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ACTA NÚM. 4 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

31 DE GENER DE 2019 
 
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 31 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, Clara Casanovas i 
Sarsanedas. 
 
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 24 de gener:  
 
 -  el mateix dia 24, va assistir a l’acte de presentació del Curs d’activitats forestals a 
les Mates, que impartirà d’ara endavant l’Escola Pia.  
 
-  el dia 25 de gener va viatjar a Waterloo (Brussel.les) amb una expedició d’alcaldes 
de l’AMI.  
 
- el dia 26 de gener, va anar a presenciar la presentació dels balls del CPAO que va 
tenir lloc al Pavelló.  
 
-  el dia 29 de gener es va desplaçar al Parlament de Catalunya, com a representant 
de  l’ACM per participar en la presentació del avantprojecte de creació de l’Agència de 
Salut Pública.  
 
- el dia 30 de gener, va tornar a Barcelona per entrevistar-se amb la Sra. SUSSANNA 
DIAZ, Subdirectora General d’Ocupació i per assistir a continuació a un acte de comiat 
als presos polítics i de suport a les seves famílies, al Palau de la Generalitat.  I a la 



 2 

tarda va assistir a la presentació del Consell dels Infants que va tenir lloc a la Torre 
Malagrida.  
 
- i finalment avui dijous, vindrà a Olot la Sra. ELISABET CIRICI, Directora General 
d’Urbanisme, acompanyada dels Srs. PERE SALÓ i JORDI DOMÈNECH dels Serveis 
Territorials d’Urbanisme, per revisar diferents modificacions del POUM.  
 
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. - PRESENTAR LA CANDIDATURA D'INTEGRA AL XXIVè PREMI MESTRES 
68, EN LA CATEGORIA INSTITUCIONAL 

 
Núm. de referència : X2019003193     
 
INTEGRA és una entitat privada d’economia social, sense ànim de lucre, i declarada 
d’utilitat pública, que desenvolupa la seva activitat a la comarca de la Garrotxa. Ha 
celebrat el seu 50è aniversari al llarg de l’any 2018. 
 
La seva missió, tal i com indica la seva pàgina web, és Oferir serveis a la Persona i a 
la seva Família, posant l'accent en les seves capacitats des d'una atenció Integral al 
llarg de la seva vida, per augmentar la seva Autonomia i cerca la seva Felicitat, 
desenvolupant projectes que donin resposta a les Necessitats i sensibilitzant a la 
Societat. 
 
Va néixer amb la finalitat de crear i gestionar centres i serveis adreçats a les persones 
amb discapacitat intel·lectual i als infants amb trastorns en el seu desenvolupament o 
risc de patir-ne. 
 
Breu referència històrica 
  
El juliol de l’any 1967, el senyor Isidre Nogué Solé va fer una crida a les famílies de la 
comarca de la Garrotxa interessades en la creació d’una escola d’educació especial a 
Olot. Aquesta crida, i la implicació en el projecte del senyor Joan Sellas Cardelús, va 
fer possible que l’Escola Joan XXIII fos una realitat el mes de maig de l’any 1968. Va 
començar el seu funcionament amb 8 alumnes i 2 professores. 
 
Aquell mateix any 1968, al desembre, es va signar l’acta fundacional de l’entitat, que 
va començar a caminar amb el nom de “Patronato Juan Sellas Cardelús de Olot y 
Comarca”. 
 
50 anys després, i amb dos canvis de nom, INTEGRA és el resultat de l’encert de totes 
les persones que l’any 1967 van creure que era necessari disposar de serveis 
especialitzats a la comarca de la Garrotxa. Sense perdre aquest esperit fundacional, 
l’entitat ha crescut al llarg de tots aquests anys, amb l’objectiu de donar resposta a les 
necessitats de les persones amb trastorns del desenvolupament o risc de patir-ne, 
discapacitat intel·lectual i trastorn mental. S'ha sabut adaptar i assumir com a pròpies 
les noves tendències educatives i els nous avenços en el seu camp. 
  
Actualment gestionen els següents serveis: 
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1. CDIAP Garrotxa: Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç 
2. CEE Joan XXIII: Centre d’Educació Especial Joan XXIII 
3. STO Integra: Servei de Teràpia Ocupacional 
4. CAE Integra: Centre d’Atenció Especialitzada 
5. Residència Vora-Riu 
6. Lleure Integra 

  
Des d’aquests serveis, que compten amb un equip de 84 professionals i uns 450 
col·laboradors, s’han atès 526 persones i les seves famílies. 
 
Durant aquests 50 anys ha demostrat esforç, constància i implicació i ha sabut 
adaptar-se a cada moment de la realitat gràcies a la col·laboració de moltes persones, 
entitats, empreses, administracions i, sobretot, dels professionals que hi han treballat. 
 
Per tot això, considerem que aquesta entitat i la tasca educativa que ha realitzat durant 
la seva llarga trajectòria mereix el nostre i vostre reconeixement, i vist l’expedient 
administratiu SG062019000001 i antecedents corresponents, l'Alcaldia proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord: 
 
Proposar la candidatura de l’entitat INTEGRA com a candidata al XXIVè Premi 
MESTRES 68, en la categoria Institucional. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.1. - SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER AL 
FINANÇAMENT DE LES ACTIVITATS I PROJECTES CULTURALS DE LES 

OFICINES JOVES - COMISSIÓ D'ALUMNES Ideal OJG 
 
Núm. de referència : X2019002382     
 
Atès que La COMISSIÓ D'ALUMNES-Ideal-OJG és un projecte cultural-participatiu 
dirigit a la població jove de la comarca de la Garrotxa i que pretén facilitar l'accés dels i 
les joves a la cultura des d'una perspectiva no consumista, responsable, diversa i 
participativa. 
 
Atès que hi participen com a gestors i membre del nucli central de la Comissió més de 
vint joves representants de tots instituts de la ciutat d'Olot i també de l'institut de 
Besalú. Cal dir però que més de 800 joves es beneficien de les activitats que es 
generen. 
 
Atès que entenent que la cultura i la participació és un dret per a totes les persones, 
aquest projecte treballa per desenvolupar l'esperit crític dels joves, eliminant barreres 
d'accés a la cultura, oferint espais i temps perquè es pugui expressar, tot fent un 
treball amb els agents culturals i el teixit associatiu del territori i posant especial enfasi 
en la participació activa. 
 
Atès que un dels objectius bàsics del projecte és apoderar els i les joves i formar 
referents per potenciar la participació activa en la vida social i cultural a totes les 
poblacions de la comarca. Aquest projecte l'executa directament l'Ideal-OJG, per tant, 
les despeses són executades per l'IMEJO i justificades també per la mateixa entitat. 
L'Ajuntament aportarà la subvenció rebuda per la Diputació de Girona a l'IMEJO. 
 
En relació a l’expedient SED12019000001 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d'Educació, proposa a la Junta de 
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Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Sol·licitar la inclusió del municipi d’Olot en el programa de subvencions 
convocat per la Diputació de Girona per al finançament de les activitats i projectes 
culturals de les oficines joves, capitals de comarca i municipis de més de 15.000 
habitants de les comarques gironines – anualitat 2019 
 
Segon.- Demanar una subvenció de 5.000€ per despeses per al finançament de les 
activitats i projectes culturals de les oficines joves – Comissió d’Alumnes Ideal OJG.  
 
Tercer.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.1. - CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT 

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

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

SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA DEL MUNICIPI 
 
Núm. de referència : X2019002154     
 
Atès que el centre d’educació especial CEE Joan XXIII dins el seu projecte educatiu i 
en el marc dels programes de diversificació curricular, ha elaborat un projecte amb el 
nom de PONT. L’objecte principal d’aquest projecte és donar suport als alumnes de 
l’última etapa de l’escolaritat obligatòria, amb la finalitat d’incrementar la seva 
autonomia personal i les seves competències professionals, i així facilitar la transició a 
la vida adulta i la inclusió social i laboral.  
 
Atès que l’Ajuntament d'Olot és conscient que hi ha alumnes amb necessitat de 
mesures i suports específics per a l’aprenentatge i la seva inclusió social i laboral, i 
s'ofereix a donar suport al CEE Joan XXIII col·laborant en el projecte PONT.  
 
Atès que l'Ajuntament d'Olot disposa de recursos educatius per a col·laborar en la 
formació d’aquests alumnes a fi i efecte d’oferir-los una formació integral que s’ajusti a 
les seves necessitats i els apropi a la realitat del municipi.  
 
Atès que tant el Departament d’Ensenyament com l’Ajuntament d'Olot i la institució 
INTEGRA consideren positiu optimitzar els recursos disponibles per tal de donar una 
millor resposta a les necessitats educatives dels alumnes del municipi.  
 
En relació a l’expedient ED032019000002 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d'Educació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.-  Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament, i 
la institució INTEGRA i l’Ajuntament d’Olot, en matèria d’atenció educativa a la 
diversitat de l’alumnat d’educació secundària obligatòria a través del projecte PONT.  
 
Segon.-  Aquest conveni serà vigent durant el curs acadèmic 2018/2019 i 2019/2020. 
Podrà prorrogar-se sempre que ho manifestin de manera expressa les parts 
signatàries abans de la finalització de la seva vigència mitjançant la subscripció d’una 
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addenda, per un període màxim de fins a quatre anys addicionals. 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SERVEIS 
 

7.1. - APROVACIÓ DESPESA PRESTACIÓ SERVEI D'ASSEGURANCES DE 
VEHICLES, IMMOBLES, FRESPONSABILITAT CIVIL I ALTRES 

 
Núm. de referència : X2019003116     
 
Tipus de Contracte SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 
Criteris NO SENSE CRITERI 

 
L’Ajuntament d’Olot té contractat amb la corredoria d’assegurances “Curós Espigulé, 
SL” la prestació del servei d’assegurances de vehicles, immobles, responsabilitat civil i 
d’altres de l’Ajuntament d’Olot.  
 
D’acord amb el que s’estableix en el Decret de l’Alcaldia de data 10 de juny de 2015, 
aquest Ajuntament liquidarà directament a les companyies asseguradores, les pòlisses 
que aquestes presentin i que hagin estat intermediades per la corredoria “Curós-
Espigulé, SL”. 
 
Per tot això es fa necessari l’aprovació de la despesa prevista per aquest concepte per 
a l’any 2019. 
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012019000026 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la despesa per a l’exercici 2019 corresponent a la prestació del servei 
d’assegurances de vehicles, immobles, responsabilitat civil i d’altres d’aquest 
Ajuntament que es preveu en CENT VUITANTA MIL EUROS (180.000 €) (IVA 
inclòs). 
 
Segon.- Aprovar i disposar el seu pagament amb càrrec a la partida núm. 
19.130.920.224000 “assegurances” del pressupost municipal. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200  Despeses 19130  920  224000 180000 ASSEGURANCES 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
7.2. - SERVEI D'ASSESSORAMENT I CONSULTORIA PER A LA IMPLEMENTACIÓ 
DEL PLA D'INTERVENCIÓ PER RESOLDRE TRES  SITUACIONS DE CONFLICTE 

LABORAL. 
 
Núm. de referència : X2019003124     
 
Tipus de Contracte SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 
Criteris NO SENSE CRITERI 
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Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar el servei d’assessorament  i consultoria per a 
la implementació del Pla d’Intervenció per resoldre tres situacions de conflicte laboral, 
com es desprèn de l’informe de data 28 de gener de 2019, emès per la Sra. Lídia 
Fernandez Brugués, Cap de Recursos Humans. 

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

Tercer.- Atès que s’informa  favorablement el pressupost presentat pel Sr. José 
Ignacio Galeano Prieto.  

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 al Sr. JOSE IGNACIO GALEANO PRIETO , per un servei, amb el 
mateix objecte per import superior a 15.000 euros (IVA exclòs) i en el període d’un 
any. 
 
Setè.- Vista la capacitat d’obrar del Sr. JOSE IGNACIO GALEANO PRIETO , i atès 
que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació 
objecte del contracte. 

Fonament jurídic 

La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP) i correspon a la modalitat de serveis regulada a l’article 17de 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: CC012019000027 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. Lídia Fernandez Brugués, Cap de 
Recursos Humans, de data 28 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 del Sr. JOSE IGNACIO GALEANO PRIETO , amb NIF núm. ****, el contracte 
menor del servei d’assessorament  i consultoria per a la implementació del Pla 
d’Intervenció per resoldre tres situacions de conflicte laboral, pel preu de cinc mil 
quatre-cents vint euros amb vuitanta cèntims (5.420,80 €), IVA inclòs. 
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L’esmentat preu es desglossa en quatre mil quatre-cents vuitanta euros (4.480 €)  de 
pressupost net i nou-cents quaranta euros amb vuitanta cèntims (940,80 €) d’IVA 
calculat amb un tipus del 21%. 
 

Tercer.- Els serveis es portaran a terme durant l’any 2019 i s’estima una dedicació de 
56 hores. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 5.420,80 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida núm. 19.110.920.227999 “prevenció riscos” del Pressupost 
municipal. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19110  920  227999 5420.80 PREVENCIO RISCOS 100 001 001 001 000 000 

 
Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i adjuntarà 
una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número 
d’expedient CC012019000027. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució al  Sr. JOSE IGNACIO GALEANO PRIETO , 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.3. - PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT DELS 
EQUIPS D'IMPRESSIÓ I MULTIFUNCIÓ DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS. 

 
Núm. de referència : X2016016062     
 
Antecedents: 
 

LA Junta de Govern Local de data 15 de setembre de 2016 va adjudicar a l’empresa 
GIROCOPI, SL, el servei d’arrendament dels equips d’impressió i multifunció dels 
equipaments municipals. 
 

La durada del contracte es fixà en dos anys, amb efectes del dia 1 d’octubre de 2016, 
prorrogable pel termini d’un any de conformitat amb l’establert a la clàusula 7 del Plec 
de condicions econòmiques i administratives particulars reguladores de la contractació. 
Atès que en data 30 de setembre de 2018 finalitzà el període de 2 anys de contracte. 
 

Vist l’informe tècnic, de data 29 de gener de 2019, emès pel responsable del 
Departament d’Informàtica i Noves Tecnologies, en el qual proposa que es procedeixi 
a la pròrroga del contracte pel període d’un any, de l’1 d’octubre de 2018 a 30 de 
setembre de 2019. 
 

Fonament 
 

De conformitat amb la clàusula 7 del Plec de condicions econòmiques i administratives 
reguladores del contracte. 
 

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 d’arrendament dels 
equips d’impressió i multifunció dels equipaments municipals fou adjudicat abans de la 
seva entrada en vigor, la normativa aplicable és el TRLCSP. 
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Atès que l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local per delegació conferida 
per l’Alcaldia en data 26 de juny de 2015. 
 
Per tot això, i en exercici de les competències que m’estan 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 nún.CCS12016000020 com a regidora-delegada 
d’Organització, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- PRORROGAR, pel termini d’un any i amb efectes a partir del dia 1 d’octubre 
de 2018, el contracte del servei d’arrendament dels equips d’impressió i multifunció 
dels equipaments municipals subscrit amb l’empresa GRIOCOPI, SL, amb NIF. 
B17580804, en els mateixos termes previstos en el contracte signat en data 29 de 
setembre de 2016, esgotant així la durada total del contracte, pròrroga inclosa, 
establerta en un màxim de 3 anys. 
 

Segon.- L’import anual del contracte ascendeix a trenta mil tres-cents seixanta-dos 
euros amb cinc cèntims (30.362,05€), IVA inclòs (25.092,60€ + 5.269,45€ en concepte 
d’IVA)  
El cost corresponent al període 1 de gener a 30 de setembre de 2019, ascendeix a la 
quantitat de 22.771,54 euros, IVA inclòs (18.819,45€ + 3.952,09€ en concepte d’IVA). 
 

Tercer.- Aprovar la despesa d’import 22.771,54€ amb càrrec a la partida 19 120 491 
220020 “manteniment i suport informàtic “ del Pressupost municipal. 
 

Quart.- Notificar el present acord a GIROCOPI, S.L.. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.4. - SERVEI DE FORMACIÓ ESPECIALITZADA FORESTAL DELS OPERARIS 
DEL PROGRAMA  TREBALL I FORMACIÓ 

 
Núm. de referència : X2019002209     
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012019000011 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
Tipus de Contracte SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 
Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar els serveis per a la formació especialitzada 
forestal dels operaris del Programa de Treball i Formació, per tal d’executar els 
projecte de Millora de les Rouredes de Pènol de l’Estadi d’Atletisme i Parc Nou, com 
es desprèn de l’informe de data 18 de gener de 201,  emès pel Sr. Marc Arimany 
Clavaguera, Tècnic d’Espais Verds, amb el vist-i-plau del Sr. Francesc Canalias 
Farrés, Director del SIGMA.  

Segon.-  Atès que es tracta d’un  servei esporàdic i puntual. 
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Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar els serveis per 
a la formació especialitzada forestal dels operaris del Programa de Treball i Formació, 
per tal d’executar els projecte de Millora de les Rouredes de Pènol de l’Estadi 
d’Atletisme i Parc Nou: 

-Jordi Soy Plazas 

-Jorge Joaquin Plo Cerdan 

-Xavier Solé Masó.  

Quart.- Analitzada l’oferta, s’informa favorablement la proposta presentada pel Sr. 
Jorge Joaquim Plo Cerdan, per ser la única oferta presentada i complir amb els criteris 
i condicions establertes en el plec de prescripcions 

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

Sisè.- Atès que una vegada fetes les comprovacions oportunes no consta que s’hagi 
adjudicat al Sr. JORGE JOAQUIN PLO CERDAN per un  servei, amb el mateix objecte 
per import superior a 15.000 euros (IVA exclòs) i en el període d’un any. 
 
Setè.- Vista la capacitat d’obrar del Sr. JORGE JOAQUIN PLO CERDAN i atès que 
aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació 
objecte del contracte. 

Fonament jurídic 

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

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

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

Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les 
delegacions efectuades pel cartipàs municipal. 
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics i vist l’expedient administratiu núm. 
CC012019000011 i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 

Primer.-  Aprovar l’informe emès pel Sr. Marc Arimany Clavaguera, Tècnic d’Espais 
Verds, amb el vist-i-plau del Sr. Francesc Canalias Farrés, Director del SIGMA, de 
data  18 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 del Sr. JORGE JOAQUIN PLO CERDAN, amb NIF núm.****, el contracte menor 
dels executar els serveis per a la formació especialitzada forestal dels operaris del 
Programa de Treball i Formació, per tal d’executar els projecte de Millora de les 
Rouredes de Pènol de l’Estadi d’Atletisme i Parc Nou; pel preu de setze mil cent 
seixanta-cinc euros amb trenta-dos cèntims (16.165,32 €), IVA inclòs. 
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L’esmentat preu es desglossa en tretze mil tres-cents cinquanta-nou euros amb 
setanta-set cèntims (13.359,77 €) de pressupost net i dos mil vuit-cents cinc euros 
amb cinquanta-cinc cèntims (2.805,55 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 % 
 

Tercer.- Els serveis es portaran a terme entre el dia 1 de fevrer i el 30 de juny de 2019 
(festius i caps de setmana no inclosos).   
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 16.165.32 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida 19.141.1721.210003 “neteja lleres” del Pressupost municipal. 
 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19141  1721 210003 16165.32 NETEJA LLERES 100 001 001 001 000 000 
 

Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i adjuntarà 
una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número 
d’expedient CC012019000011. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució al Sr. JORGE JOAQUIN PLO CERDAN 
 
S’aprova per unanimitat. 

 
7.5. - SERVEI PER A LA GESTIÓ DE LES XARXES SOCIALS I LA COORDINACIÓ 

DE LA COMUNICACIÓ DEL FESTIVAL SISMÒGRAF 2019. 
 
Núm. de referència : X2019001826     
 
Tipus de Contracte SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 
Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar els serveis de gestió de les xarxes socials i la 
coordinació de la comunicació del Festival Sismògraf 2019, com es desprèn de 
l’informe de data  16 de gener de 2019, subscrit per la Sra. Susanna Alsina Coll, 
directora adjunta de l’Institut Municipal de Cultura de la Ciutat d’Olot.  

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

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar els serveis de 
gestió de les xarxes socials i la coordinació de la comunicació del Festival Sismògraf 
2019: 

.Sr. Andreu Oliveras Casas 

Sr. Albert Grabulosa Reixach 

Sr. Jordi Altesa Cabanas  

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada pel Sr. 
ANDREU OLIVERAS CASAS, per haver presentat l’oferta més econòmica.  

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

Sisè.- Atès que una vegada fetes les comprovacions oportunes no consta que s’hagi 
adjudicat al Sr. ANDREU OLIVERAS CASAS,  per un servei,  amb el mateix objecte 
per import superior a 15.000 euros (IVA exclòs) i en el període d’un any. 
 
Setè.- Vista la capacitat d’obrar del Sr. ANDREU OLIVERAS CASAS i atès que 
aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació 
objecte del contracte. 

Fonament jurídic 

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

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

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

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

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics i vist l’expedient administratiu núm. 
CC012019000008 i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 

Primer.-  Aprovar l’informe  subscrit per la Sra. Susanna Alsina Coll, directora adjunta 
de l’Institut Municipal de Cultura de la Ciutat d’Olot, de data  16 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 del Sr. ANDREU OLIVERAS CASAS, amb NIF núm. ****, el contracte menor 
dels serveis de gestió de les xarxes socials i la coordinació de la comunicació del 
Festival Sismògraf 2019, pel preu de sis mil nou-cents noranta-nou euros amb 
vuitanta-cinc cèntims (6.999,85 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en cinc mil set-cents vuitanta-cinc euros (5.785 €) de 
pressupost net i mil dos-cents catorze euros amb vuitanta-cinc cèntims (1.214.85 €) 
d’IVA calculat amb un tipus del 21 % 
 

Tercer.- Els serveis es portaran a terme durant el període des de l’1 de febrer de 2019 
al 30 d’abril de 2019. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 6.999,85 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida 19.400.334.227991 “actuacions sismògraf” del Pressupost 
municipal. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19400  334  227991 6999.85 ACTUACIONS SISMOGRAF 100 001 001 001 000 000 
 

Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i adjuntarà 
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una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número 
d’expedient CC012019000008. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució al Sr. Andreu Oliveras Casas i al Sr. Albert  
Grabulosa Reixach. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
7.6. - SERVEI DE DISSENY D’ESTRATÈGIA EN PUBLICITAT DIGITAL FESTIVAL 

SISMÒGRAF 2019 
 
Núm. de referència : X2019001532     
 
Tipus de Contracte SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 
Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar  el servei de disseny de l’estratègia en 
publicitat digital, la gestió i optimització de la inversió, així com l’entrega d’informe de 
resultats de la publicitat digital (a xarxes socials i a display de Google) del Festival 
Sismògraf 2019 , com es desprèn de l’informe de data 23 de gener de 2019, subscrit 
per la Sra. Susanna Alsina Coll, directora adjunta de l’iMCO i el Sr. Ricard Sargatal 
Pont, director de l’IMCO.  

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

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar el servei de 
disseny de l’estratègia en publicitat digital, la gestió i optimització de la inversió, així 
com l’entrega d’informe de resultats de la publicitat digital (a xarxes socials i a display 
de Google) del Festival Sismògraf 2019: 

-Lucie Pellier 

-Ubika Marqueting Oline 

-Volcànic Internet, SL  

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per la 
Sra. Lucie Pellier, per haver presentat l’oferta més econòmica 

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

Sisè.- Atès que una vegada fetes les comprovacions oportunes no consta que s’hagi 
adjudicat a la Sra. LUCIE PELLIER  per un servei, amb el mateix objecte per import 
superior a 15.000 euros (IVA exclòs) i en el període d’un any. 
 
Setè.- Vista la capacitat d’obrar de la Sra. LUCIE PELLIER 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 17 de la mateixa. 

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

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

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

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics  i vist l’expedient administratiu núm: 
CC012019000007 i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 

Primer.-  Aprovar l’informe subscrit per la Sra. Susanna Alsina Coll, directora adjunta 
de l’iMCO i el Sr. Ricard Sargatal Pont, director de l’IMCO,  de data 23 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. LUCIE PELLIER  amb  NIF núm. ****, el contracte menor del servei 
de disseny de l’estratègia en publicitat digital, la gestió i optimització de la inversió, així 
com l’entrega d’informe de resultats de la publicitat digital (a xarxes socials i a display 
de Google) del Festival Sismògraf 2019; pel preu de  tres mil nou-cents noranta-tres 
euros (3.993 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en tres mil tres-cents euros (3.300 €) de pressupost net i 
sis-cents noranta-tres euros (693 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 % 

Tercer.- Els serveis es portaran a terme durant el període des de l’1 de febrer al 30 
d’abril de 2019. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 3.993 €, IVA inclòs, amb càrrec a 
la partida núm. 19.400.334.227991 “ actuacions sismògraf” del Pressupost municipal. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19400  334  227991 3993 ACTUACIONS SISMOGRAF 100 001 001 001 000 000 

 
Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i adjuntarà 
una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número 
d’expedient CC012019000007 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a la Sra. Lucie Pellier.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.7. - SERVEIS DE REALITZACIÓ DE VÍDEOS DEL FESTIVAL SISMÒGRAF 2019 
 
Núm. de referència : X2019001485     
 
Tipus de Contracte SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 
Criteris NO SENSE CRITERI 
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Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar el servei de realització de vídeos del festival 
Sismògraf 2019, com es desprèn de l’informe de data 14 de gener de 2018,  subscrit 
per la Sra. Susanna Alsina Coll, directora adjunta de l’Institut Municipal de Cultura de 
la Ciutat d’Olot.  

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

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar el servei de 
realització de vídeos del festival Sismògraf 2019. 

-Leeksofilms Produccions, SL 

-Zeba Produccions, SL 

-Carles López Torras 

-Marc Planagumà Guàrdia 

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per 
l’empresa ZEBA PRODUCCIONS, SL per haver presentat l’oferta més econòmica.  

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

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

Fonament jurídic 

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

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

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

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

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012019000005 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
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Primer.-  Aprovar l’informe subscrit per la Sra. Susanna Alsina Coll, directora adjunta 
de l’Institut Municipal de Cultura de la Ciutat d’Olot, de data 14 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 l’empresa ZEBA PRODUCCIONS, SL, amb NIF núm.B17845223, el 
contracte menor del servei de realització de vídeos del festival Sismògraf 2019, pel 
preu de quatre mil tres-cents cinquanta-sis euros (4.356 €) IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en  tres mil sis-cents euros (3.600 €) de pressupost net i 
set-cents cinquanta-sis euros (756 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 % 
 
Tercer.-  Els serveis es portaran a terme durant el període des de l’1 de febrer de 2019 
al 12 de maig de 2019.   
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 4.356€, IVA inclòs, amb càrrec a 
la partida núm. 19.400.334.227991 “actuacions sismògraf” del Pressupost municipal. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19400  334  227991 4356 ACTUACIONS SISMOGRAF 100 001 001 001 000 000 

 
Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i adjuntarà 
una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número 
d’expedient CC012019000005. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses : “Zeba Produccions, SL” i “ 
Leeksonfilms Produccions, SL”.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.8. - SERVEI DE PREMSA DEL FESTIVAL SISMÒGRAF 2019 
 
Núm. de referència : X2019001453     
 
Tipus de Contracte SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 
Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar el servei  premsa nacional i pla de mitjans per 
al festival Simògraf 2019, com es desprèn de l’informe de data14 de gener de 2019, 
subscrit per la Sra. Susanna Alsina Coll, directora adjunta de l’Institut Municipal de 
Cultura de la Ciutat d’Olot. 

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

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar el executar el 
servei  premsa nacional i pla de mitjans per al festival Simògraf 2019: 

-Aportada Comunicació, SL 

-One to One Còsmica, SL 
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-La Tremenda, SLL 

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per 
l’empresa APORTADA COMUNICACIÓ, SL  per haver presentat l’oferta més 
econòmica. 

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

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

Fonament jurídic 

La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP) i correspon a la modalitat de serveis regulada a l’article 17de 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: CC012019000004 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 

Primer.-  Aprovar l’informe subscrit per la Sra. Susanna Alsina Coll, directora adjunta 
de l’Institut Municipal de Cultura de la Ciutat d’Olot, de data 14 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 l’empresa APORTADA COMUNICACIÓ, SL, amb NIF núm. B62934682, el 
contracte menor de servei de premsa nacional i mitjans per al festival Sismògraf 2019,  
pel preu de sis mil nou-cents setanta-cinc euros amb seixanta-cinc cèntims 
(6.975,65 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en cinc mil set-cents seixanta-cinc euros (5.765 €) de 
pressupost net i  mil dos-cents deu euros amb seixanta-cinc cèntims ( 1.210,65 €) 
d’IVA calculat amb un tipus del 21 % 
 
Tercer.- Els serveis es portaran a terme durant el període des de l’1 de febrer al 30 
d’abril de 2019. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 6.975,65 €, IVA inclòs, amb 
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càrrec a la partida núm. 19.400.334.227991 “actuacions sismògraf” del Pressupost 
municipal. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19400  334  227991 6975.65 ACTUACIONS SISMOGRAF 100 001 001 001 000 000 
 

Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació, adjuntarà 
una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número 
d’expedient CC012019000004 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses: “Aportada Comunicaciò, SL “ ; “One 
to One Còsmica, SL”.  
S’aprova per unanimitat. 
 
7.9. - REVISIÓ  DE PREUS DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE DEIXALLES I NETEJA 

VIÀRIA ANY 2019 
 
Núm. de referència : X2011003316     
 
L’Ajuntament Ple de data 29 d’agost de 2011 va adjudicar a l’empresa “UTE 
IGFAM,SA-URBASER, SA” el servei de recollida de deixalles i neteja viària per un 
termini de 8 anys a partir del dia 1 de gener de 2012 i fins el 31 de desembre de 2019, 
amb la possibiliat de pròrroga de dos anys. 
 
L’Ajuntament Ple de data 19 de març de 2015 va acordar prorrogar el contracte 
esmentat per un termini de dos anys, tot fixant la seva finalització en data 31 de 
desembre de 2021. 
 
El plec de clàusules pel qual es regeix el contracte esmentat estableix que es revisarà 
el preu anualment tot aplicant el 855 de l’IPC català amb referència al mes d’agost, 
que a data 31/08/2018 es fixa en 2,2; per tant l’increment a aplicar per a l’any 2019 és 
del 1,87 %.  
 
Atesa la sol·licitud presentada per l’empresa “UTE IGFA, SA-URBASER, SA” en data 
19 de desembre de 20189, Registre d’Entrada núm. E2018020978. 
 
Vist l’informe del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de data 24 de gener de 
20195 favorable a la revisió de preus de contracte. 
 
I vist l’expedient  administratiu núm. CCS12011000008 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Procedir a la revisió de preus, amb efectes del dia 1 de gener de 2019, del 
servei de recollida de deixalles i neteja viària, adjudicat a l’empresa “INSTAL·LACIONS 
GESTIÓ FORMACIÓ I ASSESSORAMENT, SA –URBASER, SA” –UTE, amb NIF 
núm. U55111645; d’acord amb l’informe del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública 
emès end ata 24 de gener de 2019 i que figura com annex a l’expedient.  
 
Segon.- Fixar per a l’anualitat 2019 els serveis de recollida de deixalles i neteja viària 
segons els següents imports: 
 

Servei Preu 2019 (BI) Import IVA Preu 2019 IVA inclòs Partida pressupostaria 
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Recollida domèstica  1.111.786,83 € 111.178,68 € 1.222.965,51 € 2019 700 1621 227001 

Recollida domèstica 
envasos lleugers 

346.246,59 € - - 2019 700 1621 227001 

Recollida d’activitats 
particulars 

208.706,76€ 20.870,68 € 229.577,44 € 2019 700 1621 227001 

Gestió de la planta 
de transferència 

148.751,22 € 14.875,12 € 163.626,34 € 2019 700 1621 227001 

Neteja viària 762.161,78 € 76.216,18 € 838.377,96 € 2019 700 163 227000 
 

 
Tercer.- Aprovar i disposar les despeses següents: 
-per un import d’un milió nou-cents seixanta-dos mil quatre-cents quinze euros  
amb vuitanta-vuit cèntims (1.962.415,88 €) amb càrrec a la partida núm. 
19.700.1621.227001 “recollida i transport de residus”. 
-per import de vuit-cents trenta-vuit mil tres-cents setanta-set euros amb noranta-
sis cèntims (838.377,96 € ) amb càrrec a la partida núm. 19.700.163.227000 “neteja 
viària”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19700  1621 227001 1222965.51 RECOLLIDA I TRANSPORT RESIDUS 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 19700  1621 227001 346246.59 RECOLLIDA I TRANSPORT RESIDUS 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 19700  1621 227001 229577.44 RECOLLIDA I TRANSPORT RESIDUS 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 19700  1621 227001 163626.34 RECOLLIDA I TRANSPORT RESIDUS 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 19700  163  227000 838377.96 NETEJA VIARIA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.10. - MODIFICACIÓ CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS I 
EQUIPAMENTS MUNICIPALS. 

 
Núm. de referència : X2013003474     
 
Atès l’informe emès per la Sra. Anna Casamitjana  Aulinas , coordinadora del servei 
d’Atenció a la Comunitat del  Consorci d’Acció Social de la Garrotxa  en data 24 de 
gener de 2019 ; en el qual es comunica que l’edifici del carrer Lliberada Ferrarons, 
núm. 19 es destinarà a pisos socials i  per tant ja no se’n farà ús com a local d’entitats. 
 
Així mateix s’informa que no és necessari el servei de neteja que realitza l’empresa “ 
UTE Ingesan, SA –Igfa,SA” durant 3 hores setmanals, i  es demana  que el servei de 
neteja que es venia efectuant al carrer Lliberada Ferrarons es realitzi en altres edificis i 
equipaments munciipals: 
-2 hores al Centre d’Esplai Garbuix 
-0’5 hores al local d’entitats de Passeig de Blay, núm. 6 
-0’5 hores al local del carrer Proa, núm. 16  
 
I vist  l’expedient administratiu núm. CCS12013000006 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords: 
  
Primer.- Modificar, amb efectes del dia 1 de febrer de 2019, el contracte del servei de 
neteja dels edificis i equipaments municipals inclosos en els Blocs B i C, segons: 
 
BLOC  C: 
 

- Donar de baixa el servei de neteja del C/LLiberada Ferrarons, núm. 9. 
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BLOC B: 
 

- CENTRE D’ESPLAI DIARI GARBUIX: Ampliar el servei de neteja en 2 hores a 
la  

       setmana; tot realitzant un total de 4 hores a la setmana. 
 

- LOCAL DE COOPERACIÓ (C/Proa, núm. 16): Ampliar el servei de neteja en 
0,5 hores a la setmana;tot realitzant un total de 2 hores i mitja a la setmana.  

 
- LOCAL ENTITATS  (Passeig de  Blay, núm. 6 ): Ampliar el servei de neteja en 

0,5 hores a la setmana; tot realitzant un total d’1 hora a la setmana. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.11. - ACCEPTACIÓ RENÚNCIA A LA CONCESSIÓ DE GESTIÓ I EXPLOTACIÓ 
DEL BAR DEL CASAL DELS VOLCANS 

 
Núm. de referència : X2008002979     
 
La Junta de Govern Local de data 30 d’abril de 2008 va adjudicar la concessió per a la 
gestió i explotació del bar ubicat al Casal dels Volcans a la Societat “Rocanegra, SC” 
amb NIF J17997552, per un termini de 7 anys.  
 
La Junta de Govern Local del dia 14 de juliol de 2010 va ampliar el termini de la 
concessió fins el 30 d’abril de 2018 en atenció a les obres de millora realitzades per la 
societat “Rocanegra,SC”, la qual s’aprovà fent la salvetat de la possible pròrroga 
contemplada en el plec de condicions.  
 
La Junta de Govern Local de data 31 de maig de 2018 va acordar prorrogar pel termini 
de 3 anys amb efectes del dia 1 de maig de 2018 la concessió per a la gestió i 
explotació del bar ubicat al Casal dels Volcans, adjudicat a l’empresa “Rocanegra, 
SC”.  
 
Vista la instància presentada per la Sra. **** i **** en representació de la Societat 
“Rocanegra,SC”, Registre d’Entrada nùm. E2019000042 de data 2 de gener de 2019; 
en la qual demana renunciar a la pròrroga del contracte i deixar la concessió de la 
gestió i explotació del bar del Casal dels Volcans amb data 30 de gener de 2019.  
 
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica municipal Sra. Gemma Planagumà Calm, de data 
29 de gener de 2019, en el qual es dóna conformitat a l'estat del local ja que es 
comprova que està en bon estat, únicament es detecta el desgast natural de l'ús de 
l'activitat. 
 
I vist l’expedient CCs12008000006 i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Acceptar la renúncia presentada per la Societat Civil “Rocanegra,SC” amb 
NIF J17997552, a la pròrroga del contracte de gestió i explotació del bar del Casal dels 
Volcans, atorgada per acord de la Junta de Govern Local del dia 31 de maig de 2018; i 
deixar sense efecte la concessió de la gestió i explotació del bar del Casal dels 
Volcans amb efectes del dia 31 de gener de 2019.  
 
Segon.-La garantia dipositada per  la Societat Civil “Rocanegra, SC” en data 2 de juny 
de 2008, per respondre de la correcta execució del contracte, serà retornada si 
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s’escau, mitjançant Decret de l’Alcaldia. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.12.1. - REVISIÓ PREU ARRENDAMENT FINCA ON ES TROBA INSTAL·LAT EL 
CENTRE REEMISSOR 

 
Núm. de referència : X2019002671     
 
Atès el conveni de cessió d’una parcel·la a la zona de Masbernat per  a la instal·lació 
d’un centre reemissor. Atès l’acord de la Comissió de Govern del dia 29 d’abril de 1999 
d’ampliació de la cessió d’ús i preu de l’esmentada parcel·la. 
Atès que la renda s’ha d’actualitzar anualment i de manera acumulativa amb l’IPC 
(general) i que aquest en data  31/12/2018 es fixa en 1,2%. 
Atès que segons acord de la Junta de Govern Local de data 3 de novembre de 2011 
s’aprova el contracte a favor de la Societat “Mas Bernat, CB” i vist l’expedient 
administratiu núm: CC012019000020 i antecedents corresponents, la regidora 
delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Establir per a l’any 2019 el preu de cessió d’un terreny de 172,80 m2 situat a 
la zona de Masbernat, destinat a la instal·lació d’un centre reemissor, la propietat del 
qual es la societat  MAS BERNAT CB amb NIF E55116784; en VUIT-CENTS 
NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS (891,21 €) + IVA: CENT 
VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS (188,62 €). 
 
Segon.- Aprovar i disposar el pagament de la despesa per import de 1.086,83 € 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 1086.83 LLOGUERS 100 001 001 001 000 000 

 
Tercer.- MAS BERNAT CB presentarà a l’Ajuntament d’Olot el rebut corresponent. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.12.2. - REVISIÓ PREU  LLOGUER HORTS FAMILIARS FINA SITUADA A LA 
ZONA DE MAS BERNAT 

 
Núm. de referència : X2019002903     
 
Atès que l’IPC a data 31/12/2018 es fixa en 1,2% i vist ll’expedient administratiu núm: 
CC012019000022 i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Actualitzar el preu del lloguer, per a l’exercici 2019, dels horts familkiars de la 
finca situada a la zona de Mas Bernat, propietat de la Societat MAS BERNAT CB amb 
NIF E5511678-4; d’acord amb el conveni signat en data 4 de febrer de 2003 i al canvi 
de nom aprovat per la Junta de Govern Local del dia 17/11/2011. 
 
Segon.- Aprovar i disposar el pagament de la despesa de MIL TRES-CENTS DOTZE 
EUROS AMB SETANA-NOU CÈNTIMS ( 1.312.79 €) , amb càrrec a  la partida núm. 
19.130.920.202000 “lloguers”.  
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
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200220  Despeses 19130  920  202000 1312.79 LLOGUERS 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
7.12.3. - REVISIÓ PREU AUTORITZACIÓ INSTAL·LACIÓ ANTENA REPETIDOR DE 

COMUNICACIONS RADIOFONIQUES POLICIA MUNICIPAL 
 
Núm. de referència : X2019002906     
 
Atès el conveni signat entre aquest Ajuntament i la Sra. Maria Carme Simón Adroher   
en data 17 de gener de  1992,  per a la instal·lació  d’una antena repetidor  a la finca  
de la seva propietat  situada a Batet, anomenada “La Canova Petita”.  
 
Atès que en data 17 d’abril de 2015 es va signar un conveni modificant el pacte segon 
del conveni signat en data 17/01/1992 en el sentit d’ampliar l’autorització de 
l’Ajuntament per tal que aquest pugui donar autorització per instal·lar antenes en la 
propietat de la Sra. Simón llogada amb aquest finalitzat per l’Ajuntament d’Olot.  
- 
Ateses les clàusules quarta i cinquena del conveni, aquest autorització s’ha d’ajustar a 
els variacions de l’índex del preus al consum que a 31/12/2018 es fixa en 1,2%. 
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012019000023 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.-  Establir per a l’any 2019 el preu de l’autorització per a la instal·lació d’antenes 
en terrenys propietat de la Sra. MARIA DEL CARME SIMON ADROHER amb NIF 
****, situats a Batet en la  finca anomenda “La Canova Petita”; en CENT SETANTA-
SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS /(177,99 €) + IVA: TRENTA-SET 
EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS (37.38€).  
 
Segon.- Aprovar i disposar el pagament de la despesa per import de 215,37 € 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 215.37 LLOGUERS 100 001 001 001 000 000 
 

Tercer.-  La Sra. Maria del Carme Simon Adroher presentarà a l’Ajuntament d’Olot el 
rebut corresponent.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.12.4. - REVISIÓ DE PREU OCUPACIÓ CAMÌ D'ACCÉS PER A VIANANTS A 
SANT FRANCESC (VOLCÀ MONTSACOPA) 

 
Núm. de referència : X2019002916     
 
Atès el conveni signat entre aquest Ajuntament i la Sra. Mercè Molas Puigvert en data 
9 de juny de 1999 per a l’ocupació d’un camí per a  vianants a Sant Francesc (Volcà 
Montsacopa). Atès que l’IPC (general) en data 31/12/2018 es fixa en 1,2%.  
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012019000024 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 



 22 

Primer.- Establir per a l’any 2019 en CINC-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB 
VUITANTA-DOS CÈNTIMS (526,82 €), el preu del lloguer per a l’ocupació d’un camí 
d’accés per a  vianants a Sant Francesc (Volcà Montsacopa; la propietat del qual és la 
Sra. MARIA MERCEDES MOLAS PUIGVERT  amb DNI núm ****. 
 
Segon.- Aprovar i disposar la despesa per import de 526,82 € 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 526.82 LLOGUERS 100 001 001 001 000 000 
 

Tercer.- La Sra. Maria Mercedes Molas Puigvert presentarà a l’ajuntament el rebut 
corresponent. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
7.12.5. - REVISIÓ PREU ARRENDAMENT LOCAL DE L'AVINGUDA VENEÇUELA, 8 

DESTINAT A MAGATZEM DE LA BRIGADA MUNICIPAL 
 
Núm. de referència : X2019002931     
 
En data 17 de febrer de 2014 es va signar un contracte entre aquest Ajuntament i la 
Sra. Montserrat Bellapart Coma per a l’arrendament de l’edifici situat a l’avinguda 
Veneçuela, núm. 8  per tal de destinar-lo a magatzem de la Brigada Municipal.  
 
Atès el que s’estableix en la clàusula quarta del contracte, aquesta renda serà 
revisada anualment d’acord l’IPC de Catalunya, el qual en data 31/12/2018 es fixa en 
1,4%. 
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012019000025 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 del local de l’avinguda Veneçuela, núm. 8 destinat a magatzem de la 
Brigada Municipal; la propietat del qual és la Sra. MONTSERRAT BELLAPART COMA 
(****); en CINC-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS 
(572,81 €) + IVA : CENT VINT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS (120,29 €)   
 
Segon.- Aprovar i disposar el pagament de la despesa de 8.317,20 €, que es 
desglossen en SIS MIL VUIT-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-DOS 
CÈNTIMS (6.873,72 €)  d’import net  i MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-TRES 
EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS (1.443,48 €) d’IVA calculat al tipus del 
21%; amb càrrec a la partida núm. 19.130.920.202000 “lloguers” del pressupost 
municipal. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19130  920  202000 8317.20 LLOGUERS 100 001 001 001 000 000 

 
Tercer.- La  Sra. Montserrat Bellapart Coma presentarà a l’Ajuntament d’Olot,  el rebut 
mensual corresponent.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 



 
 
 

 23 

7.12.6. - REVISIÓ PREU CONCESSIÓ D'ÚS TERRENY MUNICIPAL PER  LA 
INSTAL·LACIÓ ESTACIÓ DE SERVEI I DEDIFICI ANNEX AL CARRER 

ZAMNEHOFF 
 
Núm. de referència : X2019003345     
 
 La Comissió de Govern de data 29 de gener de 2003 va acordar traspassar a favor de 
l’empresa “CEPSA ESTACIONES DE SERVICIOS, SA” la concessió d’ús d’un terreny 
municipal per a la instal·lació d’una estació de servei i edifici annex al carrer 
Zamenhoff.  
 
Atès que el contracte estableix que el cànon addicional  s’actualitzarà anualment amb 
efectes del dia 1 de gener d’acord amb l’IPC, i que a 31/12/2018 es fixa en 1,2%; i vist 
l’expedient administratiu núm: CC012019000033 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Fixar en MIL QUATRE-CENTS CINC EUROS AMB QUARANTA-SET 
CÈNTIMS (1.405,47) €/mensuals, el preu per a l’any 2019 del cànon addicional per a 
la concessió d’ús d’un terreny municipal per a la instal·lació d’una estació de servei i 
edifici annex al carrer Zamenhoff, adjudicada a l’empresa CEPSA ESTACIONES DE 
SERVICIO SA (A8029889-6).  
 
Segon.- El pagament d’aquest cànon  s’efectuarà trimestralment i dins dels primers 
quinze dies.  
 
Tercer.- L’import del cànon s’ingressarà a la partida “cànon explotació estació de 
servei”. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.12.7. - REVISIÓ PREU  CONCESSIÓ QUIOSC "PLAÇA CLARÀ" 
 
Núm. de referència : X2019003362     
 
Atès l’acord del Ple de l’Ajuntament del dia 28 de juliol de 2005 de modificació i 
pròrroga de la concessió administrativa d’ús privatiu de la via pública per a la 
instal·lació d’un quiosc de “premsa i varis” a la Plaça Clarà.  
 
Atès que segons s’estableix en  aquest acord els darrers cinc anys (2016-2020) 
s’aplicarà el 100% del cànon actual amb les actualitzacions anuals de l’IPC.  
Atès que el cànon fixat per a l’any 2005 i que es pren com a referència per determinar 
la resta d’anys de la concessió és de 3.364,73 €/any.  
 
Atès que l’IPC a 31/812/2018 es fixa en 1,2% 
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012019000034 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Fixar en TRES MIL QUATRE-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB 
SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS (3.497,64 €)  el cànon anual corresponent a l’any 
2019, de la concessió administrativa d’ús privatiu de la via pública per a la instal·lació i 
explotació d’un quiosc de “premsa i varis” de la Plaça Clarà; adjudicada al Sr. JORDI 
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COMA COMA, amb DNI núm. ****. 
 
Segon.- L’esmentada quantitat se satisfarà mitjançant pagaments trimestrals que es 
faran a la bestreta  i dintre dels primers quinze dies de cada trimestre. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SUBMINISTRAMENTS 
 

7.13. GASOIL PER A CALEFACCIÓ DE LES ESCOLES MUNICIPALS 
 
La Junta de Govern Local acorda deixar aquest punt de l’ordre del dia sobre la taula.  
 

8.1. - APROVAR ORDENACIONS DE DESPESES ANY 2018 
 
Núm. de referència : X2019003280     
 
En relació a l’expedient CPG22019000012 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar la relació ordenacions de despeses annex núm. 18/048 per un import de 
133.960,63 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 133960.63 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.2. - APROVAR ORDENACIONS DE DESPESES ANY 2019 
 
Núm. de referència : X2019003423     
 
En relació a l’expedient CPG22019000013 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar la relació d’ordenacions de despeses annex núm. 19/003 per un import de 
17.094,15 euros.  
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 17094.15 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.1. - APROVAR CERTIFICACIONS D'OBRA 
 
Núm. de referència : X2019003276     
 
En relació a l’expedient CPG22019000011 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar la certificació n.12  de RUBAU TARRES SAU corresponent a les obres de 
REMODELACIÓ DEL FIRAL amb càrrec a la partida 19.140.1532.61908  
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“REMODELACIÓ FIRAL” per un import de 609.071,32 euros. 
 
Aprovar la certificació n.13  de RUBAU TARRES SAU corresponent a les obres de 
REMODELACIÓ DEL FIRAL amb càrrec a la partida 19.140.1532.61908  
“REMODELACIÓ FIRAL” per un import de 354.980,53 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 964051.85 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.1. - REVISIÓ DE LLINDARS DE LA CONCESSIÓ DE ZONES BLAVES I 
APARCAMENT SOTERRAT DEL FIRALET 

 
Núm. de referència : X2019003009     
 
Vist l’escrit presentat per la UTE Aparcament Olot el dia 18 de gener de 2019 amb 
número de registre d’entrada E2019001235 i vist el que disposa el contracte de 
concessió de zones blaves i aparcament soterrat del Firalet amb l’esmentada UTE. 
 
Vist que l’IPC català interanual d’agost/2017 a agost/2018 ha estat del 2,20%. 
 
En relació a l’expedient CPG62019000002 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: 
 
PRIMER: fixar el llindar, pel que fa al cànon fix, de la zona blava i de l’aparcament del 
Firalet en 108,00€/plaça i any per l’exercici 2019. 
 
SEGON: Fixar el llindar del cànon variable de la zona blava en 443.037€ per a 
l’exercici 2019. 
 
TERCER: fixar el llinar del cànon variable de l’aparcament soterrat del Firalet en 
481.853€ per a l’exercici 2019. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

11. APROVAR SUBVENCIONS A ENTITATS I ELS SEUS CONVENIS 
REGULADORS 

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

12.1. - APROVACIÓ PADRÓ IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
EXERCICI 2019 

 
Núm. de referència : X2019002912     
 
En relació a l’expedient CI012019000017 d’aprovació del Padró de l’Impost de vehicles 
de tracció mecànica exercici 2019 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
Primer.- Aprovar el padró de l’IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
exercici 2019, que importa la quantitat de 1.978.092,58 €. 
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Segon.- El període de cobrament en voluntària serà del dia 1 de febrer fins a 31 de 
març de 2019 ambdós inclosos, de conformitat amb l’acord de l’Ajuntament Ple 
d’aprovació provisional de 25 d’octubre de 2018 elevat a definitiu pel qual, entre 
d’altres, s’aprovà el calendari del contribuent per a l’exercici 2019. Transcorregut 
aquest termini, els deutes que no s’hagin fet efectius, seran exigits en via de 
constrenyiment i acreditaran el recàrrec de constrenyiment, interessos de demora i en 
el seu cas, les costes que es produeixin 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.1. - APROVACIO PADRO MERCAT SETMANAL - EXERCICI 2019 
 
Núm. de referència : X2019001053     
 
En relació a  l’expedient   administratiu  MD012019000001 i   antecedents 
corresponents,  la regidora  delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Aprovar el padró del MERCAT del DILLUNS exercici 2019, que importa la 

quantitat total  de 76.010,40.-€ 
 

Segon. El període de cobrament en voluntària serà de del dia 1 de febrer fins al 31 
de març, ambdós inclosos, de conformitat amb l’acord de l’Ajuntament Ple en 
sessió celebrada el dia 20/12/2018 pel qual, entre d’altres, s’aprovà el 
calendari del contribuent per a l’exercici 2019. Transcorregut aquest termini, 
els deutes que no s’hagin fet efectius, seran exigits en via de constrenyiment i 
acreditaran el recàrrec de constrenyiment, interessos de demora i en el seu 
cas, les costes que es produeixin 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.1. - APROVACIO PADRO MERCAT DEL RENGLE - EXERCICI 2019 
 
Núm. de referència : X2019001054     
 
En relació a l’expedient   administratiu  GENE2019000001 i   antecedents 
corresponents,  la regidora  delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Aprovar el padró del MERCAT del RENGLE exercici 2019, que importa la 

quantitat total  de 275,55.-€ 
 
Segon. El període de cobrament en voluntària serà de del dia 1 de febrer fins al 31 

de març, ambdós inclosos, de conformitat amb l’acord de l’Ajuntament Ple en 
sessió celebrada el dia 20/12/2018 pel qual, entre d’altres, s’aprovà el 
calendari del contribuent per a l’exercici 2019. Transcorregut aquest termini, 
els deutes que no s’hagin fet efectius, seran exigits en via de constrenyiment i 
acreditaran el recàrrec de constrenyiment, interessos de demora i en el seu 
cas, les costes que es produeixin 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

15.1. - APROVACIO PADRO DIVERSES PERMANENTS - EXERCICI 2019 
(EXCEPTE TAULES I CADIRES) 
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Núm. de referència : X2019000381     
 
En relació a  l’expedient   administratiu  EA012019000001 i   antecedents 
corresponents,  la regidora delegada  d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 

Primer. Aprovar el padró d’ OCUPACIONS DIVERSES PERMANENTS exercici 
2019, que importa la quantitat total  de 15.979,05.-€ 

 
  DP01– Ocupació subsòl via pública . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     1.176,00€ 
  DP02– Ocupació amb  mercaderies . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2.302,60€ 
  DP03– Ocupació vol elements construcc . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        367,50€ 
  DP04– Caixers     . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     3.752,80€ 
  DP07– Reserves via pública   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    6.384,00€ 
  DP09– Quioscs    . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        430,75€ 

  DP11– Llicència autotaxi   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     1.565,40€ 
 
Segon. El període de cobrament en voluntària serà de del dia 1 de febrer fins al 

31 de març, ambdós inclosos, de conformitat amb l’acord de l’Ajuntament 
Ple en sessió celebrada el dia 20/12/2018 pel qual, entre d’altres, 
s’aprovà el calendari del contribuent per a l’exercici 2019. Transcorregut 
aquest termini, els deutes que no s’hagin fet efectius, seran exigits en via 
de constrenyiment i acreditaran el recàrrec de constrenyiment, interessos 
de demora i en el seu cas, les costes que es produeixin 

 
S’aprova per unanimitat. 

 
16.1. - PROJECTE DE CONSERVACIÓ I MILLORA DE LA INFRAESTRUCTURA 

VIÀRIA A DIVERSOS CARRERS DE LA CIUTAT CORRESPONENT A L’ANY 2019, I 
ANNEX AMB DESGLOSSAT EN 2 FASES (FASE1 CONSERVACIÓ DE FERM DE 

CALÇADES I CONVERSIÓ EN PLATAFORMES ÚNIQUES I FASE 2 MILLORA 
D’ACCESSIBILITAT EN VORERES).- PROPOSANT APROVAR 

 
Núm. de referència : X2019003394     
 
Vist el projecte de conservació i millora de la infraestructura viària a diversos carrers 
de la ciutat corresponent a l’any 2019, i annex amb desglossat en 2 fases (Fase 1 
conservació de ferm de calçades i conversió en plataformes úniques i fase 2 millora 
d’accessibilitat en voreres), redactat pel director de l’àrea d’Infraestructura i 
Urbanisme, senyor Ramon Prat Molas en data gener de 2019, que té per objecte 
definir un conjunt d’obres de conservació i millora a diferents trams de la 
infraestructura viària urbana per a l’any 2019.  
 
Vist l’art. 37, 38 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
En relació a l’expedient UPOM2019000004, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Serveis urbans, Espai públic i 
infraestructures i obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR el projecte de conservació i millora de la infraestructura viària a 
diversos carrers de la ciutat corresponent a l’any 2019, i annex amb desglossat en 2 
fases (Fase 1 conservació de ferm de calçades i conversió en plataformes úniques i 
fase 2 millora d’accessibilitat en voreres), redactat pel director de l’àrea 
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d’Infraestructura i Urbanisme, senyor Ramon Prat Molas en data gener de 2019. 
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

17.1. - DECLARACIÓ RUÏNA FINCA CARRER LLIBERADA FERRARONS 14 
 
Núm. de referència : X2018035016     
 
En data 16.11.2018, es va emetre informe de l’arquitecta municipal en relació a la 
declaració d’estat ruïnós de l’immoble situat al carrer Lliberada Ferrarons 14.  
 
En data 03.12.2018, es va acordar d’iniciar expedient de declaració de l’estat ruïnós de 
l’immoble descrit, posant de manifest l’expedient a les persones interessades atorgant 
un termini de quinze per tal de manifestar quan considerin convenient als seus 
interessos, com per presentar per escrit els documents i justificacions pertinents.  
 
Es varen practicar les corresponents notificacions al propietari de l’immoble, constant a 
aquests efectes el senyor ****, amb domicili per a notificacions ****. La notificació fou 
rebuda el dia 7 de desembre per la qual cosa el termini de quinze dies finalitzà el 8 de 
gener de 2019, sense que s’hagin presentat al·legacions.  
 
No hi ha constància d’altres interessats, i l’immoble es troba desocupat. 
 
Vist l’informe emès pel lletrat d’urbanisme de data 23 de gener de 2019 que figura a 
l’expedient. 
 
En relació a l’expedient URG12018000054, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Serveis urbans, Espai públic i infraestructures i 
obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. Declarar l’estat de ruïna de l’immoble que es descriu a continuació, pels 
motius exposats a l’informe tècnic obrant a l’expedient i que es dóna per reproduït:  
 
Finca Registral: Número 1520 inscrita en el Registre de la Propietat d’Olot.  
Emplaçament: Carrer Lliberada Ferrarons 14.  
Referència cadastral: 8004208DG5780S0001ZT.  
Propietari: **** 
 
SEGON. Acordar l’enderroc de la totalitat de l’immoble per motius de seguretat, fixant 
el termini d’un mes a comptar de la notificació dels presents acords. En dit termini, el 
propietari haurà de presentar el projecte tècnic amb assumeix de direcció d’obra per 
part de tècnic/a competent i adoptar les mesures de seguretat corresponents. Haurà 
de garantir l’estabilitat de les finques veïnes i llur estanqüeitat mitjançant l’execució de 
les mesures constructives que determini la direcció d’obra.  
 
TERCER. Al no estar habitat, no cal adoptar mesures al respecte.  
 
QUART. S’adverteix que l’incompliment injustificat del contingut expressat 
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anteriorment habilita l’administració per adoptar qualsevol de les mesures d’execució 
forçosa següents:  
a) L’execució subsidiària a càrrec de la persona obligada.  
b) La imposició de multes coercitives, d’acord amb el que estableix l’article 225.2 del 
TRLUCat 3/2010, que es pot reiterar fins que es compleixi l’obligació de conservació.  
 
CINQUÈ. Notificar el present acord a totes les persones propietàries, i titulars de 
qualsevol dret real sobre l’immoble, així com a tots els qui hagin estat part en el 
procediment. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
18.1. - CONCEDIR LLICENCIA D'OBRES ADEQUACIÓ D'EDIFICI AMB AUGMENT 

DEL NOMBRE D'HABITATGES (DE 2 A 4) 
 
Núm. de referència : X2018032744 
 
AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per ADEQUACIÓ D'EDIFICI AMB 
AUGMENT DEL NOMBRE D'HABITATGES (de 2 a 4), al : C D'OLÍMPIA N.0013 , del 
municipi d’Olot.  
 
Identificació de l’expedient: OMA32018000109   
Situació: C D'OLÍMPIA N.0013  
                 
UTM: 6611403 
 
1.- En data 8/10/2018, **** amb DNI: ****, presenta projecte d’obres majors per 
ADEQUACIÓ D'EDIFICI AMB AUGMENT DEL NOMBRE D'HABITATGES (de 2 a 4), 
amb situació al carrer C D'OLÍMPIA N.13 , d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per 
Xavier Masias Alsina. 
 
2.- En data 15/01/2019  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 suburbana 
d’intensitat 3 (11.3) 
 
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:  
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PRIMER.- Atorgar a **** amb DNI: ****, llicència d’obres (OMA32018000109), per 
ADEQUACIÓ D'EDIFICI AMB AUGMENT DEL NOMBRE D'HABITATGES (de 2 a 4), 
amb situació al C D'OLÍMPIA N.13 , del municipi d’Olot, d’acord amb el projecte 
redactat per Xavier Masias Alsina 
 
SEGON. Informar que no podran inciar-se les obres en tant no es doni compliment als 
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències 
d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran 
les corresponents actuacions sancionadores.  
 
TERCER. El termini per començar les obres és de 2 mesos i el termini per acabar-les 
és de 12 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir 
qualsevol d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no 
s’han acabat les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a 
l’ordenament urbanístic vigent.  
 
QUART.Donar compte de l’ingrès de les autoliquidació/ns que es detalla/en 
seguidament: CRA2019600003     
 
 
Liquidació de Drets i Garanties: 
 

Drets: 
 
Per: 
Un pressupost de: 44421.70 euros  
2 Connexions desguassos habitatges 
 
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

44421.70 1668.09 0 1668.09 64.10 1732.19 
 

Garanties: 
    

  Garantia de gestió de residus: 150 euros 
 

Total Liquidació Euros 
Per Drets 1732.19 
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. 
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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) Nomenament de 
la direcció de l’execució de l’obra (full assumeix) 

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

3. Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des 
de la via pública. 

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

5. 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.  

. 
S’aprova per unanimitat. 
 

18.2. - LEGALITZACIÓ OBRES PER AMPLIACIÓ DEL NOMBRE D'HABITATGES 
EN EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES (de 3 a 4) 

 
Núm. de referència : X2018031757 
 
AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** i **** per LEGALITZACIÓ 
OBRES PER AMPLIACIÓ DEL NOMBRE D'HABITATGES EN EDIFICI 
PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES (de 3 a 4), al : C DE FRANCESC 
MONSALVATJE N.18 , del municipi d’Olot.  
 
Identificació de l’expedient: OMA32018000107   
Situació: C DE FRANCESC MONSALVATJE N.0018  
                 
UTM: 7404207 
 
1.- En data 16/07/2019, **** amb DNI: **** I **** amb DNI: **** presenten projecte 
d’obres majors per LEGALITZACIÓ OBRES PER AMPLIACIÓ DEL NOMBRE 
D'HABITATGES EN EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES (de 3 a 4), amb 
situació al carrer C DE FRANCESC MONSALVATJE N.18 , d’Olot, d’acord amb el 
projecte redactat per Manel Domínguez de Andrés. 
 
2.- En data 14/01/2019 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.  
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FONAMENT DE DRET 
 
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per 
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny 
de 2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de 
setembre de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la 
Generalitat de data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on 
es situa l’edificació existent de sòl NO URBANITZABLE. Zona d’eixampla urbà 
intensitat (10.1) 
 
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: **** I **** amb DNI: ****  llicència d’obres 
(OMA32018000107), per LEGALITZACIÓ OBRES PER AMPLIACIÓ DEL NOMBRE 
D'HABITATGES EN EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES (de 3 a 4), amb 
situació al C DE FRANCESC MONSALVATJE N.18 , del municipi d’Olot, d’acord amb 
el projecte redactat per Manel Domínguez de Andrés. 
 
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. Donar compte de l’ingrès de les liquidació/ns que es detalla/en 
seguidament: CRA2019600002     
 
Liquidació de Drets i Garanties: 

Drets: 
 
Per: 
Un pressupost de: 40559.10 euros  
  
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

40559.10 1297.89 0 1297.89 64.10 1361.99 
 

Garanties: 
 

Total Liquidació Euros 
Per Drets 1361.99 
Per Garanties  0 

CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats. 
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Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada 
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local 
en sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de 
Govern Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010. 
 
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat 
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al 
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el 
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin. 
 
3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a 
l’interessat de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el 
propi interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta 
petició. 
 
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la 
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos 
així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i 
podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de 
l’Ajuntament, amb càrrec a l’interessat. 
 
5.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar, una pròrroga del termini d’inici i/o final 
de l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui. 
De no existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència 
assenyalat a l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar 
les obres. 
 
6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no 
podran envair l’espai públic. 
 
7.- Els desguassos interiors de l’edifici hauran de contenir el corresponent sifó inodor. 
 
8.- Es prohibeix practicar als soterranis qualsevol obra que afecti la via pública o 
terrenys del seu domini. 
 
9.- No es permet que com a conseqüència de l’execució de les obres, s’embrutin els 
embornals de la via pública, essent obligació del promotor l’adopció de les mesures 
adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de 
la fiança dipositada en concepte de moviment de terres o runes i reposició de 
paviments. 
 
10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model, 
rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la 
corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de 
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència. 
 
11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi 
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la 
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís, 
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en 
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal. 
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12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o 
que afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de 
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les 
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació 
vigent. 
 
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les 
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà 
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les 
prestacions de la Seguretat Social. 
 
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la 
corresponent llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals 
que causi. 
 
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li 
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En 
cas d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les 
sancions que corresponguin. 
 
Condicions particulars 
 
1. La legalització de les obres executades es condiciona al compliment de les 
ordenances d’edificació vigents en les que s’estableix que, en els habitatges d’una sola 
habitació, el sumatori d’aquesta més el bany ha de ser de 13.00m²  

 
2. D’acord amb el Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari aprovat per Real 
Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, i el Reial Decret 417/2006, de 7 d'abril, pel 
qual es desenvolupa el text refós de la Llei del cadastre immobiliari, el termini per 
declarar l’alteració cadastral és de 2 mesos a partir del dia següent a la data de 
finalització de l’obra. A aquests efectes caldrà adreçar-se a l’Oficina d’atenció al 
ciutadà (OAC) de l’Ajuntament d’Olot. Cal aportar la següent documentació: 1) Plànol 
de situació i d'emplaçament, 2) Plànols definitius de cada planta, 3) Certificat final 
d'obra, 4) Fotografia/es de la/les façana/es (10x15), 5), fotocòpia DNI del titular i 6) 
Fotocòpia de les escriptures de propietat de la finca, (si cal). Tota la documentació es 
pot adjuntar en format digital, o enviar-ho a cadastre@olot.cat.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a dos quarts de nou del matí, i per a constància del que s’hi 
ha tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura. 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE LA SECRETÀRIA 
 


