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ACTA NÚM. 2 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

17 DE GENER DE 2019 
 
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 17 de gener de 2019, 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. Estanis Vayreda i Puigvert, Jordi Alcalde i 
Gurt, Maria del Mar Roca i Reixach, Montserrat Torras i Surroca.   Excusa la seva 
assistència el Sr. Josep Gelis i Guix. 
 
També hi assisteix com a regidor delegat expressament convidat per tal de presentar 
els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part resolutiva 
ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la votació, i 
segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, el Sr. Josep M. 
Coma i Punset. 
 
Hi assisteixen, com a regidors de l’oposició, els Srs. Clara Casanovas i Sarsanedas, 
Josep Guix Feixas, 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 10  de gener :  
 
- el dia 11 de gener va assistir al dinar de comiat al fins ara gerent de la Caritat, Joan 
Sala Bartrina amb motiu de la seva jubilació. Comenta que en el transcurs dels catorze 
anys que ha estat exercint aquesta responsabilitat, la Caritat ha experimentat molts 
canvis i s’ha hagut d’adaptar contínuament a les necessitats del temps i a l’evolució de 
la societat. Podem dir que ara està posada al dia i que l’ha deixada en molt bones 
mans, les de la Teia Anglada.   
 
-  el dia 13 de gener,  juntament amb el Tinent d’Alcalde Josep Berga, va assistir a 
l’acte de cloenda de les activitats de Nadal de l’Agrupació de Pessebristes d’Olot i la 
Garrotxa i lliurament de premis i distincions que va tenir lloc al Casal Marià.   
 
-  el dia 14 de gener va assistir a la reunió del Patronat de la Caritat que sempre se 
celebra a la seva seu.  
 
-  el dia 15 de gener va assistir a la reunió del Consell Social i Territorial de la Fundació 
Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa que va tenir lloc al mateix Hospital.  
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-   i finalment ahir dimecres es va desplaçar a Barcelona per assistir a la reunió del 
Consell Rector del Consorci de Salut i Social de Catalunya.  
 
3. - DISPOSICIONS.- Assabentats de les disposicions publicades en els butlletins 

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

4.1. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- DECLARAR EXTINGIDA L'AUTORITZACIÓ DE 
VENDA DE LA PARADA DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0140, DESTINADA A 

LA VENDA DE FRUITA I VERDURA. 
 
Núm. de referència : X2019000586     
 
Atès que el Sr. ****, adjudicatari de la parada del mercat setmanal núm. MS0140, de 
12 metres, destinada a la venda de fruita i verdura, ha cessat voluntàriament de 
l’activitat professional de venda sedentària en tots el mercats, donant-se de baixa tant 
de l’epígraf corresponent a l’impost sobre activitats econòmiques com del corresponent 
règim de la Seguretat Social.  
 
Considerant que l’article 18 del Reglament del mercat municipal de venda no 
sedentària (RMVNS), publicat al BOP, núm. 200/17-10-2018, estableix que 
l’autorització municipal per a l’exercici de la venda en el mercat d’Olot s’extingeix, entre 
d’altres supòsits, per incapacitat. 
 
Considerant que, en aquest cas, la incapacitat ve derivada de la pèrdua de les 
condicions exigides a l’article 10 RMVNS, per a l’exercici de l’activitat de venda no 
sedentària al mercat d’Olot, com ara: estar donat d’alta de l’epígraf corresponent a 
l’impost sobre activitats econòmiques i estar al corrent del pagament de la tarifa o, en 
cas d’estar-ne exempt, estar donat d’alta en el cens d’obligats tributaris; i estar donat 
d’alta al règim de la Seguretat Social que correspongui i estar al corrent de les 
obligacions amb aquest organisme. 
 
De conformitat amb els articles 4, 10 i 18 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; i vist 
l'expedient administratiu IM022019000001 antecedents corresponents, que serveixen 
de motivació a la present proposta, el regidor delegat de Promoció de la Ciutat, 
Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord: 
 
Únic.- DECLARAR EXTINGIDA l’autorització de venda de la parada del mercat 
setmanal núm. MS0140, de 12 metres, destinada a la venda de fruita i verdura de 
producció pròpia, atorgada al Sr. ****, amb efectes d’1 de gener de 2019.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

4.2. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- DECLARAR EXTINGIDA L’AUTORITZACIÓ DE 
VENDA DE LA PARADA DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0124, DESTINADA A 

LA VENDA DE FRUITA I VERDURA. 
 
Núm. de referència : X2019001504     
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Atès que el Sr. ****, adjudicatari de la parada del mercat setmanal núm. MS0124, de 7 
metres, destinada a la venda de fruita i verdura, no assisteix a mercat setmanal des de 
l’1 de gener de 2018 i atès que se li ha reclamat en diverses vegades justificants de la 
seva absència, sense que els hagi presentat per bé que ha manifestat la seva voluntat 
de no concórrer més al mercat setmanal d’Olot. 
Considerant les obligacions assumides pels adjudicataris dels llocs de venda del 
mercat setmanal  recollides a l’article 23 del Reglament del mercat municipal de venda 
no sedentària (RMVNS), publicat al BOP, núm. 200/17-10-2018, tals com exercir 
l’activitat de venda ininterrumpidament durant la concessió, excepte en els períodes de 
vacances o d’absències autoritzades per l’ajuntament; i considerant les causes 
d’extinció de l‘autorització de venda al mercat setmanal previstes a l’article 18 RMVNS. 
 
De conformitat amb els articles 4, 18 i 23 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; i vist 
l'expedient administratiu IM022019000002 i antecedents corresponents, que serveixen 
de motivació a la present proposta, el regidor delegat de Promoció de la Ciutat, 
Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord: 
 
Únic.- DECLARAR EXTINGIDA l’autorització de venda de la parada del mercat 
setmanal núm. MS0124, de 7 metres, destinada a la venda de fruita i verdura, 
atorgada al Sr. ****, amb efectes d’1 de gener de 2019. 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

4.3. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- DECLARAR EXTINGIDA L’AUTORITZACIÓ DE 
VENDA DE LA PARADA DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0122, DESTINADA A 

LA VENDA DE FRUITA I VERDURA. 
 
Núm. de referència : X2019001507     

 

Atès que el Sr. ****, adjudicatari de la parada del mercat setmanal núm. MS0122, de 8 
metres, destinada a la venda de fruita i verdura, ha cessat voluntàriament  de l’activitat 
professional de venda sedentària en tots el mercats, donant-se de baixa tant de 
l’epígraf corresponent a l’impost sobre activitats econòmiques com del corresponent 
règim de la Seguretat Social. 
 

Considerant que l’article 18 del Reglament del mercat municipal de venda no 
sedentària (RMVNS), publicat al BOP, núm. 200/17-10-2018, estableix que 
l’autorització municipal per a l’exercici de la venda en el mercat d’Olot s’extingeix, entre 
d’altres supòsits, per incapacitat. 
 

Considerant que, en aquest cas, la incapacitat ve derivada de la pèrdua de les 
condicions exigides a l’article 10 RMVNS, per a l’exercici de l’activitat de venda no 
sedentària al mercat d’Olot, com ara: estar donat d’alta de l’epígraf corresponent a 
l’impost sobre activitats econòmiques i estar al corrent del pagament de la tarifa o, en 
cas d’estar-ne exempt, estar donat d’alta en el cens d’obligats tributaris; i estar donat 
d’alta al règim de la Seguretat Social que correspongui i estar al corrent de les 
obligacions amb aquest organisme. 
 
De conformitat amb els articles 4, 10 i 18 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; i vist 
l'expedient administratiu IM022019000003 i antecedents corresponents, que serveixen 
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de motivació a la present proposta, el regidor delegat de Promoció de la Ciutat, 
Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord: 
 
Únic.- DECLARAR EXTINGIDA l’autorització de venda de la parada del mercat 
setmanal núm. MS0122, de 8 metres, destinada a la venda de fruita i verdura, 
atorgada al Sr. ****, amb efectes d’1 d’octubre de 2018. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
4.4. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.-  APROVAR CANVI D’UBICACIÓ DE LA PARADA 

DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0137, DESTINADA A LA VENDA FRUITA I 
VERDURA. 

 
Núm. de referència : X2019001508     
 

Vist el decret de l’Alcaldia de data 3 d’agost de 2018 (2018LDEC002122) pel que 
s’autoritzava al Sr. **** a incorporar-se al mercat municipal de venda no sedentària 
(mercat dels marxants), que es porta a terme cada dilluns a Olot, amb una parada de 8 
metres, destinada a la venda de fruita i verdura, en compliment de la sentència núm. 
186/2018, de 26 de juny de 2018 del Jutjat Contenciós Administratiu, núm. 1 Girona. 
 
Considerant que, en aquell moment, es va col·locar aquesta parada en un espai 
provisional, a l’espera de finalitzar definitivament les obres de remodelació del passeig 
de l’escultor Miquel Blay (Firal d’Olot) i atès que es tractava d’una zona on es preveia 
la instal·lació de jocs infantils. 
 
Considerant que arran de diverses baixes hi han espais disponible dins el circuit 
natural de mercat i que l’actual ubicació de la parada MS0137 representa un perill per 
la seva proximitat a la nova zona de jocs infantils. 
 
De conformitat amb l’article 4 del Reglament del mercat municipal de venda no 
sedentària (BOP, núm. 200/17-10-2018); i vist l'expedient administratiu 
IM022019000004 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.- MODIFICAR la ubicació de la parada MS0137, de 8 metres,  destinada a la 
venda de fruita i verdura, que actualment ocupa la zona de pas i zona infantil del Firal 
petit 
 
Segon.- La nova ubicació de la parada MS0137 estarà al carrer lateral del Firal, en 
l’espai que ocupava la parada MS0140, avui extingida. 
 
Tercer.- Aquest trasllat comporta que el muntatge i desmuntatge i la carrega i 
descàrrega dels productes ha de realitzar-se entrant per la rampa que connecta el firal 
petit amb el firal. En cap cas, s’entrarà el camió per la part superior o inferior del Firal.  
 
Cinquè.- Aquest canvi d’ubicació serà efectiu a partir de l’1 de febrer de 2019. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
5.1. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- APROVACIÓ CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT 

D'OLOT I L'AJUNTAMENT DE GIRONA, PER A LA IMPARTICIÓ DE LA FORMACIÓ 
PREVISTA EN EL MARC DEL PROGRAMA 30 PLUS 
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Núm. de referència : X2019001379     
 
Atès que l’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, que estableix les bases reguladores 
per a per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa 30 Plus per 
a la inserció de persones desocupades de 30 i més anys, la qual estableix que l’entitat 
promotora i l’entitat gestora tenen que estipular un conveni per la impartició d’accions 
formatives virtuals mitjançant la plataforma Aula Mentor. 
 
I en relació a l’expedient IM052019000001 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 l’Ajuntament d’Olot i l’Ajuntament de 
Girona, per la impartició de la formació prevista en el marc del Programa 30 Plus, 
regulat per l’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol.  
 
Segon.- Facultar l'Alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
6.1. - AUTORITZAR LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES A UNA ALUMNA DE L'IES 

BOSC DE LA COMA A LA BRIGADA MUNICIPAL 
 
Núm. de referència: X2019001623     
 
Atès que al Institut Bosc de la Coma d’Olot es cursa el Cicle formatiu de grau mitjà de 
Gestió Administrativa, en el programa educatiu del qual s’estableix l’obligació dels 
estudiants de realitzar pràctiques en les empreses o administracions públiques.  
 
Atès que la Brigada Municipal de l’Ajuntament d’Olot està disposada a col·laborar amb 
el IES Bosc de la Coma per tal que el seu alumnat puguin adquirir coneixements 
relacionats amb tasques d’arxivar, classificar documentació i altres que se’n deriven 
del funcionament normal dels departaments.  
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, l’alcalde, proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Autoritzar la realització de pràctiques a la Brigada Municipal a la senyora **** 
(DNI ****), alumna del Cicle formatiu de grau mitjà de Gestió Administrativa del IES 
Bosc de la coma, durant el període comprès entre el 18/01/2019 i el 12/07/2019 i amb 
horari de dilluns a divendres de 9 a 13 hores, segons estableix el Conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i el IES Bosc de la Coma, per realitzar tasques 
d’arxivar, classificar documentació i altres derivades del normal funcionament del 
departament, i sense percebre cap tipus de remuneració. 
 
Segon.- Incloure a la senyora ****, estudiant del IES Bosc de la Coma, a l’assegurança 
de responsabilitat civil d’aquest Ajuntament el temps que estigui realitzant les 
pràctiques. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.1. - AUTORITZAR UNA BESTRETA A UNA TREBALLADORA ADSCRITA A LA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL 
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Núm. de referència: X2019001549     
 
Vista la sol·licitud presentada per la senyora ****, auxiliar de biblioteca adscrita a la 
Biblioteca Municipal, presentada en data 2 de gener de 2019 amb número de registre 
d’entrada E2019000079, demanant l’avançament de dues mensualitats per la compra 
d’un pàrquing. 
 
Vist l’informe emès per la cap de Recursos humans de data 14 de gener de 2019. 
 
D’acord amb l’article 21 del Conveni de condicions laborals del personal laboral de 
l’Ajuntament d’Olot pel qual s’estableix que el personal que ho necessiti pot demanar 
una bestreta de les seves retribucions fins a un màxim de dues mensualitats íntegres a 
retornar amb descomptes a la nòmina, en un màxim de 24 mensualitats 
improrrogables. L’avançament s’atorgarà si respon, entre altres especificades en el 
conveni, a les necessitats de: 

 Qüestions mèdiques no cobertes per la Seguretat Social. 
 Trasllat, compra, rehabilitació o desnonament de l’habitatge. 
 Pagaments improrrogables de la unitat familiar o situacions de necessitat 

anàlogues. 
 
Aquestes circumstàncies s’hauran de justificar prèviament i es tindrà en compte: 

 Si es demana per primera vegada. 
 La situació econòmica de la unitat familiar. 
 Si entre la cancel·lació d’una bestreta i la sol·licitud d’una altra han passat 3 

mesos. 
 
Atès que la bestreta sol·licitada respon a la necessitat de compra de l’habitatge, que el 
treballador no té cap bestreta activa i que entre la cancel·lació d’una bestreta anterior i 
la sol·licitud d’aquesta han passat 3 mesos. 
 
D’acord amb l’article 47.1.c) del Reial decret legislatiu 3/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el text refós de la llei del impost sobre la renda de les persones físiques i la 
Disposició addicional cinquanta-set de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’any 2018, per la qual s’estableix el tipus d’interès legal del 
diner queda establert en el 3,00 per cent durant la vigència d’aquesta llei. 
 
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, l’alcalde proposa a la Junta 
de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Autoritzar una bestreta de dues mensualitats íntegres a la senyora **** (DNI 
****), auxiliar de biblioteca adscrita a la Biblioteca Municipal. 
 
Segon.- Abonar la quantitat de 3.344,24 euros a la senyora ****, la qual s’haurà 
retornar amb descomptes a la nòmina en un màxim de 24 mesos improrrogables, 
essent el primer mes el que es faci efectiva la bestreta. 
 
Aquesta quantitat es pagarà amb càrrec a la partida NP 310 050 “avançaments i 
préstecs concedits”. 
 
Tercer.- Aplicar el tipus d’interès legal del diner que estableix la normativa vigent. 
 
Quart.- En qualsevol cas, si la treballadora causa baixa a l’empresa per qualsevol 
motiu, vindrà obligada ella o, si escau, les persones a qui legalment els correspongui, 
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a retornar la totalitat de la bestreta pendent en el mateix mes que es produeixi la baixa 
a l’empresa. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
8.1. - APROVAR L'OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA DE L'AJUNTAMENT D'OLOT I 

DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS PER A L'ANY 2019 
 
Núm. de referència: X2019001655     
 
El Ple d’aquesta Corporació va acordar, en sessió ordinària celebrada el dia 22 de 
novembre de 2018, l’aprovació de la Plantilla de personal de l’Ajuntament d’Olot i dels 
seus organismes autònoms per a l’any 2019, juntament amb el Pressupost Municipal, 
la qual es va publicar íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Girona 
número 234 de 7 de desembre de 2018. 
 
La Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018 
estableix el següent: 
 

1. S’autoritza una taxa addicional per a l’estabilització de l’ocupació temporal que 
inclourà les places de naturalesa estructural que, estant dotades 
pressupostàriament, hagin estat ocupades de forma temporal i 
ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors a 31/12/2017 en els 
següents sectors i col·lectius: personal dels serveis d’administració i serveis 
generals, d’investigació, de salut pública i inspecció mèdica així com altres 
serveis públics. 

2. Les ofertes d’aquests processos d’estabilització s’hauran d’aprovar i publicar 
als diaris oficials en els exercicis 2018 a 2020. 

3. De la resolució d’aquests processos no es pot derivar, en cap cas, increment 
de despesa ni d’efectius i s’han d’ofertar necessàriament places de naturalesa 
estructural desenvolupades per personal amb vinculació temporal. 

 
En la plantilla de personal per a l’any 2019 figuren diverses places vacants i dotades 
pressupostàriament que compleixen els requisits establerts a la Llei 6/2018 i que la 
cobertura definitiva de les quals en el present i successius exercicis es considera 
necessària per el bon funcionament dels serveis municipals. 
 
Durant el 2019 es preveu la jubilació definitiva de divers personal funcionari de la 
Policia Municipal d’acord amb el Reial Decret 1449/2018, de 14 de desembre, pel qual 
s’estableix el coeficient reductor de l’edat de jubilació en favor dels policies locals al 
servei de les entitats que integren l’Administració local. 
 
Vist el informe emès per la secretària i per la cap de Recursos Humans d’aquesta 
Corporació de data 15 de gener de 2019. 
 
D’acord amb el que s’estableix en els articles 91 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases de Règim Local, en l’article 70 del Reial decret legislatiu 
5/2015, de 30 d’octubre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de 
l’empleat públic, i en l’article 56 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s’aprova 
el Reglament de personal al servei de les entitats locals. 
 
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, l’alcalde, proposa a la 
Junta de Govern Local l'adopció del següent acord: 
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APROVAR l’Oferta d’Ocupació Pública de l’Ajuntament d’Olot i dels seus organismes 
autònoms per a l’any 2019, que conté les places següents: 
AJUNTAMENT D’OLOT 
PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA 
 
 
Classificació i denominació              

 
Grup 

 
Nivell 

 
Nombre de 

vacants 

 
Sistema de selecció 

 
Escala d’administració general 
Subescala tècnica superior 
Tècnic/a d’administració general 
Àrea de Serveis Generals 

 
 

A1 

 
 

22 

 
 

2 
Concurs oposició 

Torn lliure 
Procés ordinari 

 
Escala d’administració especial 
Subescala tècnica 
Tècnic/a superior – Arquitecte 
Àrea d’Infraestructures i Obra Pública 

 
 

A1 

 
 

25 

 
 

1 
Concurs 

interadministratiu 
Procés ordinari 

 
Escala d’administració especial 
Subescala de serveis especials 
Policia local 
Agent 

C2 13 4 
Concurs oposició 

Torn lliure 
Procés ordinari 

 
Escala d’administració especial 
Subescala de serveis especials 
Policia local 
Agent 

C2 13 2 
Concurs  

interadministratiu 
Procés ordinari 

 
PERSONAL LABORAL FIX 
 
 
Classificació i denominació             

 
Grup 

 
Nombre de 

vacants 

 
Sistema de selecció 

 
Personal d’administració 
Tècnic/a superior – Cap de negociat 
Àrea de Serveis Generals 
Negociat Oficina d’Atenció al Ciutadà 

 
 

A1 

 
 
1 

Concurs oposició 
Torn lliure 

Procés consolidació 

 
Personal d’administració 
Auxiliar administratius/ives 
Negociat Oficina d’Atenció al Ciutadà 
Secció de Recaptació 
Brigada Municipal 
Secretaria 
Progrés Econòmic 
Estadística 

 
 
 

C2 

 
 
 
7 Concurs oposició 

Torn lliure 
Procés consolidació 

 
Personal qualificat d’oficis 
Oficials 1a 
Brigada Municipal 
Paleta 

 
 
 

C2 

 
 
 
6 

Concurs oposició 
Torn lliure 

Procés consolidació 
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Jardiner 
Pintor 
Operativa 
Escoles 
 
Personal qualificat d’oficis 
Oficial 1a 
Brigada Municipal 
Fuster 

C2 1 
Concurs oposició 

Torn lliure 
Procés ordinari 

 
Personal qualificat d’oficis 
Oficial 1- Xofer mecànic 
Policia Municipal 

 
 

C2 

 
 
1 

Concurs oposició 
Torn lliure 

Procés ordinari 

 
INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA D’OLOT 
 
PERSONAL LABORAL FIX 
 
 
Classificació i denominació             

 
Grup 

 
Nombre de 

vacants 

 
Sistema de selecció 

 
Personal d’administració 
Tècnic/a mitjana de comunicació 
Secció de Serveis Generals 

 
A2 

 
1 

Concurs oposició 
Torn lliure 

Procés consolidació 

 
Personal d’administració 
Auxiliar administratiu/iva 
Teatre Municipal 

 
 

C2 

 
 
1 

Concurs oposició 
Torn lliure 

Procés consolidació 

 
 
INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I JOVENTUT D’OLOT 
 
PERSONAL LABORAL FIX 
 
 
Classificació i denominació              

 
Grup 

 
Nombre de 

vacants 

 
Sistema de selecció 

 
Personal d’administració 
Tècnic/a mitjana d’educació 
Secció de Serveis Tècnics 

 
 

A2 

 
 

1 

Concurs oposició 
Torn lliure 

Procés consolidació 

 
Personal docent 
Tècnic/a mitjana  
Professor/a a temps parcial 
Escola Municipal de Música 

 
 

A2 

 
 

5 
Concurs oposició 

Torn lliure 
Procés consolidació 

 
Personal docent 
Educador/a Tutor/a – Educador/a Suport 
Escoles Bressol 

 
 

C1 

 
 

4 

Concurs oposició 
Torn lliure 

Procés consolidació 

 
Personal d’administració 

 
 

 
 

Concurs oposició 
Torn lliure 
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Auxiliar administratiu/iva 
Secció d’Administració General 
 
 

C2 1 Procés ordinari 

 
Personal d’administració 
Auxiliar administratiu/iva a temps parcial 
Escola Municipal d’Expressió 

 
 

C2 

 
 

1 

Concurs oposició 
Torn lliure 

Procés consolidació 

 
Personal de manteniment i vigilància 
Subalterns 
Conserges a temps parcial 
Escoles d’Infantil i Primària 

 
 

AP 

 
 

6 
Concurs oposició 

Torn lliure 
Procés consolidació 

 
 
INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS I LLEURE D’OLOT 
 
PERSONAL LABORAL FIX 
 
 
Classificació i denominació              

 
Grup 

 
Nombre de 

vacants 

 
Sistema de selecció 

 
Personal d’administració 
Director esportiu 
Secció d’Activitats 

 
 

C1 

 
 

1 

Concurs oposició 
Torn restringit 

Procés ordinari 

 
Personal qualificat d’oficis 
Oficial 1a 
Secció d’Instal·lacions Esportives 

 
 

C2 

 
 

1 

Concurs oposició 
Torn restringit 

Procés ordinari 

 
Personal de manteniment i consergeria  
Subalterns 
Peó  
Secció d’Instal·lacions Esportives 

 
 

C2 

 
 

1 
Concurs oposició 

Torn lliure 
Procés consolidació 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SERVEIS 
 

9.1. - PRÒRROGA DEL MANTENIMENT DELS EXTINTORS 
 

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

9.2. – MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE LLOGUER DEL LOCAL DE 
L’AVINGUDA SANTA COLOMA NÚM. 99, DESTINAT A USOS DE COMPETÈNCIA 

MUNICIPAL. 
 
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: 
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Primer.- Deixar sense efecte l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 20 
de desembre de 2018 relatiu a subscriure un contracte de lloguer entre aquest 
Ajuntament i la Sra. Maria Isil Funosas d’un local a l’Avinguda Santa Coloma, núm. 99. 
 
Segon.- Subscriure un contracte de lloguer entre aquest Ajuntament  i la Sra. NURIA 
ESPARRACH ISIL amb DNI núm. ****, per a l’arrendament del local situat a la planta 
baixa de l’immoble assenyalt amb el núm. 99 de l’avinguda Santa Coloma (referència 
cadastral 6887348DG5668N0001XT); el qual serà destinat a usos de competència 
municipal prioritzant aquells usos de caràcter associatiu i social vinculats al Barri de 
Pequin.  
 
Tercer.- El termini del contracte d’arrendament serà de deu (10) anys amb  efectes del 
dia 1 de gener de 2019. 
 
Quart.- La renda es fixa de la següent manera:  
 
a.- En el període en què durin les obres d’adequació del local: vuit-cents (800) euros 
mensuals més IVA. En aquest període l’Ajuntament romandrà exempt de pagament de 
la quota mensual de lloguer. 
 
b.- A partir de l’acabament de les obres la renda serà la següent: 
 
Un primer període de 12 mesos a  mil dos-cents (1.200) euros mensuals més IVA. 
 
Un segon període de 12 mesos a  mil cent cinquanta (1.150) euros mensuals més IVA. 
 
Un tercer període de 12 mesos a  mil cent (1.100) euros mensuals més IVA. 
 
Un quart període de 12 mesos a  mil (1.000) euros mensuals més IVA. 
 
A partir de l’acabament d’aquest quart període i fins la finalització de l’any natural en 
què es produeixi aquest fet, la renda quedarà fixada en vuit-cents (800) euros 
mensuals més IVA. A partir d’aquest any la renda es revisarà anualment, acomodant-
se a les variacions que prevegi l’índex General de Preus al Consum (IPC) que fixi 
l’Institut Nacional d’Estadística, per al conjunt nacional, a 31 de desembre de cada any 
pel que fa a l’aplicació de l’any següent. 

 
Cinquè.- Aprovar i disposar la despesa corresponent a l’exercici 2019 ( previsió mesos 
d’abril  a desembre) per un import de tretze mil seixanta-vuit euros (13.068 €), el qual 
es desglossa en deu mil vuit-cents euros (10.800 € ) d’import net i dos mil dos-cents 
seixanta-vuit euros (2.268 €)  en concepte d’IVA, calculat al tipus del 21%. 
 
L’ import de la despesa es pagarà amb càrrec a la partida núm. 19.130.920.202000 
“lloguers” 
  
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 200220 Despeses 19.130.920.202000 13.068 Lloguers 100 001 001 001 000 0000 

 
Sisè.- Facultar el Sr. Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació signi 
el corresponent contracte. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SUBMINISTRAMENTS 
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9.3. - DESENVOLUPAMENT I REPRESENTACIÓ DEL CONCERT PARTICIPATIU 
“CANTA GRAN! LA LLEGENDA DEL COMTE ARNAU” 

 
Aquest punt es retira de l’ordre del dia. 
 

9.4. - CANVI DE PARTIDA PEL SUBMINISTRAMENT GASOIL ESCOLES 
MUNICIPALS GENER 2019 

 
Núm. de referència : X2019000616     
 
Antecedents 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 10 de gener de 2019 es va adjudicar, a 
favor de  l’empresa PETROLIS DE BARCELONA SA, amb NIF A5981727-0, el 
contracte menor de subministrament de 19.000 litres de gasoil per a les calefaccions 
de les escoles municipals, per un import de dotze mil seixanta-nou euros amb setanta-
cinc cèntims (12.069,75€), IVA inclòs, amb càrrec a la partida del pressupost municipal 
19500 323 212001 – MANTENIMENT EDIFICIS ENSENYAMENT.  
 
Atès que ha estat creada la següent partida pressupostària específica per fer front a 
aquest tipus de despesa: 19 500 323 221030 – GASOIL EDIFICIS ENSENYAMENT.  
 
En relació a l’expedient CC012019000001 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Organització, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
MODIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local esmentat en els antecedents a la 
present proposta, en el sentit d’imputar la despesa corresponent al subministrament de 
19.000 litres de gasoil per a les calefaccions de les escoles municipals, amb càrrec a 
la partida del pressupost municipal que es detalla a continuació: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 200220  19 500 323 221030 12.069.75 GASOIL EDIFICIS ENSENYAMENT 500 030 283 007 051 027 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.1. - APROVAR ORDENACIONS DE DESPESES ANY 2018 
 
Núm. de referència : X2019001838     
 
En relació a l’expedient CPG22019000005 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar la relació d’ordenacions de despeses annex núm. 18/046 per un import total 
de 887.011,67 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 887011.67 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.2. - APROVAR RELACIÓ D'APORTACIONS MUNICIPALS ANY 2019 
 
Núm. de referència : X2019001846     
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En relació a l’expedient CPG22019000006 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 relació d’aportacions municipal per l’any 2019 per un import total de 
5.129.948,23 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 5129948.23 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.1. - APROVAR DEVOLUCIÓ DE FIANCES 
 
Núm. de referència : X2019001848     
 
En relació a l’expedient CPG22019000007 I vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Vistos els informes tècnics aprovar la següent relació de fiances i avals per tal de 
poder procedir a la seva devolució de la partida no pressupostària que correspongui. 
 
INTERESSAT IMPORT 
  
**** 150,00 
PUIG ALDER SL 10.500,00 
**** 600,00 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
12.1. - APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 

GIRONA I L'AJUNTAMENT D'OLOT PER FINANÇAR LA CONSTRUCCIÓ DE 
L'ESPAI CRATER 

 
Núm. de referència : X2018023952     
 
Vist que en data 7 de gener de 2019 la Diputació ha signat el text del conveni de 
col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament d’Olot per finançar la 
construcció de l’espai Cràter: Parc immersiu i interactiu de coneixement de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa. 
 
El present conveni té per objecte la regulació de les condicions per a l’atorgament 
d’una subvenció per part de la Diputació de Girona a l’Ajuntament d’Olot, per a la 
construcció de l’Espai Cràter: parc immersiu i interactiu de coneixement de la zona 
volcànica de la Garrotxa. 
 
El conveni estableix la concessió de la subvenció següent: 
 

Cost de l’objecte de la 
subvenció IVA a part 

Import de la subvenció 
 

% màxim de finançament 
 

3.693.774,00 € 920.000,00 € 25% 
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Aquesta subvenció s’atorga amb caràcter plurianual amb càrrec als pressupostos de 
2019 a 2021, d’acord amb la taula següent: 
 

 

Subvenció Any 2019 Any 2020 Any 2021 Total 

Capítol IV 
(despesa corrent) 

10.000 10.000 10.000 30.000 

Capítol VII 
(inversió) 

290.000 310.000 290.000 890.000 

Total 300.000 320.000 300.000 920.000 

 

 

S’acorda: 
 
Primer.- Deixar sense efecte l’acord de Junta de Govern de data 13/12/2018, relatiu 
també a l’aprovació del conveni Espai Cràter. Aquest acord queda invalidat donat que 
l’acord de la Diputació de 7/01/2019 n’ha variat els termes previstos. 
 
Segon.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament 
d’Olot per finançar la construcció de l’Espai Cràter: parc immersiu i interactiu de 
coneixement de la zona volcànica de la Garrota. 
 
Tercer.- Facultar el regidor delegat d’Hisenda per tal que signi tota la documentació 
necessària. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.1. - PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER L'ADEQUACIÓ DEL CAMP DE 
FUTBOL MUNICIPAL DE PLA DE DALT AL TERME MUNICIPAL D'OLOT.- 

PROPOSANT APROVAR INICIALMENT 
 
Núm. de referència : X2019001531     
 
Vist el projecte bàsic i executiu per l’adequació del camp de futbol municipal del Pla Dalt 
al terme municipal d’Olot, redactat per l’enginyer tècnic Agrícola, Víctor Payró Milan, en 
data gener de 2019, que té per objecte la retirada de l’actual gespa artificial, el reperfilat 
de la superfície, la millora de la xarxa de drenatge a partir de la construcció de 
drenatges interiors, la instal·lació d’un sistema de reg a partir de canons perimetrals i la 
col·locació d’una gespa artificial de nova adquisició que proporcioni una òptima pràctica 
esportiva. 
 
Vist l’informe emès pel Director de l’Àrea de Territori en data 16 de gener de 2019, 
conforme al qual s’informa favorablement l’aprovació inicial del projecte esmentat. 

Vist l’art. 37, 38 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 UPOM2019000003, 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 INICIALMENT el projecte bàsic i executiu per l’adequació del 
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camp de futbol municipal del Pla Dalt al terme municipal d’Olot, redactat per l’enginyer 
tècnic Agrícola, Víctor Payró Milan, en data gener de 2019. 
 
SEGON.- SOTMETRE el present acord a informació pública pel termini de TRENTA 
DIES, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis de la 
corporació i al web de l’Ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.1. - MEMÒRIA VALORADA DE L’ENLLUMENAT EXTERIOR DEL CAMÍ 
D’ACCÉS AL VOLCÀ DE MONTSACOPA.- PROPOSANT RATIFICAR DECRET 

 
Núm. de referència : X2019001161     
 
Vist que per Decret d’Alcaldia de data 15 de gener de 2019 es va aprovar la memòria 
valorada de l’enllumenat exterior del camí d’accés al volcà de Montsacopa, redactada 
pel director de l’Àrea d’Infraestructura i Urbanisme en data gener de 2019. 
 
Vist que en el segon punt de referit Decret es va disposar fer la ratificació de 
l’esmentat acord per Junta de Govern Local. 
 
En relació a l’expedient UPOM2019000002, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat de Serveis urbans, Espai públic i 
infraestructures i obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- RATIFICAR el Decret d’Alcaldia de data 15 de gener de 2019 pel qual es va 
aprovar la memòria valorada de l’enllumenat exterior del camí d’accés al volcà de 
Montsacopa, redactada pel director de l’Àrea d’Infraestructura i Urbanisme en data 
gener de 2019. 
 
SEGON.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

15.1. - CONCEDIR LLICÈNCIA DE REFORMA D'UN HABITATGE  
AL C. GERANIS, 92 

 
Núm. de referència : X2018022634 

 
AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per REFORMA I AMPLIACIÓ 
D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, al C DELS GERANIS N.0092 , del municipi 
d’Olot.  
 
Identificació de l’expedient: OMA32018000078   
Situació: C DELS GERANIS N.0092  
UTM: : 7100407 
 
1.- En data 10/07/2018, ****  amb DNI: ****, representat per ****, presenta projecte 
d’obres majors per REFORMA I AMPLIACIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, 
amb situació al carrer C DELS GERANIS N.0092 , d’Olot. 
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2.- En data 25/10/2018 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.  
 
FONAMENT DE DRET 
 
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per 
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny 
de 2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de 
setembre de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la 
Generalitat de data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on 
es situa l’edificació existent de sòl URBÀ CONSOLIDAT Edificació aïllada 
unifamiliar d’intensitat 6 (clau 12.6). 
 
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de 
Catalunya, estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les 
llicències d’obres. És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret 
Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme. 
 
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local, 
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 30 de juny de 2015, que va delegar 
aquesta competència en aquest òrgan municipal. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar a **** amb DNI: ****, representat per ****, llicència d’obres 
(OMA32018000078), per REFORMA I AMPLIACIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR 
AÏLLAT, amb situació al C DELS GERANIS N.92, 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: CRA2018600058     
 
Liquidació de Drets i Garanties: 

Drets 
 
Per: Un pressupost de: 65329.61 euros  
  
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

65329.61 2090.55 0 2090.55 311.00 2401.55 
 

Garanties: 
 

  Garantia de gestió de residus: 378.00 euros 
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Total Liquidació Euros 
Per Drets 2401.55 
Per Garanties  378.00 

 
CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats. 
 
Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada 
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local 
en sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de 
Govern Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010. 
 
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat 
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al 
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el 
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin. 
 
3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a 
l’interessat de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el 
propi interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta 
petició. 
 
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la 
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos 
així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i 
podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de 
l’Ajuntament, amb càrrec a l’interessat. 
 
5.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar, una pròrroga del termini d’inici i/o final 
de l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui. 
De no existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència 
assenyalat a l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar 
les obres. 
 
6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no 
podran envair l’espai públic. 
 
7.- Els desguassos interiors de l’edifici hauran de contenir el corresponent sifó inodor. 
 
8.- Es prohibeix practicar als soterranis qualsevol obra que afecti la via pública o 
terrenys del seu domini. 
 
9.- No es permet que com a conseqüència de l’execució de les obres, s’embrutin els 
embornals de la via pública, essent obligació del promotor l’adopció de les mesures 
adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de 
la fiança dipositada en concepte de moviment de terres o runes i reposició de 
paviments. 
 
10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model, 
rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la 
corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de 
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència. 
11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi 
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la 
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normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís, 
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en 
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal. 
 
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o 
que afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de 
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les 
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació 
vigent. 
 
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les 
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà 
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les 
prestacions de la Seguretat Social. 
 
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la 
corresponent llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals 
que causi. 
 
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li 
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En 
cas d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les 
sancions que corresponguin. 
 
Condicions particulars 
 
1. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: 1) Document signat per contractista o 
contractistes assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra, així com documentació 
que acrediti la seva condició de contractista. 2) Document signat per arquitecte 
assumint la direcció de l’obra.  
2. D’acord amb l'establert a l'article 1 del Decret 282/1991, no es poden iniciar les 
obres de construcció si no s'ha presentat prèviament a l'Ajuntament el corresponent 
projecte executiu i el programa de control de qualitat.  
3. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres 
elements propis de l’obra.  
4. Com a mínim 48 hores abans de qualsevol operació de càrrega o de descàrrega 
que impliqui ocupació de la via pública caldrà comunicar-ho a la Policia Municipal per 
tal de preveure la senyalització necessària.  
5. S’imposa una fiança de 378,00 € per garantir la correcta gestió de residus generals 
per l’obra d’acord amb la memòria del projecte presentat. La fiança s’haurà de 
dipositar en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de 
notificació de la concessió de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta llicència queda 
supeditada a l’ingrés de la fiança en el termini esmentat.  
6. D’acord amb l’article 75.1 del Decret 64/2014 pel qual s’aprova el Reglament sobre 
la protecció de la legalitat urbanística, per a la primera utilització i ocupació de l’edifici 
ampliat i reformat, la persona promotora ha de comunicar prèviament la finalització de 
les obres a l’ajuntament. La comunicació ha d’anar acompanyada del certificat final d’ 
obra expedit per la direcció facultativa de les obres en què han de constar els fets 
següents: a) Data de finiment de les obres. b) Que les obres han estat executades de 
conformitat amb el projecte tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les 
condicions de la llicència urbanística atorgada. c) Que l’edificació està en condicions 
de ser utilitzada de conformitat amb l’ús autoritzat.  
7. Per la concessió de la llicència de primera utilització serà necessari presentar 
certificat emès per empresa acreditada legalment que certifiqui la correcta gestió de 
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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.  
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. 
 

16.1. - APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE PROGRAMES DE PROTECCIÓ I 
PROMOCIÓ DE SALUT PÚBLICA DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE DIPSALUT, 

PER A L'ANY 2019 
 
Núm. de referència : X2019001376     
 
Dipsalut ofereix als ajuntaments el Catàleg de Serveis amb els diferents programes i al 
mes de gener d’enguany finalitza el termini per sol·licitar-los.  
 
Per una banda s’ofereixen els programes de protecció de la salut pública, pels quals 
es preveu un finançament parcial o total en el marc del conveni entre l’Ajuntament 
d’Olot i el Dipsalut, que s’ha de signar durant l’any 2019.  
 
I per l’altra, els ajuntaments poden sol·licitar la dinamització dels Parcs Urbans de 
Salut i les Xarxes d’Itineraris Saludables de forma gratuïta.  
 
De conformitat amb l’Art. 2.1.d) i 40 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març 
pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
En relació a l’expedient SICO2019000001, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. APROVAR la sol·licitud dels programes de salut pública següents, del Catàleg 
de Serveis de Dipsalut, que han de formar part de l’addenda del conveni de 
col·laboració per aquest any 2019:  
 
Programa Nre. d’instal·lacions 

Pt01 Programa de suport a la gestió i control de la salubritat de les 
instal·lacions d'alt risc de transmissió de legionel·losi 

11 

Pt02 Programa de suport a la gestió i control de la salubritat de les 
instal·lacions de baix risc de transmissió de legionel·losi 

33 

Pt04 Programa d'avaluació i control de la qualitat de l'aigua a l'aixeta del 
consumidor 

18 

Pt05 Pt05. Programa d'avaluació de la salubritat de les piscines d'ús públic 10 
Pt06 Programa de suport a la gestió de la salubritat de les piscines d'ús públic 

de titularitat i/o de gestió municipal 
1 

Pt09 Programa de suport a la gestió de la salubritat de les sorreres infantils 24  
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Segon.- APROVAR que se sol·liciti la dinamització dels Parcs Urbans de Salut i Xarxes 
d’Itineraris Saludables inclosos en el Programa Pm01p i en el Programa Pm01i, que 
Dipsalut ofereix de forma gratuïta. 
 
Tercer.- FACULTAR el regidor de Medi Ambient per signar tota la documentació 
pertinent.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a dos quarts de nou del matí, i per a constància del que s’hi 
ha tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura. 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE LA SECRETÀRIA 


