ACTA NÚM. 48
JUNTA DE GOVERN LOCAL
20 DE DESEMBRE DE 2018
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 20 de desembre de 2018, a les vuit del matí, es
reuneix en aquesta Casa Consistorial la Junta de Govern d’aquest Ajuntament, sota la
presidència del Sr. JOSEP MARIA COROMINAS I BARNADAS, per tal de celebrar la
sessió ordinària, setmanal i de primera convocatòria que s’escau al dia d’avui.
Hi assisteixen els tinents d’alcalde Srs. Josep Berga i Vayreda, Estanis Vayreda i
Puigvert, Jordi Alcalde i Gurt, Josep Gelis i Guix, Maria del Mar Roca i Reixach,
Montserrat Torras i Surroca.
Hi assisteixen, com a regidors de l’oposició, els Srs. Clara Casanovas i Sarsanedas,
Josep Guix Feixas, Xavier García Zabal.
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera.
Hi assisteix l’Interventor, Sr. Jordi Salvador i Culí.
Hi assisteix el Gerent, Sr. Jordi Güell i Güell.
1. - ACTA.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Essent l'hora assenyalada –les vuit del matí– l'Alcalde declara obert l'acte i del seu
ordre, la Secretària llegeix l'acta de la sessió anterior, que s'aprova per unanimitat.
2. - DESPATX OFICIAL
El Sr. Alcalde comenta les reunions, entrevistes i actes més destacats als quals ha
assistit des de la darrera Junta celebrada el dia 13 de desembre :
- el mateix dia 13 de desembre, acompanyat del Sr. Albert Bramon, actual subdelegat
del govern a Girona, es va desplaçar fins a Madrid per entrevistar-se amb el Sr.
OCTAVIO JOSÉ GRANADO, Secretari d’Estat, per tractar el tema de l’edifici de la
Seguretat Social a Olot.
- el dia 14 de desembre, va assistir a la col.locació de la 1ª pedra de les obres
d’ampliació del Club Natació Olot i després va tenir la trobada semestral amb els
exalcaldes.
- el dia 15 de desembre, va assistir a l’acte d’homenatge al malaurat Joaquim de
Trincheria que va tenir lloc a la seva casa, la Casa Museu de can Trincheria.
- el dia 16 de desembre, va assistir a la Missa de l’aplec de la Mare de Déu
d’Esperança de la Canya, que va tenir lloc a l’esplanada de la capella i que fou
oficiada pel Bisbe de Girona Francesc Pardo.
- el dia 17 de desembre va donar la benvinguda als participants a la Taula Mixta de
Planificació que es va reunir a las Sala Gussinyé i seguidament es va desplaçar a
Barcelona per assistir a la reunió del Consell Rector de l’Observatori del Paisatge. I a
la tarda, va ser present a la reunió del Patronat de la Caritat i tot seguit a la reunió
informativa de la Campanya Grèbol als comerciants que va tenir lloc a la seu de
Dinamig.
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- el dia 18 de desembre, va assistir a la reunió de la Junta de Dinàmig que va tenir lloc
a can Monsà i seguidament a la del patronat de l’Hospital d’Olot i Comarcal de la
Garrotxa, que va tenir lloc al mateix hospital.
- I finalment el dia 19 de desembre, va assistir a la Junta i a l’Assemblea del clúster
carni Innovacc que varen tenir lloc a la sala Gussinyé i al Saló de Plens d’aquest
Ajuntament i a les Juntes del Sigma i del Casg que se celebraren a la seu del Consell
Comarcal.
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 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT D'OLOT EN RELACIÓ AMB EL PROJECTE
DE SERVEI COMUNITARI PER LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ IMPULSORA.
Núm. de referència

: X2018038694

Atès que el Departament d’Ensenyament, es fa ressò de la necessitat de promoure
entre l’alumnat el compromís cívic i impulsa el Projecte de Servei comunitari per a
l’alumnat d’educació secundària obligatòria com un instrument per desenvolupar la
competència social i ciutadana . El Servei comunitari permet a l’alumnat analitzar el
seu entorn i comprometre’s en la seva millora, promovent així l’educació en valors i el
compromís cívic.
Atès que tant el Departament d’Ensenyament com l’Ajuntament d’Olot volen afavorir la
implementació del projecte de Servei comunitari entre els estudiants de secundària
obligatòria amb la finalitat de facilitar que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria
escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en
l’exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats al
servei de la comunitat.
En relació a l’expedient ED032018000019 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 un conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de
Catalunya mitjançant el departament d’ensenyament i l’ajuntament d'Olot en relació
amb el projecte de servei comunitari per la creació d’una comissió impulsora.
Segon.- Facultar l’Alcalde per signar la documentació necessària
S’aprova per unanimitat.
5.1. - MODIFICAR UN CONVENI ADMINISTRATIU ENTRE EL CONSELL
COMARCAL I L’AJUNTAMENT D’OLOT PEL FINANÇAMENT RELATIU ALS
AJUTS DEL MENJADOR PER ALS ALUMNES AMB NECESSITATS EDUCATIVES
ESPECIALS (NEE) DESPLAÇATS A CENTRES CONCERTATS.
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Núm. de referència

: X2018039200

Vist que al març de 2018 es va signar un conveni administratiu entre el Consell
Comarcal i l’Ajuntament d’Olot pel finançament relatiu als Ajuts del Menjador per als
alumnes amb Necessitats Educatives Especials (NEE) desplaçats a centres
concertats.
Vist que aquest conveni preveia com fer front al diferencial que hi ha entre els ajuts de
menjador que atorga la Generalitat de Catalunya i el que efectivament cobren els
centres concertats.
Vist que a les clàusules segona i tercera es convenia que pel curs 16/17 i successius
Ajuntament d’Olot –a través de l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot (IMEJO)
i Consell Comarcal (Avançant la part de la Generalitat de Catalunya) assumirien el
50% cadascú del diferencial que va des dels 6.20€ fins al 100% del preu del servei de
menjador de les escoles concertades, dels alumnes NEE desplaçats.
Vist que en aquest conveni el Consell Comarcal assumia el pagament del seu 50%
sempre i quan el Departament d’Ensenyament fes efectives i assumís les seves
obligacions pel que fa a aquest tipus d’ajuts de menjadors.
Vist que cal donar sortida a la problemàtica financera i pressupostària que genera el
fet que la Generalitat no ha complert els seus compromisos dels cursos 2016/2017 i
2017//2018.
Vist l’informe de 4 de desembre de 2018 subscrit pel director de l’Institut Municipal
d’Educació i Joventut d’Olot on fa constar que el Departament d’Ensenyament no ha
pagat la seva part corresponent dels cursos 2016/2017 i 2017/2018 i que la quantitat
total deguda pel Departament d’Ensenyament per aquest concepte és de vint-i-cinc mil
tres-cents dinou euros i seixanta-dos cèntims (11.038,62.-€ corresponents al curs
2016/2017 i 14.281,00.-€ corresponents) i proposa que l’Ajuntament d’Olot assumeixi
el deute que té el Departament d’Ensenyament ja que corresponen a despeses
associades al model de distribució equilibrada d’alumnes NEE que l’Ajuntament d’Olot
ha implementat a la ciutat.
En relació a l’expedient ED032018000020 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.- Modificar el conveni de data de març del 2018 per assumir el deute de la
Generalitat de Catalunya i pagar al Consell Comarcal l’import de vint-i-cinc mil trescents dinou euros i seixanta-dos cèntims (25.319,62.-€) dels quals onze mil trenta-vuit
euros i seixanta-dos cèntims (11.038,62.-€) corresponen al curs 2016/2017 i catorze
mil dos-cents vuitanta-un euros (14.281,00.-€) corresponen al curs 2017/2018 al 50%
degut per la Generalitat de Catalunya i avançat pel Consell Comarcal de la Garrotxa.
Aquesta assumpció del deute es produeix només en els dos cursos mencionats sense
que això impliqui cap compromís de cara al futur.
SEGON.- Si en el futur la Generalitat de Catalunya acabés fent front a aquest deute, el
Consell Comarcal haurà de retornar aquesta quantitat a l’Ajuntament d’Olot.
TERCER.- Delegar el pagament del deute en l’Institut Municipal d’Educació i Joventut
d’Olot que farà front als vint-i-cinc mil tres-cents dinou euros i seixanta-dos cèntims
(25.319,62.-€) amb càrrec a al partida de l’IMEJO CONVENIS CONSELL COMARCAL
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18 500 320 46501
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
25319.62

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

S’aprova per unanimitat.
6.1. - MERCAT SETMANAL.- ATORGAR AJUTS ALS MARXANTS
D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DEL MERCAT SETMANAL D’OLOT PER A LA
MILLORA DE LA IMATGE DE LES PARADES
Núm. de referència

: X2018039044

Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 8 de novembre de
2018, d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot per a la millora de la imatge de les
parades (exercici 2018) i convocatòria del programa. Aquestes bases i la convocatòria
del programa d’ajuts, que foren publicades al BOP núm. 220, de 16 de novembre de
2018, van esdevenir definitivament aprovades en haver transcorregut el període
d’exposició pública sense que s’haguessin presentat ni reclamacions ni suggeriments.
Vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa d’ajuts realitzada
pels serveis tècnics del Consorci DINÀMIG.
Vist l'expedient administratiu IM022018000047 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l'adopció dels següents acords:
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot per a la millora de la imatge de les
parades, a:
BENEFICIARI
****

DNI
****

NÚM. PARADA
MS0136

IMPORT AJUT
129,00.- €

Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2018.140.1532.6190
“Remodelació del firal”.
Operació Referència
200340
1806779

Tipus
Partida
Despeses 18200 4313 78007

Import
129

Descripció
CONVENI FIRAL
MARXANTS (PR17)

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
200 999 281 026 016 011

Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de
2018 mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud
de l’ajut.
S’aprova per unanimitat.
6.2. - MERCAT SETMANAL.- ATORGAR AJUTS ALS MARXANTS
D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DEL MERCAT SETMANAL D’OLOT PER A LA
MILLORA DE LA IMATGE DE LES PARADES
Núm. de referència

: X2018039051

Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 8 de novembre de
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2018, d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot per a la millora de la imatge de les
parades (exercici 2018) i convocatòria del programa. Aquestes bases i la convocatòria
del programa d’ajuts, que foren publicades al BOP núm. 220, de 16 de novembre de
2018, van esdevenir definitivament aprovades en haver transcorregut el període
d’exposició pública sense que s’haguessin presentat ni reclamacions ni suggeriments.
Vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa d’ajuts realitzada
pels serveis tècnics del Consorci DINÀMIG.
Vist l'expedient administratiu IM022018000048 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l'adopció dels següents acords:
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot per a la millora de la imatge de les
parades, a:
BENEFICIARI
****

DNI
****

NÚM. PARADA
MS0106

IMPORT AJUT
1.024,00.- €

Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2018.140.1532.6190
“Remodelació del firal”.
Operació Referència
200340
1806779

Tipus
Partida
Despeses 18200 4313 78007

Import
1024

Descripció
CONVENI FIRAL
MARXANTS (PR17)

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
200 999 281 026 016 011

Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de
2018 mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud
de l’ajut.
S’aprova per unanimitat.
6.3. - MERCAT SETMANAL.- ATORGAR AJUTS ALS MARXANTS
D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DEL MERCAT SETMANAL D’OLOT PER A LA
MILLORA DE LA IMATGE DE LES PARADES
Núm. de referència

: X2018039055

Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 8 de novembre de
2018, d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot per a la millora de la imatge de les
parades (exercici 2018) i convocatòria del programa. Aquestes bases i la convocatòria
del programa d’ajuts, que foren publicades al BOP núm. 220, de 16 de novembre de
2018, van esdevenir definitivament aprovades en haver transcorregut el període
d’exposició pública sense que s’haguessin presentat ni reclamacions ni suggeriments.
Vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa d’ajuts realitzada
pels serveis tècnics del Consorci DINÀMIG.
Vist l'expedient administratiu IM022018000049 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local,
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l'adopció dels següents acords:
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot per a la millora de la imatge de les
parades, a:
BENEFICIARI
****

DNI
****

NÚM. PARADA
MS0115

IMPORT AJUT
840,00.- €

Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2018.140.1532.6190
“Remodelació del firal”.
Operació Referència
200340
1806779

Tipus
Partida
Despeses 18200 4313 78007

Import Descripció
840
CONVENI FIRAL
MARXANTS (PR17)

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
200 999 281 026 016 011

Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de
2018 mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud
de l’ajut.
S’aprova per unanimitat.
6.4. - MERCAT SETMANAL.- ATORGAR AJUTS ALS MARXANTS
D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DEL MERCAT SETMANAL D’OLOT PER A LA
MILLORA DE LA IMATGE DE LES PARADES
Núm. de referència

: X2018039075

Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 8 de novembre de
2018, d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot per a la millora de la imatge de les
parades (exercici 2018) i convocatòria del programa. Aquestes bases i la convocatòria
del programa d’ajuts, que foren publicades al BOP núm. 220, de 16 de novembre de
2018, van esdevenir definitivament aprovades en haver transcorregut el període
d’exposició pública sense que s’haguessin presentat ni reclamacions ni suggeriments.
Vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa d’ajuts realitzada
pels serveis tècnics del Consorci DINÀMIG.
Vist l'expedient administratiu IM022018000050 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l'adopció dels següents acords:
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot per a la millora de la imatge de les
parades, a:
BENEFICIARI
****

DNI
****

NÚM. PARADA
MS0131

IMPORT AJUT
541,00.- €

Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2018.140.1532.6190
“Remodelació del firal”.
Operació Referència
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Tipus

Partida

Import

Descripció

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6

6

200340

1806779

Despeses 18200 4313 78007

541

CONVENI FIRAL
MARXANTS (PR17)

200

999

281

026

016

011

Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de
2018 mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud
de l’ajut.
S’aprova per unanimitat.
6.5. - MERCAT SETMANAL.- ATORGAR AJUTS ALS MARXANTS
D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DEL MERCAT SETMANAL D’OLOT PER A LA
MILLORA DE LA IMATGE DE LES PARADES
Núm. de referència

: X2018039083

Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 8 de novembre de
2018, d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot per a la millora de la imatge de les
parades (exercici 2018) i convocatòria del programa. Aquestes bases i la convocatòria
del programa d’ajuts, que foren publicades al BOP núm. 220, de 16 de novembre de
2018, van esdevenir definitivament aprovades en haver transcorregut el període
d’exposició pública sense que s’haguessin presentat ni reclamacions ni suggeriments.
Vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa d’ajuts realitzada
pels serveis tècnics del Consorci DINÀMIG.
Vist l'expedient administratiu IM022018000051 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l'adopció dels següents acords:
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot per a la millora de la imatge de les
parades, a:
BENEFICIARI
****

DNI
****

NÚM. PARADA
MS0127

IMPORT AJUT
587,00.- €

Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2018.140.1532.6190
“Remodelació del firal”.
Operació Referència
200340
1806779

Tipus
Partida
Despeses 18200 4313 78007

Import
587

Descripció
CONVENI FIRAL
MARXANTS (PR17)

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
200 999 281 026 016 011

Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de
2018 mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud
de l’ajut.
S’aprova per unanimitat.
6.6. - MERCAT SETMANAL.- ATORGAR AJUTS ALS MARXANTS
D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DEL MERCAT SETMANAL D’OLOT PER A LA
MILLORA DE LA IMATGE DE LES PARADES
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Núm. de referència

: X2018039087

Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 8 de novembre de
2018, d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot per a la millora de la imatge de les
parades (exercici 2018) i convocatòria del programa. Aquestes bases i la convocatòria
del programa d’ajuts, que foren publicades al BOP núm. 220, de 16 de novembre de
2018, van esdevenir definitivament aprovades en haver transcorregut el període
d’exposició pública sense que s’haguessin presentat ni reclamacions ni suggeriments.
Vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa d’ajuts realitzada
pels serveis tècnics del Consorci DINÀMIG.
Vist l'expedient administratiu IM022018000052 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l'adopció dels següents acords:
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot per a la millora de la imatge de les
parades, a:
BENEFICIARI
****

DNI
****

NÚM. PARADA
MS0100

IMPORT AJUT
460,50.- €

Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2018.140.1532.6190
“Remodelació del firal”.
Operació Referència
200340
1806779

Tipus
Partida
Despeses 18200 4313 78007

Import
460.50

Descripció
CONVENI FIRAL
MARXANTS (PR17)

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
200 999 281 026 016 011

Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de
2018 mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud
de l’ajut.
S’aprova per unanimitat.
6.7. - MERCAT SETMANAL.- ATORGAR AJUTS ALS MARXANTS
D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DEL MERCAT SETMANAL D’OLOT PER A LA
MILLORA DE LA IMATGE DE LES PARADES
Núm. de referència

: X2018039092

Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 8 de novembre de
2018, d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot per a la millora de la imatge de les
parades (exercici 2018) i convocatòria del programa. Aquestes bases i la convocatòria
del programa d’ajuts, que foren publicades al BOP núm. 220, de 16 de novembre de
2018, van esdevenir definitivament aprovades en haver transcorregut el període
d’exposició pública sense que s’haguessin presentat ni reclamacions ni suggeriments.
Vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa d’ajuts realitzada
pels serveis tècnics del Consorci DINÀMIG.
Vist l'expedient administratiu IM022018000053 i antecedents corresponents, que

Mod_ACTS_DJGE

8

serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l'adopció dels següents acords:
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot per a la millora de la imatge de les
parades, a:
BENEFICIARI
****

DNI
****

NÚM. PARADA
MS0108

IMPORT AJUT
863,00.- €

Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2018.140.1532.6190
“Remodelació del firal”.
Operació Referència
200340
1806779

Tipus
Partida
Despeses 18200 4313 78007

Import
863

Descripció
CONVENI FIRAL
MARXANTS (PR17)

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
200 999 281 026 016 011

Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de
2018 mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud
de l’ajut.
S’aprova per unanimitat.
6.8. - MERCAT SETMANAL.- ATORGAR AJUTS ALS MARXANTS
D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DEL MERCAT SETMANAL D’OLOT PER A LA
MILLORA DE LA IMATGE DE LES PARADES
Núm. de referència

: X2018039094

Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 8 de novembre de
2018, d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot per a la millora de la imatge de les
parades (exercici 2018) i convocatòria del programa. Aquestes bases i la convocatòria
del programa d’ajuts, que foren publicades al BOP núm. 220, de 16 de novembre de
2018, van esdevenir definitivament aprovades en haver transcorregut el període
d’exposició pública sense que s’haguessin presentat ni reclamacions ni suggeriments.
Vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa d’ajuts realitzada
pels serveis tècnics del Consorci DINÀMIG.
Vist l'expedient administratiu IM022018000054 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l'adopció dels següents acords:
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot per a la millora de la imatge de les
parades, a:
BENEFICIARI
****

DNI
****

NÚM. PARADA
MS0099

IMPORT AJUT
495,00.- €

Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2018.140.1532.6190
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“Remodelació del firal”.
Operació Referència
200340
1806779

Tipus
Partida
Despeses 18200 4313 78007

Import
495

Descripció
CONVENI FIRAL
MARXANTS (PR17)

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
200 999 281 026 016 011

Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de
2018 mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud
de l’ajut.
S’aprova per unanimitat.
6.9. - MERCAT SETMANAL.- ATORGAR AJUTS ALS MARXANTS
D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DEL MERCAT SETMANAL D’OLOT PER A LA
MILLORA DE LA IMATGE DE LES PARADES
Núm. de referència

: X2018039097

Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 8 de novembre de
2018, d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot per a la millora de la imatge de les
parades (exercici 2018) i convocatòria del programa. Aquestes bases i la convocatòria
del programa d’ajuts, que foren publicades al BOP núm. 220, de 16 de novembre de
2018, van esdevenir definitivament aprovades en haver transcorregut el període
d’exposició pública sense que s’haguessin presentat ni reclamacions ni suggeriments.
Vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa d’ajuts realitzada
pels serveis tècnics del Consorci DINÀMIG.
Vist l'expedient administratiu IM022018000055 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l'adopció dels següents acords:
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot per a la millora de la imatge de les
parades, a:
BENEFICIARI
****

DNI
****

NÚM. PARADA
MS0098

IMPORT AJUT
557,00.- €

Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2018.140.1532.6190
“Remodelació del firal”.
Operació Referència
200340
1806779

Tipus
Partida
Despeses 18200 4313 78007

Import
557

Descripció
CONVENI FIRAL
MARXANTS (PR17)

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
200 999 281 026 016 011

Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de
2018 mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud
de l’ajut.
S’aprova per unanimitat.
6.10. - MERCAT SETMANAL.- ATORGAR AJUTS ALS MARXANTS
D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DEL MERCAT SETMANAL D’OLOT PER A LA
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MILLORA DE LA IMATGE DE LES PARADES
Núm. de referència

: X2018039101

Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 8 de novembre de
2018, d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot per a la millora de la imatge de les
parades (exercici 2018) i convocatòria del programa. Aquestes bases i la convocatòria
del programa d’ajuts, que foren publicades al BOP núm. 220, de 16 de novembre de
2018, van esdevenir definitivament aprovades en haver transcorregut el període
d’exposició pública sense que s’haguessin presentat ni reclamacions ni suggeriments.
Vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa d’ajuts realitzada
pels serveis tècnics del Consorci DINÀMIG.
Vist l'expedient administratiu IM022018000056 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l'adopció dels següents acords:
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot per a la millora de la imatge de les
parades, a:
BENEFICIARI
****

DNI
****

NÚM. PARADA
MS0094

IMPORT AJUT
943,50.- €

Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2018.140.1532.6190
“Remodelació del firal”.
Operació Referència
200340
1806779

Tipus
Partida
Despeses 18200 4313 78007

Import
943.50

Descripció
CONVENI FIRAL
MARXANTS (PR17)

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
200 999 281 026 016 011

Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de
2018 mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud
de l’ajut.
S’aprova per unanimitat.
6.11. - MERCAT SETMANAL.- ATORGAR AJUTS ALS MARXANTS
D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DEL MERCAT SETMANAL D’OLOT PER A LA
MILLORA DE LA IMATGE DE LES PARADES
Núm. de referència

: X2018039105

Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 8 de novembre de
2018, d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot per a la millora de la imatge de les
parades (exercici 2018) i convocatòria del programa. Aquestes bases i la convocatòria
del programa d’ajuts, que foren publicades al BOP núm. 220, de 16 de novembre de
2018, van esdevenir definitivament aprovades en haver transcorregut el període
d’exposició pública sense que s’haguessin presentat ni reclamacions ni suggeriments.
Vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa d’ajuts realitzada
pels serveis tècnics del Consorci DINÀMIG.
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Vist l'expedient administratiu IM022018000057 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l'adopció dels següents acords:
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot per a la millora de la imatge de les
parades, a:
BENEFICIARI
****

DNI
****

NÚM. PARADA
MS0120

IMPORT AJUT
621,50.- €

Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2018.140.1532.6190
“Remodelació del firal”.
Operació Referència
200340
1806779

Tipus
Partida
Despeses 18200 4313 78007

Import
621.50

Descripció
CONVENI FIRAL
MARXANTS (PR17)

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
200 999 281 026 016 011

Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de
2018 mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud
de l’ajut.
S’aprova per unanimitat.
6.12. - MERCAT SETMANAL.- ATORGAR AJUTS ALS MARXANTS
D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DEL MERCAT SETMANAL D’OLOT PER A LA
MILLORA DE LA IMATGE DE LES PARADES
Núm. de referència

: X2018039131

Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 8 de novembre de
2018, d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot per a la millora de la imatge de les
parades (exercici 2018) i convocatòria del programa. Aquestes bases i la convocatòria
del programa d’ajuts, que foren publicades al BOP núm. 220, de 16 de novembre de
2018, van esdevenir definitivament aprovades en haver transcorregut el període
d’exposició pública sense que s’haguessin presentat ni reclamacions ni suggeriments.
Vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa d’ajuts realitzada
pels serveis tècnics del Consorci DINÀMIG.
Vist l'expedient administratiu IM022018000058 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l'adopció dels següents acords:
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot per a la millora de la imatge de les
parades, a:
BENEFICIARI
****
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Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2018.140.1532.6190
“Remodelació del firal”.
Operació Referència
200340
1806779

Tipus
Partida
Despeses 18200 4313 78007

Import
541

Descripció
CONVENI FIRAL
MARXANTS (PR17)

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
200 999 281 026 016 011

Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de
2018 mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud
de l’ajut.
S’aprova per unanimitat.
6.13. - MERCAT SETMANAL.- ATORGAR AJUTS ALS MARXANTS
D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DEL MERCAT SETMANAL D’OLOT PER A LA
MILLORA DE LA IMATGE DE LES PARADES
Núm. de referència

: X2018039332

Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 8 de novembre de
2018, d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot per a la millora de la imatge de les
parades (exercici 2018) i convocatòria del programa. Aquestes bases i la convocatòria
del programa d’ajuts, que foren publicades al BOP núm. 220, de 16 de novembre de
2018, van esdevenir definitivament aprovades en haver transcorregut el període
d’exposició pública sense que s’haguessin presentat ni reclamacions ni suggeriments.
Vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa d’ajuts realitzada
pels serveis tècnics del Consorci DINÀMIG.
Vist l'expedient administratiu IM022018000062 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l'adopció dels següents acords:
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot per a la millora de la imatge de les
parades, a:
BENEFICIARI
****

DNI
****

NÚM. PARADA
MS0086

IMPORT AJUT
380,00.- €

Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2018.140.1532.6190
“Remodelació del firal”.
Operació Referència
200340
1806779

Tipus
Partida
Despeses 18200 4313 78007

Import
380

Descripció
CONVENI FIRAL
MARXANTS (PR17)

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
200 999 281 026 016 011

Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de
2018 mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud
de l’ajut.
S’aprova per unanimitat.
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6.14. - MERCAT SETMANAL.- ATORGAR AJUTS ALS MARXANTS
D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DEL MERCAT SETMANAL D’OLOT PER A LA
MILLORA DE LA IMATGE DE LES PARADES
Núm. de referència

: X2018039337

Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 8 de novembre de
2018, d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot per a la millora de la imatge de les
parades (exercici 2018) i convocatòria del programa. Aquestes bases i la convocatòria
del programa d’ajuts, que foren publicades al BOP núm. 220, de 16 de novembre de
2018, van esdevenir definitivament aprovades en haver transcorregut el període
d’exposició pública sense que s’haguessin presentat ni reclamacions ni suggeriments.
Vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa d’ajuts realitzada
pels serveis tècnics del Consorci DINÀMIG.
Vist l'expedient administratiu IM022018000063 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l'adopció dels següents acords:
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot per a la millora de la imatge de les
parades, a:
BENEFICIARI
****

DNI
****

NÚM. PARADA
MS0091

IMPORT AJUT
752,25.- €

Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2018.140.1532.6190
“Remodelació del firal”.
Operació Referència
200340
1806779

Tipus
Partida
Despeses 18200 4313 78007

Import
752.25

Descripció
CONVENI FIRAL
MARXANTS (PR17)

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
200 999 281 026 016 011

Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de
2018 mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud
de l’ajut.
S’aprova per unanimitat.
6.15. - MERCAT SETMANAL.- ATORGAR AJUTS ALS MARXANTS
D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DEL MERCAT SETMANAL D’OLOT PER A LA
MILLORA DE LA IMATGE DE LES PARADES
Núm. de referència

: X2018039343

Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 8 de novembre de
2018, d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot per a la millora de la imatge de les
parades (exercici 2018) i convocatòria del programa. Aquestes bases i la convocatòria
del programa d’ajuts, que foren publicades al BOP núm. 220, de 16 de novembre de
2018, van esdevenir definitivament aprovades en haver transcorregut el període
d’exposició pública sense que s’haguessin presentat ni reclamacions ni suggeriments.
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Vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa d’ajuts realitzada
pels serveis tècnics del Consorci DINÀMIG.
Vist l'expedient administratiu IM022018000064 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l'adopció dels següents acords:
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot per a la millora de la imatge de les
parades, a:
BENEFICIARI
****

DNI
****

NÚM. PARADA
MS0097

IMPORT AJUT
863,00.- €

Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2018.140.1532.6190
“Remodelació del firal”.
Operació Referència
200340
1806779

Tipus
Partida
Despeses 18200 4313 78007

Import
863

Descripció
CONVENI FIRAL
MARXANTS (PR17)

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
200 999 281 026 016 011

Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de
2018 mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud
de l’ajut.
S’aprova per unanimitat.
6.16. - MERCAT SETMANAL.- ATORGAR AJUTS ALS MARXANTS
D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DEL MERCAT SETMANAL D’OLOT PER A LA
MILLORA DE LA IMATGE DE LES PARADES
Núm. de referència

: X2018039346

Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 8 de novembre de
2018, d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot per a la millora de la imatge de les
parades (exercici 2018) i convocatòria del programa. Aquestes bases i la convocatòria
del programa d’ajuts, que foren publicades al BOP núm. 220, de 16 de novembre de
2018, van esdevenir definitivament aprovades en haver transcorregut el període
d’exposició pública sense que s’haguessin presentat ni reclamacions ni suggeriments.
Vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa d’ajuts realitzada
pels serveis tècnics del Consorci DINÀMIG.
Vist l'expedient administratiu IM022018000065 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l'adopció dels següents acords:
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot per a la millora de la imatge de les
parades, a:
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BENEFICIARI
****

DNI
****

NÚM. PARADA
MS0101

IMPORT AJUT
1.024,00.- €

Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2018.140.1532.6190
“Remodelació del firal”.
Operació Referència
200340
1806779

Tipus
Partida
Despeses 18200 4313 78007

Import
1024

Descripció
CONVENI FIRAL
MARXANTS (PR17)

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
200 999 281 026 016 011

Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de
2018 mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud
de l’ajut.
S’aprova per unanimitat.
6.17. - MERCAT SETMANAL.- ATORGAR AJUTS ALS MARXANTS
D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DEL MERCAT SETMANAL D’OLOT PER A LA
MILLORA DE LA IMATGE DE LES PARADES
Núm. de referència

: X2018039349

Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 8 de novembre de
2018, d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot per a la millora de la imatge de les
parades (exercici 2018) i convocatòria del programa. Aquestes bases i la convocatòria
del programa d’ajuts, que foren publicades al BOP núm. 220, de 16 de novembre de
2018, van esdevenir definitivament aprovades en haver transcorregut el període
d’exposició pública sense que s’haguessin presentat ni reclamacions ni suggeriments.
Vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa d’ajuts realitzada
pels serveis tècnics del Consorci DINÀMIG.
Vist l'expedient administratiu IM022018000066 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l'adopció dels següents acords:
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot per a la millora de la imatge de les
parades, a:
BENEFICIARI
****

DNI
****

NÚM. PARADA
MS0102

IMPORT AJUT
621,50.- €

Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2018.140.1532.6190
“Remodelació del firal”.
Operació Referència
200340
1806779

Tipus
Partida
Despeses 18200 4313 78007

Import
621.50

Descripció
CONVENI FIRAL
MARXANTS (PR17)

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
200 999 281 026 016 011

Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de
2018 mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud
de l’ajut.
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S’aprova per unanimitat.
6.18. - MERCAT SETMANAL.- ATORGAR AJUTS ALS MARXANTS
D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DEL MERCAT SETMANAL D’OLOT PER A LA
MILLORA DE LA IMATGE DE LES PARADES
Núm. de referència

: X2018039357

Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 8 de novembre de
2018, d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot per a la millora de la imatge de les
parades (exercici 2018) i convocatòria del programa. Aquestes bases i la convocatòria
del programa d’ajuts, que foren publicades al BOP núm. 220, de 16 de novembre de
2018, van esdevenir definitivament aprovades en haver transcorregut el període
d’exposició pública sense que s’haguessin presentat ni reclamacions ni suggeriments.
Vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa d’ajuts realitzada
pels serveis tècnics del Consorci DINÀMIG.
Vist l'expedient administratiu IM022018000067 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l'adopció dels següents acords:
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot per a la millora de la imatge de les
parades, a:
BENEFICIARI
****

DNI
****

NÚM. PARADA
MS0113

IMPORT AJUT
782,50.- €

Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2018.140.1532.6190
“Remodelació del firal”.
Operació Referència
200340
1806779

Tipus
Partida
Despeses 18200 4313 78007

Import
782.50

Descripció
CONVENI FIRAL
MARXANTS (PR17)

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
200 999 281 026 016 011

Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de
2018 mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud
de l’ajut.
S’aprova per unanimitat.
6.19. - MERCAT SETMANAL.- ATORGAR AJUTS ALS MARXANTS
D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DEL MERCAT SETMANAL D’OLOT PER A LA
MILLORA DE LA IMATGE DE LES PARADES
Núm. de referència

: X2018039361

Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 8 de novembre de
2018, d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot per a la millora de la imatge de les
parades (exercici 2018) i convocatòria del programa. Aquestes bases i la convocatòria
del programa d’ajuts, que foren publicades al BOP núm. 220, de 16 de novembre de
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2018, van esdevenir definitivament aprovades en haver transcorregut el període
d’exposició pública sense que s’haguessin presentat ni reclamacions ni suggeriments.
Vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa d’ajuts realitzada
pels serveis tècnics del Consorci DINÀMIG.
Vist l'expedient administratiu IM022018000068 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l'adopció dels següents acords:
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot per a la millora de la imatge de les
parades, a:
BENEFICIARI
****

DNI
****

NÚM. PARADA
MS0114

IMPORT AJUT
702,00.- €

Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2018.140.1532.6190
“Remodelació del firal”.
Operació Referència
200340
1806779

Tipus
Partida
Despeses 18200 4313 78007

Import
702

Descripció
CONVENI FIRAL
MARXANTS (PR17)

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
200 999 281 026 016 011

Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de
2018 mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud
de l’ajut.
S’aprova per unanimitat.
6.20. - MERCAT SETMANAL.- ATORGAR AJUTS ALS MARXANTS
D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DEL MERCAT SETMANAL D’OLOT PER A LA
MILLORA DE LA IMATGE DE LES PARADES
Núm. de referència

: X2018039365

Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 8 de novembre de
2018, d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot per a la millora de la imatge de les
parades (exercici 2018) i convocatòria del programa. Aquestes bases i la convocatòria
del programa d’ajuts, que foren publicades al BOP núm. 220, de 16 de novembre de
2018, van esdevenir definitivament aprovades en haver transcorregut el període
d’exposició pública sense que s’haguessin presentat ni reclamacions ni suggeriments.
Vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa d’ajuts realitzada
pels serveis tècnics del Consorci DINÀMIG.
Vist l'expedient administratiu IM022018000069 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l'adopció dels següents acords:
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot per a la millora de la imatge de les
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parades, a:
BENEFICIARI
****

DNI
****

NÚM. PARADA
MS0119

IMPORT AJUT
541,00.- €

Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2018.140.1532.6190
“Remodelació del firal”.
Operació Referència
200340
1806779

Tipus
Partida
Despeses 18200 4313 78007

Import
541

Descripció
CONVENI FIRAL
MARXANTS (PR17)

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
200 999 281 026 016 011

Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de
2018 mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud
de l’ajut.
S’aprova per unanimitat.
6.21. - MERCAT SETMANAL.- ATORGAR AJUTS ALS MARXANTS
D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DEL MERCAT SETMANAL D’OLOT PER A LA
MILLORA DE LA IMATGE DE LES PARADES
Núm. de referència

: X2018039368

Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 8 de novembre de
2018, d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot per a la millora de la imatge de les
parades (exercici 2018) i convocatòria del programa. Aquestes bases i la convocatòria
del programa d’ajuts, que foren publicades al BOP núm. 220, de 16 de novembre de
2018, van esdevenir definitivament aprovades en haver transcorregut el període
d’exposició pública sense que s’haguessin presentat ni reclamacions ni suggeriments.
Vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa d’ajuts realitzada
pels serveis tècnics del Consorci DINÀMIG.
Vist l'expedient administratiu IM022018000070 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l'adopció dels següents acords:
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot per a la millora de la imatge de les
parades, a:
BENEFICIARI
****

DNI
****

NÚM. PARADA
MS0130

IMPORT AJUT
541,00.- €

Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2018.140.1532.6190
“Remodelació del firal”.
Operació Referència
200340
1806779

Tipus
Partida
Despeses 18200 4313 78007

Import
541

Descripció
CONVENI FIRAL
MARXANTS (PR17)

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
200 999 281 026 016 011

Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de
2018 mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud
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de l’ajut.
S’aprova per unanimitat.
6.22. - MERCAT SETMANAL.- ATORGAR AJUTS ALS MARXANTS
D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DEL MERCAT SETMANAL D’OLOT PER A LA
MILLORA DE LA IMATGE DE LES PARADES
Núm. de referència

: X2018039369

Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 8 de novembre de
2018, d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot per a la millora de la imatge de les
parades (exercici 2018) i convocatòria del programa. Aquestes bases i la convocatòria
del programa d’ajuts, que foren publicades al BOP núm. 220, de 16 de novembre de
2018, van esdevenir definitivament aprovades en haver transcorregut el període
d’exposició pública sense que s’haguessin presentat ni reclamacions ni suggeriments.
Vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa d’ajuts realitzada
pels serveis tècnics del Consorci DINÀMIG.
Vist l'expedient administratiu IM022018000071 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l'adopció dels següents acords:
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot per a la millora de la imatge de les
parades, a:
BENEFICIARI
****

DNI
****

NÚM. PARADA
MS0138

IMPORT AJUT
1024,00.- €

Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2018.140.1532.6190
“Remodelació del firal”.
Operació Referència
200340
1806779

Tipus
Partida
Despeses 18200 4313 78007

Import
1024

Descripció
CONVENI FIRAL
MARXANTS (PR17)

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
200 999 281 026 016 011

Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de
2018 mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud
de l’ajut.
S’aprova per unanimitat.
6.23. - MERCAT SETMANAL.- ATORGAR AJUTS ALS MARXANTS
D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DEL MERCAT SETMANAL D’OLOT PER A LA
MILLORA DE LA IMATGE DE LES PARADES
Núm. de referència : X2018039375
Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 8 de novembre de
2018, d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot per a la millora de la imatge de les
parades (exercici 2018) i convocatòria del programa. Aquestes bases i la convocatòria

Mod_ACTS_DJGE

20

del programa d’ajuts, que foren publicades al BOP núm. 220, de 16 de novembre de
2018, van esdevenir definitivament aprovades en haver transcorregut el període
d’exposició pública sense que s’haguessin presentat ni reclamacions ni suggeriments.
Vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa d’ajuts realitzada
pels serveis tècnics del Consorci DINÀMIG.
Vist l'expedient administratiu IM022018000072 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l'adopció dels següents acords:
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot per a la millora de la imatge de les
parades, a:
BENEFICIARI
****

DNI
****

NÚM. PARADA
MS0139

IMPORT AJUT
1024,00.- €

Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2018.140.1532.6190
“Remodelació del firal”.
Operació Referència
200340
1806779

Tipus
Partida
Despeses 18200 4313 78007

Import
1024

Descripció
CONVENI FIRAL
MARXANTS (PR17)

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
200 999 281 026 016 011

Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de
2018 mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud
de l’ajut.
S’aprova per unanimitat.
6.24. - MERCAT SETMANAL.- ATORGAR AJUTS ALS MARXANTS
D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DEL MERCAT SETMANAL D’OLOT PER A LA
MILLORA DE LA IMATGE DE LES PARADES
Núm. de referència

: X2018039376

Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 8 de novembre de
2018, d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot per a la millora de la imatge de les
parades (exercici 2018) i convocatòria del programa. Aquestes bases i la convocatòria
del programa d’ajuts, que foren publicades al BOP núm. 220, de 16 de novembre de
2018, van esdevenir definitivament aprovades en haver transcorregut el període
d’exposició pública sense que s’haguessin presentat ni reclamacions ni suggeriments.
Vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa d’ajuts realitzada
pels serveis tècnics del Consorci DINÀMIG.
Vist l'expedient administratiu IM022018000073 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l'adopció dels següents acords:
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants
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d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot per a la millora de la imatge de les
parades, a:
BENEFICIARI
****

DNI
****

NÚM. PARADA
MS0148

IMPORT AJUT
299,50.- €

Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2018.140.1532.6190
“Remodelació del firal”.
Operació Referència
200340
1806779

Tipus
Partida
Despeses 18200 4313 78007

Import
299.50

Descripció
CONVENI FIRAL
MARXANTS (PR17)

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
200 999 281 026 016 011

Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de
2018 mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud
de l’ajut.
S’aprova per unanimitat.
6.25. - MERCAT SETMANAL.- ATORGAR AJUTS ALS MARXANTS
D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DEL MERCAT SETMANAL D’OLOT PER A LA
MILLORA DE LA IMATGE DE LES PARADES
Núm. de referència

: X2018039378

Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 8 de novembre de
2018, d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot per a la millora de la imatge de les
parades (exercici 2018) i convocatòria del programa. Aquestes bases i la convocatòria
del programa d’ajuts, que foren publicades al BOP núm. 220, de 16 de novembre de
2018, van esdevenir definitivament aprovades en haver transcorregut el període
d’exposició pública sense que s’haguessin presentat ni reclamacions ni suggeriments.
Vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa d’ajuts realitzada
pels serveis tècnics del Consorci DINÀMIG.
Vist l'expedient administratiu IM022018000074 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l'adopció dels següents acords:
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot per a la millora de la imatge de les
parades, a:
BENEFICIARI
****

DNI
****

NÚM. PARADA
MS049

IMPORT AJUT
380.- €

Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2018.140.1532.6190
“Remodelació del firal”.
Operació Referència
200340
1806779

Tipus
Partida
Despeses 18200 4313 78007

Import
380

Descripció
CONVENI FIRAL
MARXANTS (PR17)

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
200 999 281 026 016 011

Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de
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2018 mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud
de l’ajut.
S’aprova per unanimitat.
6.26. - MERCAT SETMANAL.- ATORGAR AJUTS ALS MARXANTS
D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DEL MERCAT SETMANAL D’OLOT PER A LA
MILLORA DE LA IMATGE DE LES PARADES
Núm. de referència

: X2018039379

Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 8 de novembre de
2018, d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot per a la millora de la imatge de les
parades (exercici 2018) i convocatòria del programa. Aquestes bases i la convocatòria
del programa d’ajuts, que foren publicades al BOP núm. 220, de 16 de novembre de
2018, van esdevenir definitivament aprovades en haver transcorregut el període
d’exposició pública sense que s’haguessin presentat ni reclamacions ni suggeriments.
Vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa d’ajuts realitzada
pels serveis tècnics del Consorci DINÀMIG.
Vist l'expedient administratiu IM022018000075 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l'adopció dels següents acords:
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot per a la millora de la imatge de les
parades, a:
BENEFICIARI
****

DNI
****

NÚM. PARADA
MS0137

IMPORT AJUT
702,00.- €

Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2018.140.1532.6190
“Remodelació del firal”.
Operació Referència
200340
1806779

Tipus
Partida
Despeses 18200 4313 78007

Import
702

Descripció
CONVENI FIRAL
MARXANTS (PR17)

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
200 999 281 026 016 011

Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de
2018 mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud
de l’ajut.
S’aprova per unanimitat.
6.27. - MERCAT SETMANAL.- ATORGAR AJUTS ALS MARXANTS
D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DEL MERCAT SETMANAL D’OLOT PER A LA
MILLORA DE LA IMATGE DE LES PARADES
Núm. de referència

: X2018039442

Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 8 de novembre de
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2018, d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot per a la millora de la imatge de les
parades (exercici 2018) i convocatòria del programa. Aquestes bases i la convocatòria
del programa d’ajuts, que foren publicades al BOP núm. 220, de 16 de novembre de
2018, van esdevenir definitivament aprovades en haver transcorregut el període
d’exposició pública sense que s’haguessin presentat ni reclamacions ni suggeriments.
Vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa d’ajuts realitzada
pels serveis tècnics del Consorci DINÀMIG.
Vist l'expedient administratiu IM022018000076 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l'adopció dels següents acords:
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot per a la millora de la imatge de les
parades, a:
BENEFICIARI
****

DNI
****

NÚM. PARADA
MS0135

IMPORT AJUT
1.024,00.- €

Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2018.140.1532.6190
“Remodelació del firal”.
Operació Referència
200340
1806779

Tipus
Partida
Despeses 18200 4313 78007

Import
1024

Descripció
CONVENI FIRAL
MARXANTS (PR17)

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
200 999 281 026 016 011

Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de
2018 mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud
de l’ajut.
S’aprova per unanimitat.
6.28. - MERCAT SETMANAL.- ATORGAR AJUTS ALS MARXANTS
D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DEL MERCAT SETMANAL D’OLOT PER A LA
MILLORA DE LA IMATGE DE LES PARADES
Núm. de referència

: X2018039444

Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 8 de novembre de
2018, d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot per a la millora de la imatge de les
parades (exercici 2018) i convocatòria del programa. Aquestes bases i la convocatòria
del programa d’ajuts, que foren publicades al BOP núm. 220, de 16 de novembre de
2018, van esdevenir definitivament aprovades en haver transcorregut el període
d’exposició pública sense que s’haguessin presentat ni reclamacions ni suggeriments.
Vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa d’ajuts realitzada
pels serveis tècnics del Consorci DINÀMIG.
Vist l'expedient administratiu IM022018000077 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de
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Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l'adopció dels següents acords:
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot per a la millora de la imatge de les
parades, a:
BENEFICIARI
****

DNI
****

NÚM. PARADA
MS0125

IMPORT AJUT
460,00.- €

Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2018.140.1532.6190
“Remodelació del firal”.
Operació Referència
200340
1806779

Tipus
Partida
Despeses 18200 4313 78007

Import
460

Descripció
CONVENI FIRAL
MARXANTS (PR17)

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
200 999 281 026 016 011

Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de
2018 mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud
de l’ajut.
S’aprova per unanimitat.
7.1. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- DECLARAR EXTINGIDA L'AUTORITZACIÓ DE
VENDA DE LA PARADA DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0146, DESTINADA A
LA VENDA DE FRUITA I VERDURA DE PRODUCCIÓ PRÒPIA
Núm. de referència

: X2018029301

En relació a l’expedient IM022018000019 aprovat en JGL en data 27 de setembre de
2018, on en el seu punt únic s’especificava:
Únic.- DECLARAR EXTINGIDA l’autorització de venda de la parada del mercat
setmanal núm. MS0146, de 5 metres, destinada a la venda de fruita i verdura de
producció pròpia, atorgada al Sr. ****, amb efectes d’1 de gener de 2018.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat de
Promoció de la ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Únic – Modificar la data d’efecte de l’extinció de l’autorització de venda, que tindrà
efectes a partir de l’1 d’octubre de 2018.
S’aprova per unanimitat.
7.2. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- ACCEPTAR LA RENÚNCIA A LA PARADA DEL
MERCAT SETMANAL NÚM. MS0147, DESTINADA A LA VENDA DE FRUITA I
VERDURA ECOLÒGICA I CONSERVES D’ELABORACIÓ PRÒPIA.
Núm. de referència

: X2018033896

En relació a l’expedient IM022018000029 aprovat en JGL en data 8 de novembre de
2018, on en el seu punt únic s’especificava:
Únic.- DECLARAR EXTINGIDA l’autorització de venda de la parada del mercat
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setmanal núm. MS0147, de 4 metres, destinada a la venda de fruita, verdura i
conserves de producció pròpia, atorgada FAUSTINA SOLÀ – MORALES, SL, amb
efectes d’1 de gener de 2018.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat de
Promoció de la ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Únic – Modificar la data d’efecte de l’extinció de l’autorització de venda, que tindrà
efectes a partir de l’1 d’octubre de 2018.
S’aprova per unanimitat.
7.3. - MERCAT SETMANAL.- AUTORITZAR L’AMPLIACIÓ DE LA PARADA DEL
MERCAT SETMANAL NÚM. MS0074, DESTINADA A LA VENDA DE ROBA DE
DONA I D’HOME.
Núm. de referència

: X2018039175

Vista la instància de data 9 de novembre de 2018 (Registre d’entrada de l’Ajuntament
d’Olot, número E2018018335), presentada pel Sr. ****, adjudicatari de la parada
MS0074, de 10 metres, destinada a la venda de roba d’home i de dona, en la que
demana una ampliació de la parada de 2 metres per arribar als 12 metres d’espai de
venda.
De conformitat amb l’article 4 del Reglament del mercat municipal de venda no
sedentària i vist l'expedient administratiu IM022018000059 i antecedents
corresponents, que serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat
de Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local
l'adopció dels següents acords:
Primer.- AUTORITZAR al Sr. **** per ampliar en dos (2) metres la parada del mercat
setmanal núm. MS0074, destinada a la venda de roba d’home i de dona, que passarà
a tenir dotze (12) metres.
Segon.- Aquesta autorització té efectes a partir del dia 1 de gener de 2019
S’aprova per unanimitat.
7.4. - MERCAT SETMANAL.- AUTORITZAR L’AMPLIACIÓ DE LA PARADA DEL
MERCAT SETMANAL NÚM. MS0103, DESTINADA A LA VENDA DE FORMATGES.
Núm. de referència

: X2018039179

Vista la instància de data 27 de novembre de 2018 (Registre d’entrada de l’Ajuntament
d’Olot, número E2018019385), presentada pel Sr. ****, en nom i representació de
l’empresa “JAPET DELS BOUS, SLU”, adjudicatària de la parada MS0103, de 7
metres, destinada a la venda formatges, en la que demana una ampliació de la parada
d’1 metre, per arribar als 8 metres d’espai de venda.
De conformitat amb l’article 4 del Reglament del mercat municipal de venda no
sedentària i vist l'expedient administratiu IM022018000060 i antecedents
corresponents, que serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat
de Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local
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l'adopció dels següents acords:
Primer.- AUTORITZAR a la societat “JAPET DELS BOUS, SLU” SLU (B17838491)
per ampliar en un (1) metre la parada del mercat setmanal núm. MS0103, destinada a
la venda de formatges, que passarà a tenir vuit (8) metres.
Segon.- Aquesta autorització té efectes a partir del dia 1 de gener de 2019
S’aprova per unanimitat.
7.5. - MERCAT SETMANAL.- AUTORITZAR EL CANVI DE NOM DE LA PARADA
DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0134, DESTINADA A LA VENDA DE FRUITA I
VERDURA, A FAVOR DE “FRUITES GERMANS BRUGAT, S.L.”
Núm. de referència

: X2018039180

Vista la instància de data 14 de novembre de 2018 (Registre general de l’Ajuntament
d’Olot E2018018592) presentada pel Sr. ****, en la que demana que s’autoritzi el canvi
de nom de la parada núm. MS0134 del mercat setmanal del dilluns, destinada a la
venda de fruita i verdura, de 7 metres, de la que n’és adjudicatari, a favor de la
mercantil “Fruites Germans Brugat, S.L.”, de la qual n’és soci.
Vista la documentació acreditativa de la constitució de la mercantil “Fruites Germans
Brugat, S.L.” i atès l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal, adoptat en sessió de
data 3 de desembre de 2018, favorable a aquest canvi de nom.
Considerant que el Sr. **** està al corrent del pagament de les taxes municipals de
mercats, corresponents a l’exercici 2018.
Considerant que la mercantil “Fruites Germans Brugat, S.L.” compleix els requisits
assenyalats a l’article 10 Reglament del mercat municipal de venda no sedentària
(BOP, núm. 200/17-10-2018), per ser titular d’una autorització per a la venda en el
mercat setmanal, segons s’acredita en la documentació que s’acompanya a l’escrit de
petició.
Considerant els articles 4, 10 i ss. del Reglament del mercat municipal de venda no
sedentària i vist l’expedient administratiu IM022018000061 i antecedents corresponents,
que serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Primer.- AUTORITZAR el canvi de nom de la parada MS0134 del mercat setmanal del
dilluns, de 7 metres, destinada a la venda de fruita i verdura, a favor la mercantil
“FRUITES GERMANS BRUGAT, S.L.” (B55062897).
Segon.- Aquesta autorització té efectes a partir del dia 1 de gener de 2019
S’aprova per unanimitat.
7.6. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADA
DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0024, DESTINADA A LA VENDA DE ROBA DE
DONA, A LA SRA. ****
Núm. de referència
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Vista la instància de data 10 de desembre de 2018 (Registre general de l’Ajuntament
d’Olot núm. E2018020252), presentada pel Sr. ****, adjudicatari de la parada del
mercat setmanal núm. MS0024, de 9 metres, destinada a la venda de roba de dona,
en la que demana que s’autoritzi el traspàs a favor de la Sra. ****, per cessament
voluntari de l’activitat.
Considerant que l’article 17 del Reglament del mercat municipal de venda no
sedentària (RMVNS), aprovat pel ple de l’ajuntament, en sessió de data 20 de juny de
2013 i modificat per acord del plenari de dates 19 de maig de 2016 i 26 de juliol de
2018 (BOP, núm. 200/17-10-2018), assenyala que l’autorització municipal de venda no
sedentària en el mercat setmanal és transmissible, alhora que determina que aquesta
transmissió és possible, entre d’altres, per cessament voluntari de l'activitat
professional de venda no sedentària en tots els mercats, sempre que hagi
transcorregut un mínim de cinc anys des de la seva obtenció.
Considerant que el Sr. **** ha acreditat documentalment la baixa de l’activitat
professional de venda no sedentària en tots els mercats i considerant que està al
corrent de pagament de les taxes municipals i no té cap deute amb l’Ajuntament
vinculat al mercat setmanal.
Considerant que la Sra. **** compleix els requisits assenyalats a l’article 10 RMVNS
per obtenir una autorització per a la venda en el mercat setmanal, segons s’acredita en
la documentació que s’acompanya a l’escrit de petició.
Considerant l’Ordenança fiscal 3.4 de l’Ajuntament d’Olot per l’any 2018, relativa a les
taxes d’expedició de documents administratius, en relació a l’Ordenança fiscal 3.15 de
l’Ajuntament d’Olot per l’any 2018, relativa a les taxes de mercats, mercats
extraordinaris, rengle i atraccions.
De conformitat amb els articles 4, 10 i 17 del Reglament del mercat municipal de
venda no sedentària; la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires; el
Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercat de marxants; les
Ordenances fiscals 3.4 i 3.15 de l’Ajuntament d’Olot per l’any 2018; i vist l'expedient
administratiu IM022018000078 i antecedents corresponents, que serveixen de
motivació a la present proposta, el regidor delegat de Promoció de la Ciutat,
Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents
acords:
Primer.- AUTORITZAR el traspàs de la parada del mercat setmanal núm. MS0024, de
9 metres, destinada a la venda roba de dona, a favor de la Sra. **** (****)
Segon.- Aquest traspàs té efectes a data 1 de gener de 2019
Tercer.- Requerir a la Sra. **** el pagament de la quantitat de TRES MIL DOS-CENTS
TRETZE EUROS (3.213,00.- €), que corresponen a la taxa prevista a l’Ordenança
fiscal núm. 3.4 en relació a l’Ordenança fiscal núm. 3.15 per l’any 2018.
Quart.- La vigència d’aquesta transmissió d’autorització de venda al mercat setmanal
d’Olot, sense perjudici de possible pròrrogues, finalitzarà el dia 7 d’octubre de 2025, de
conformitat amb els articles 15.5 de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i
fires i 7.1 del Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercat de
marxants.
S’aprova per unanimitat.

Mod_ACTS_DJGE

28

8.1. - MERCAT SETMANAL.- APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DEL
PROCEDIMENT PER A L’ATORGAMENT D’UN LLOC DE VENDA NO
SEDENTÀRIA DESTINAT A LA VENDA DE MEL I PRODUCTES APÍCOLES
DERIVATS DE PRODUCCIÓ PRÒPIA.
Núm. de referència

: X2018039488

Atès que en el mercat setmanal d’Olot hi ha un lloc vacant, destinat a productorsapicultors, per a la venda de productes de producció pròpia relacionats amb
l’apicultura (mel i productes apícoles derivats)
Considerant els 15 de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires i 5 del
Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercat de marxants que
estableixen que l’atorgament de les autoritzacions per a la venda no sedentària en
mercats de marxants ha de realitzar-se en règim de concurrència competitiva; i
considerant que, en el mateix sentit, es manifesta l’article 11 del Reglament del mercat
municipal de venda no sedentària (RMVNS), aprovat pel ple de l’ajuntament, en sessió
de data 20 de juny de 2013 i modificat per acord del plenari de dates 19 de maig de
2016 i 26 de juliol de 2018 (BOP, núm. 200/17-10-2018).
Vist l'expedient administratiu IM022018000079 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l'adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar les bases per a l’atorgament d’un lloc de venda no sedentària al
mercat setmanal en règim de competència competitiva, destinat a la venda de
productes de producció pròpia vinculats a l’apicultura (mel i productes apícoles
derivats).
Segon.- Convocar el procediment per a l’atorgament d’aquest lloc de venda vacant i
publicar-ne un anunci al BOP i al tauler d’anuncis.
S’aprova per unanimitat.
8.2. - MERCAT SETMANAL.- APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DEL
PROCEDIMENT PER A L’ATORGAMENT D’UN LLOC DE VENDA NO
SEDENTÀRIA DESTINAT A LA VENDA DE FORMATGES I PRODUCTES LÀCTICS
DE PRODUCCIÓ PRÒPIA.
Núm. de referència

: X2018039506

Atès que en el mercat setmanal d’Olot hi ha un lloc vacant, per a productors, per a la
venda de formatges i altres productes làctics de producció pròpia.
Considerant els 15 de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires i 5 del
Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercat de marxants que
estableixen que l’atorgament de les autoritzacions per a la venda no sedentària en
mercats de marxants ha de realitzar-se en règim de concurrència competitiva; i
considerant que, en el mateix sentit, es manifesta l’article 11 del Reglament del mercat
municipal de venda no sedentària (RMVNS), aprovat pel ple de l’ajuntament, en sessió
de data 20 de juny de 2013 i modificat per acord del plenari de dates 19 de maig de
2016 i 26 de juliol de 2018 (BOP, núm. 200/17-10-2018).
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Vist l'expedient administratiu IM022018000080 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l'adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar les bases per a l’atorgament d’un lloc de venda no sedentària al
mercat setmanal en règim de competència competitiva, per a productors, destinat a la
venda de venda de formatges i altres productes làctics de producció pròpia.
Segon.- Convocar el procediment per a l’atorgament d’aquest lloc de venda vacant i
publicar-ne un anunci al BOP i al tauler d’anuncis.
S’aprova per unanimitat.
9.1. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE EL CONSORCI DE COMERÇ, ARTESANIA I MODA DE CATALUNYA I
L’AJUNTAMENT D’OLOT PER AL FINANÇAMENT DE LES OBRES DE MILLORA
DEL MERCAT SETMANAL D’OLOT (2018)
Núm. de referència

: X2018039725

Atès que el CCAM té per voluntat fomentar les polítiques per a la promoció i la
dinamització comercial dels municipis.
Vist que en data 25 d’octubre de 2018 l’Ajuntament d’Olot sol·licita al CCAM la
realització d’un conveni de col·laboració per al finançament del projecte de millora del
mercat setmanal d’Olot, aprofitant el retorn de les parades d’alimentació i planter al
passeig d’en Blay després de les obres de millora de l’espai físic que s’aprofiten per
millorar també l’organització del mercat, la neteja i selecció de residus, la
infraestructura dels marxants i la promoció del mercat.
En relació a l’expedient IM062018000003 i antecedents corresponents, el regidor
delegat de Promoció de la ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- APROVAR el conveni de col·laboració entre el Consorci de Comerç, Artesania
i Moda de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot per al finançament de les obres de millora
del mercat setmanal d’Olot (2018) amb una subvenció exclosa de concurrència pública
per un import de 10.000 € (deu mil euros).
Segon.- Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni.
S’aprova per unanimitat.
CONTRACTACIÓ. OBRES
10.1. - APROVACIÓ PREUS CONTRADICTORIS DE LES OBRES DE MILLORA
DELS SERVEIS HIGIÈNICS I DE PAVIMENTS DE L'ESCOLA D'ART I SUPERIOR
DE DISSENY D'OLOT
Núm. de referència : X2018002302

Vistos els antecedents obrants a l’expedient número CCS12018000003, de
convocatòria de licitació i adjudicació de les obres de millora dels serveis higiènics i de
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paviments a l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot, adjudicades per acord a la
Junta de Govern Local de data 28 de juny de 2018 a favor de l’empresa
CONSTRUCCIONS J. PALLÀS, SL.
En data 4 de juliol de 2018 es formalitzà el corresponent contracte entre l’Ajuntament
d’Olot i l’empresa adjudicatària.
Atesa la necessitat d’execució de noves partides no previstes inicialment en el projecte
d’obra corresponent, per a les quals no hi ha preu establert en el contracte.
Durant l’execució de les obres s’ha detectat la necessitat de realitzar noves
actuacions, les quals són subsumibles en el supòsit de l’article 205.2.b) de la LCSP,
doncs els preus contradictoris són conseqüència de circumstàncies sobrevingudes i
que foren imprevisibles en el moment en què va tenir lloc la licitació del 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 els preus que es descriuen
seguidament:
PC1 Subministre i col·locació de radiador elèctric a la nova sala polivalent, amb 11
elements i baix emisiu: 638,68€/ut.
PC2 Modificació de xarxa d’heura planta baixa: 3.425,47€/ut.
PC3 Anular tubs de plom existent i passar amb tub de plàstic per alimentar banys
planta primera: 3.788,19€/ut.
PC4 Substitució d’elements sanitaris: 4.479,24€/ut.
PC5 Paviment de morter autoanivellant M3007F/4 amb fibres anticra HO tirat amb
bomba: 288,25€/m2.
PC6 Formació de trasdossat de cartro-guix per formar camara derrera els WC del
Bany de planta 1a: 262,50€/ut.
PC7 Diferents feines d’acabat degut a no fer falç sostre a la nova sala polivalent de
planta baixa, divisòries de 7 cm de gruix, enguixats varis, remats entrebigats, ...:
680,82€/ut.
PC8 Parets de guix amb estructura galvanitzada per dividir el nou bany i la sala
d’actes, inclòs pintat de paret interior sala d’actes per reproduir el projector: 36,25€/m2.
PC9 Llistat de capa d’imprimició sobre paviment de gres existent per adherència amb
el microciment degut a que no es va enderrocar el paviment existent: 4,55€/m2.
PC10 Marc i tapa per arqueta amb planxa estriada bany PB 90x90 pintada amb
antioxidant i pintura similar al paviment: 385,55€/ut.
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PC11 Subministre i col·locació de tancat d’alumini amb un fixe i una porta de cop i clau
i vidres laminats 5+5 3310x2810: 1.649,36€/ut.
Atès que aquests preus han estat acordats per la direcció facultativa de les obres i per
l’empresa adjudicatària, i atès, per tant, el consentiment prestat pel contractista als
esmentats preus.
En compliment d’allò que disposen els articles 205, 206 i 242.4.ii).
De conformitat amb l’informe de justificació dels esmentats preus contradictoris, emès
en data 19 de desembre de 2018 per la direcció tècnica de les obres, segons el qual
els preus contradictoris descrits incorporen materials motivats per canvis no
substancials en l’execució de les obres previstes en el projecte, que no varien el
concepte global de l’obra projectada sinó que la milloren i complementen, alhora que el
seu import no augmenta les previsions econòmiques del projecte i el contracte.

En relació a l’expedient CCS12018000003 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d'Organització, proposa a la Junta
de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- APROVAR els preus contradictoris PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, PC6, PC7,
PC8, PC9, PC10 i PC11, corresponents a les obres de millora dels serveis higiènics i
de paviments a l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot, relacionats i descrits en la
part expositiva de la present proposta.
Segon.- L’aprovació d’aquests preus contradictoris 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.
10.2 .- REVISIÓ PREUS CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT DELS
ESPAIS VERDS PÚBLICS D’OLOT I L’EXECUCIÓ D’UN PROJECTE D’INSERCIÓ
LABORAL
La Junta de Govern Local acorda deixar sobre la taula aquest punt de l’ordre del dia.
CONTRACTACIÓ. SERVEIS
10.3. - CONTRACTE DE LLOGUER DEL LOCAL DE L'AVINGUDA SANTA
COLOMA NÚM. 99 AMB DESTI A L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI DE
PEQUIN
Núm. de referència : X2018039524

Vist l’expedient administratiu núm: CC012018000685 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció
dels següents acords:
Primer.- Subscriure un contracte de lloguer entre aquest Ajuntament i la Sra. MARIA
ISIL FUNOSAS amb DNI núm. ****, del local de l’avinguda Santa Coloma núm. 99
,amb destí a seu de l’Associació de Veïns del Barri de Pequin.
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Segon.- El termini d’aquest lloguer s’estableix en 5 anys amb efectes del dia 1 de
gener de 2019.
Tercer.- La renda del lloguer esmentat es fixa en:
- MIL DOS-CENTS EUROS (1.200 €) + IVA mensuals, any 2019
- 1.150 € + IVA /mensuals, any 2020
-1.100 € + IVA /mensuals, any 2021
-1.000 €+ IVA/mensuals any 2022
A partir del cinquè any (2023) el lloguer serà de 800 € + IVA /mensuals, amb
l’increment de l’IPC.
Quart.- Aprovar i disposar el pagament de la despesa corresponent a l’exercici 2019
per un import de disset mil quatre-cents vint-i-quatre euros (17.424 €) (IVA inclòs), que
es pagaran amb càrrec a la partida núm. “lloguers” de l’exercici 20109
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
17424

Descripció
LLOGUERS

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

Cinquè.- Facultar el Sr. Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació
signi el corresponent contracte.
S’aprova per unanimitat.
10.4. - SUBSCRIURE CONTRACTE DE LLOGUER DEL LOCAL DEL CARRER
BONAIRE, NUM. 12 AMB DESTÍ A L'ASSOCIACIÓ DE VEÍNS I PROPIETARIS DEL
NUCLI ANTIC D'OLOT
Núm. de referència : X2018039519

Vist l’expedient administratiu núm: CC012018000684 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció
dels següents acords:
Primer.- Subscriure un contracte de lloguer entre aquest Ajuntament i el Sr. JUAN
PUJOL NOGUE, amb DNI núm. ****, del local situat al carrer Bonaire núm. 12 baixos,
el qual es destinarà a seu de l’Associació de Veïns de i Propietaris del Nucli Antic.
Segon.- El termini d’aquest lloguer s’estableix en un any amb efectes del dia 1 de
gener de 2019.
Tercer.- La renda d’aquest lloguer es fixa en dos-cents euros (200 €) + IVA
mensuals.
Quart.- Aprovar i disposar la despesa per a l’exercici 2018 per un import de DOS MIL
NOU-CENTS QUATRE EUROS (2.904 €) (IVA inclòs) que es pagaran amb càrrec a
la partida núm. 19.130.920.202000 “lloguers” del Pressupost Municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
2904

Descripció
LLOGUERS

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

Cinquè.- Facultar el Sr. Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació
signi el corresponent contracte.
S’aprova per unanimitat.
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10.5. - APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT, APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIAS QUE
REGIRAN EL CONTRACTE DE SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE I
DIRECCIÓ D'OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE L'EDIFICI ESPAI CRÀTER, I
CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ
Núm. de referència
Tipus contracte
Procediment
Criteris

: X2018039486
SE
RE
MU

DE SERVEIS
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT
MULTIPLICITAT DE CRITERI

Atès que el Cap de l’Àrea d’Infraestructura i Urbanisme, de conformitat amb el que
disposa l’article 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic (LCSP) ha informat en relació a la necessitat i idoneïtat del contracte i eficiència
en la contractació, que les necessitats que es pretenen cobrir amb aquesta
contractació venen determinades per la conveniència de dur a terme un concurs per
encarregar el projecte i la direcció de les obres de construcció de l’Edifici “Espai
Cràter”, atès que el servei no disposa dels mitjans personals adequats per a redactar
un projecte emblemàtic per a la ciutat com és l’Edifici “Espai Cràter”; que el contracte
és de naturalesa administrativa i es troba tipificat a l’article 17 de la LCSP i que en
aquest concurs es preveuen dues modalitats: projecte de construcció i direcció
d’obres.
Vist que el pressupost base de licitació es desglossa en els conceptes que a
continuació es detallen, consistents en honoraris de redacció de projecte i de direcció
d’obres i premis de participació en el concurs:
Concepte
Honoraris de redacció del projecte
Honoraris de direcció de les obres, incloent tots els projectes
i certificats de legalització.
Total honoraris pressupost base de licitació
Premis de participació per selecció de 3 equips
Total despesa

Pressupost

21% IVA

Total despesa

96.121,22

20.185,46

116.306,68

80.437,34

16.891,84

97.329,18

176.558,56

37.077,30

213.635,86

9.000,00

1.890,00

10.890,00

185.558,56

38.907,30

224.525,86

Vist que el valor estimat del contracte, determinat conforme el que disposa l’article 101
de la LCSP és de 185.558,56€ (sense IVA) i es desglossa segons els següents
conceptes i imports:
-

Pressupost del contracte .................................................

-

Premis ..........................................................................

-

Import de les modificacions previstes ................................

176.558,56
9.000.00
0,00

Vist que el procediment d’adjudicació té la seva justificació en els articles 183 de la
LCSP que disposa que són concursos de projectes els procediments encaminats a
l’obtenció de plànols o projectes, principalment en els camps de l’arquitectura,
l’urbanisme, l’enginyeria i el processament de dades, per mitjà d’una selecció que,
desprès de la corresponent licitació, s’encarrega a un jurat i 17 de la Llei 12/2017, de 6
de juliol, de l’arquitectura, que disposa que els concursos d’idees d’arquitectura i de
planejament urbanístic s’han de licitar pel procediment de concurs de projectes amb
premis o pagaments i amb intervenció de jurat.
Vist l’informe jurídic de la Secretària en relació a l’expedient de contractació de la
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redacció del projecte de construcció i direcció de les obres de l’Edifici “Espai Cràter”,
emès d’acord amb el que disposa l’apartat 8 de la Disposició addicional tercera de la
LCSP en el que manifesta que es tracta d’un expedient ordinari d’un contracte de
naturalesa administrativa, qualificat com a contracte de serveis no subjecte a regulació
harmonitzada, de conformitat amb el que disposa l’article 17 de la LCSP, que es
pretén adjudicar pel procediment d’un concurs de projectes amb concessió de premis
segons determina l’article 183.2.a) de la LCSP, al qual li és d’aplicació la següent
normativa:
-

Articles 183 a 187 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (LCSP)
Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de
2014, sobre contractació pública i per la qual es deroga la Directiva 2004/18/CE.
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació
pública.
Llei 12/2017, de 6 de juliol, de l’arquitectura.

Atès que l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local per la delegació de
competències conferida per l’Alcaldia mitjançant Decret del dia 26 de juny de 2015.
Vist que, d’acord amb el que disposa l’article 116.3 de la LCSP s’ha incorporat a
l’expedient el certificat d’existència de crèdit i la fiscalització prèvia de l’ Interventor en
els termes que preveu la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.
Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret de data 27
d’octubre de 2017.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12018000032 i antecedents corresponents, la
regidora-delegada d’Organització, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques particulars que han de regir el concurs per a l’adjudicació del
projecte de construcció i la direcció de les obres de construcció de l’edifici de nova
planta de l’Espai Cràter.
Segon. Aprovar l’expedient de contractació de la redacció del projecte de construcció i
direcció de les obres de l’Edifici “Espai Cràter” i disposar l’obertura del procediment
d’adjudicació que es tramitarà de forma ordinària, pel procediment de concurs de
projectes amb concessió de premis, conforme l’article 183.2.a) de la LCSP.
Tercer. Autoritzar la despesa de 213.635,86€ (IVA inclòs) corresponent al pressupost
base de licitació dels honoraris de redacció del projecte i de direcció de les obres, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària capítol II del Pressupost municipal de l’exercici
2019, desglossada d’acord amb els següents conceptes i imports:
Concepte
Honoraris de redacció del projecte
Honoraris de direcció de les obres, incloent tots els projectes
i certificats de legalització.
Total honoraris pressupost base de licitació

Pressupost

21% IVA

Total despesa

96.121,22

20.185,46

116.306,68

80.437,34

16.891,84

97.329,18

176.558,56

37.077,30

213.635,86

Quart. Autoritzar la despesa de 9.000€, corresponent a l’import dels premis de
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participació previstos, amb càrrec a l’aplicació pressupostària capítol II del Pressupost
municipal de l’exercici 2019.
Cinquè. Traslladar aquest acord a la Intervenció Municipal i als Serveis de l’Àrea
d’Infraestructures i Urbanisme, als efectes pertinents.
Sisè. Publicar l’anunci al Perfil del contractant, d’acord amb els articles 135 i 63.3.c) de
la LCSP.
S’aprova per unanimitat.
10.6. - ACCEPTACIÓ PROPOSTA PREUS A APLICAR AL CONTRACTE DE
SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA DE L'AJUNTAMENT D'OLOT
Núm. de referència

: X2015009026

Antecedents
Per acord de la Junta de Govern Local de data 23 de juliol de 2015, es va adjudicar el
contracte de subministrament de l’energia elèctrica de l’Ajuntament d’Olot a favor de
l’empresa BASSOLS ENERGIA COMERCIAL, SL, per un termini de dos anys a partir
del dia 15 d’agost de 2015.
D’acord amb la clàusula 6 del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP)
reguladores del contracte, aquest podrà ser objecte de dues pròrrogues d’una durada
de 6 mesos cadascuna d’elles.
En data 14 d’agost de 2018, finalitzà la segona pròrroga del contracte subscrit amb
BASSOLS ENERGIA COMERCIAL, SL.
De conformitat amb la referida clàusula 6 del PCAP, extingida la pròrroga, el
contractista resta subjecte a la pròrroga obligatòria del contracte fins a l’adjudicació del
nou contracte.
Atesa l’existència de motius d’interès públic, per acord de la Junta de Govern Local ce
data es va requerir a l’empresa BASSOLS ENERGIA COMERCIAL, SL, per tal que
continués prestant el subministrament de l’energia elèctrica de l’Ajuntament d’Olot, a
partir del dia 15 d’agost de 2018 i fins a l’adjudicació del nou contracte i, com a màxim
fins el dia 31 de desembre de 2018.
Vista la proposta presentada l’empresa BASSOLS ENERGIA COMERCIAL, SL,
corresponent als preus a aplicar durant el període 15 d’agost de 2018 a 31 de
desembre de 2018.
De conformitat amb l’informe de data 18 de desembre de 2018, emès pels Serveis
tècnics de l’Àrea d’Infraestructura i Obra Pública de l’Ajuntament, l’increment del cost
del subministrament elèctric, com a conseqüència de l’aplicació dels preus proposats
per BASSOLS ENERGIA COMERCIAL, SL, s’estima en 48.800,00€l
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12015000011 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció
dels següents acords:
Primer.- ACCEPTAR la proposta de preus a aplicar, durant el període 15 d’agost a 31
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de desembre de 2018, per part l’empresa BASSOLS ENERGIA COMERCIAL, SL.,
amb NIF. B17653213, adjudicatària del contracte de subministrament d’energia
elèctrica de l’Ajuntament d’Olot.
Segon.- APROVAR i DISPOSAR la despesa d’import 48.800,00€, per fer front al
subministrament d’energia elèctrica efectuat durant el període 15 d’agost a 31 de
desembre de 2018.
La despesa anirà amb càrrec a la/les següents partides pressupostàries:
18.142.165.221000 “enllumenat públic”.................................24.500 €
18.150.920.221001 “enllumenat edificis Corporació”..............5.900 €
18.330.342.221004 “enllumenat edificis Esports i Lleure”.......6.400 €
18.400.333.221003 “enllumenat edificis Culturals”.................5.200 €
18.500.323.221002 “enllumenat edificis Ensenyament”.........6.800 €
Operació Referència
200220
200220

Tipus
Partida
Despeses 18142 165 221000
Despeses 18150 920 221001

Import
24500
5900

200220

Despeses 18330 342 221004

6400

200220

Despeses 18400 333 221003

5200

200220

Despeses 18500 323 221002

6800

Descripció
ENLLUMENAT PUBLIC
ENLLUMENAT EDIFICIS
CORPORACIO
ENLLUMENAT EDIFICIS
ESPORTS I LLEURE
ENLLUMENAT EDIFICIS
CULTURALS
ENLLUMENAT EDIFICIS
ENSENYAMENT

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

001

001

001

000

000

100

001

001

001

000

000

100

001

001

001

000

000

Tercer.- Notificar el present acord a l’empresa BASSOLS ENERGIA COMERCIAL.
S’aprova per unanimitat.
10.7. - PAGAMENT DE LA TAXA AL SGAE, SL CORRESPONENT ALS DRETS
D'AUTOR DE LA MUSICA DE LES FESTES DEL TURA
Núm. de referència : X2018039417

Antecedents
Vista la Factura núm. 1180651633, de data 22/11/2018, presentada per la SOCIEDAD
GENERAL DE AUTORES Y EDITORES, amb NIF. ESG28029643, en concepte de
recaptació de Drets d’Autor.
Vist l’informe emès, en data 18 de desembre de 2018, pel Director de l’Àrea de Festes
de l’Ajuntament d’Olot, proposant el pagament de l’esmentada factura, la qual fa
referència a la taxa a pagar en concepte de Drets d’Autor de la música de les festes
del Tura 2018.
Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de la Junta de Govern
Local, en virtut de la delegació efectuada per Decret de l’Alcaldia de data 26 de juny de
2015.
Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en vitut de la
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament mitjançant Decret de data 23
d’octubre de 2017.
Vist l’expedient administratiu núm: CC012018000682 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció
dels següents acords:
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Primer.- Aprovar la factura núm. 1180651633, de data 22/11/2018, presentada per la
SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y EDITORES, amb NIF ESG28029643,
d’import 9.159,66€, IVA inclòs, en concepte de Drets d’Autor de la música de les
Festes del Tura.
Segon.- Autoritzar i Disposar la despesa d’import nou mil cent cinquanta-nou euros
amb seixanta-sis cèntims (9.159,66€), IVA inclòs, amb càrrec a la partida
pressupostària 18 410 3381 227995 (Festes del Tura).
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 18410 338 227995

Import
9159.66

Descripció
FESTES DEL TURA

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

L’import total de la despesa es desglossa en 7.569,97€ de pressupost net i 1.589,69€
d’IVA calculat al 21%.
Tercer.- Fer el pagament de la factura presentada per la SOCIEDAD GENERAL DE
AUTORIES Y EDITORES.
Quart.- Notificar aquest acord a la SOCIEDAD GENERAL DE AUTORIES Y
EDITORES.
S’aprova per unanimitat.
11.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- ESTIMAR LA RECLAMACIÓ
PRESENTADA PEL SR. ****, PER DANYS OCASIONATS A UN VEHICLE.
Núm. de referència

: X2018022682

Vist l’escrit presentat per la representació del Sr. ****, en el que es formula reclamació
patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a un vehicle i atesos els
següents
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- En escrit de data 11 de juliol de 2018 (Registre General de l’Ajuntament
d’Olot, núm. E2018012041/12-07-2018), la Sra. ****, en nom i representació del Sr. ****
va formular reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys que va patir,
a principis del mes de juny, el vehicle propietat del Sr. ****, marca Ford, model
Tournedo Courier, matrícula ****, quan estava estacionat a l’aparcament que hi ha
entre l’Escola de Sant Roc i la pista d’atletisme. En l’escrit s’assenyala que, quan va
anar a buscar a el cotxe, se’l va trobar ple d’herba i amb petits bonys ocasionats per
les pedres que havia llençat una desbrossadora, a causa dels treballs de jardineria que
realitzaven unes brigades de treballadors de l’Ajuntament d’Olot. A la petició s’hi
acompanyen unes fotografies dels danys ocasionats al vehicle.
Segon.- En escrit de data 16 d’agost de 2018 (Registre General, núm. S2018019572)
es va requerir a la Sra. ****, per tal que aportés la documentació acreditativa de la
propietat del vehicle i la factura de la reparació dels danys que es reclamen. En
resposta a aquest requeriment, en data 5 de setembre de 2018, es va aportar la
següent documentació: fitxa tècnica del vehicle matrícula **** acreditativa de la
titularitat del Sr. ****; rebut del pagament de l’ITVTM del vehicle matrícula **** a nom
del Sr. ****; i pressupost de valoració de danys de 30 d’agost de 2018, emès per
“Tallers Sacrets, S.L.”, per un import de 441,25 euros, que és la quantitat que es
reclama.
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Tercer.- En informe del tècnic dels serveis de jardineria de l’Ajuntament d’Olot, de data
11 de desembre de 2018 (Ref.: NI022018002050), s’assenyala que l’aparcament
posterior de l’Escola de Sant Roc és un espai gestionat pels equips de manteniment
de l’Ajuntament d’Olot i que és cert que les brigades del Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC), dependents de l’Ajuntament d’Olot, van estar executant tasques de
manteniment durant la primera quinzena del mes de juny de 2018 en la ubicació que
manifesta el Sr. ****. Així mateix s’assenyala que tot i disposar de dispositius de
seguretat, és habitual que surtin cossos disparats de manera incontrolada; per la qual
cosa es reconeix la responsabilitat per danys al vehicle del Sr. ****.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, d’acord amb l’article 106.2 de la Constitució, assenyala que “els particulars
tenen dret a ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota
lesió que pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui
conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els
casos de força major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar
d’acord amb la Llei”. En igual sentit, l’article 81 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Aquests
articles determinen que la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques
sigui de caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui imprescindible acreditar que el
dany o lesió sofert pel reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal
dels serveis públics, en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense
intervenció estranya que pugui interferir alterant el nexe causal.
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis
causats als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels
serveis públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes
establerts per la legislació general sobre responsabilitat administrativa”
Segon.- La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques es basa en un
sistema de responsabilitat objectiva, la qual cosa implica que no cal que hi hagi culpa o
negligència, sinó únicament un funcionament normal o anormal dels serveis públics,
un dany avaluable econòmicament i una relació de causalitat entre un i altre. També
que el ciutadà afectat no tingui el deure jurídic de suportar aquest dany, que no hi hagi
força major i que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons l’estat dels
coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la producció
dels danys.
Així doncs, esdevé imprescindible acreditar que el dany o lesió sofert per la part
reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics,
en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció estranya
que pugui interferir alterant el nexe causal.
En el present cas, a la vista de l’informe del tècnic dels serveis de jardineria de
l’Ajuntament d’Olot, de data 11 de desembre de 2018, és raonable apreciar la relació
causal entre els danys reclamats i el funcionament dels serveis municipals, d’acord
amb els articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 66 del Decret legislatiu 2/2003, de
28 d‘abril, pel que fa a les competències atorgades als municipis en matèria de trànsit,
estacionament de vehicles i mobilitat; així com en el manteniment i conservació de

Mod_ACTS_DJGE

39

parcs i jardins públics.
Vist l’expedient administratiu SRP12018000017 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada de l’Àrea
d’Organització, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:
Primer.- Acceptar la reclamació patrimonial formulada pel Sr. ****, pels danys
ocasionats al vehicle matrícula ****, que estava correctament estacionat a
l’aparcament que hi ha entre l’Escola de Sant Roc i la pista d’atletisme, a causa d’uns
treballs de jardineria (sega d’herba) que realitzaven les brigades de jardineria de
l’Ajuntament d’Olot.
Segon.- Efectuar un pagament de QUATRE-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB
VINT-I-CINC CÈNTIMS (441,25.- €) a favor del Sr. ****, en concepte d’indemnització
pels danys ocasionats a un seu vehicle. Aquest pagament es farà a càrrec de la
partida: 18.130.920.224000 “Assegurances”.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 18130 920 224000

Import
441.25

Descripció
ASSEGURANCES

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 999 052 999 999

Aquest import s’ingressarà en el número de compte bancari que la persona
interessada ha de facilitar a les Oficines de Tresoreria; així mateix ha de passar per les
esmentades oficines municipals per signar la conformitat amb la indemnització rebuda
pels danys reclamants en aquest expedient administratiu.
11.2. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- ESTIMAR LA RECLAMACIÓ
PRESENTADA PEL SRA. ****, PER DANYS OCASIONATS A UN VEHICLE.
Núm. de referència

: X2018025226

Vist l’escrit presentat per la Sra. ****, en el que es formula reclamació patrimonial
contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a un vehicle i atesos els següents
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- En escrit de data 14 d’agost de 2018 (Registre General de l’Ajuntament d’Olot,
núm. E2018013770/14-08-2018), la Sra. **** va formular reclamació patrimonial contra
l’Ajuntament d’Olot, pels danys que va patir, a finals del mes de juliol, el vehicle de la
seva propietat marca Volkswagen, model Golf, matrícula ****, quan estava estacionat
davant l’empresa “Xuclà, Mecàniques del Fluvià, S.A.” a l’avinguda d’Europa d’Olot. En
l’escrit s’assenyala que, quan va anar a buscar a el cotxe, se’l va trobar brut d’herba i
amb petits bonys al cantó esquerra del vehicle, ocasionats per les pedres que havia
llençat una desbrossadora, a causa dels treballs de jardineria que realitzaven unes
brigades de treballadors de l’Ajuntament d’Olot. A la petició s’hi acompanyen unes
fotografies dels danys ocasionats al vehicle.
Segon.- En escrit de data 16 d’agost de 2018 (Registre General, núm. S2018019573)
es va requerir a la Sra. ****, per tal que aportés la documentació acreditativa de la
propietat del vehicle i la factura de la reparació dels danys que es reclamen. En
resposta a aquest requeriment es va rebre un escrit de data 31 d’agost de 2018
(Registre General, núm. E2018014409/31-08-2018), on s’aportava la següent
documentació: fitxa tècnica del vehicle matrícula **** acreditant la titularitat de la Sra.
****; i pressupost de valoració de danys de 30 d’agost de 2018, emès per “Opermovil,
S.L.”, per un import de 301,91 euros, que és la quantitat que es reclama.
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Tercer.- En informe del director tècnic de la Brigada Municipal i del tècnic dels serveis
de jardineria de l’Ajuntament d’Olot, de data 12 de desembre de 2018 (Ref.:
NI022018002053), s’assenyala que la Brigada Municipal és responsable del
manteniment de la mitjana de gespa de l’avinguda Europa i que els seu operaris van
estar realitzant feines de sega entre el 30 de juliol i el 3 d’agost de 2018, en la ubicació
que manifesta la Sra. ****. Així mateix s’assenyalen que tot i disposar de dispositius de
seguretat, és habitual que surtin cossos disparats de manera incontrolada; per la qual
cosa es reconeix la responsabilitat per danys al vehicle de la Sra. ****.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, d’acord amb l’article 106.2 de la Constitució, assenyala que “els particulars
tenen dret a ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota
lesió que pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui
conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els
casos de força major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar
d’acord amb la Llei”. En igual sentit, l’article 81 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Aquests
articles determinen que la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques
sigui de caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui imprescindible acreditar que el
dany o lesió sofert pel reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal
dels serveis públics, en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense
intervenció estranya que pugui interferir alterant el nexe causal.
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis
causats als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels
serveis públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes
establerts per la legislació general sobre responsabilitat administrativa”
Segon.- La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques es basa en un
sistema de responsabilitat objectiva, la qual cosa implica que no cal que hi hagi culpa o
negligència, sinó únicament un funcionament normal o anormal dels serveis públics,
un dany avaluable econòmicament i una relació de causalitat entre un i altre. També
que el ciutadà afectat no tingui el deure jurídic de suportar aquest dany, que no hi hagi
força major i que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons l’estat dels
coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la producció
dels danys.
Així doncs, esdevé imprescindible acreditar que el dany o lesió sofert per la part
reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics,
en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció estranya
que pugui interferir alterant el nexe causal.
En el present cas, a la vista de l’informe del director tècnic de la Brigada Municipal i del
tècnic dels serveis de jardineria de l’Ajuntament d’Olot, de data 12 de desembre de
2018, és raonable apreciar la relació causal entre els danys reclamats i el
funcionament dels serveis municipals, d’acord amb els articles 25 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril i 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‘abril, pel que fa a les competències
atorgades als municipis en matèria de trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat;
així com en el manteniment i conservació de parcs i jardins públics.
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Vist l’expedient administratiu SRP12018000023 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada de l’Àrea
d’Organització, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:
Primer.- Acceptar la reclamació patrimonial formulada per la Sra. ****, pels danys
ocasionats al vehicle matrícula ****, quan estava estacionat a l’avinguda d’Europa
d’Olot, a causa d’uns treballs de jardineria (sega d’herba) que realitzava la secció de
jardineria de la Brigada Municipal de l’Ajuntament d’Olot.
Segon.- Efectuar un pagament de TRES-CENTS UN EUROS AMB NORANTA-UN
CÈNTIMS (301,91.- €) a favor de la Sra. ****, en concepte d’indemnització pels danys
ocasionats a un seu vehicle. Aquest pagament es farà a càrrec de la partida:
18.130.920.224000 “Assegurances”.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 18130 920 224000

Import
301.91

Descripció
ASSEGURANCES

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
130 001 999 052 999 999

Aquest import s’ingressarà en el número de compte bancari que la persona
interessada ha de facilitar a les Oficines de Tresoreria; així mateix ha de passar per les
esmentades oficines municipals per signar la conformitat amb la indemnització rebuda
pels danys reclamants en aquest expedient administratiu.
12.1. - APROVAR ORDENACIONS DE DESPESES
Núm. de referència

: X2018039559

En relació a l’expedient CPG22018000149 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Aprovar la relació d’ordenacions de despeses annex núm. 18/045 per un import de
634.223,03 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
634223.03

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

S’aprova per unanimitat.
13.1. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CENTRE EXCURSIONISTA OLOT
Núm. de referència

: X2018039503

En relació a l’expedient CPG12018000233 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció, amb caràcter de concessió directa, a l’ entitat CENTRE
EXCURSIONISTA OLOT NIF: G17132747 per un import de 2.000,00 euros, amb
càrrec a la partida 18.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per
tal de signar i justificar el corresponent conveni.
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3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220
1808121001

Tipus
Partida
Despeses 18330 341 480002

Import
2000

Descripció
SUBVENCIONS ENTITATS
ESPORTIVES

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

S’aprova per unanimitat.
13.2. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB VOLEIBOL OLOT
Núm. de referència

: X2018039511

En relació a l’expedient CPG12018000234 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció, amb caràcter de concessió directa, a l’ entitat CLUB
VOLEIBOL OLOT NIF: G17153164 per un import de 300,00 euros, amb càrrec a la
partida 18.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per
tal de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220
1808120001

Tipus
Partida
Despeses 18330 341 480002

Import
300

Descripció
SUBVENCIONS ENTITATS
ESPORTIVES

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

S’aprova per unanimitat.
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13.3. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB VOLEIBOL OLOT
Núm. de referència

: X2018039513

En relació a l’expedient CPG12018000235 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció, amb caràcter de concessió directa, a l’ entitat CLUB
VOLEIBOL OLOT NIF: G17153164 per un import de 600,00 euros, amb càrrec a la
partida 18.330.341.48002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per
tal de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220
1808119001

Tipus
Partida
Despeses 18330 341 480002

Import
600

Descripció
SUBVENCIONS ENTITATS
ESPORTIVES

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

S’aprova per unanimitat.
13.4. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT GARROTXA RUGBY CLUB
Núm. de referència

: X2018039517

En relació a l’expedient CPG12018000236 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció, amb caràcter de concessió directa, a l’ entitat GARROTXA
RUGBY OLOT NIF: G17950528 per un import de 500,00 euros, amb càrrec a la
partida 18.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per
tal de signar i justificar el corresponent conveni.
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3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220
1808118001

Tipus
Partida
Despeses 18330 341 480002

Import
500

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS 100 001 001 001 000 000
ESPORTIVES

S’aprova per unanimitat.
13.5. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ESCOLA FUTBOL GARROTXA
Núm. de referència

: X2018039518

En relació a l’expedient CPG12018000237 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció, amb caràcter de concessió directa, a l’ entitat ESCOLA
FUTBOL GARROTXA NIF: G17309816 per un import de 250,00 euros, amb càrrec a
la partida 18.330.341.480002 “SUBVENICIONS ENTITATS ESPORTIVES”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per
tal de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220
1808117001

Tipus
Partida
Despeses 18330 341 480002

Import
250

Descripció
SUBVENCIONS ENTITATS
ESPORTIVES

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

S’aprova per unanimitat.
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13.6. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB HORSEBALL LA GARROTXA
Núm. de referència

: X2018039521

En relació a l’expedient CPG12018000238 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció, amb caràcter de concessió directa, a l’ entitat CLUB
HORSEBALL LA GARROTXA NIF: G17885294 per un import de 400,0 euros, amb
càrrec a la partida 18.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per
tal de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220
1808116001

Tipus
Partida
Despeses 18330 341 480002

Import
400

Descripció
SUBVENCIONS ENTITATS
ESPORTIVES

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

S’aprova per unanimitat.
13.7. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB TENIS TAULA OLOT
Núm. de referència

: X2018039522

En relació a l’expedient CPG12018000239 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció, amb caràcter de concessió directa, a l’ entitat CLUB TENIS
TAULA OLOT NIF: G17810458 per un import de 400,00 euros, amb càrrec a la partida
18.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per
tal de signar i justificar el corresponent conveni.
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3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220
1808115001

Tipus
Partida
Despeses 18330 341 480002

Import
400

Descripció
SUBVENCIONS ENTITATS
ESPORTIVES

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

S’aprova per unanimitat.
13.8. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB TENIS TAULA OLOT
Núm. de referència

: X2018039528

En relació a l’expedient CPG12018000240 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció, amb caràcter de concessió directa, a l’ entitat CLUB TENIS
TAULA OLOT NIF: G17810458 per un import de 500,00euros, amb càrrec a la partida
18.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per
tal de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220
1808114001

Tipus
Partida
Despeses 18330 341 480002

Import
500

Descripció
SUBVENCIONS ENTITATS
ESPORTIVES

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

S’aprova per unanimitat.
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13.9. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB ESCACS OLOT
Núm. de referència

: X2018039529

En relació a l’expedient CPG12018000241 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció, amb caràcter de concessió directa, a l’ entitat CLUB
ESCACS OLOT NIF: G17251364 per un import de 299,00 euros, amb càrrec a la
partida 18.330.341.480002 “SUBVENIONS ENTITATS ESPORTIVES”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per
tal de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220
1808113001

Tipus
Partida
Despeses 18330 341 480002

Import
299

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS 100 001 001 001 000 000
ESPORTIVES

S’aprova per unanimitat.
13.10. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB NAN OLIVERAS
Núm. de referència

: X2018039530

En relació a l’expedient CPG12018000242 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció, amb caràcter de concessió directa, a l’ entitat CLUB NAN
OLIVERAS NIF: G55331847 per un import de 400,00 euros, amb càrrec a la partida
18.330.341.480002 “SUBVENICONS ENTITATS ESPORTIVES”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per
tal de signar i justificar el corresponent conveni.
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3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220
1808112001

Tipus
Partida
Despeses 18330 341 480002

Import Descripció
400
SUBVENCIONS ENTITATS
ESPORTIVES

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

S’aprova per unanimitat.
13.11. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ESCOLA PIA
Núm. de referència

: X2018039531

En relació a l’expedient CPG12018000243 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció, amb caràcter de concessió directa, a l’ entitat ESCOLA PIA
NIF: R1700058I per un import de 600,00 euros, amb càrrec a la partida
18.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per
tal de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220
1808111001

Tipus
Partida
Despeses 18330 341 480002

Import
600

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS 100 001 001 001 000 000
ESPORTIVES

S’aprova per unanimitat.
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13.12. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB TENIS OLOT
Núm. de referència

: X2018039532

En relació a l’expedient CPG12018000244 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció, amb caràcter de concessió de concurrència comptetitiva, a l’
entitat CLUB TENIS OLOT NIF: G17094319 per un import de 250,00 euros, amb
càrrec a la partida 18.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per
tal de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220
1800014074

Tipus
Partida
Despeses 18330 341 480002

Import
250

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS 100 001 001 001 000 000
ESPORTIVES

S’aprova per unanimitat.
13.13. - APROVAR SUBVENCIÓ AL CLUB TENIS OLOT
Núm. de referència

: X2018039533

En relació a l’expedient CPG12018000245 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 de concessió de concurrència competitiva, a l’
entitat CLUB TENIS OLOT NIF: G17094319 per un import de 240,00 euros, amb
càrrec a la partida 18.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per
tal de signar i justificar el corresponent conveni.
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3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220
1800014073

Tipus
Partida
Despeses 18330 341 480002

Import
240

Descripció
SUBVENCIONS ENTITATS
ESPORTIVES

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

S’aprova per unanimitat.
13.14. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CENTRE EXCURSIONISTA OLOT
Núm. de referència

: X2018039537

En relació a l’expedient CPG12018000246 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció, amb caràcter de concessió de concurrència competitiva, a l’
entitat CENTRE EXCURSIONISTA OLOT NIF: G17132747 per un import de 300,00
euros, amb càrrec a la partida 18.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS
ESPORTIVES”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per
tal de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220
1800014072

Tipus
Partida
Import
Despeses 18330 341 480002 180014072

Descripció
SUBVENCIONS ENTITATS
ESPORTIVES

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

S’aprova per unanimitat.
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13.15. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB TENIS OLOT
Núm. de referència

: X2018039538

En relació a l’expedient CPG12018000247 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció, amb caràcter de concessió de concurrència competitiva, a l’
entitat CLUB TENIS OLOT NIF: G17094319 per un import de 250,00 euros, amb
càrrec a la partida 18.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per
tal de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220
1800014071

Tipus
Partida
Despeses 18330 341 480002

Import
250

Descripció
SUBVENCIONS ENTITATS
ESPORTIVES

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

S’aprova per unanimitat.
13.16. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ESPLAIS DE LA GARRTOXA
Núm. de referència

: X2018039542

En relació a l’expedient CPG12018000248 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció, amb caràcter de subvenció nominativa, a l’ entitat CLUB
ESPLAIS DE LA GARROTXA NIF: G17283979 per un import de 1.600,00 euros, amb
càrrec a la partida 18.500.326.480087 “SUBV. ESPLAIS DE LA GARROTXA”.
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
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la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220
1808110001

Tipus
Partida
Despeses 18500 326 480087

Import Descripció
1600
SUBV. ESPLAIS DE LA
GARROTXA

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

S’aprova per unanimitat.
13.17. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS SANT ROC
Núm. de referència

: X2018039545

En relació a l’expedient CPG12018000249 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció, amb caràcter de concessió directa, a l’ entitat ASSOCIACIÓ
VEÏNS SANT ROC NIF: G17041658 per un import de 2.000 euros, amb càrrec a la
partida 18.100.912.480026 “TRANSFERENCIES ALCALDIA”.
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
200220
1808163001001
Despeses

Partida
18100 912 480026

Import
2000

Descripció
TRANSFERENCIES
ALCALDIA

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

S’aprova per unanimitat.
14.1. - APROVAR RENÚNCIA DE SUBVENCIÓ DE L'ENTITAT CLUB SKATE OLOT
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Núm. de referència

: X2018039481

En relació a l’expedient CPG12018000230 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 renúncia de la subvenció atorgada, amb caràcter concurrència competitiva,
de l’ entitat CLUB SKATE OLOT NIF: G55196778 per un import de 367.57 euros, amb
càrrec a la partida 18.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”.
Operació Referència
200220
1800014046

Tipus
Partida
Despeses 18330 341 480002

Import Descripció
-367.57 SUBVENCIONS ENTITATS
ESPORTIVES

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

S’aprova per unanimitat.
14.2. - APROVAR RENÚNCIA DE SUBVENCIÓ DE L'ENTITAT CLUB ESCACS
OLOT
Núm. de referència

: X2018039490

En relació a l’expedient CPG12018000231 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 renúncia de la subvenció atorgada, amb caràcter concurrència competitiva,
de l’ entitat CLUB ESCACS OLOT NIF: G17251364 per un import de 200.00 euros,
amb càrrec a la partida 18.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS
ESPORTIVES”.
Operació Referència
200220
1800014007

Tipus
Partida
Despeses 18330 341 480002

Import
-200

Descripció
SUBVENCIONS ENTITATS
ESPORTIVES

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

S’aprova per unanimitat.
14.3. - APROVAR RENÚNCIA DE SUBVENCIÓ DE L'ENTITAT CLUB ESCACS
OLOT
Núm. de referència

: X2018039491

En relació a l’expedient CPG12018000232 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Aprovar la renúncia de la subvenció atorgada, amb caràcter concurrència competitiva,
de l’ entitat ASSOCIACIÓ ESPORTIVA GASTANT KEKS NIF: G55031587 per un
import de 250,00 euros, amb càrrec a la partida 18.330.341.480002 “SUBVENCIONS
ENTITATS ESPORTIVES”.
Operació Referència
200220
1800014003

Tipus
Partida
Despeses 18330 341 480002

Import
-250

Descripció
SUBVENCIONS ENTITATS
ESPORTIVES

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

S’aprova per unanimitat.
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15.1. - APROVAR CERTIFICACIONS D'OBRA
Núm. de referència

: X2018039552

En relació a l’expedient CPG22018000148 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.3 de CONSTRUCCIONS J.PALLAS SL MILLORA DELS
ERVEIS HIGIÈNICS I DE PAVIMENTS ESCOLA D’ART D’OLOT amb càrrec a la
partida 18.500.324.63210 “ACTUACIONS ESCOLA D’ART D’OLOT” per un import de
68.660,27 euros.
Aprovar la certificació n.1 de CONSTRUO CONSTRUCCIONS GENERALS,SL
corresponent a les obres D’INTEGRACIÓ URBANA DEL SOLAR DE CAN SAU amb
càrrec a la partida 18.140.1532.61911 “ACTUACIONS NUCLI ANTIC” per un import de
12.727,83 euros.
Aprovar la certificació n.1 de CONSTRUO CONSTRUCCIONS GENERALS,SL
corresponent a les obres DE REURBANITZACIÓ I IMPERMEABIITZACIÓ DE LA
PLAÇA DEL MIG. PROJECTE MODIFICAT amb càrrec a la partida
18.140.1532.61907 “RENOVACIÓ PAV. PLAÇA DEL MIG” per un import de 50.122,00
euros.
Aprovar la certificació n.1 de JOSEP VILANOVA SA corresponent a les obres de
PROJECTE DE CONSERVACIÓ I MILLORA DE LA INFRAESTRUCTURA VIÀRIA A
DIVERSOS CARRERS DE LA CIUTAT ANY 2018 FASE II amb càrrec a la partida
18.140.1532.61904 “RENOVACIÓ VORERES” per un import de 29.784,39 euros.
Aprovar la certificació n.4 de JOSEP VILANOVA SA corresponent a les obres de
PROJECTE DE CONSERVACIÓ I MILLORA DE LA INFRAESTRUCTURA VIÀRIA A
DIVERSOS CARRERS DE LA CIUTAT amb càrrec a la partida 18.140.1532.61904
“RENOVACIÓ VORERES” per un import de 5.611,61 euros.
Aprovar la certificació n.2 de JOSEP VILANOVA SA corresponent a les obres de
PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE CAMINS VEÏNALS DE BATET. DESGLOSSAT
FASE II amb càrrec a la partida 18.140.1532.61900 “CAMINS DE BATET (LALLET)”
per un import de 1.275,98 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
168182.08

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

S’aprova per unanimitat.
16.1. - APROVAR ENDOSSAMENT DE FACTURA DE JOSEP VILANOVA SA A
FAVOR DE BBVA
Núm. de referència : X2018039555

En relació a l’expedient CP022018000017, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Autoritzar l’endossament de la factura núm. 160-2018 JOSEP VILANOVA SA per un
import de 29.784,39 euros corresponent a les ores de MILLORA
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INFRAESCTRUCTURA VIÀRIA A DIVERSOS CARRERS D'OLOT al BBVA al c.c.
****.
Totes les despeses que generi aquest endossament aniran a càrrec d’JOSEP
VILANOVA SA
Operació
200240

Referència

Tipus Partida
Despeses
99999

Import
29784.39

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

S’aprova per unanimitat.
16.2. - APROVAR ENDOSSAMENT DE FACTURA DE JOSEP VILANOVA SA A
FAVOR DE BBVA
Núm. de referència : X2018039557

En relació a l’expedient CP022018000018, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Autoritzar l’endossament de la factura núm. 159-2018 JOSEP VILANOVA SA per un
import de 5611.61 euros corresponent a les obres de MILLORA DE LA
INFRAESTRUCURA DE DIVERSOS CARRERS D'OLOT al BBVA al c.c. ****.
Totes les despeses que generi aquest endossament aniran a càrrec d’JOSEP
VILANOVA SA
Operació
200240

Referència

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
5611.61

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

S’aprova per unanimitat.
17.1. - APROVAR DEVOLUCIÓ DE FIANÇA
Núm. de referència

: X2018039546

En relació a l’expedient CPG22018000147 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Vistos els informes tècnics aprovar la següent fiança per tal de poder procedir a la
seva devolució de la partida no pressupostària que correspongui.
INTERESSAT

IMPORT

BELL CORBERA, SL

300,00

S’aprova per unanimitat.
18. - ACCEPTAR SUBVENCIÓ
Núm. de referència

: X2018029748

En relació a l’expedient SRE12018000003 d’acceptació de subvenció la contenció de
la Plaga de l’eruga del Boix i antecedents corresponents, el regidor delegat d'
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Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1.- Acceptar la subvenció atorgada per DIPUTACIÓDE GIRONA, la contenció de la
Plaga de l’eruga del Boix, per un import de 18.000 €.
2.- Agrair a la DIPUTACIÓ DE GIRONA,, la concessió de l’esmentada subvenció.
3.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als
afectes de fiscalització.
El termini de justificació de la subvenció finalitza el 15 de febrer de 2019.
4.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de
Seguretat Social.
5.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari vinculat
amb l’expedient.
S’aprova per unanimitat.
19.1. - LIQUIDACIÓ DE LES CEM PER LES OBRES DE REURBANITZACIÓ DE LA
PLAÇA DEL MIG ZONA A (OBRA EN ÀMBIT PÚBLIC).
Núm. de referència : X2017029967

El Ple de l’Ajuntament d’Olot, en sessió ordinària celebrada el dia 19 de desembre de
2017, va aprovar l’acord d’imposició/ordenació de contribucions especials de millores
per les obres “Reurbanització de la Plaça del Mig Zona A (obra en àmbit públic)”. A
l’expedient hi figurava la relació individualitzada de les quotes a satisfer per a cada un
dels propietaris afectats.
Al punt segon de l’ acord s’establia: “Ordenar les contribucions especials per a aquetes
obres d’ acord a les dades següents:
Cost
projectes/
direcció
d’obra
14.646,55€

Cost
execució
obra

Cost total
obra

272.470,72€

287.117,27€

Subvencions
O ajudes

0,00€

Cost
suportat
ajuntament
287.117,27€

%CEM
(*)base
imposable

Import CEM

50%

143.558,63€

(*) Atenent a la naturalesa específica de l ‘obra i a la ponderació de l’ interès public i privat. El percentatge
fixat està degudament justificat dins de l’ expedient, als informes tècnics corresponents.

El pressupost té caràcter merament preventiu i si el cost efectiu fos major o menor que
el previst es farà la corresponent regularització amb la liquidació definitiva, una vegada
feta la corresponent liquidació de les obres.
L’article 33.3 del Reial Decret Legislatiu estableix que les contribucions especials de
millores meriten en el moment d’ acabament de les obres.
Les obres en qüestió han finalitzat i s’ha practicat la liquidació definitiva de l’obra. En
conseqüència cal procedir a la regularització de les seves contribucions especials de
millores. El cost definitiu de les obres, ha estat inferior al previst tal com es detalla
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seguidament:
Concepte

Cost
definitiu (*)

Diferència

287.117,27€

240.702,91€

46.414,36€

0,00€
287,117,27€

0,00€
240.702,91€

0,00€
46.414,36€

(*) Cost definitiu
projectes/direcció
Cost definitiu de l’obra:

16.346,43€
224.356,48€

(+) cost de
l’obra
(-) Subvencions
(=) Cost
suportat

Cost

Diferència (%)

%
CEM

Import a
regularitzar

-16,165645%
50%

23.207,18€

-16,165645%

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Procedir a la regularització de les quotes imputades als interessats en
concepte de contribucions especials de millores per les obres “Reurbanització de la
Plaça del Mig Zona A (obra en àmbit públic)”, reduint cada una d’elles amb un
16,165645%.
Segon.- És per això que correspon la baixa/devolució del 48,496935% dels rebuts
generats i estaven previstos per satisfer com a 3a PART el dia 30/11/2018.
S’aprova per unanimitat.
20.1. - REGULARITZACIÓ DE LES QUOTES PER REURBANITZACIÓ PLAÇA DEL
MIG ZONA B (OBRA EN ÀMBIT PRIVAT)
Núm. de referència

: X2017030190

Amb data 20 de desembre de 2017 es va aprovar el Conveni:
Conveni per a l’ execució en projecte Unitari d’Obres a la Plaça del Mig d’ Olot /
Reurbanització de la plaça pública de la superfície / Rehabilitació del sostre comunitari
privat del dessota de la plaça.
L’ esmentat conveni especificava:
“Cost total de l’obra en àmbit privat (zona B del plànol adjunt): 185.824,36 euros (IVA
inclòs). Aquest cost serà finançat en un 100 per 100 per la comunitat de Propietaris de
la Plaça del Mig. A tal efecte, l’Ajuntament pagarà al contractista la quantitat final de l’
obra i emetrà a la comunitat de Propietaris de la Plaça del Mig una factura amb
desglossament de la base imposable, tipus d’IVA i quota d’IVA”.
“Dins dels costos totals de l’ obra –àmbit A i àmbit B- de 472.941,63 euros (IVA inclòs)
hi ha 24.125,44€ (IVA inclòs) que corresponent al projecte i direcció tècnica. D’
aquesta quantitat hi ha 14.646,55€ (IVA inclòs) imputats a la part pública (Zona A) i la
resta de 9.478,89€ (IVA inclòs) a la part privada (Zona B)
“Totes les expressades quantitats seran objecte de liquidació final en més o en menys,
una vegada executada i recepcionada l’obra per part de l’ Ajuntament d’ Olot.”
“La Comunitat de Propietaris de la Plaça del Mig transferirà al compte corrent que
indiqui l’Ajuntament d’Olot el 85% del cost de l’obra en l’àmbit privat, és a dir, la
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quantitat de 157.950,71€. Aquesta transferència es farà abans del dia 10 de gener de
2018”.
L’únic propietari afectat pel conveni en relació a la ZONA B és la COMUNITAT DE
PROPIETARIS DE LA PLAÇA DEL MIG, al qual se li va notificar la liquidació núm.
ALA-2018-600003 d’import 185.824,36€
Les obres en qüestió han finalitzat i s’ha practicat la liquidació definitiva de l’obra. El
cost definitiu de les obres ha estat inferior al previst i per tal procedeix la regularització
de les quotes esmentades al conveni.
En concret el costos definitius imputables a la Zona B són els següents:
Cost
projectes/
direcció d’obra
10.579,01€

Cost
execució
obra

Cost total
obra

145.205,51€

155.784,52€

Reducció % en relació
al pressupost inicial
(185.824,36€)

16,165717%

Vist l expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada
d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Procedir a la regularització de la quota per Reurbanització Plaça del Mig
Zona B (Obra en àmbit privat) modificant la quota inicial fixada de 185.824,26€ (IVA
inclòs) per la nova quota de 155.784,52€ (IVA inclòs) (diferència de 30.039,84€ (IVA
inclòs).
Segon.- Donar de baixa l’import corresponent al 15% pendent d’ingressar per l’import
de 27.873,65€ (IVA inclòs).
Tercer.- Procedir a la devolució a la COMUNITAT DE PROPIETARIS DE LA PLAÇA
DEL MIG de l’import de 2.166,19€ (IVA inclòs) corresponent a la diferència entre els
157.950,71€ (IVA inclòs) ingressats segons disposava el conveni i 155.784,52€(IVA
inclòs), quantitat definitiva derivada de la liquidació de l’obra.
Quart.- Procedir a la regularització corresponent a nivell de facturació.
S’aprova per unanimitat.
21.1. - PROJECTE DE CAMÍ VERD DE CAN SERRA.- Proposant aprovar
definitivament
Núm. de referència

: X2018031237

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot, en la sessió celebrada el dia 18
d’octubre de 2018 va adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment el projecte de
camí verd de Can Serra al barri de Bonavista, redactat per l’arquitecte Simó Roca en
data setembre 2018.
Vist que el referit projecte es va exposar al públic pel termini de trenta dies en el
Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 212 de data 6 de novembre de 2018.
Vist que durant el termini en el qual ha estat exposat al públic no s’han presentat
al·legacions ni suggeriments de cap tipus.
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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 UPOM2018000034, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat
de Serveis urbans, Espai públic i
infraestructures i obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte de camí verd de Can Serra al
barri de Bonavista, redactat per l’arquitecte Simó Roca en data setembre 2018, amb el
benentès que durant l’execució de les obres es tindran en compte les consideracions
de l’informe del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al web de
l’ajuntament.
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
S’aprova per unanimitat.
22.1. - PROJECTE BÀSIC-EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DE LA PROLONGACIÓ
DEL CARRER NARCÍS PAULIS.- Proposant resoldre al·legació
Núm. de referència

: X2018004584

Vist que la Junta de Govern Local de data 22 de novembre de 2018 va adoptar, entre
d’altres, l’acord d’aprovar definitivament el projecte bàsic-executiu d’urbanització de
la prolongació del carrer Narcís Paulis, redactat per Plana Hurtós enginyers, SLP
en data juny de 2018.
Vist que en el mateix acord es va resoldre l’Al·legació presentada per la sra. ****i
sr. ****.
Vist que per error material, no es va resoldre l’al·legació presentada en data 24 d’agost
de 2018 i amb número de registre d’entrada E2018014146 pel Sr. **** i la sra. ****.
Vist l’informe emès pel Director de l’Àrea d’Infraestructura i Obra pública en data 18 de
desembre de 2018 el qual es transcriu a continuació:
“Antecedents
1. La JGL de l’Ajuntament d’Olot va adoptar l’acord d’aprovació definitiva del projecte
d’urbanització de la prolongació del carrer Narcís Paulís, previ informe tècnic sobre les
alegacions presentades en el termini d’informació pública.
2. En aquest informe es va constar una única al.legació, la presentada per Quim
Puigdevall i Clara Nogareda.
3. Per error material, no constava identificada com al.legació al projecte en qüestió, la
instància presentada en data 24 d’agost de 2018 per ****i ****.
Objecte
Es objecte d’aquest informe estudiar i elevar conclusions a la Junta de Govern Local sobre
la instància presentada per ****i ****en data 24 d’agost de 2018, que hauria d’haver estat
incorporada a l’expedient de tramitació del projecte d’urbanització.
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Consideracions
Els aspectes plantejats en l’al.legació i la seva relació amb l’objecte i abast del projecte de les
obres d’urbanització és el següent:
Objecte 1 de l’al.legació: Cal que en la posterior fase d’establiment de finançament del
projecte, l’aportació municipal superi la mínima legal, justificat per:
- El projecte no aporta valor afegit ni benefici específic a les finques que hi terminegen.
- L’aparcament del carrer Narcís Paulís està sobresaturat per l’activitat del Tanatori Besora.
- La canalització d’aigües pluvials beneficia sobretot altres finques de l’entorn no afectades a la
financiació de l’obra.
- L’entorn i activitat econòmica a Les Cols és un referent nacional i internacional qe aporta un
turisme d’alta qualitat a la ciutat.
Consideracions tècniques:
-La necessitat del projecte d’obres d’urbanització emana del POUM, que afecta el tram de
carrer objecte del projecte com espai de vialitat en el sol urbà i no l’inclou en cap polígon
d’actuació.
-El tram existent i urbanitzat del carrer Narcís Paulís (entre la Ctra la Canya i Hipòlit Lázaro), té
una ordenació de trànsit en sentit únic i una implantació de places d’aparcament lliure, que
donen servei als usos residencials i a activitats comercials tant del mateix tram de carrer com
de l’entorn pròxim de la carretera de la Canya -on no hi ha aparcament-, entre les quals hi ha però no exclusivament- el Tanatori Besora.
-La xarxa de clavegueram està dimensionada amb criteris d’inundabilitat generals del conjunt
de cada conca urbana, per tant, els diàmetres s’inicien en els mínims cnstructius de 30 a 40cm
i creixen progressivament al apropar-se al col.lector general conforme la línia va recollint aigua
i el cabal transportat augmenta. En el cas del projecte del carrer Narcís Paulís el dimensionat
hidràulic fixa un diàmetre de 800 mm, en el qual el cabal transportat que prové d’aigües amunt
de la conca supera el cabal recollit en el tram de carrer de nova obertura.
- No és objecte del projecte d’obres d’urbanització quantificar el benefici del projecte sobre les
finques colindants i la seva participació en el repartiment de les càrregues de la urbanització,
sinó del procediment pel finançament de les obres que es fixi oportunament.
Proposta tècnica de modificació del projecte d’obres d’urbanització: Cap
Motiu 2 de l’al.legació: No pavimentar la vorera que llinda amb el Mas les Cols, o deixar-ho
per una segona fase.
Informe tècnic: El projecte dona continuïtat a la traça i als serveis públics al carrer Narcís Paulís
en el sentit previst al POUM. De cara a reconèixer la singularitat del tram, inclou el tractament
especial de la vorera que ressegueix el Mas, en la qual es conserven les rasants de l’esplanada
en el contacte del mur, es fa un pas d’ample mínim pavimentat a tocar de la calçada que és
necessari per drenatge, durabilitat i conservació dels itineraris a peu i es dota d’enllumenat
ornamental el mur de pedra de la Casa de Les Cols. El projecte està estructurat en 2 fases. En
la primera es preveuen les obres mínimes de servei bàsics d’urbanització com els paviments,
drenatge, enllumenat, altres serveis. En la segona, l’enllumenat ornamental el mur de pedra de
la Casa de Les Cols. Es considera que el contingut i estructura de fases que té el projecte es
completament adient als seus objectius i que treure la banda del paviment de la banda del Mas
no representa cap avantatja ni qualitativa i ni quantitativament significativa.
Proposta tècnica de modificació del projecte d’obres d’urbanització: Cap

Motiu 3 de l’al.legació: Disminuir la contaminació de l’enllumenat públic viari del projecte
Informe tècnic: L’enllumenat viari s’ajusta a la normativa vigent del ‘Reglamento de Eficiencia
Energética del Alumbrado Exterior’. Per poder obtenir les condicions de nivell de llum i
uniformitat a un cost raonable, la solució projectada amb 4 fanals de 8 metres i pàmpols de leds

Mod_ACTS_DJGE

61

amb un factor d’emissió de flux a l’hemisferi superior del 0% és completament adequada.
Proposta tècnica de modificació del projecte d’obres d’urbanització: Cap

Motiu 4 de l’al.legació: Augmentar el diàmetre dels col.lectors d’aigües pluvials.
Informe tècnic: Tal com s’ha dit, la xarxa de clavegueram està dimensionada amb criteris
d’inundabilitat generals de cada conca urbana, per tant, els diàmetres creixen al apropar-se al
col.lector general conforme la línia transporta més aigua. En el cas del projecte del carrer
Narcís Paulís el dimensionat hidràulic del col.lector principal de trasport d’aigües pluvials es fixa
en un diàmetre de 800 mm, i està calculat amb un model hidràulic del conjunt de la conca per a
precipitacions de període de retorn de fins a 10 anys. El funcionament hidràulic del tram
projectat està influenciat pel funcionament dels trams contigus aigües amunt i aigües avall. Per
tant, aquestes obres de nova urbanització són correctes, però un cop entrin en funcionament
s’hauran d’acompanyar d’obres d’ajustament de la resta de la línia a les previsions del model
hidràulic. Aquestes obres complementàries i les tasques de manteniment que pertoquin no
formen part de l’objecte del projecte d’urbanització el qual està ben redactat.
Proposta tècnica de modificació del projecte d’obres d’urbanització: Cap

Conclusió
1.
2.
3.
4.

Donar comptes d’aquest informe a la Junta de Govern Local.
Incorporar-lo a l’expedient de tramitació del projecte.
Reafirmar l’acord d’aprovació definitiva del projecte.
Remetre als senyors ****I **** a que vigilin els posteriors acords i procediments que
segueixin a l’aprovació del projecte de cara a personar-s’hi i fer constar les
consideracions que estimin oportunes, algunes de les quals han inclòs en aquesta
al.legació i que no poden ser analitzades ara en no formar part de l’objecte d’un
projecte d’obres d’urbanització.”

En relació a l’expedient UPL12018000002, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat
de Serveis urbans, Espai públic i
infraestructures i obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- DESESTIMAR en tots els seus extrems l’escrit d’al·legacions presentat per
part del sr. **** i la sra. ****, en data 24 d’agost de 2018 i amb registre d’entrada
RE2018014146, d’acord amb l’informe emès pel Director de l’Àrea d’Infraestructura i
Obra pública en data 18 de desembre de 2018, que s’adjunta a l’expedient i s’aprova a
efectes de motivació.
SEGON.- RATIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local de data 22 de novembre de
2018, d’aprovació definitiva del projecte bàsic-executiu d’urbanització de la
prolongació del carrer Narcís Paulís, redactat per Plana Hurtós enginyers, SLP en
data juny de 2018.
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució al sr. **** i la sra. ****, amb l’advertiment
que estiguin al cas dels posteriors acords i procediments que segueixin a l’aprovació
del projecte de cara a personar-s’hi i fer constar les consideracions que estimin
oportunes, algunes de les quals han inclòs en aquesta al.legació i que no poden ser
analitzades ara en no formar part de l’objecte d’un projecte d’obres d’urbanització
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S’aprova per unanimitat.
23.1. - REHABILITACIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AL C DE SANTA
SABINA N.0014
Núm. de referència : X2018020807

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per REHABILITACIÓ
D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, al C DE SANTA SABINA N.0014, del municipi
d’Olot.
Identificació de l’expedient: OMA32018000070
Situació: C DE SANTA SABINA N.0014
UTM: : 7006408
1.- En data 28/06/2018, ****, representats per ****, presenta projecte d’obres majors
per REHABILITACIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, amb situació al carrer C
DE SANTA SABINA N.0014, d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per
MONTSERRAT GOU JUVINYA.
2.- En data 23/10/2018l’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 NO CONSOLIDAT Zona suburbana
d’intensitat 2 (clau 11.2)
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de
Catalunya, estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les
llicències d’obres. És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret
Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme.
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local,
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 30 de juny de 2015, que va delegar
aquesta competència en aquest òrgan municipal.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar a ****, representats per ****, representat per ****, llicència d’obres
(OMA32018000070), per REHABILITACIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, amb
situació al C DE SANTA SABINA N.0014, del municipi d’Olot, d’acord amb el projecte
redactat per MONTSERRAT GOU JUVINYA.
SEGON. Informar que no podran inciar-se les obres en tant no es doni compliment als
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències
d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran
les corresponents actuacions sancionadores.
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TERCER. El termini per començar les obres és de 12 mesos i el termini per acabar-les
és de 24 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir
qualsevol d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no
s’han acabat les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a
l’ordenament urbanístic vigent.
QUART.Donar compte de l’ingrès de les liquidació/ns que es detalla/en
seguidament: CRA2018600053
Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per: Un pressupost de: 61837.02 euros
Base liquidable (3)
61837.02

Drets % bonificació
1978.78
0

Drets definitius
1978.78

Taxes
311.00

Total Drets
2289.78

Garanties:
Garantia de gestió de residus: 300.00 euros
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties

Euros
2289.78
300.00

CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats.
Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local
en sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de
Govern Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010.
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers.
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin.
3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a
l’interessat de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el
propi interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta
petició.
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos
així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i
podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de
l’Ajuntament, amb càrrec a l’interessat.
5.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar, una pròrroga del termini d’inici i/o final
de l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui.
De no existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència
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assenyalat a l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar
les obres.
6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no
podran envair l’espai públic.
7.- Els desguassos interiors de l’edifici hauran de contenir el corresponent sifó inodor.
8.- Es prohibeix practicar als soterranis qualsevol obra que afecti la via pública o
terrenys del seu domini.
9.- No es permet que com a conseqüència de l’execució de les obres, s’embrutin els
embornals de la via pública, essent obligació del promotor l’adopció de les mesures
adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de
la fiança dipositada en concepte de moviment de terres o runes i reposició de
paviments.
10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model,
rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la
corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència.
11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís,
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal.
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o
que afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació
vigent.
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les
prestacions de la Seguretat Social.
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la
corresponent llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals
que causi.
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En
cas d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les
sancions que corresponguin.
Condicions particulars
1. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: Document signat per contractista o
contractistes assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra, així com documentació
que acrediti la seva condició de contractista.
2. Tot i tractar-se d'una edificació inclosa en un polígon d’actuació urbanística (PA
17.03) pendent de desenvolupament, s’autoritzen les obres projectades en aplicació
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de l’establert a la Disposició Transitòria Segona del POUM, al tractar-se d’obres que
no modifiquen ni amplien la volumetria de l’edifici.
3. Tot i tractar-se d'una edificació en volum disconforme amb el Pla d’ordenació
urbanística municipal (POUM), per no ajustar-se a l’ordenació d’edificació entre
mitgeres del planejament, s'autoritza l'obra considerada de consolidació i rehabilitació,
cas admès segons article 125 del POUM i article 108.4 de la Llei d’urbanisme (Decret
Legislatiu 1/2010).
4. Aquesta llicència autoritza les obres de rehabilitació de l’edifici previstes la projecte
presentat, que no inclou cap edificació auxiliar al fons del pati no edificable segons
l’ordenació del POUM.
5. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres
elements propis de l’obra.
6. S’imposa una fiança de 300,00 € per garantir la correcta gestió de residus generals
per l’obra d’acord amb l’establert a l’Ordenança fiscal 2.2.1. La fiança s’haurà de
dipositar en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de
notificació de la concessió de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta llicència queda
supeditada a l’ingrés de la fiança en el termini esmentat.
7. 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.
8. D’acord amb el Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari aprovat per Real
Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, i el Reial Decret 417/2006, de 7 d'abril, pel
qual es desenvolupa el text refós de la Llei del cadastre immobiliari, el termini per
declarar l’alteració cadastral és de 2 mesos a partir del dia següent a la data de
finalització de l’obra. A aquests efectes caldrà adreçar-se a l’Oficina d’atenció al
ciutadà (OAC) de l’Ajuntament d’Olot. Cal aportar la següent documentació: 1) Plànol
de situació i d'emplaçament, 2) Plànols definitius de cada planta, 3) Certificat final
d'obra, 4) Fotografia/es de la/les façana/es (10x15), 5), fotocòpia DNI del titular i 6)
Fotocòpia de les escriptures de propietat de la finca, (si cal). Tota la documentació es
pot adjuntar en format digital, o enviar-ho a cadastre@olot.cat.
S’aprova per unanimitat.
23.2. - CONSTRUCCIÓ DE NAU INDUSTRIAL DE MAGATZEM, EXPOSICIÓ I
VENDA DE RECANVIS DE L'AUTOMÒBIL C DE FRANÇA N.0023
Núm. de referència

: X2018029139

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de IMMO BOSMER SLU per
CONSTRUCCIÓ DE NAU INDUSTRIAL DE MAGATZEM, EXPOSICIÓ I VENDA DE
RECANVIS DE L'AUTOMÒBIL, al : C DE FRANÇA N.0023, del municipi d’Olot.
Identificació de l’expedient: OMA32018000100
Situació: C DE FRANÇA N.0023
UTM: : 7415911
1.- En data 7/09/2108, IMMO BOSMER SLU amb DNI: B1708396-5 presenta projecte
d’obres majors per CONSTRUCCIÓ DE NAU INDUSTRIAL DE MAGATZEM,
EXPOSICIÓ I VENDA DE RECANVIS DE L'AUTOMÒBIL, amb situació al carrer C DE
FRANÇA N.23, d’Olot.
2.- En data 14/12/2018 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.
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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 industrial segons
alineacions d’intensitat 2 (clau 17.2).
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 IMMO BOSMER SLU amb DNI: B1708396-5, llicència d’obres
(OMA32018000100), per CONSTRUCCIÓ DE NAU INDUSTRIAL DE MAGATZEM,
EXPOSICIÓ I VENDA DE RECANVIS DE L'AUTOMÒBIL, amb situació al C DE
FRANÇA N.0023, del municipi d’Olot.
SEGON. Informar que no podran inciar-se les obres en tant no es doni compliment als
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències
d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran
les corresponents actuacions sancionadores.
TERCER. El termini per començar les obres és de 12 mesos i el termini per acabar-les
és de 24 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir
qualsevol d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no
s’han acabat les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a
l’ordenament urbanístic vigent.
QUART.Donar compte de l’ingrès de les liquidació/ns que es detalla/en
seguidament: CRA2018600070
Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per: Un pressupost de: 364980.96 euros
1 Connexions desguassos industrial o comercial
2 Guals
1 Rètols
Base liquidable (3)
Drets
364980.96 11987.99

% bonificació
0

Drets definitius
11987.99

Taxes Total Drets
525.30
12513.29

Garanties:
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mov terres + rep pav + gest res: 497.00 euros
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties

Euros
12513.29
497.00

CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats.
Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local
en sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de
Govern Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010.
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers.
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin.
3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a
l’interessat de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el
propi interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta
petició.
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos
així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i
podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de
l’Ajuntament, amb càrrec a l’interessat.
5.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar, una pròrroga del termini d’inici i/o final
de l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui.
De no existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència
assenyalat a l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar
les obres.
6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no
podran envair l’espai públic.
7.- Els desguassos interiors de l’edifici hauran de contenir el corresponent sifó inodor.
8.- Es prohibeix practicar als soterranis qualsevol obra que afecti la via pública o
terrenys del seu domini.
9.- No es permet que com a conseqüència de l’execució de les obres, s’embrutin els
embornals de la via pública, essent obligació del promotor l’adopció de les mesures
adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de
la fiança dipositada en concepte de moviment de terres o runes i reposició de
paviments.
10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model,
rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la
corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència.
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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. Aquesta llicència d’obres s’atorga sense perjudici de les condicions que puguin
derivar-se de l’expedient corresponent d’autorització o comunicació de l’establiment de
l’activitat al local.
3. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres
elements propis de l’obra.
4. Les tanques de parcel·la, s’hauran d’ajustar, en quan a alçada màxima (mesurada
des de la rasant del carrer), materials i colors, al model de la tanca de la parcel·la
veïna d’acord amb les condicions de l’article 332 del POUM.
5. Caldrà justificar la disponibilitat dels contenidors de deixalles homologats necessaris
segons es determini a l’expedient d’obertura de l’activitat mitjançant document
acreditatiu de la seva adquisició. Aquest requisit serà indispensable per obtenir la
llicència de primera utilització. (Ordenança general de Gestió de Residus aprovada el
15/03/2002 i modificada el 28/07/2005).
6. S’imposa una fiança de 497,00 € per garantir la neteja i/o reposició de paviments de
la via pública que puguin afectar-se per l’execució de l’obra, especialment pels treballs
de moviment i transport de terres o runes previstos. Aquesta fiança també ha
d’assegurar la correcta gestió de residus generats per l’obra. La fiança s’haurà de
dipositar en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de
notificació de la concessió de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta llicència queda
supeditada a l’ingrés de la fiança en el termini esmentat.
7. D’acord amb l’article 75.1 del Decret 64/2014 pel qual s’aprova el Reglament sobre
la protecció de la legalitat urbanística, per a la primera utilització i ocupació de l’edifici,
la persona promotora ha de comunicar prèviament la finalització de les obres a
l’ajuntament. La comunicació ha d’anar acompanyada del certificat final d’ obra expedit
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per la direcció facultativa de les obres en què han de constar els fets següents: a) Data
de finiment de les obres. b) Que les obres han estat executades de conformitat amb el
projecte tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la
llicència urbanística atorgada. c) Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de
conformitat amb l’ús autoritzat.
8. Per la concessió de la llicència de primera utilització, serà necessari presentar la
documentació que acrediti la correcta gestió de residus, d’acord amb les condicions de
l’Ordenança General de Gestió de Residus aprovada el 15/03/02 i modificada el
28/07/2005.
9. D’acord amb el Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari aprovat per Real
Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, i el Reial Decret 417/2006, de 7 d'abril, pel
qual es desenvolupa el text refós de la Llei del cadastre immobiliari, el termini per
declarar l’alteració cadastral és de 2 mesos a partir del dia següent a la data de
finalització de l’obra. A aquests efectes caldrà adreçar-se a l’Oficina d’atenció al
ciutadà (OAC) de l’Ajuntament d’Olot. Cal aportar la següent documentació: 1) Plànol
de situació i d'emplaçament, 2) Plànols definitius de cada planta, 3) Certificat final
d'obra, 4) Fotografia/es de la/les façana/es (10x15), 5), fotocòpia DNI del titular i 6)
Fotocòpia de les escriptures de propietat de la finca, (si cal). Tota la documentació es
pot adjuntar en format digital, o enviar-ho a cadastre@olot.cat.
S’aprova per unanimitat.
23.3. - DENEGAR LLICÈNCIA D'Ampliació i reforma d’edifici industrial a la
carretera de Sant Joan Les Abadesses, 80. (OMA3-97/2018)
Núm. de referència

: X2018027681

Donat que el terreny on es pretén edificar la llicència sol·licitada, NO té té la condició
legal de solar, i que NO compleix les determinacions del Pla General d’Ordenació
Urbana, quant a volum, alçàries, ocupació del sol i usos. Segons els arts.187 i
següents del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la
llei d’urbanisme i 71 i següents del Decret 179/1995 pel qual s’aprova el Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, s’acorda:
DENEGAR, la llicència sol·licitada, segons expedient núm: OMA32018000097
a: ****
per a: REFORMA D'EDIFICI INDUSTRIAL situada a : CTRA DE SANT JOAN DE LES
ABADESSES N.0080
Sección 1.01 RAONAMENT TÈCNICO - ADMINISTRATIU
S’informa desfavorablement la sol·licitud de llicència d’obres atès que:
1. L’ampliació en alçada del cos posterior de l’edifici que planteja el projecte presentat
supera el volum màxim edificable que en resulta d’aplicar el coeficient de 6,0 m3/m2s
de l’article 325.4 del POUM.
2. El projecte d’obres d’ampliació i reforma de l’edifici d’ús industrial presentat, subscrit
per arquitecte tècnic, incompleix l’article 10 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre,
d’ordenació de l’edificació, en relació a competències professionals.
S’aprova/n la/les liquidació/ns que es detalla/en seguidament: CRA2018600068
Liquidació/ns de drets i/o fiances: imports, lloc, terminis, forma de pagament i recursos

Mod_ACTS_DJGE

70

que es poden interposar contra l’ acte de liquidació, són els que es determinen a la
liquidació adjunta.
LIQUIDACIO DE DRETS
La liquidació de drets d’aquest expedient puja a: 64.10€ en concepte de taxes
d’expedició de documents.
S’aprova per unanimitat.
24.1. - TAXIS: TARIFES URBANES DEL SERVEI DE TAXI, PER A L’ANY 2019
Núm. de referència

: X2018039412

Atesa la proposta del col·lectiu de taxistes de la ciutat d’Olot en el sentit que, per a
l’any 2019, no es modifiquin les tarifes urbanes de taxi que foren aprovades per a l’any
2018, en acord de la Junta de Govern Local, de data 22 de febrer de 2018.
Considerant les previsions dels articles 31 i 32 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi
i de l’article 38 del Reglament regulador del servei municipal del taxi d’Olot, aprovat pel
ple de l’Ajuntament, en sessió de data 26 de gener de 2006, pel que fa al règim i
estructura de les tarifes urbanes aplicables a aquest servei.
Considerant que les tarifes urbanes de taxi estan subjectes a autorització
administrativa i que correspon a l’Ajuntament, com autoritat atorgant de les llicències
de taxi, establir les tarifes urbanes que hauran d’implementar-se als aparells
taxímetres i de conformitat amb el Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim
procedimental dels preus autoritzats i comunicats i el Decret 339/2001, de 18 de
desembre, que estableix un sistema simplificat per actualitzar el preus autoritzats i
comunicats; i vist l'expedient administratiu VTX22018000010 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.- Informar favorablement i aprovar la proposta presentada pel col·lectiu de
taxistes d’Olot, en el sentit que, durant l’any 2019, no hi hagi cap increment de les
tarifes urbanes del servei de taxi a la nostra ciutat; amb la qual cosa les tarifes que
s’aplicaran a aquest servei seran les mateixes de l’any 2018 i que són les següents:
a.- TARIFA 1 (Tots els dies feiners de 20:00 h a 08:00 h
i les 24 hores dels dissabtes, diumenges i festius)
Baixada de bandera
5,50.- €
Km de recorregut
1,33.- €
Hora d’espera
20,00.- €
b.- TARIFA 2 (Tots els dies feiners de 08:00 h a 20:00 h)
Baixada de bandera
4,85.- €
Km de recorregut
1,27.- €
Hora d’espera
19,00.- €
c.- SUPLEMENTS
Avís telefònic
Dissabtes, diumenges i festius
Dissabtes, diumenges i festius (de
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les 00:00 hores a les 06:00 hores)
Paquets superiors a 55x35x35 cm
Animals domèstics, excepte gossos pigall
Casaments i bateigs: hora d’espera
Enterraments

4,00.- €
0,70.- €
1,00.- €
27,00.- €
43,00.- €

Segon.- Notificar aquests acords a la Comissió de Preus de Catalunya.
S’aprova per unanimitat.
25.1. - Proposant concedir llicència ambiental per desenvolupar una activitat de
bugaderia industrial al c/Mestre Vives 44-46 i 48
Núm. de referència

: X2018003027

El dia 6 de febrer de 2018, NRE 2018001806, es presenta davant d’aquest ajuntament
la sol·licitud de llicència ambiental, amb la documentació corresponent, per legalitzar la
següent activitat:
N. Expedient
Titular
Taula
Epígraf
Adreça
Municipi

2018-097
Bugaderia Núria SL
Altres activitats
Bugaderia industrial
C/Mestre Vives 44, 46 i 48
Olot

La tramitació d’aquesta llicència, segons consta en l’expedient, s’ha realitzat de
conformitat amb el que determinen la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i
control ambiental de les activitats i la normativa que la desenvolupa per a aquelles
activitats englobades en l’Annex II, sol·licitant els informes preceptius als Serveis
Tècnics de la Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental (PCAA) i de la Generalitat de
Catalunya, segons correspongui.
En el tràmit d’informació pública (BOP 45 de 5/03/2018) i informació als veïns
immediats, no s’ha formulat cap tipus d’al·legació.
En data 30 d’abril de 2018 la PCAA ha integrat amb caràcter desfavorable els informes
prèviament sol·licitats i els ha ratificat en la sessió del dia 4 de juny de 2018.
Paral·lelament a la tramitació de la llicència ambiental, la titularitat presenta el mateix
dia 6 de febrer de 2018 la documentació tècnica, per donar compliment a les mesures
de prevenció i seguretat en matèria d’incendis. Aquesta documentació s’informa
desfavorablement, per part de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i
Salvaments el dia 2 de maig de 2018. En data 21 de maig de 2018 es presenta
documentació annexa que ha estat tramesa novament a la Direcció General perquè
emetin un nou informe.
En data 6 de juny de 2018 es dicta proposta de resolució denegatòria, que es notifica a
tots els interessats, i respecte de la qual l’empresa presenta al·legacions que es
trameten als serveis tècnics que havien informat desfavorablement per tal que emetin
un nou informe.
En data 29 de novembre de 2018 els Serveis Tècnics de la Direcció General de
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments emeten informe favorable amb condicions
en resposta a les al·legacions de la proposta de resolució.
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En data 3 de desembre de 2018 la Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental (PCAA)
aprova l’informe favorable amb condicions emès pels tècnics competents en resposta
a les al·legacions de la proposta de resolució.
Vist els informes emesos, es desprèn que no existeix cap obstacle que impedeixi
desenvolupar l’activitat a dalt esmentada.
Vist el Capítol III de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control
ambiental de les activitats i la Llei 3/2010, de 28 de febrer, de prevenció i seguretat en
matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.
En relació a l’expedient AC012018000001, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, i d’’acord amb el decret d’alcaldia dictat el dia 26 de juny de 2015, del
qual se’n va donar compte en el Ple Extraordinari del dia 2 de juliol de 2015, de
delegació d’atribucions a la Junta de Govern Local, el regidor delegat de l’Àrea de
Medi Ambient, proposa a la Junta de Govern Local adoptar els següents acords:
RESOLUCIÓ:
Primer: Concedir a
N. Expedient
Titular
Taula
Epígraf
Adreça
Municipi

2018-097
Bugaderia Núria SL
Altres activitats
Bugaderia industrial
C/Mestre Vives 44, 46 i 48
Olot

la llicència ambiental municipal d’acord amb els informes favorables de la PCAA del
dia 3 de desembre de 2018 i dels Serveis Tècnics de la Direcció General de
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments del dia 29 de novembre de 2018.
Segon: Pel que fa als aspectes ambientals, condicionar l’efectivitat de la present
llicència a complir els aspectes detallats en l’article 49 de la Llei 20/2009, que li siguin
d’aplicació, així com les mesures que figuren en la documentació presentada i les
mesures addicionals que figuren en l’informe favorable de la PCAA del dia 3 de
desembre de 2018.
Aquest informe es pot descarregar des de la web de l’Ajuntament d’Olot:
www.olot.cat/ cal entrar a “tràmits”, “tràmits online” i “validació de documents”,
introduir el codi COVE (Codi de Verificació) 1501a5db-1b89-4a6c-94a43f6f36662f37 i tot seguit clicar “verificar” i “veure el document”
Tercer.- Pel que fa a la prevenció i seguretat en matèria d’incendis, s’informa
favorablement el projecte i documentació annexa presentats, d’acord amb l’informe
favorable del dia 29 de novembre de 2018, amb les següents condicions:





Caldrà garantir la resistència al foc R90 als pilars d’acer de suport del forjat,
protegits amb pintura intumescent.
El titular és responsable d’executar i mantenir les mesures de seguretat
anteriors i les previstes a la documentació tècnica, establertes per la
reglamentació d’aplicació.
Caldrà realitzar l’acte de comprovació segons s’estableix a la Llei 3/2010.
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Quart: L’activitat s’ha de sotmetre a un control ambiental inicial previ a la posada en
funcionament, per part d’una entitat col·laboradora de l’administració ambiental.
L’acta de control, que ha de ser presentada a l’ajuntament en el termini màxim d’un
mes a comptar del finiment del control, habilita per a l’exercici de l’activitat. En el cas
que l’activitat no se sotmeti a aquest control en el termini de quatre anys, la llicència
ambiental caduca.
Cinquè: Per tal de garantir l’adequació permanent de l’activitat a les determinacions
legals i les fixades en la llicència, es sotmetrà l’activitat autoritzada a controls
periòdics cada sis anys, el primer comptat a partir del control inicial favorable. Aquest
control periòdic l’haurà de dur a terme una entitat col·laboradora de l’administració
ambiental.
Sisè: La llicència ambiental de les activitats de l’annex II està subjecta a les revisions
periòdiques que determini la legislació sectorial en matèria d’aigua, aire o residus,
sens perjudici dels supòsits de revisió anticipada.
Setè: Aquesta llicència es concedeix sens perjudici i de tots els permisos,
autoritzacions o llicències –inclosa la comunicació d’obres o la llicència municipal
d’obres- que siguin necessaris per exercir l’activitat d’acord amb les normatives que,
en el seu cas, li siguin d’aplicació.
S’aprova per unanimitat.
26.1. - PROPOSTANT DONAR COMPTE DELS ASSABENTATS D'OBERTURA I
DELS DECRETS DICTATS EL DIA 10 DE DESEMBRE DE 2018 RELATIUS A
L'ÀREA DE MEDI AMBIENT
Núm. de referència

: X2018038839

En relació a l’expedient AG012018000070, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern
Local, adoptar el següent acord:
Únic.- Donar compte dels assabentats d’obertura i dels decrets dictats el dia 10 de
desembre de 2018 relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen a continuació:
Tràmit

Nom / comercial

Concepte

Adreça

Decret

Assabentat
obertura

Eva
Castillo

Centre de ioga

Ctra. de la Pinya 15 B

10/12/2018

Assabentat
obertura

Natural
Training
Olot SLU

Gimnàs

C/Ricard Jordà 2

10/12/2018

Assabentat
obertura

Parqmvir Singh

Perruqueria

C/Proa 11

10/12/2018

Assabentat
obertura

Sergi
Puigbert
Vilanova

Entrenament
físic

C/Macedònia 3 B

10/12/2018

Assabentat
canvi de raó
social
Assabentat
canvi de raó

Gurbakhish Singh

Bar-restaurant

Av. dels Reis Catòlics 1 B
2

10/12/2018

Taller
Maqfa
Garrotxa SL

Taller
reparació

C/Rosselló 19

10/12/2018

Activitats
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social

maquinària

Assabentat
desistiment
baixa
Assabentat
baixa

Carme 13 Pa i
Pastissos SC

Pastisseria

C/Carme 13 B 1

10/12/2018

Manel
García

Pintura, guix i
decoració

C/Volcà Pedra Aguda 12

10/12/2018

Assabentat
baixa

M.Guinart SA

Confecció
de
gènere de punt

Av. Alba Rosa 43

10/12/2018

Blanch

S’aprova per unanimitat.
27. - ASSUMPTES URGENTS
27.1. - SERVEIS DE SEGURETAT DE LES DEPENDÈNCIES DE L'OFICINA
D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Núm. de referència : X2018039547

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar els serveis de vigilant de seguretat per tal de
garantir la seguretat en l’edifici de Can Joanetes, seu principal de l’Ajuntament d’Olot,
en horari de tardes, durant l’any 2019, com es desprèn de l’informe de data 19 de
desembre de 2019, emès per la Sra. Carme Juanola Plana, responsable de l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament d’Olot.
Segon.- Atès que es tracta d’un servei esporàdic i puntual.
Tercer.- Atès que es valora favorablement l’oferta presentada per l’empresa FEDERAL
VIGILÀNCIA I SEGURETAT, SA,
Quart.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals
de contractació.
Cinquè.- Atès que una vegada fetes les comprovacions oportunes no consta que
s’hagi adjudicat a l’empresa FEDERAL VIGILÀNCIA I SEGURETAT, SA, per un
servei, amb el mateix objecte per import superior a 15.000 euros (IVA exclòs) i en el
període d’un any.
Setè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa FEDERAL VIGILÀNCIA I SEGURETAT,
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 serveis regulada a l’article 17 de la mateixa.
Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de
l’expedient administratiu.
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Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació.
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les
delegacions efectuades pel cartipàs municipal.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics
I vist l’expedient administratiu núm. CC012018000686 i antecedents corresponents, la
regidora-delegada d’Organització, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords, prèvia declaració d’urgència.
Primer.- Aprovar l’informe emès per la Sra. Carme Juanola Plana, responsable de
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament d’Olot , de data 19 de desembre 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 FEDERAL VIGILÀNCIA I SEGURETAT, SA,, amb NIF núm.
A1779909-9, el contracte menor els serveis de vigilant de seguretat per tal de garantir
la seguretat en l’edifici de Can Joanetes, seu principal de l’Ajuntament d’Olot, en horari
de tardes, durant l’any 2019, pel preu d’onze mil cinc-cents vint-i-cinc euros amb
noranta-vuit cèntims (11.525,98 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en nou mil cinc-cents vint-i-cinc euros amb seixanta
cèntims (9.525,60 €) de pressupost net i dos mil euros amb trenta-vuit cèntims
(2.000,38 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %.
Tercer.- Els serveis es portaran a terme durant el període comprès entre l’1 de gener i
el 31 de desembre de 2019.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 11.525,98 €, IVA inclòs, amb
càrrec a la partida 19.130.920.227063 “ seguretat OAC” del Pressupost municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
11525.98

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ
ESPECÍFICA

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

Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació, i
adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número
d’expedient CC012018000686
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa FEDERAL VIGILÀNCIA I SEGURETAT,
SA,
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el
president aixeca la sessió a dos quarts i cinc minuts de nou del matí, i per a constància
del que s’hi ha tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva
signatura.
VIST I PLAU
L’ALCALDE
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