb DNI: R1700002-G, representat per 
LAND URBANISME I PROJECTES SLP, presenta projecte d’obres majors per 
COL·LOCACIÓ D’UNA MALLA DE PROTECCIÓ A LA FAÇANA DE L’ESGLÉSIA DE 
SANT ESTEVE COM A MESURA URGENT I PROVISIONAL, situada a la Plaça 
Rector Ferrer, 1 d’acord amb el projecte redactat per **** (arquitecta en representació 
de LAND UP SLP). 
 
2.- En data 26/11/2018 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.  
 
3.- En data  26/11/2018 el Lletrat d’Urbanisme ha emès informe favorable al respecte.  
 
FONAMENT DE DRET 
 
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per 
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny 
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de 2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de 
setembre de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la 
Generalitat de data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on 
es situa l’edificació existent de sòl urbà, amb la qualificació d’Equipament destinat a ús 
religiós de titularitat privada (Clau 4.4b, art. 119), on es permeten i són preceptives les 
obres de consolidació i conservació, segons les condicions de protecció de la fitxa 18 
del Catàleg de Béns Protegits. 
 
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 BISBAT DE GIRONA amb DNI: R1700002-G, representat per 
LAND URBANISME I PROJECTES SLP, llicència d’obres (OMA32018000090), per 
COL·LOCACIÓ D’UNA MALLA DE PROTECCIÓ A LA FAÇANA DE L’ESGLÉSIA DE 
SANT ESTEVE COM A MESURA URGENT I PROVISIONAL, situada a la Plaça 
Rector Ferrer, 1, del municipi d’Olot, mitjançant instància presentada per **** 
(arquitecta en representació de LAND UP SLP). 
 
SEGON. Informar que no podran inciar-se les obres en tant no es doni compliment als 
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències 
d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran 
les corresponents actuacions sancionadores.  
 
TERCER. Notificar el present acord als interessats. 
 
Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada 
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local 
en sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de 
Govern Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010. 
 
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat 
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al 
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el 
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin. 
3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a 
l’interessat de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el 
propi interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta 
petició. 
 
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la 
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos 
així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i 
podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de 
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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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L’efectivitat de la corresponent llicència restarà condicionada a: 
A l’aportació de document acreditatiu de la empresa contractada ( DQE, alta IAE, 
model 36 d’alta tributària , etc) actualitzat o vigent, assumint l’execució de les obres a 
dalt esmentades, abans de l’inici de les obres. 
A l’aportació de l’assumeix de l’arquitecte i la designació del coordinador de seguretat 
i salut abans de l’inici de les obres. 
A les determinacions exposades en l’informe preceptiu de la Comissió Tècnica del 
Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, de data 16/11/2018 (annexat amb el 
present), on s’exposa l’autorització de la proposta “com a solució d’urgència i 
provisional que, en cap cas, es pot perllongar en el temps. El projecte de restauració 
de la façana haurà de ser avaluat per aquesta Comissió.”  
A les determinacions de l’informe del centre de Conservació de Béns Mobles de 
Catalunya CRBMC, de la Generalitat de Catalunya, de data 05/06/2017. 
A la supervisió i control de les actuacions relatives a la col·locació de la malla de 
protecció provisional per un tècnic conservador - restaurador, tal i com estableixen els 
informes preceptius.  
 
Document annex:  
 
Adjunt us trametem el codi cove dels documents que complementen aquesta 
resolució.  
 
Codi cove:  8f35ed98-d57b-4027-9cca-d9ab839b8baf 
 
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 


