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ACTA NÚM. 3 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

24 DE GENER DE 2019 
 
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 24 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. Josep Berga i Vayreda, Estanis Vayreda i 
Puigvert, Jordi Alcalde i Gurt, Josep Gelis i Guix, Maria del Mar Roca i Reixach, 
Montserrat Torras i Surroca.     
 
També hi assisteix com a regidor delegat expressament convidat per tal de presentar 
els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part resolutiva 
ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la votació, i 
segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, el Sr. Josep M. 
Coma i Punset. 
 
Hi assisteix, com a regidor de l’oposició, el Sr. Josep Guix Feixas. 
 
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 17  de gener :  
 
- el mateix dia 17 de gener, va assistir a la conferència que va pronunciar la Marina 
Geli a l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa, amb el títol : “ La mirada de gènere i 
els sistemes de salut” . 
 
- el dia 20 de gener va presenciar el partit entre la U.E. Olot i el C.F Peralada on hi 
havia el Sr. Gerard Figueras, Secretari General de l’Esport.  
 
- el dia 21 de gener va assistir a la Comissió Permanent del clúster carni Innovacc  que 
va tenir lloc a la sala Gussinyé i seguidament, a la presentació del llibre de 
l’exconsellera Meritxell Borràs :“34 dies de tardor i 1 de primavera” que va tenir lloc al 
local d’Òmnium.  
 
- el dia 23 de gener, va anar a donar la benvinguda a la Jornada de Delegats que va 
tenir lloc al Casal Marià.  
 
- i finalment avui assistirà a la presentació del Curs d’activitats forestals que tindrà lloc 
a les Mates. Aquest curs es preveu que s’imparteixi a l’Escola Pia.  
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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. - PAGAMENT D'UN COMPLEMENT DE NOCTURNITAT AL PERSONAL DE LA 
POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS EL MES DE DESEMBRE DE 

2018 
 
Núm. de referència : X2019001358     
 
Atès l’informe del Sergent de la Policia Municipal de data 03 de gener de 2019. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132019000002 i antecedents corresponents, l’Alcalde, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
D’acord amb el que estableix l’annex 1, aprovat pel Ple d’aquesta Corporació en la 
sessió celebrada el dia 26 de març de 1992, sobre els serveis de nocturnitat de la 
Policia Municipal. 
 
D’acord amb l’acta número 1/2018 de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament 
d’Olot de data 12 de juny de 2018, sobre la modificació del import de les hores 
extraordinàries i les condicions laborals de la Policia Municipal. 
 
Primer.- Pagament d’un complement de nocturnitat al personal de la Policia Municipal 
que es relaciona a continuació pels serveis realitzats durant el mes de desembre de 
2018: 
 
Nom i Cognoms Data Dies Serveis Import (€) 

**** Desembre 2018 7 Nocturnitat 126,00 € 

**** Desembre 2018 1 Nocturnitat 18,00 € 

**** Desembre 2018 2 Nocturnitat 36,00 € 

**** Desembre 2018 7 Nocturnitat 126,00 € 

**** Desembre 2018 7 Nocturnitat 126,00 € 

**** Desembre 2018 7 Nocturnitat 126,00 € 

**** Desembre 2018 7 Nocturnitat 126,00 € 

**** Desembre 2018 7 Nocturnitat 126,00 € 

**** Desembre 2018 7 Nocturnitat 126,00 € 

**** Desembre 2018 1 Nocturnitat 18,00 € 

**** Desembre 2018 8 Nocturnitat 144,00 € 

**** Desembre 2018 1 Nocturnitat 18,00 € 

**** Desembre 2018 5 Nocturnitat 90,00 € 

**** Desembre 2018 7 Nocturnitat 126,00 € 

**** Desembre 2018 7 Nocturnitat 126,00 € 

**** Desembre 2018 7 Nocturnitat 126,00 € 

**** Desembre 2018 1 Nocturnitat 18,00 € 

**** Desembre 2018 2 Nocturnitat 36,00 € 
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**** Desembre 2018 2 Nocturnitat 36,00 € 

**** Desembre 2018 7 Nocturnitat 126,00 € 

**** Desembre 2018 8 Nocturnitat 144,00 € 

**** Desembre 2018 7 Nocturnitat 126,00 € 

**** Desembre 2018 8 Nocturnitat 144,00 € 

TOTAL    2.214,00 € 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 19180  132  121031 2214.00 ALTRES COMPLEMENTS NOCTURNITAT 

SEGURETAT 
180 008 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

4.2. - PAGAMENT PAGA EXTRAORDINÀRIA PER JORNADES DE NIT AL 
PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONENT AL PERÍODE JULIOL 

A DESEMBRE DE 2018 
 
Núm. de referència : X2019001338     
 
D’acord amb el que estableix l’annex 1, aprovat pel Ple d’aquesta Corporació en la 
sessió celebrada el dia 26 de març de 1992, sobre els serveis de nocturnitat de la 
Policia Municipal. 
 
Atès l’informe del Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal de data 3 de gener de 
2019. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132019000001 i antecedents corresponents, l’alcalde, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Pagament de la paga extraordinària per les jornades de nit del personal de la Policia 
Municipal que es relaciona a continuació pels serveis extraordinaris realitzats des del 
mes de juliol fins al desembre de 2018: 
 
 

Nom i Cognoms Data Nits Serveis Import (€) 

**** Juliol-Desembre 18 35 
Paga extraordinària 
Nadal 18 

70,70 € 

**** Juliol-Desembre 18 29 
Paga extraordinària 
Nadal 18 

58,58 € 

**** Juliol-Desembre 18 13 
Paga extraordinària 
Nadal 18 

26,26 € 

**** Juliol-Desembre 18 28 
Paga extraordinària 
Nadal 18 

56,56 € 

**** Juliol-Desembre 18 33 
Paga extraordinària 
Nadal 18 

66,66 € 

**** Juliol-Desembre 18 29 
Paga extraordinària 
Nadal 18 

58,58 € 

**** Juliol-Desembre 18 29 
Paga extraordinària 
Nadal 18 

39,15 € 

**** Juliol-Desembre 18 22 
Paga extraordinària 
Nadal 18 

29,70 € 

**** Juliol-Desembre 18 14 
Paga extraordinària 
Nadal 18 

18,90 € 

**** Juliol-Desembre 18 28 Paga extraordinària 37,80 € 
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Nadal 18 

**** Juliol-Desembre 18 38 
Paga extraordinària 
Nadal 18 

51,30 € 

**** Juliol-Desembre 18 21 
Paga extraordinària 
Nadal 18 

28,35 € 

**** Juliol-Desembre 18 12 
Paga extraordinària 
Nadal 18 

16,20 € 

**** Juliol-Desembre 18 34 
Paga extraordinària 
Nadal 18 

45,90 € 

**** Juliol-Desembre 18 12 
Paga extraordinària 
Nadal 18 

16,20 € 

**** Juliol-Desembre 18 28 
Paga extraordinària 
Nadal 18 

37,80 € 

**** Juliol-Desembre 18 26 
Paga extraordinària 
Nadal 18 

35,10 € 

**** Juliol-Desembre 18 3 
Paga extraordinària 
Nadal 18 

4,05 € 

**** Juliol-Desembre 18 26 
Paga extraordinària 
Nadal 18 

35,10 € 

**** Juliol-Desembre 18 28 
Paga extraordinària 
Nadal 18 

37,80 € 

**** Juliol-Desembre 18 11 
Paga extraordinària 
Nadal 18 

14,85 € 

**** Juliol-Desembre 18 30 
Paga extraordinària 
Nadal 18 

40,50 € 

**** Juliol-Desembre 18 14 
Paga extraordinària 
Nadal 18 

18,90 € 

**** Juliol-Desembre 18 52 
Paga extraordinària 
Nadal 18 

70,20 € 

**** Juliol-Desembre 18 28 
Paga extraordinària 
Nadal 18 

37,80 € 

**** Juliol-Desembre 18 37 
Paga extraordinària 
Nadal 18 

49,95 € 

**** Juliol-Desembre 18 1 
Paga extraordinària 
Nadal 18 

1,35 € 

TOTAL  661   1.004,24 € 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a la partida: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 19180  132  121031 1004.24 ALTRES COMPLEMENTS NOCTURNITAT 

SEGURETAT 
180 008 999 999 999 999 

 

Tercer.- En cap cas, les quantitats assignades com a complement de nocturnitat, 
durant un període de temps, originarà cap dret individual respecte a les variacions o 
apreciacions corresponents a períodes successius. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

4.3.1 - PAGAMENT D'UNA RETRIBUCIÓ EXTRA AL PERSONAL DE LA POLICIA 
MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS DURANT ELS DIES 24, 25 I 31 DE 

DESEMBRE DE 2018. 
 
Núm. de referència : X2019001372     
 
Atès el punt 3 de l’acord de la plantilla de la Policia Municipal annex al conveni de 
l’Ajuntament d’Olot, que estableix una retribució extra de 93,42€ bruts per cada efectiu 
que tingui planificat per quadrant dies assenyalats, com són els dies de Nadal. 
 
Atès l’informe del Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal de data 04 de gener de 
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2019. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132019000004 i antecedents corresponents, l’alcalde, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Pagament d'una retribució extra al personal de la policia municipal que es 
detalla a continuació pels serveis realitzats durant els dies 24, 25 i 31 de desembre de 
2018: 
 

Nom i Cognoms Data Import (€) 
**** 24/12/18 93,42 € 
**** 31/12/18 93,42 € 
**** 25/12/18 93,42 € 
**** 25/12/18 93,42 € 
**** 31/12/18 93,42 € 
**** 31/12/18 93,42 € 
**** 31/12/18 93,42 € 
**** 24 i 31/12/18 186,84 € 
**** 25/12/18 93,42 € 
**** 25/12/18 93,42 € 
**** 25/12/18 93,42 € 
**** 25/12/18 93,42 € 
**** 25/12/18 93,42 € 
**** 25/12/18 93,42 € 
**** 25/12/18 93,42 € 
**** 24/12/18 93,42 € 
**** 24/12/18 93,42 € 
**** 24/12/18 93,42 € 

TOTAL  1.774,98€ 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:  
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 19180  132  121032 1774.98 ALTRES COMPLEMENTS FESTIUS 

ESPECIALS SEGURETAT 
180 008 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

4.3.2. - PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL AL PERSONAL DE LA 
POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS EL MES DE DESEMBRE DE 

2018 
 
Núm. de referència : X2019001367     
 
Atès l’informe del Sergent de la Policia Municipal de data 03 de gener de 2019. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132019000003 i antecedents corresponents, l'Alcalde, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord: 
 
D’acord amb l’acta número 1/2018 de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament 
d’Olot de data 12 de juny de 2018, sobre la modificació del import de les hores 
extraordinàries i les condicions laborals de la Policia Municipal. 
 



 

Mod_ACTS_DJGE 6 

Únic.- Pagament d’una gratificació especial al personal de la Policia Municipal que es 
relaciona a continuació pels serveis extraordinaris realitzats durant mes de desembre 
de 2018. 
 

Nom i Cognoms / Data / Servei Hores Import (€) 

****   

07/12/2018 REFORÇ TORN 8 167,20€ 

   
****   
15/12/2018 REFORÇ TORN 8 184,80€ 

   
****   
15/12/2018 REFORÇ TORN      8 180,00€ 

22/12/2018 REFORÇ TORN  88 180,00€ 
   
****   
08/12/2018 REFORÇ TORN 8 167,20€ 

   
****   
22/12/2018 REFORÇ TORN  88 180,00€ 
   
****   
01/12/2018 REFORÇ TORN 8 180,00€ 
   
****   
31/12/2018 CAP D’ANY 1 19,50€ 

   
****   
01/12/2018 VISITA AUTORITAT 8 156,00€ 

21/12/2018 REFORÇ TORN  88 180,00€ 
   
****   
05/12/2018 REFORÇ TORN 8 152,00€ 

TOTAL  1.746,70€ 

 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 19180  132  13001 1746.70 HORES EXTRAORDINARIES 

SEGURETAT 
180 008 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

4.3.3. - PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL AL PERSONAL DE LA 
BRIGADA MUNICIPAL PELS SERVEIS EXTRAORDINARIS REALITZATS EL MES 

DE DESEMBRE DE 2018 
 
Núm. de referència : X2019002338     
 
Vist l’expedient administratiu RH132019000014 i antecedents corresponents i atès 
l’informe del Director tècnic de la Brigada Municipal de data 15 de gener de 2019 amb 
nro.expedient NI022019000045, l’Alcalde, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
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Pagament d’una gratificació al personal de la Brigada Municipal que es relaciona a 
continuació, pels serveis extraordinaris realitzats durant el mes de desembre de 2018: 
 

Cognoms i Nom Data Tipus 
servei 

Brigada Hores  Import 

****   ELECTRICISTES 
Oficial 1º 

21,00 417,00€ 

Diversos Nadal. De 17:00h a 
20:00h. Pessebre- Dinàmig: 
connexions  

07/12/201
8 

S. Diürn  3,00 55,50 € 

Actes diversos. De 15:00h a 
16:00h.  
Pl del Carme. 

05/12/201
8 

S. 
Minim 

 1,00 30,00 € 

Avaries. Repassar guinardes 
Nadal avingudes i centre  

01/12/201
8 

S.Diürn 
Festiu 

 6,00 117,00 € 

Actes diversos. De 17:00h a 
21:00h. Connexions megafonia 
i guàrdies actes  

06/12/201
8 

S.Diürn 
Festiu 

 4,00 78,00 € 

Avaries enllumenat nadalenc. 
De 8:00h a 12:00h. Repàs 
d’incidències  

06/12/201
8 

S.Diürn 
Festiu 

 4,00 78,00 € 

Actes diversos. De 17:00h a 
20:00h. Pl Major: cobrir acte, 
megafonia. 

08/12/201
8 

S.Diürn 
Festiu 

 3,00 58,50 € 

****  . ELECTRICISTES 
Oficial 1º 

10,00 193,00€ 

Diversos de Nadal. De 18:00h 
a 20:00h. Preparar llums de 
Nadal. 

17/12/201
8 

S. Diürn  2,00 37,00 € 

Diversos de Nadal. De 16:00h 
a 20:00h. Cantada de Nadales 
Pl Rector  

22/12/201
8 

S.Diürn 
Festiu 

 4,00 78,00 € 

Diversos de Nadal. De 16:00h 
a 20:00h. Cagatió al Firal: 
connexions.  

23/12/201
8 

S.Diürn 
Festiu 

 4,00 78,00 € 

****   . ELECTRICISTES 
Oficial 1º 

8,00 154,00€ 

Diversos de Nadal. De 18:00h 
a 20:00h. Preparar llums de 
Nadal amb  

17/12/201
8 

S. Diürn  2,00 37,00 € 

Actes diversos. Sortida a les 
8:00h a les 20:00h i a les 
21:00h. 

15/12/201
8 

S.Diürn 
Festiu 

 3,00 58,50 € 

Diversos de Nadal. De 16:00h 
a 20:00h. Cantada de Nadales 
Pl Rector  

22/12/201
8 

S.Diürn 
Festiu 

 3,00 58,50 € 

****  . ELECTRICISTES 
Oficial 1º 

14,00 276,00€ 

Actes diversos. Sortida 18:00h. 
Connexió i desconnexió 

01/12/201
8 

S.Diürn 
Festiu 

 1,00 19,50 € 
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enllumenat públic 

Avaries. Repassar guinardes 
Nadal avingudes i centre  

01/12/201
8 

S.Diürn 
Festiu 

 6,00 117,00 € 

Actes diversos. Sortida a les 
10:00h i a les 14:00h. Pl Sant 
Miquel: Connexions 

02/12/201
8 

S.Diürn 
Festiu 

 2,00 39,00 € 

Avaries enllumenat nadalenc. 
De 8:00h a 12:00h. Repàs 
d’incidències  

06/12/201
8 

S.Diürn 
Festiu 

 4,00 78,00 € 

Actes diversos. Sortida 23:00h. 
Desconnexions Dj i connexió 
enllumenat  

01/12/201
8 

S.Noctu
rn  

 1,00 22,50 € 

****  . FUSTERS Oficial 1º . 4,00 74,00€ 

Diversos Nadal. De 16:00h a 
20:00h. Pista de gel Pl Major: 
muntar tablado. 

12/12/201
8 

S. Diürn  4,00 74,00 € 

****  . FUSTERS Supervisor 
. 

4,00 74,00€ 

Diversos Nadal. De 16:00h a 
20:00h. Pista de gel Pl Major: 
muntar tablado. 

12/12/201
8 

S. Diürn  4,00 74,00 € 

****  . JARDINERS 
Supervisor . 

10,00 191,00€ 

Diversos Nadal. De 16:00h a 
20:00h. Pista de gel Pl Major: 
muntar tablado. 

12/12/201
8 

S. Diürn  4,00 74,00 € 

Actes diversos. De 07:30h a 
10:30h i de 19:00h a 22:00h. 
Muntatge i  

06/12/201
8 

S.Diürn 
Festiu 

 6,00 117,00 € 

****  . MAGATZEM 
Encarregat 

4,00 75,60€ 

Diversos Nadal. De 16:00h a 
20:00h. Pista de gel Pl Major: 
muntar tablado. 

12/12/201
8 

S. Diürn  4,00 75,60 € 

****  . OPERATIVA Oficial 
1º 

11,00 221,00€ 

Diversos Nadal. De 16:00h a 
20:00h. Pista de gel Pl Major: 
muntar tablado. 

12/12/201
8 

S. Diürn  4,00 74,00 € 

Diversos de Nadal. De 20:00h 
a 21:00h. Quina de la Penya 
almogàvers. 

22/12/201
8 

S. 
Minim 

 1,00 30,00 € 

Actes diversos. De 07:30h a 
10:30h i de 19:00h a 22:00h. 
Muntatge  

06/12/201
8 

S.Diürn 
Festiu 

 6,00 117,00 € 

****  . OPERATIVA 
Supervisor 

5,00 104,00€ 

Diversos Nadal. De 16:00h a 
20:00h. Pista de gel Pl Major: 

12/12/201
8 

S. Diürn  4,00 74,00 € 
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muntar tablado,  
Diversos de Nadal. De 20:00h 
a 21:00h. Quina de la Penya 
almogàvers;  

22/12/201
8 

S. 
Minim 

 1,00 30,00 € 

TOTAL    91,00 1.779,60€ 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 19142  165  13001 1040.00 HORES EXTRAORDINARIES  

ENLLUMENAT BRIGADA 
142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 19142  1532 13001 400.60 HORES EXTRAORDINARIES 
VIES PUBLIQUES 

142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 19142  1522 13001 148.00 HORES EXTRAORDINARIES 
BRIGADA EDIFICIS1 

142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 19142  171  13001 191.00 HORES EXTRAORDINARIES 
BRIGADA JARDINERS 

142 002 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
4.3.4. - PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL A DIVERS PERSONAL DE 

LES OFICINES PELS SERVEIS EXTRAORDINARIS REALITZATS EL MES DE 
DESEMBRE DE 2018 

 
Núm. de referència : X2019002504     
 
En relació a l’expedient RH132019000015 i antecedents corresponents, i atès els vist-
i-plau de la cap de l’OAC, de la cap de Recursos Humans, l’informe NI022019000011 
de la cap de progrés econòmic, de la cap de Secretaria, de la cap del Cadastre, 
l’Alcalde proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Pagament d’una gratificació especial a divers personal de les oficines de l’Ajuntament 
que es relaciona a continuació pels serveis extraordinaris realitzats presentats durant 
el mes de desembre de 2018: 
 
 

Nom i Cognoms Subàrea Data Serveis 
 Núm.  
hores 

    Import € 

**** Progrés 
econòmic 

06/12/18 Festival VEUS 
10.75h fd 
2.15h fn 

C1 
283,11€ 

**** Progrés 
econòmic 

07/12/18 Festival VEUS 
2h d 

2.15h n 
C1 

86,03€ 

**** Progrés 
econòmic 

08/12/18 Festival VEUS 
8.50h fd 
0.50h fn 

C1 
194,30€ 

**** Progrés 
econòmic 

09/12/18 Festival VEUS 7.50h fd 
C1 161,25€ 

**** Progrés 
econòmic 

06/12/18 
 Muntatge Pessebre+ 
 Festival VEUS 

3h f C1 
12.50h f 

A2 
407.54€ 

**** Progrés 
econòmic 

0712/18 Festival VEUS 4.75h  
A2 121,51€ 

**** Progrés 
econòmic 

08/12/18 Festival VEUS 5.50h fd 
A2 

149,55€ 

**** Progrés 
econòmic 

09/12/18 Festival VEUS 5.50h fd 
A2 149,55€ 

**** Progrés 
econòmic 

06/12/18 
Muntatge i control Fira 
del Pessebre 

7.50h fd 
C1 161,25€ 

**** Progrés 08/12/18 Control Fira del 5.15h fd 112,88€ 
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econòmic Pessebre C1 

**** Progrés 
econòmic 

09/12/18 
Desmuntatge i control 
Fira del Pessebre 

3h fd 
C1 64,50€ 

**** Progrés 
econòmic 

06/12/18 
Muntatge i 
desenvolupament Fira 
del Pessebre 

4.50h fd 
A2 122,35€ 

**** Progrés 
econòmic 

09/12/18 
Desenvolupament i 
desmuntatge Fira del 
Pessebre 

6.50h fd 
A2 176,73€ 

**** Progrés 
econòmic 

06 i 
08/12/18 

Muntatge i 
desenvolupament Fira 
del Pessebre 

11h fd  
C1 

236,50€ 

**** Progrés 
econòmic 

19 i 
21/10/18 

Assentament, muntatge 
i desmuntatge Fira 
Sant LLuc 

1.75h fd 
A2 45,88€ 

**** Cadastre 
Novembre 
Desembre 

Tancament Feines 
PVCI 2018 

10.30h 204,75€ 

**** OAC 15/12/18 Casaments 3 h 51,60 € 

**** Recursos 
Humans 

Varis dies 
Desembre 

Entrada històrics 
personal al EPSILON 

6 h 117,00 € 

**** Recursos 
Humans 

Varis dies 
Desembre 

Entrada històrics 
personal al EPSILON 

5 h 148,90 € 

**** Estadística  
Octubre 

Novembre 
Desembre 

Gestió 
Padró+Declaracions 
Intenció Vot 

29h 565,50 € 

TOTAL        3.560,68€ 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:  
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 19200  241  13001 961.19 HORES EXTRAORDINARIES 

OCUPACIO 
200 011 999 999 999 999 

0  Despeses 19200  311  13001 1127.23 HORES EXTRAORDINARIES  
DINAMIG FIRES 

200 009 999 999 999 999 

0  Despeses 19200  4313 13001 338.63 HORES EXTRAORDINARIES 
DINAMIG MERCAT 

200 009 999 999 999 999 

0  Despeses 19200  430  13001 45.88 HORES EXTRAORDINARIES  
DINAMIG ADM. GRAL 

200 009 999 999 999 999 

0  Despeses 19130  9231 13001 565.50 HORES EXTRAORDINARIES  
ESTADISTICA 

130 001 999 999 999 999 

0  Despeses 19130  920  13001 265.90 HORES EXTRAORDINARIES  
ADMINISTRACIO GENERAL 

110 001 999 999 999 999 

0  Despeses 19121  925  13001 51.60 HORES EXTRAORDINARIES  
OAC 

130 001 999 999 999 999 

0  Despeses 19130  920  13001 204.75 HORES EXTRAORDINARIES  
ADMINISTRACIO GENERAL 

170 001 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
4.4. - PAGAMENT HORES COMPLEMENTÀRIES AL PERSONAL DE LA BRIGADA 

MUNICIPAL REALITZADES EL MES DE DESEMBRE DE 2018. 
 
Núm. de referència : X2019002283     
 
Atès l’informe del Director tècnic de la Brigada Municipal de data 11 de gener de 2019 
amb número d’expedient NI022019000059. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132019000013 i antecedents corresponents, l’Alcalde, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
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D’acord amb l’acta número 1/2018 de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament 
d’Olot de data 12 de juny de 2018, sobre la modificació del import de les hores 
extraordinàries. 
 
Únic.- Pagament de les hores complementàries realitzades durant el mes de desembre 
de 2018 pel personal de la Brigada Municipal que es relaciona a continuació: 
 
 

Cognoms i Nom Data Brigada/ Tipus de servei Hores  Import 

****  Escoles Oficial 1ª 6,00 117,00€ 

Actes diversos. De 07:30h a 10:30h i 
de 19:00h a 22:00h. Muntatge i 
desmuntatge 

06/12/2018 S.Diürn Festiu 6,00 117,00 € 

****  Operativa Oficial 1ª 4,00 74,00€ 

Diversos Nadal. De 16:00h a 20:00h. 
Pista de gel Pl Major: muntar tablado. 

12/12/2018 S. Diürn 4,00 74,00 € 

****  Operativa Oficial 1ª 7,00 136,50€ 

Actes diversos. De 11:00h a 12:00h. 
Recollir pins de la granja i portar. 

06/12/2018 S.Diürn Festiu 1,00 19,50 € 

Actes diversos. De 07:30h a 10:30h i 
de 19:00h a 22:00h. Muntatge i 
desmuntatge. 

06/12/2018 S.Diürn Festiu 6,00 117,00 € 

TOTAL   17,00 327,50€ 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:  
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 19142  1522 121032 117.00 HORES COMPLEMENTARIES BRIGADA 

EDIFICIS 
142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 19142  1532 121032 210.50 HORES COMPLEMENTARIES BRIGADA
PUBLIQUES 

142 002 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

4.5. - PAGAMENT D'UN COMPLEMENT AL PERSONAL DE LA BRIGADA 
MUNICIPAL, INFORMÀTICA I TÈCNICS D’URBANISME PELS RETENS DE 

DESEMBRE DE 2018 
 
Núm. de referència : X2019002157     
 
Atès l’informe del director de l’àrea d’Infraestructura i Urbanisme de data 15 de gener 
de 2019 amb número d’expedient NI022019000029, l’informe del cap d’àrea 
d’Informàtica de data 08 de gener de 2019 amb número d’expedient NI022019000025, 
i l’informe del director tècnic de la Brigada Municipal de data 15 de gener de 2019 amb 
número d’expedient NI022019000060. 
 
D’acord amb el que estableix el punt 7 de l’acta de la Comissió de seguiment del 
conveni número 66, de data 14 de maig de 2018, i la seva ratificació per la Mesa 
General de Negociació de l’Ajuntament d’Olot en data 12 de juny de 2018 sobre els 
retens de Brigada Municipal, Informàtica i tècnics d’Urbanisme. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132019000011 i antecedents corresponents, l’Alcalde, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
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Primer.- Pagament d’un complement en concepte de reten al personal de la Brigada 
Municipal, d’informàtica i dels serveis tècnics d’urbanisme que es relaciona a 
continuació pels serveis de reten realitzats durant el mes de desembre de 2018: 
 
 

Nom i Cognoms Servei 

R
et

en
 

se
tm

an
a 

S
o

rt
id

a 
re

te
n

 
la

b
o

ra
b

le
 

S
o

rt
id

a 
re

te
n

 
fe

st
iu

 
S

o
rt

id
a 

re
te

n
 

a
ct

e
 

p
ro

g
ra

m
at

 

Import (€) 

**** Infra. i 
Urbanisme 

1 
- 

- 
- 130,00 

**** Infra. i 
Urbanisme 

1 
- 

- 
- 130,00 

**** Infra. i 
Urbanisme 

1 
- 

- 
- 130,00 

**** Infra. i 
Urbanisme 

1 
- 

- 
- 130,00 

**** Informàtica 1 - - - 130,00 

**** Informàtica 3 - - - 390,00 

**** Brigada 1 - - - 130,00 

**** Brigada 1 3 - - 280,00 

**** Brigada 1 - - - 130,00 

**** Brigada 1 2 - - 230,00 

**** Brigada 1 3 - - 280,00 

TOTAL      2.090,00€ 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 19120  491  15300 520.00 RETENS INFORMATICA 120 001 999 999 999 999 
0  Despeses 19140  134  15300 130.00 RETENS MOBILITAT 140 001 999 999 999 999 
0  Despeses 19142  165  15300 770.00 RETENS ENLLUMENAT  

BRIGADA 
142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 19140  151  15300 390.00 RETENS URBANISME 140 001 999 999 999 999 
0  Despeses 19142  1522 15300 280.00 RETENS BRIGADA EDIFICIS 142 002 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.1. - APROVACIÓ DEL PAGAMENT DE L'AJUDA PER ESTUDIS PROPIS DEL 
PERSONAL FUNCIONARI DE L'AJUNTAMENT D'OLOT PEL CURS 2018-2019 

 
Núm. de referència: X2019002480     
 
Vistes les peticions presentades pel personal funcionari de l’Ajuntament d’Olot, en 
relació a la sol·licitud d’ajuda per estudis propis pel curs 2018-2019. 
 
Atès el conveni col·lectiu vigent i els acords de la Comissió de seguiment del conveni 
de 23 de febrer de 2009, 8 d’abril de 2013 i 14 de maig de 2018. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, l’alcalde proposa a la Junta 
de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el pagament de la quantitat de 2.929,12 euros corresponents a l’ajuda 
per estudis propis del personal funcionari de l’Ajuntament d’Olot pel curs 2018-2019, 
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distribuïts de la forma següent: 
 
Cognoms, Nom Estudis Import  

sol·licitat 
Import  

concedit 

**** FRANCÈS (Institut Francès de 
Vic) 

310,00 € 
 

310,00 € 
 

**** GRAU EN CRIMINOLOGIA  
(Universitat Isabel I) 

2.619,12 € 2.619,12 € 

 
IMPORT TOTAL 

  
2.929,12 € 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran a la nòmina del mes de gener de 2019 amb 
càrrec a les assignacions pressupostàries següents: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 19130  932  16204 310.00 ACCIO SOCIAL INGRESSOS I URBANA130 001 999 999 999 999 
0  Despeses 19130  932  16000 102.30 ASSEGURANCES SOCIALS INGRESSOS I 

URBANA 
130 001 999 999 999 999 

0  Despeses 19180  132  16204 2619.12 ACCIO SOCIAL SEGURETAT 180 008 999 999 999 999 
0  Despeses 19180  132  16000 864.31 ASSEGURANCES SOCIALS SEGURETAT180 008 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.2. - APROVACIÓ DEL PAGAMENT DE L'AJUDA PER ESTUDIS PROPIS DEL 
PERSONAL LABORAL DE L'AJUNTAMENT D'OLOT PEL CURS 2018-2019 

 
Núm. de referència: X2019002470     
 
Vistes les peticions presentades pel personal laboral de l’Ajuntament d’Olot en relació 
a la sol·licitud d’ajuda per estudis propis pel curs 2018-2019. 
 
Atès el conveni col·lectiu vigent i els acords de la Comissió de seguiment del conveni 
de 23 de febrer de 2009, 8 d’abril de 2013 i 14 de maig de 2018. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, l’alcalde proposa a la Junta 
de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el pagament de la quantitat de 132,60 euros corresponents a l’ajuda 
per estudis propis del personal laboral de l’Ajuntament d’Olot pel curs 2018-2019, 
distribuïts de la forma següent: 
 
Cognoms, Nom Estudis Import  

sol·licitat 
Import  

concedit 

**** 
GRAU SUPERIOR PREVENCIÓ 
RISCOS PROFESSIONALS 
(Institut Obert de Catalunya) 

92,60 € 92,60 € 

**** ANGLÈS  
(Escola d’Adults de la Garrotxa) 

40,00€ 40,00€ 

 
IMPORT TOTAL 

  132,60 € 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran a la nòmina del mes de gener de 2019 amb 
càrrec a les assignacions pressupostàries següents: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 19142  165  16204 132.60 ACCIO SOCIAL ENLLUMENAT 

BRIGADA 
142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 19142  165  16000 43.76 ASSEGURANCES SOCIALS  142 002 999 999 999 999 
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ENLLUMENAT BRIGADA 

 
Tercer.- Denegar el pagament de l’ajuda per estudis propis del personal laboral pel 
curs 2018-2019, atès que només es subvenciona aquesta ajuda a personal fix o 
personal interí que ocupa una plaça vacant pendent de convocatòria, distribuïts de la 
forma següent: 
 
Cognoms, Nom Estudis Import 

 

**** GRAU EN FILOSOFIA (Universitat de 
Girona) 

862,75 € 

**** 
POSTGRAU HISENDA AUTÒNOMICA I 
LOCAL 
(Universitat de Barcelona) 

 
1.570,00 € 

 
 

 
6.1. - APROVACIÓ DEL PAGAMENT DE L'AJUDA PER ESTUDIS DELS FILLS I 
FILLES DEL PERSONAL FUNCIONARI DE L'AJUNTAMENT D'OLOT PEL CURS 

2018-2019 
 
Núm. de referència: X2019002299     
 
Vistes les peticions presentades pel personal funcionari de l’Ajuntament d’Olot, en 
relació a la sol·licitud d’ajuda per estudis dels seus fills i filles pel curs 2018-2019. 
 
Atès el conveni col·lectiu vigent i els acords de la Comissió de seguiment del conveni 
de 23 de febrer de 2009, 8 d’abril de 2013 i 14 de maig de 2018. 
 
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, l’alcalde, proposa a la 
Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el pagament de la quantitat de 1.907,44 euros corresponents a l’ajuda 
per estudis dels fills i filles del personal funcionari de l’Ajuntament d’Olot pel curs 2018-
2019, distribuïts de la forma següent: 
 

COGNOMS, NOM FILLS IMPORT 
**** 1 37,20 € 
**** 2 122,20 € 
**** 2 69,08 € 
**** 2 74,40 € 
**** 1 58,45 € 
**** 2 170,00 € 
**** 1 85,00 € 

**** 1 37,20 € 
**** 2 143,45 € 
**** 1 58,45 € 
**** 1 31,88 € 
**** 2 143,45 € 
**** 2 116,90 € 
**** 1 85,00 € 
**** 1 85,00 € 
**** 1 37,20 € 
**** 1 85,00 € 
**** 1 58,45 € 
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**** 2 69,08 € 
**** 1 37,20 € 
**** 2 143,45 € 
**** 1 85,00 € 
**** 2 74,40 € 
 
IMPORT TOTAL 

  
1.907,44 € 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran a la nòmina del mes de gener de 2019 amb 
càrrec a les assignacions pressupostàries següents: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 19180  132  16204 1519.59 ACCIO SOCIAL SEGURETAT 180 008 999 999 999 999 
0  Despeses 19400  3321 16204 122.20 ACCIO SOCIAL BIBLIOTECA 400 033 999 999 999 999 
0  Despeses 19140  151  16204 85.00 ACCIO SOCIAL URBANISME 140 001 999 999 999 999 
0  Despeses 19140  134  16204 37.20 ACCIO SOCIAL MOBILITAT  

URBANA 
140 001 999 999 999 999 

0  Despeses 19130  920  16204 143.45 ACCIO SOCIAL  
ADMINISTRACIO GENERAL 

130 001 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.2. - APROVACIÓ DEL PAGAMENT DE L'AJUDA PER ESTUDIS DELS FILLS I 
FILLES DEL PERSONAL LABORAL DE L'AJUNTAMENT D'OLOT PEL CURS 2018-

2019 
 
Núm. de referència: X2019002432     
 
Vistes les peticions presentades pel personal laboral de l’Ajuntament d’Olot, en relació 
a la sol·licitud d’ajuda per estudis dels seus fills i filles pel curs 2018-2019. 
 
Atès el conveni col·lectiu vigent i els acords de la Comissió de seguiment del conveni 
de 23 de febrer de 2009, 8 d’abril de 2013 i 14 de maig de 2018. 
 
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, l’alcalde, proposa a la 
Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el pagament de la quantitat de 4.192,44 euros corresponents a l’ajuda 
per estudis dels fills i filles del personal laboral de l’Ajuntament d’Olot pel curs 2018-
2019, distribuïts de la forma següent: 
 

COGNOMS, NOM FILLS IMPORT 
**** 2 69,08 € 
**** 3 100,96 € 
**** 2 95,65 € 
**** 1 85,00 € 
**** 2 95,65 € 
**** 2 143,45 € 
**** 2 69,08 € 

**** 1 58,45 € 
**** 2 69,08 € 
**** 2 95,65 € 
**** 1 58,45 € 
**** 1 37,20 € 
**** 2 116,90 € 
**** 1 31,88 € 



 

Mod_ACTS_DJGE 16 

**** 2 74,40 € 
**** 1 37,20 € 
**** 2 95,65 € 
**** 2 143,45 € 
**** 2 95,65 € 
**** 2 63,76 € 
**** 1 37,20 € 
**** 1 85,00 € 
**** 1 85,00 € 
**** 2 74,40 € 
**** 2 74,40 € 
**** 1 31,88 € 
**** 2 74,40 € 
**** 2 74,40 € 
**** 2 95,65 € 
**** 2 74,40 € 
**** 2 74,40 € 
**** 2 170,00 € 
**** 2 74,40 € 
**** 1 31,88 € 
**** 1 58,45 € 
**** 2 95,65 € 
**** 2 170,00 € 
**** 1 31,88 € 
**** 1 85,00 € 
**** 1 58,45 € 
**** 3 106,28 € 
**** 1 58,45 € 
**** 2 69,08 € 
**** 2 69,08 € 
**** 1 37,20 € 
**** 2 74,40 € 
**** 1 58,45 € 
**** 2 74,40 € 
**** 1 58,45 € 
**** 1 31,88 € 
**** 2 63,76 € 
**** 1 37,20 € 
**** 2 69,08 € 
**** 1 58,45 € 
**** 1 58,45 € 
**** 1 37,20 € 
**** 1 37,20 € 
 
IMPORT TOTAL 

  
 4.192,44 € 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran a la nòmina del mes de gener de 2019 amb 
càrrec a les assignacions pressupostàries següents: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 19600  231  16204 85.00 ACCIO SOCIAL ACCIO  

SOCIAL 
600 003 999 999 999 999 

0  Despeses 19130  920  16204 191.30 ACCIO SOCIAL ADMINIS- 
TRACIO GENERAL 

130 001 999 999 999 999 

0  Despeses 19130  920  16204 494.13 ACCIO SOCIAL ADMINIS- 
TRACIO GENERAL 

110 001 999 999 999 999 

0  Despeses 19400  3322 16204 143.45 ACCIO SOCIAL ARXIU 130 005 999 999 999 999 
0  Despeses 19400  3321 16204 143.48 ACCIO SOCIAL BIBLIOTECA 400 033 999 999 999 999 
0  Despeses 19142  150  16204 239.08 ACCIO SOCIAL BRIGADA  

ADMINISTRACIO GENERAL 
142 002 999 999 999 999 
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0  Despeses 19142  1522 16204 116.88 ACCIO SOCIAL BRIGADA  
EDIFICIS 

142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 19142  171  16204 132.85 ACCIO SOCIAL BRIGADA  
JARDINERS 

142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 19130  931  16204 154.10 ACCIO SOCIAL COMPTABILITAT130 001 999 999 999 999 
0  Despeses 19200  430  16204 132.85 ACCIO SOCIAL DINAMIG  

ADMINISTRACIO GENERAL 
200 009 999 999 999 999 

0  Despeses 19200  433  16204 143.45 ACCIO SOCIAL DINAMIG  
EMPRESA 

200 009 999 999 999 999 

0  Despeses 19200  4311 16204 69.08 ACCIO SOCIAL DINAMIG  
FIRES 

200 009 999 999 999 999 

0  Despeses 19142  165  16204 175.35 ACCIO SOCIAL ENLLUMENAT 
BRIGADA 

142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 19330  340  16204 95.65 ACCIO SOCIAL ESPORTS  
ADMINISTRACIO GENERAL 

330 059 999 999 999 999 

0  Despeses 19140  1521 16204 58.45 ACCIO SOCIAL HABITATGE 130 001 999 999 999 999 
0  Despeses 19130  932  16204 228.50 ACCIO SOCIAL INGRESSOS I 

URBANA 
130 001 999 999 999 999 

0  Despeses 19500  326  16204 85.00 ACCIO SOCIAL JOVENTUT 500 040 999 999 999 999 
0  Despeses 19121  925  16204 244.44 ACCIO SOCIAL OAC 130 001 999 999 999 999 
0  Despeses 19200  241  16204 233.81 ACCIO SOCIAL OCUPACIO 200 011 999 999 999 999 
0  Despeses 19400  334  16204 63.76 ACCIO SOCIAL PROMOCIO  

CULTURAL 
400 030 999 999 999 999 

0  Despeses 19130  934  16204 143.48 ACCIO SOCIAL TRESORERIA 130 001 999 999 999 999 
0  Despeses 19140  151  16204 308.21 ACCIO SOCIAL URBANISME 140 001 999 999 999 999 
0  Despeses 19140  150  16204 212.56 ACCIO SOCIAL URBANISME  

ADMINISTRACIO GENERAL 
140 001 999 999 999 999 

0  Despeses 19142  1532 16204 297.58 ACCIO SOCIAL VIES PUBLIQUES142 002 999 999 999 999 
0  Despeses 19600  231  16000 28.05 ASSEGURANCES SOCIALS  

ACCIO SOCIAL 
130 001 999 999 999 999 

0  Despeses 19130  920  16000 63.13 ASSEGURANCES SOCIALS  
ADMINISTRACIO GENERAL 

130 001 999 999 999 999 

0  Despeses 19130  920  16000 163.06 ASSEGURANCES SOCIALS  
ADMINISTRACIO GENERAL 

110 001 999 999 999 999 

0  Despeses 19400  3322 16000 47.34 ASSEGURANCES SOCIALS  
ARXIU 

130 005 999 999 999 999 

0  Despeses 19400  3321 16000 47.35 ASSEGURANCES SOCIALS  
BIBLIOTECA 

400 033 999 999 999 999 

0  Despeses 19142  150  16000 78.90 ASSEGURANCES SOCIALS  
BRIGADA AD. GRAL. 

142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 19142  1522 16000 38.57 ASSEGURANCES SOCIALS 
BRIGADA EDIFICIS 

142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 19142  171  16000 43.84 ASSEGURANCES SOCIALS 
BRIGADA JARDINERS 

142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 19130  931  16000 50.85 ASSEGURANCES SOCIALS  
INTERVENCIO 

130 001 999 999 999 999 

0  Despeses 19200  430  16000 43.84 ASSEGURANCES SOCIALS  
DINAMIG AD. GRAL. 

200 009 999 999 999 999 

0  Despeses 19200  433  16000 47.34 ASSEGURANCES SOCIALS 
DINAMIG EMPRESA 

200 009 999 999 999 999 

0  Despeses 19200  4311 16000 22.80 ASSEGURANCES SOCIALS  
DINAMIG FIRES 

200 009 999 999 999 999 

0  Despeses 19142  165  16000 57.87 ASSEGURANCES SOCIALS  
ENLLUMENAT BRIGADA 

200 009 999 999 999 999 

0  Despeses 19330  340  16000 31.56 ASSEGURANCES SOCIALS  
ESPORTS 

330 059 999 999 999 999 

0  Despeses 19140  1521 16000 19.29 ASSEGURANCES SOCIALS  
HABITATGE 

130 001 999 999 999 999 

0  Despeses 19130  932  16000 75.41 ASSEGURANCES SOCIALS  
INGRESSOS I URBANA 

130 001 999 999 999 999 

0  Despeses 19500  320  16000 28.05 ASSEGURANCES SOCIALS  
ENSENYAMENT 

500 040 999 999 999 999 

0  Despeses 19121  925  16000 80.67 ASSEGURANCES SOCIALS OAC130 001 999 999 999 999 
0  Despeses 19200  241  16000 77.16 ASSEGURANCES SOCIALS 

DINAMIG OCUPACIO 
200 011 999 999 999 999 

0  Despeses 19400  334  16000 21.04 ASSEGURANCES SOCIALS 
CULTURA PROMOCIÓ CULTURAL

400 030 999 999 999 999 

0  Despeses 19130  934  16000 47.35 ASSEGURANCES SOCIALS  
TRESORERIA 

130 001 999 999 999 999 

0  Despeses 19140  151  16000 101.71 ASSEGURANCES SOCIALS  
URBANISME 

130 001 999 999 999 999 

0  Despeses 19140  150  16000 70.15 ASSEGURANCES SOCIALS  
URBANISME AD. GRAL. 

130 001 999 999 999 999 

0  Despeses 19142  1532 16000 98.20 ASSEGURANCES SOCIALS  
VIES PUBLIQUES 

130 001 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.1. - AUTORITZAR LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES A UN ALUMNE DE 
L'ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY D'OLOT A L'ARXIU MUNICIPAL 
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Núm. de referència : X2019002281     
 
Atès que a l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot es cursa el Cicle formatiu de 
grau superior de Fotografia, en el programa educatiu del qual s’estableix l’obligació 
dels estudiants de realitzar pràctiques en les empreses o administracions públiques.  
 
Atès que el departament de l’Arxiu Municipal de l’Ajuntament d’Olot està disposat a 
col·laborar amb l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot per tal que el seu alumnat 
pugui adquirir coneixements relacionats amb les tasques relacionades amb el 
funcionament normal del departament esmentat.  
 
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 l’Arxiu Municipal al senyor **** (NIE 
****), alumne del Cicle formatiu de grau superior de Fotografia de l’Escola d’Art i 
Superior de Disseny d’Olot, durant el període comprès entre el 29/01/2019 i el 
30/04/2019 i amb horari de dimarts, dimecres i divendres de 15:30 a 18 hores, segons 
estableix el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Escola d’Art i Superior 
de Disseny d’Olot, per realitzar tasques derivades del normal funcionament del 
departament, i sense percebre cap tipus de remuneració. 
 
Segon.- Incloure al senyor ****, estudiant de l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot, 
a l’assegurança de responsabilitat civil d’aquest Ajuntament el temps que estigui 
realitzant les pràctiques. 
 
S’aprova per unanimitat. 

 
CONTRACTACIÓ. SERVEIS 

 
8.1. - PAGAMENT DELS  SERVEIS D'ORIENTACIÓ JURIDICA  AL MUNICIPI 

D'OLOT ANY 2018, D'ACORD AMB EL CONVENI SIGNAT EN DATA 25 DE JULIOL 
DE 2013 

 
Núm. de referència : X2019002386     
 
Tipus de Contracte SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 
Criteris NO SENSE CRITERI 

 
En data 25 de juliol de 2013 es va signar un conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament d’Olot i el Col·legi d’Advocats de Girona per al funcionament d’un servei 
d’orientació jurídica (SOJ) al municipi d’Olot.  
 
Atès que l’Ajuntament finança la prestació d’aquest servei per un import de 3.696 
€/any + IVA.  
 
Atesa la factura núm. 345/2018  presentada pel Col·legi d’Advocats de Girona per a la 
prestació del servei esmentat durant l’any 2018. 
 
Vist l’informe emès per la Sra. Miriam Paredes  Espinar, responsable de l’Oficina Local 
d’Habitatge, en data 11 de desembre de 2018, favorable al pagament de la factura 
esmentada.  
Vist l’expedient administratiu núm: CC012019000016 i antecedents corresponents, la 
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regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Que els serveis econòmics d’aquest Ajuntament procedeixin al pagament de 
la factura núm. 345/2018 a favor  del COL·LEGI D’ADVOCATS DE GIRONA amb NIF 
Q1763003-I, corresponent a la prestació dels serveis d’orientació jurídica (SOJ) al 
Municipi d’Olot durant l’any 2018. 
 
Segon.- Aprovar i disposar el pagament de la despesa de tres mil sis-cents  noranta-
sis euros (3.696 €) + IVA: set-cents setanta-sis euros amb setze cèntims (776,16 
€) . L’import total de la despesa 4.472,16 € es pagarà amb càrrec a la partida núm. 
18.130.920.226040 “defensa jurídica” del pressupost municipal de l’exercici 2018. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18130  920  226040 4472.16 DEFENSA JURIDICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.2. - SERVEIS D'ASSESSORAMENT JURIDIC EN RELACIÓ SENTÈNCIA 
NÚM.791/2017 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUNYA 

 
Núm. de referència : X2019002358     
 
Tipus de Contracte SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 
Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar el servei d’assessorament  jurídic de 
l’Ajuntament d’Olot en les actuacions derivades de l’anul·lació d’una llicència d’obres  
per a la rehabilitació i ampliació del Mas La Canova Petita, segons sentència núm. 791 
de 23 de novembre de 2017 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, com es 
desprèn de l’informe de data 22 de gener de 2019,  emès per la Sra. Maria Glòria Gou 
Clavera, responsable dels Serveis Jurídics de l’Ajuntament d’Olot.  

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

Tercer.- Atès que s’informa favorablement el pressupost presentat per la Sra. Glòria 
Bardaji Pascual  per a la prestació dels serveis d’assessorament jurídic de 
l’Ajuntament d’Olot en la sentència esmentada.  

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 la Sra. Glòria Bardaji Pascual per un servei, amb el mateix objecte 
per import superior a 15.000 euros (IVA exclòs) i en el període d’un any. 
 
Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de la Sra. Glòria Bardaji Pascual i atès que aquesta 
compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del 
contracte. 

Fonament jurídic 
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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 147 de la mateixa. 

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

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

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

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012019000015 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’informe emès per la Sra. Maria Glòria Gou Clavera, responsable 
dels serveis jurídics de l’Ajuntament d’Olot de data 22 de gener de 2019, en el que es 
motiven les necessitats de contractar.  
 
Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el  131.3 de la LCSP, 
a favor de la Sra. GLORIA BARDAJI PASCUAL amb NIF **** el contracte  menor dels 
serveis  d’assessorament jurídic de l’Ajuntament d’Olot en les actuacions derivades de 
l’anul·lació de la llicència d’obres per a la rehabilitació i ampliació del Mas La Canova 
Petita, segons sentència núm. 791, de 23 de novembre de 2017, del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya. 
 
Els serveis i imports a adjudicar són: 
 
-Assessorament jurídic en la tramitació del procediment administratiu de 
Responsabilitat Patrimonial en via administrativa  instat pel recurrent,  per import de 
5.400 € + IVA  
L’adjudicació de la defensa lletrada de l’Ajuntament en el supòsit d’interposició de 
recurs contenciós administratiu   
 
-Assessorament jurídic en la tramitació de l’expedient sancionador en compliment de la 
sentència esmentada , per import de 2.900 € + IVA 
 
-Assessorament en d’altres actuacions administratives adreçades a donar compliment 
a la sentència esmentada per un import de 160 €/hora + IVA.  
 
-Reunions, si s’escau, que s’hagin de celebrar amb representants o tècnics de 
l’Ajuntament, interessats o d’altres actuacions que es puguin derivar de la sentència. 
L’’import a satisfer serà de 160 €/hora  + IVA si el lloc de celebració és Barcelona i de 
450 €/ reunió + IVA si la reunió se celebra a Olot.  
 
Tercer.- Aprovar i disposar la despesa per import de 10.043 € (IVA inclòs). Aquest 
import es desglossa en vuit mil tres-cents euros (8.300 €) de pressupost net i mil set-
cents quaranta-tres euros (1.743 €) d’IVA calculat al tipus del 21%.. L’import total de la 
despesa es pagarà amb càrrec a  la partida núm. 19.130.920.226040 “defensa 
jurídica” del Pressupost Municipal. 
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Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19130  920  226040 10043 DEFENSA JURIDICA 100 001 001 001 000 000 
 
 

Quart.-  Informa a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra la 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 CC012019000015. 
 
Cinquè.- Notificar  aquesta resolució a la Sra. Glòria Bardaji  Pascual  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.3. - PRORROGA CONTRACTE DEL SERVEIS DE  DE MANTENIMENT DELS 
EXTINTORS DELS EDIFICIS MUNICIPALS 

 
Núm. de referència : X2015024393     
 
Antecedents 
 
Atès que per acord de la Junta de Govern Local celebrada en data 10 de desembre de 
2015, es va adjudicar el contracte de serveis de manteniment dels extintors dels 
edificis municipals a favor de l’empresa EXTINTORS GIROFOC, SL , amb NIF 
B17617382, per un preu anual de 6.601,72 € (IVA exclòs), 7.988,08 € (IVA inclòs), per 
un termini de dos anys, amb efectes del dia 1 de gener de 2016. 
 
Atès que la clàusula 39 de Plec de clàusules administratives particulars reguladores 
del contracte (PCAP) preveu com a causa de modificació les altes o baixes 
d’instal·lacions respecte de l’inventari relacionat en el plec tècnic. 
 
Vist que la clàusula 9 del PCAP estableix que el contracte es podrà prorrogar per 
períodes anuals fins a un màxim de dos anys. 
 
Atès que per acord de la Junta de Govern Local de data 15 de febrer de 2018  es va 
aprovar la primera pròrroga del contracte, la qual ha finalitzat el dia 31 de desembre de 
2018. 
 
Fonament 
 
De conformitat amb l’informe tècnic de data 21 de gener de 2019, emès per l’enginyer 
tècnic municipal  de l’àrea d’Infraestructura , Obres i Urbanisme. 
 
D’acord amb l’article 106 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) i la 
clàusula 39 del PCAP. 
 
D’acord amb la clàusula 9 del Plec del PCAP.  
 
De conformitat amb la Disposició Transitòria 1a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic i atès que el contracte del “servei de manteniment dels 
extintors dels edificis municipals” fou adjudicat abans de la seva entrada en vigor, la 
normativa aplicable és el TRLCSP 
 
Atès que l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local per delegació de 
competències conferida per l’Alcaldia mitjançant Decret de data  26  de juny de 2015. 
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Per tot això, en exercici de les competències que m’ha 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.  CCS12015000021 i antecedents corresponents, 
la regidora delegada  d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- MODIFICAR el contracte de servei de manteniment dels extintors dels edificis 
municipals, adjudicat per acord de la Junta de Govern Local de data 10  de desembre 
de 2015, a favor de l’empresa EXTINTORS GIROFOC, SL,  amb NIF B17617382, com 
a conseqüència de les següents altes d’edificis i equips: 
 
-Espai IDEAL 
-Protecció Civil Associació  Voluntaris  
-Associació de Veïns de Sant Cristòfol i Mas Bernat 
-Escola Música Moderna de la Garrotxa 
-Camp de Futbol Pla de Baix 
-Associació de Veïns i Propietaris del Nucli Antic 
 
Segon.- Aprovar la relació d’edificis i d’equips contra incendis a mantenir de què 
disposa l’Ajuntament i que s’adjunta a la present proposta.  
 
Tercer.- El preu anual del contracte una vegada incorporada la modificació s’estableix 
en sis mil quatre-cents cinc euros amb deu cèntims (6.405,10 €) (IVA exclòs). 
 
Quart.- PRORROGAR, de mutu acord i amb efectes del dia 1 de gener de 2019, el 
contracte de serveis de manteniment dels extintors dels edificis municipals, subscrit 
amb l’empresa EXTINTORS GIROFOC, SL amb NIF B17617382, pel termini d’un any ( 
des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2019), i en els mateixos termes que el 
contracte inicial. 
 
Cinquè.- APROVAR  i disposar la despesa de 7.750,17€ (IVA inclòs)  amb càrrec a les 
següents partides: 
-manteniment edificis Corporació ...............................2.963,29€  
-manteniment edificis Esports i Lleure...........................716,32 €  
-manteniment edificis Culturals...................................2.503,61 €  
-manteniment edificis Ensenyament...........................1.566,95 € 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 200200 200220    DespesesDespesesDespeses19150  920  

212001
9999918150  920  

212001
200220 200220   Despeses Despeses 19330  342  

212001
18400  333  
212001

716.322801.72MANTENIMEN
T EDIFICIS 
ESPORTS I 
LLEURE

MANTENIMEN
T EDIFICIS 
CULTURALS

200220 200220   Despeses Despeses 19400  333  
212001

18500  323  
212001

2503.612189.89MANTENIMEN
T EDIFICIS 
CULTURALS

MANTENIMEN
T EDIFICIS 
ENSENYAME
NT 

200220 200220   Despeses Despeses 19500  323  
212001

18330  342  
212001

1566.95533.06MANTENIMEN
T EDIFICIS 
ENSENYAME
NT 

MANTENIMEN
T EDIFICIS 
ESPORTS I 
LLEURE

 
Sisè.- NOTIFICAR  aquets acords a l’empresa “Extintors Girofoc, SL”  
 
S’aprova per unanimitat. 
 



 

Mod_ACTS_DJGE 23 

8.4.1. - REVISIÓ PREU ARRENDAMENT LOCAL DESTINAT A ESCOLA 
D'EXPRESSIÓ 

 
Núm. de referència : X2019002492     
 
La Comissió de Govern en sessió celebrada el dia  20 de juny de 2001 va aprovar un 
contracte d’arrendament amb l’empresa “Bassols, Coromina, Vila,CB” d’un local situat 
a les plantes primera i segona de l’edifici núm. 20.22 de l’avinguda Sant Joan de les 
Abadesses, per a la seva utilització com a dependències de serveis municipals i 
d’entitats ciutadanes que aquest Ajuntament consideri necessàries.  
 
La Junta de Govern Local de data 20 de desembre de 2012 va aprovar la novació del 
contracte de lloguer signat entre l’Ajuntament d’Olot i “Bassols, Coromina,Vila CB” en 
la part que afecta la renda mensual, així com que serà revisada  anualment d’acord 
amb l’IPC que a data 31 de desembre de 2018 es fixa en 1,2%  
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012019000017 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.-  Establir amb efectes del dia 1 de gener de 2019, el preu mensual de 
l’arrendament del local situat a l’avinguda Sant Joan de les Abadesses,  núm. 20-22, 
destinat a Escola de d’Expressió, la propietat del qual és de 
BASSOLS,COROMINA,VILA, CB, amb NIF E1760020-6, en NOU-CENTS TRENTA-
DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS (932,78 €) + IVA: CENT NORANTA-
CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS (195,88 €).  
 
Segon.- L’import de l’arrendament es pagarà amb càrrec al pressupost de l’Institut 
Municipal d’Educació i Joventut.  
 
Tercer.- BASSOLS, COROMINA, VILA, CB presentarà a l’Institut Municipal d’Educació 
i Joventut el rebut mensual corresponent.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
8.4.2. - PRÒRROGA I REVISIÓ DE PREU ARRENDAMENT TERRENY PROPIETAT 

DELS PARES CARMELITES. ANY 2019 
 
Núm. de referència : X2019002288     
 
Atès el conveni signat entre aquest Ajuntament i la Comunitat de Pares Carmelites de 
la Ciutat d’Olot, en  data 12 de gener de 2001 d’arrendament d’una superfície de 
terreny per a la l’aparcament de vehicles a la zona del Carme.  
Atès que a partir del 31 de desembre de 2010 aquest lloguer s’ha de prorrogar d’any 
en any i que el preu s’ha de revisar anualment d’acord amb l’IPC que a data 
31/122018 es fixa en un 1,2%. 
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012019000013 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 1 de gener de 2019 
l’arrendament d’una superfície de terreny a la zona del Carme amb destí a aparcament 
de vehicles, la propietat del qual és l’ORDRE DEL CARME PROVINCIAL DE 
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CATALUNYA  amb NIF: R0800102F. 
 
Segon.- Establir el preu de l’arrendament per a l’any 2019 en : NOU MIL CINC-CENTS 
EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS ( 9.500,27 €) + IVA: MIL NOU-CENTS 
NORANTA-CINC EUROS AMB SIS CÈNTIMS (1.995,06 €) . 
 
Tercer.- Aprovar i disposar el pagament de la despesa per import d’11.495,33 €  amb 
càrrec a la partida núm. 19.130.920.202000 “lloguers”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19130  920  202000 11495.33 LLOGUERS 100 001 001 001 000 000 

 
Tercer.- ORDRE DEL CARME PROVINCIAL DE CATALUNYA  presentarà a  aquest 
Ajuntament el rebut corresponent. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.4.3. - CONTRACTE ARRENDAMENT DEL LOCAL SEU DEL CONSORCI 
DINÀMIC. ANY 2019 

 
Núm. de referència : X2019002314     
 
La Junta de Govern Local de data 04/02/2016 va prorrogar el contracte d’arrendament 
subscrit entre aquest Ajuntament i la societat “Familia Canadell,CB” d’arrendament del 
local del carrer Lorenzana, núm. 15 destinat a dependències de l’Institut Municipal de 
Promoció de la Ciutat, fins el 31 de desembre de 2019; i en les mateixes condicions 
que figuren en el contracte signat en data 03/02/2012 i el document de modificació de 
contracte signat en data 1 de febrer de 2013. 
Atès que aquest document de modificació, entre d’altres, s’estableix que el preu de 
l’arrendament no s’actualitzarà fins al venciment del contracte.  
Atès que aquest local és la seu del Consordci DinàmiG  
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012019000014 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.-  Fixar en MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS (1.250 €) + IVA el preu 
mensual de l’arrendament del local del carrer Lorenzana, núm. 15 destinat a seu del 
“Consorci DinàmiG”; la propietat del qual és la societat FAMILIA CANADELL CB amb 
NIF E65395295. 
 
Segon.- Aprovar i disposar el pagament de la despesa de l’exercici 2019 , per import 
de QUINZE MIL EUROS (15.000 €) + IVA: TRES MIL CENT CINQUANTA EUROS 
(3.150 €),  que s pagarà amb càrrec a la partida núm. 19.130.920.20200 “lloguers” del 
Pressupost Municipal.  
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19130  920  202000 18150 LLOGUERS 100 001 001 001 000 000 

 
Tercer.- FAMILIA CANADELL CB presentarà a l’Ajuntament d’Olot el rebut mensual 
corresponent. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
8.4.4. - REVISIÓ PREU ARRENDAMENT LOCAL DE L'AVINGUDA SANT JOAN DE 
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LES ABADESSES 20-22 SEU DE L'IMEJO I PTT 
 
Núm. de referència : X2019002502     
 
Atès el contracte signat entre aquest Ajuntament i “Bassols Coromina Vila CB” en data 
1 de setembre de 2005 de lloguer de la planta baixa de l’edifici núm. 20-22 de 
l’avinguda Sant Joan de les Abadesses, per a la seva utilització com a dependències 
municipals.  
 
La Junta de Govern Local de data 20 de desembre de 2012 va aprovar la novació del 
contracte de lloguer esmentat en la part que afecta a la renda mensual; així com que 
serà revisada anualment d’acord amb l’IPC  que a data 31/12/2018 es fixa en 1,2%. 
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012019000018 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Fixar, amb efectes del dia 1 de gener de 2019, el preu mensual de 
l’arrendament de local de l’avinguda Sant Joan de les Abadesses, núm. 20-22, seu de 
l’IMEJO i PTT; propietat de la Societat  BASSOLS,COROMINA,VILA, CB amb NIF  
(E1760020-6); en SET-CENTS  CATORZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS 
(714,39 €) + IVA: CENT CINQUANTA EUROS AMB DOS CÈNTIMS (150,02 €) . 
 
Segon.- Aprovar i disposar la despesa de VUIT MIL CINC-CENTS SETANTA-DOS 
EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS (8.572,68 €) + IVA: MIL VUIT-CENTS 
EUROS AMB  VINT-I-SIS CÈNTIMS (1.800,26 €) ,  que es pagarà amb càrrec a la 
partida núm. 189.130.920.202000 “lloguers” del Pressupost Municipal.  
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19130  920  202000 10372.94 LLOGUERS 100 001 001 001 000 000 

 
Tercer.- BASSOLS,COROMINA,VILA, CB presentarà a aquest Ajuntament  el rebut 
mensual corresponent.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.5. - APROVACIÓ EXPEDIENT, APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
QUE REGIRAN EL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEL SERVEI DE GESTIO DE 

L'ESPAI COWORKING; I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ. 
 
Núm. de referència : X2019002048    
 

Tipus contracte SE DE SERVEIS 
Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 
Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

  
Vista la necessitat de contractar la gestió de l’espai de coworking ubicat al carrer 
Aigua, núm. 5 d’Olot (Can Nyera),   d’acord amb l’informe emès per la gerent i la 
tècnica de DinàmiG. 
 
L’objecte del contracte és la concessió del serveis d’organització i funcionament de 
l’espai, fomentar la plena ocupació dels espais  disponibles, a més de promoure 
activitats que fomentin la xarxa i creació de projectes compartits i activitats que facilitin 
el contracte i relació amb les empreses consolidades a més de la dinamitzció de 
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l’entorn.  
 
La durada del contracte  s’estableix en quatre anys, prorrogable per dos anys més  
El pressupost màxim de licitació pel primer any de contracte es fixa en 9.600 € (IVA 
inclòs), amb el següent desglossament 7.933,88 € de pressupost net i 1.666,12 en 
concepte d’IVA del tipus del 21%. 
Als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat subjecte a la 
licitació, el valor estimat del contracte ascendeix en 47.603,28€ (IVA exclòs). 
De conformitat amb el que disposa l’article 116 de la LCSP, la celebració de contractes 
per part de les administracions púbiques requerirà la prèvia tramitació de l’expedient, 
que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els 
termes previstos a l’article 28 de l’esmentada LCSP. 
 
Vist que a l’expedient s’han incorporat el Plec de clàusules administratives particulars i 
el Plec de prescripcions tècniques particulars d’acord amb el que disposa l’article 
116.3 de la LCSP. 
 
Atès que el procediment a seguir per a l’adjudicació del contracte és l’obert  d’acord 
amb l’article , atenent a diversos criteris de valoració en virtut dels articles 131,145 i 
156 de la LCSP, i que la tramitació de l’expedient serà ordinària, de conformitat amb 
l’article 116 i següents de la LCSP. 
 
Vist que a l’expedient consta l’informe emès per la Secretària general de l’Ajuntament, 
en compliment de la Disposició Addicional 3a. de la LCSP. 
 
Vist el que disposa l’apartat 1 de la DA segona de la LCSP i atès que l’òrgan de 
contractació és la Junta de Govern Local per la delegació conferida per l’Alcaldia en 
data 26 de juny de 2015. 
 
Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la 
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret de data 23 
d’octubre de 2017. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12019000001 com a regidora delegada 
d’Organització, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. INICIAR l’expedient de contractació administrativa que ha de regir la licitació 
de la concessió del servei de gestió de l’espai coworking  ubicat al carrer Aigua, núm. 
5 d’Olot (Can Neyra), incorporant-hi la documentació que fa a què fa referència l’article 
116 de la LCSP.  
 
Segon. APROVAR l’expedient de contractació administrativa que ha de regir la 
licitació de la concessió del servei de gestió de l’espai coworking  ubicat al carrer 
Aigua, núm. 5 d’Olot (Can Neyra),  pel preu de licitació per un any de contracte, de 
9.600 €, IVA inclòs. ( 7.933,88 € de pressupost net i 1.666, 12 € en concepte d’IVA). 
 
El preu del cànon mensual es fixa, com a mínim, en vuit-cents euros (800 €) mensuals. 
 
La durada del contracte s’estableix en quatre (4) anys a comptar des la formalització 
del contracte; i es podrà prorrogar, per mutu i exprés acord de les parts, per un termini 
de dos (2) anys. En qualsevol cas la suma del contracte inicial i les pròrrogues no pot 
superar el sis (6) anys.   
 
Tercer. APROVAR el Plec de clàusules administratives i el Plec de prescripcions 
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tècniques particulars que han de regir la contractació de serveis abans esmentats, tal i 
com determina l’article 122 i 124 de la LCSP. 
 
Quart. DISPOSAR l’obertura del procediment d’adjudicació que es tramitarà de forma 
ordinària, pel procediment obert , en el que tot empresari interessat podrà presentar 
una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte, d’acord 
amb l’article 156 de LCSP; i procedir a la seva publicació en el Perfil del Contractant.  
 
Sisè. NOMENAR a la Gerent  del Consorci DinàmiG Sra. Ariadnna Villegas Torras, 
com a Responsable del contracte amb les facultats determinades a l’article 62 de la 
LCSP, i haurà de supervisar periòdicament el compliment de les obligacions en relació 
a les acckions socials i mediambientals que s’hagin incorporat en els plecs com a 
obligació de l’empresa adjudicatària  i dirigirà les reunions anuals, d’aprovació del Pla 
d’Actuació, i trimestrals de control del servei.  
 
Setè. DELEGAR a l’Alcaldia la competència per aprovar tots els actes de tràmit que 
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a 
la seva definitiva finalització o resolució. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.6. - RESOLUCIÓ RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PEL COL·LEGI 
D'ENGINYERS GRADUATS I ENGINYERS TÈCNICS  INDUSTRIALS DE GIRONA 
CONTRA ELS PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICUALRS QUE 

REGIRAN EL CONTRACTE DE SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE I 
DIRECCIÓ D'OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE L'EDIFICI ESPAI CRÀTER. 

 
Núm. de referència : X2018039486     
 
Vist el recurs de reposició interposat per **** en representació del Col.legi d’enginyers 
graduats i enginyers tècnics industrials de Girona,  
 
Núm de referència: X2018039486 
Núm exp: CCS12018000032 
Registre d’entrada de 18 de gener de 2019 núm. E2019001253 
 
Sobre els plecs de clàusules administratives particulars pel contracte de serveis de 
redacció del projecte i direcció d’obres de construcció de l’edifici “Espai Cràter” 
 
Atès que la Junta de Govern Local en sessió de 10 de gener de 2019 va aprovar la 
modificació del plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques que han de regir el concurs per a l’adjudicació dels serveis de redacció del 
projecte i direcció d’obres de construcció de l’edifici Espai Cràter segons consta en 
l’expedient 
 
L’acord objecte de modificació és  el de la Junta de Govern Local de 20 de desembre 
de 2018 i es varen introduir unes modificacions d’ofici i d’altres proposades pel Col.legi 
d’Arquitectes de Catalunya, demarcació de Girona, segons escrit presentat el 27 de 
gener de 2019. 
 
Una de les clàusules que va ser modificada és la clàusula 9.2 Solvència tècnica que és 
ara l’únic fonament i objecte del recurs presentat pel CEGiETIG. 
 
La clàsula 9.2 en el seu redactat modificat és el següent: 
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9.2 Solvència tècnica 
 
Mitjà de solvència: Títols acadèmics i professionals de l’arquitecte/a  responsable de 
l’execució del contrace 
 
Descripció: Mitjançant l’acreditació de les titulacions acadèmiques i professionals del 
licitador com a arquitecte/a. El licitador haurà de presentar certificat de trobar-se 
col.legiat en el Vol.legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya 
 
Expressió: Títol acadèmic i certificat Col.legi Oficial 
 
El recurs presentat pel CEGiETIG te una única al.legació referent a l’equiparació dels 
tècnics que representen: enginyers graduats i enginyers tècnics, tenen la mateixa 
capacitació per concorrer en aquest concurs  que els enginyers industrials. 
 
En tant que precissament aquest paràgraf és un dels que ha estat objecte de 
modificació, suprimint-se el requisit del col.laborador: enginyer industrial, el recurs de 
reposició queda sense contingut. 
 
Per tot això,  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: 
 
DESESTIMAR el recurs de reposició presentat pel Col.legi d’Enginyers Graduats i 
Enginyers Tècnics Industrials de Girona, contra els plecs de clàusules administratives 
particulars pel contracte de serveis de redacció el projecte i direcció d’obres de 
construcció de l’edifici “Espai Cràter” en tant que l’al.legació  que formulen ja ha estat 
introduïda d’ofici per l’òrgan de contractació, per acord de la JGL de data 10 de gener 
de 2019  i publicada en el perfil del contractant en la mateixa data 
 
Amb la modificació dels plecs desapareix la totalitat de la fonamentació del recurs de 
reposició que queda buit de contingut. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.1. - APROVAR ORDENACIONS DE DESPESES ANY 2018 
 
Núm. de referència : X2019002679     
 
En relació a l’expedient CPG22019000009 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. 18/047 per un import total 
de 917.101,54 euros.  
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 99999 917101.54 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
 

9.2. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES I APORTACIONS 
MUNICIPALS ANY 2019 

 
Núm. de referència : X2019002680     
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En relació a l’expedient CPG22019000010 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’ordenacions de despeses i aportacions municipals per un import 
112.303,85 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 112303.85 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
 
9.3. - DONAR COMPTE DE LES MODIFICACIONS INTERNES DEL PRESSUPOST 

DE 2018 DE L'AJUNTAMENT D'OLOT I DEL SEUS OO.AA 
 
 
Núm. de referència : X2019002676     
 
En relació a l’expedient CPG22019000008 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: 
 
Donar compte de les modificacions internes del pressupost de 2018 de l’Ajuntament 
d’Olot i dels seus OOAA. 
 
Els Organismes Autònoms també donaran compte de les seves modificacions internes 
en la primera junta de l’institut que celebrin el 2019. 
 
 

10.1. - ENDOSSAMENTS 
 

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

11.1. - CONCEDIR LLICÈNCIA D'OBRES PER A ADEQUACIÓ DE VOLUM 
SECUNDARI PER A USOS COMPLEMENTARIS A L'HABITATGE, SITUAT AL MAS 

AUMATELL A BATET DE LA SERRA. 
 
Núm. de referència : X2018023754 
 
AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** representat per **** per a 
REHABILITACIÓ DE VOLUM SECUNDARI PER A USOS COMPLEMENTARIS A 
L’HABITATGE del MAS AUMATELL del municipi d’Olot. 
  
Identificació de l’expedient: OMA32018000085   
Situació: LLOC MAS L'AUMATELL N.0001  
              
1.- En data 24/07/2018, **** amb DNI: ****, representat per **** amb DNI: ****, presenta 
projecte d’obres majors per a REHABILITACIÓ DE VOLUM SECUNDARI PER A 
USOS COMPLEMENTARIS A L’HABITATGE del MAS AUMATELL, d’acord amb el 
projecte redactat per l’arquitecta ****. 
 
2.- En data 5 de novembre de 2018 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic 
favorable.  
 
FONAMENT DE DRET 
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1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per 
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny 
de 2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de 
setembre de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la 
Generalitat de data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on 
es situa l’edificació existent de sòl NO URBANITZABLE, Espai Altiplà Basàltic de 
Batet. 
 
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 
(OMA32018000085), per a REHABILITACIÓ DE VOLUM SECUNDARI PER A USOS 
COMPLEMENTARIS  A  
L’HABITATGE del MAS AUMATELL, del municipi d’Olot, d’acord amb el projecte 
redactat per Montserrat Gou Juvinyà. 
 
SEGON. Informar que no podran inciar-se les obres en tant no es doni compliment als 
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències 
d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran 
les corresponents actuacions sancionadores.  
 
TERCER. El termini per començar les obres és de 12 mesos i el termini per acabar-les 
és de 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 autoliquidació/ns que es detalla/en 
seguidament: CRA2018600067     
 
Liquidació de Drets i Garanties: 
 

Drets 
 
Per: 
Un pressupost de: 34112.51 euros  
 
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

34112.51 1091.60 0 1091.60 64.10 1155.70 
 

Garanties: 
            

  Garantia de gestió de residus: 150 euros 
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Total Liquidació Euros 
Per Drets 1155.70 
Per Garanties  0 

 
CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats. 
 
Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada 
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local 
en sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de 
Govern Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010. 
 
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat 
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al 
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el 
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin. 
 
3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a 
l’interessat de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el 
propi interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta 
petició. 
 
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la 
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos 
així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i 
podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de 
l’Ajuntament, amb càrrec a l’interessat. 
 
5.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar, una pròrroga del termini d’inici i/o final 
de l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui. 
De no existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència 
assenyalat a l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar 
les obres. 
 
6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no 
podran envair l’espai públic. 
 
7.- Els desguassos interiors de l’edifici hauran de contenir el corresponent sifó inodor. 
 
8.- Es prohibeix practicar als soterranis qualsevol obra que afecti la via pública o 
terrenys del seu domini. 
 
9.- No es permet que com a conseqüència de l’execució de les obres, s’embrutin els 
embornals de la via pública, essent obligació del promotor l’adopció de les mesures 
adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de 
la fiança dipositada en concepte de moviment de terres o runes i reposició de 
paviments. 
 
10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model, 
rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la 
corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de 
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència. 
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11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi 
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la 
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís, 
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en 
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal. 
 
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o 
que afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de 
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les 
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació 
vigent. 
 
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les 
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà 
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les 
prestacions de la Seguretat Social. 
 
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la 
corresponent llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals 
que causi. 
 
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li 
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En 
cas d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les 
sancions que corresponguin. 
   
Condicions particulars      
 
1. A l’aportació de document acreditatiu de l’estat d’alta del contractista (model 36) i 
comunicació d’aquest assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra, abans de 
l’inici de les obres.  
2. A l’aportació de l’assumeix de l’arquitecte tècnic signat i visat, i la designació del 
coordinador de seguretat i salut, abans de l’inici de les obres.  
3. Al compliment dels condicionants de l’informe favorable Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa, Demarcació Territorial de Girona, de data 20/09/2018, i que 
a continuació es transcriuen:  

- “ Les fusteries de tots els tancaments i els paraments de fusta de façana hauran 
de ser de color fosc (RAL 8022 o similar).  
- A la coberta no s’admet cap tipus de claraboia i les xemeneies han de mantenir les 
tipologies tradicionals pròpies de la zona.  
- No s’admeten porticons exteriors a les obertures.  
- Qualsevol tipus d’intervenció en els espais exteriors lligats a l’edificació hauran de 
ser objecte d’un informe específic de la Junta de Protecció i haurà d’ajustar-se a la 
normativa del Pla especial (article 28) pel que fa a aquests àmbits. Les 
intervencions en els espais exteriors poden ser incloses dins el projecte constructiu 
o bé poden ser objecte d’un projecte específic. Per les característiques de l’entorn 
s’evitaran els enjardinaments, les pavimentacions (llevat de la recuperació 
d’elements tradicionals) i altres elements que incrementin el grau d’urbanització de 
l’entorn.  
- Comunicar l’inici de les obres a l’equip de gestió de Parc Natural, amb deu dies 
d’antelació, per tal que es pugui organitzar el seguiment de l’obra.  
- Tots els residus de derivats de les obres hauran de ser retirats i gestionats per 
mitjà de gestors autoritzats. En cap cas s’admet l’abocament o la utilització 
d’aquests residus per rebliments.“  
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4. A la sol·licitud de la Primera utilització i ocupació, segons estableix l’article 75.1 del 
Decret 64/2014 del Reglament de Protecció de la legalitat urbanística, un cop estiguin 
totalment finalitzades les obres. Simultàniament, s’iniciarà la tramitació d’alta de 
l’immoble reformat i ampliat a l’Àrea d’Urbana d’aquest Ajuntament.  
5. Al compliment amb caràcter general de les disposicions generals del Pla Especial 
del Catàleg de Masies i Cases rurals d’Olot. . 
 

11.2. - CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE 16 
HABITATGES I 11 PLACES D'APARCAMENT SITUADA AL CARRER DE MARTÍ 

PARAROLS, 4. 
 
Núm. de referència : X2018029439 

 
AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de PROMOCIONS FIRALET SL per 
CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE 16 
HABITATGES I 11 PLACES D'APARCAMENT, al C DE MARTÍ PARAROLS N.4, del 
municipi d’Olot.  
 
Identificació de l’expedient: OMA32018000102   
Situació: C DE MARTÍ PARAROLS N.4  
UTM: 8102702 
 
1.- En data 19/09/2018, PROMOCIONS FIRALET SL amb DNI: B5529736-0, 
representat per ****, presenta projecte d’obres majors per CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI 
PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE 16 HABITATGES I 11 PLACES 
D'APARCAMENT, amb situació al carrer C DE MARTÍ PARAROLS N.0004 , d’Olot. 
 
2.- En data 2/01/2019 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.  
 
FONAMENT DE DRET 
 
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per 
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny 
de 2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de 
setembre de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la 
Generalitat de data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on 
es situa l’edificació existent de sòl URBÀ CONSOLIDAT. Zona en procés de renovació 
urbana (clau 8.2.2). 
 
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 PROMOCIONS FIRALET SL amb DNI: B5529736-0, representat 
per ****, llicència d’obres (OMA32018000102), per CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI 
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PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE 16 HABITATGES I 11 PLACES 
D'APARCAMENT, amb situació al C DE MARTÍ PARAROLS N.0004 , 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 36 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir 
qualsevol d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no 
s’han acabat les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a 
l’ordenament urbanístic vigent.  
 
QUART.Donar compte de l’ingrès de les liquidació/ns que es detalla/en 
seguidament: CRA2019600001     
 
Liquidació de Drets i Garanties: 

 
Drets 

 
Per: Un pressupost de: 1276245.30 euros  
 
16 Connexions desguassos habitatges 
 1 Guals 
 1 Tanca provisional 
  
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

1276245.30 41654.85 0 41654.85 1050.60 42705.45 
 

Garanties: 
      
   Mov terres + rep pav: 300.00 euros 

  Garantia de gestió de residus: 15691.00 euros 
 

Total Liquidació Euros 
Per Drets 42705.45 
Per Garanties  15991.00 

 
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. 
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3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a 
l’interessat de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el 
propi interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta 
petició. 
 
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la 
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos 
així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i 
podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de 
l’Ajuntament, amb càrrec a l’interessat. 
 
5.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar, una pròrroga del termini d’inici i/o final 
de l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui. 
De no existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència 
assenyalat a l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar 
les obres. 
 
6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no 
podran envair l’espai públic. 
 
7.- Els desguassos interiors de l’edifici hauran de contenir el corresponent sifó inodor. 
 
8.- Es prohibeix practicar als soterranis qualsevol obra que afecti la via pública o 
terrenys del seu domini. 
 
9.- No es permet que com a conseqüència de l’execució de les obres, s’embrutin els 
embornals de la via pública, essent obligació del promotor l’adopció de les mesures 
adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de 
la fiança dipositada en concepte de moviment de terres o runes i reposició de 
paviments. 
 
10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model, 
rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la 
corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de 
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència. 
 
11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi 
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la 
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís, 
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en 
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal. 
 
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o 
que afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de 
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les 
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació 
vigent. 
 
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 
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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 tècnic 
assumint la direcció de l’execució de l’obra.  
2. D'acord amb l'establert a l'art. 1 del Decret 282/1991, no es poden iniciar les obres 
de construcció si no s'ha presentat prèviament a l'Ajuntament el corresponent projecte 
executiu i el programa de control de qualitat.  
3. D’acord amb l’Ordre CTE/1296/2003, de 14 de maig, no es poden iniciar les obres 
de construcció si no s’ha presentat prèviament a l’Ajuntament el corresponent Projecte 
Tècnic d’Infraestructures Comuns de Telecomunicacions (ICT).  
4. En aplicació de la normativa vigent de seguretat contra incendis, es condiciona la 
llicència a la observació, en l’execució de l’obra, dels següents punts:  
- Caldrà dotar de ventilació els dos vestíbuls previs.  
- El traster de 6 m2, també considerat de Risc Especial, es sectoritzarà segons 
condicions de la Taula per a la Interpretació de la Normativa de Seguretat Contra 
Incendis (TINSCI).  
- L’escala protegida es ventilarà amb finestres practicables a raó de 1m2/planta.  
5. Els responsables de l’obra es faran càrrec de comunicar amb antelació l’inici de 
l’obra a la Policia Municipal i s’observaran les indicacions que pugui disposar en 
relació a les condicions de seguretat i senyalització de l’ocupació de la via pública 
prevista, que correrà a càrrec del promotor i contractista de l’obra. Es compliran les 
normes de l’Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública aprovada el 27/04/95.  
6. El carrer de Martí Pararols és de doble sentit de circulació i és lloc de pas en els dos 
sentits de la marxa del transport públic de l’estació d’autobusos propera. Així doncs, el 
carrer no es podrà tancar mai a la circulació al llarg de l’obra.  
Quan sigui necessari ocupar part de la via pública per a l’execució de l’obra, serà 
obligatori que, amb temps suficient, el promotor de l’obra ho faci saber a la Policia 
Municipal, que determinaria les condicions adients per no afectar al pas dels autocars. 
Caldrà que l’obra estigui correctament delimitada amb tanques senyalitzades a la nit 
amb punts de llum vermells.  
Si és necessari ocupar la vorera, caldrà preservar una amplada mínima de pas de 
vianants de 0’90 metres.  
7. Aquesta llicència no autoritza el funcionament de la grua-torre desmuntable a 
instal·lar a l’obra fins que no es presenti en aquest Ajuntament el document GR-1 
expedit i segellat per entitat d’Inspecció i Control concessionària del Departament 
d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya. (Segons ITC-MIE-AEM2).  
8. L’excavació prevista s’executarà d’acord amb les condicions determinades a la 
vigent Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública.  
9. Caldrà justificar la disponibilitat dels contenidors de deixalles homologats previstos 
en el projecte presentat mitjançant document acreditatiu de la seva adquisició. Aquest 
requisit serà indispensable per obtenir la llicència de primera utilització. (Ordenança 
general de Gestió de Residus aprovada el 15/03/2002 i modificada el 28/07/2005). Els 
contenidors de rebuig hauran de ser de 1.100 litres, de plàstic verd, amb tapa corbada 
i de càrrega posterior. Els contenidors de matèria orgànica hauran de ser de 240 litres, 
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de plàstic de color beige amb tapa plana marró i de càrrega posterior.  
10. Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de la 
via pública.  
11. S’imposa una fiança de 15.691,00 € per a garantir la correcta gestió de residus 
generats per l’obra. Cal dipositar una segona fiança de 300,00 € per a 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.  
12. Les fiances s’han 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 les fiances en el termini esmentat.  
13. D’acord amb l’article 75.1 del Decret 64/2014 pel qual s’aprova el Reglament sobre 
la protecció de la legalitat urbanística, per a la primera utilització i ocupació de l’edifici, 
la persona promotora ha de comunicar prèviament la finalització de les obres a 
l’ajuntament. La comunicació ha d’anar acompanyada del certificat final d’ obra expedit 
per la direcció facultativa de les obres en què han de constar els fets següents: a) Data 
de finiment de les obres. b) Que les obres han estat executades de conformitat amb el 
projecte tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la 
llicència urbanística atorgada. c) Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de 
conformitat amb l’ús autoritzat.  
14. Per la concessió de la llicència de primera utilització serà necessari presentar 
certificat emès per empresa acreditada legalment que certifiqui la correcta gestió de 
residus d’acord amb les condicions de l’Ordenança General de Gestió de Residus 
aprovada el 15/03/02 i modificada el 28/07/2005. El certificat també haurà d’incloure la 
gestió de les terres a recol·locar d’acord amb les previsions de l’Estudi de gestió de 
residus del projecte d’edificació, segons estableix l’article 15.2 de la Modificació del 
Decret 89/2010 (PROGROC).  
15. 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.  
 
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a un quart 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 


