ACTA NÚM. 7
JUNTA DE GOVERN LOCAL
22 DE FEBRER DE 2019
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 22 de febrer 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 extraordinària, setmanal i de primera convocatòria que s’escau al dia d’avui.
Hi assisteixen els tinents d’alcalde Srs. Josep Berga i Vayreda, Estanis Vayreda i
Puigvert, Jordi Alcalde i Gurt, Josep Gelis i Guix, Maria del Mar Roca i Reixach,
Montserrat Torras i Surroca.
Hi assisteixen, com a regidors de l’oposició, els Srs. Clara Casanovas i Sarsanedas,
Josep Guix Feixas, Anna Descals Tresserras, Xavier García Zabal.
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera.
Hi assisteix l’Interventor, Sr. Jordi Salvador i Culí.
Hi assisteix el Gerent, Sr. Jordi Güell i Güell.
1. - ACTA.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Essent l'hora assenyalada –les vuit del matí– l'Alcalde declara obert l'acte i del seu
ordre, la Secretària llegeix l'acta de la sessió anterior, que s'aprova per unanimitat.
2. - DESPATX OFICIAL
El Sr. Alcalde comenta les reunions, entrevistes i actes més destacats als quals ha
assistit des de la darrera Junta celebrada el dia 14 de febrer :
- el mateix dia 14 de febrer va assistir a la reunió del Consell d’Alcaldes que com és
habitual va tenir lloc a la seu del Consell Comarcal de la Garrotxa.
- el dia 15 de febrer va estar reunit amb els membres del Jurat que varen avaluar el
conjunt de propostes presentades pels diferents equips d’arquitectes per a la redacció
del projecte de l’Espai Cràter.
- el dia 16 de febrer va assistir als diferents actes en record i homenatge a en Francesc
Serrat (en Cisquet) que es van celebrar a Olot, en el marc de les activitats de
commemoració dels 80 anys de la Retirada Republicana. Hi va ser present el germà
d’en Cisquet, en Miquel Serrat, de 93 anys, que va firmar el Llibre d’Honor de
l’Ajuntament d’Olot; va assistir a la descoberta d’una placa a la casa núm.3 del c/
Macarnau, on en Cisquet va viure uns anys i va ser objecte d’una entrevista per part
d’en Jordi Casas, periodista del Punt, al Saló de Sessions d’aquest Ajuntament.
I posterioment, va assistir a l’acte de presentació del cartell de Carnaval 2019, realitzat
pel dissenyador gràfic, Jaume Bach.
- i el dia 17 de febrer, va presenciar el partit de futbol entre la UE Olot i el Barça “B”
que va tenir lloc a l’estadi municipal.
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3. - DISPOSICIONS.- Assabentats de les disposicions publicades en els butlletins
oficials
Tot seguit la Secretària dóna compte a la Junta de Govern dels edictes i anuncis de
l'Ajuntament d'Olot publicats als Butlletins Oficials BOE, BOP i DOGC, des de la
darrera sessió. I se n'acorda l'assabentat.
4.1. - CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT D’OLOT I LA FUNDACIÓ CASA DE
CULTURA DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER AL FESTIVAL DE DANSA
SISMÒGRAF 2019
Núm. de referència

: X2019005594

ANTECEDENTS
Que l’Ajuntament d’Olot és l’entitat organitzadora del Festival de Dansa Sismògraf, que
tindrà lloc del 25 al 29 d’abril.
Que SISMÒGRAF és un festival de dansa que té lloc a Olot al voltant del Dia
Internacional de la Dansa i que vol treballar per mostrar el que està passant en aquest
moments en l’àmbit del moviment, acompanyant als creadors més emergents i també
recolzant els consolidats, al mateix temps que convida projectes estatals i
internacionals per mostrar el pols de la dansa d’arreu.
Que des de l’any 2017, el Sismograf incorpora l’Ona Expansiva, un projecte de
col·laboració amb l’entorn més proper i una iniciativa participativa a través de la qual
es vol expandir la programació del festival a la comarca de la Garrotxa per fomentar la
cultura en qualsevol de les seves manifestacions.
Que, d’aquesta manera, la programació del Festival Sismògraf 2019 inclourà el tallerespectacle La Bugada, que es representarà en dos municipis de la comarca en
col·laboració amb els respectius ajuntaments –Les Planes d’Hostoles i la Vall d’en
Bas-, i el taller d’improvisació i moviment Brots, a la Vall de Bianya.
Que, en aquest marc, la Fundació Casa de Cultura de Girona ha manifestat el seu
interès en col·laborar en aquest projecte, amb una aportació econòmica a l’Ajuntament
d’Olot de 1.500 euros, impostos inclosos, per contribuir al finançament dels caixets i fer
arribar la cultura arreu del territori.
Que per a regular el termes d’aquesta col·laboració, ambdues parts han acordat
subscriure un conveni, que s’adjunta com a annex a la proposta.
En relació a l’expedient CU012019000001 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i la Fundació
Casa de Cultura de Girona per al projecte Ona Expansiva del Festival Sismògraf 2019.
Segon.- Acceptar l’aportació de 1.500 euros de la Fundació Casa de Cultura de Girona
i destinar aquest import al finançament de part del catxet dels taller- espectacle a tres
municipis de la comarca.

2

Tercer.-Facultar l’alcalde d’Olot, Josep Maria Corominas com a representat legal de la
corporació, per a la signatura del conveni entre les parts.
Quart.- Que la decisió es comuniqui a la Fundació Casa de Cultura de la Diputació de
Girona.
S’aprova per unanimitat.
5.1. - APROVACIÓ CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT D'OLOT I L'INSTITUT
RAMON LLULL RELATIU A LA RESIDÈNCIA FÀBER
Núm. de referència

: X2019006083

Faber, Residència d’Arts, Ciències i Humanitats de Catalunya a Olot és una residència
internacional d’arts, ciències i humanitats ubicada a la ciutat d’Olot (la Garrotxa),
inaugurada el setembre de 2016. FABER constitueix un espai per a professionals del
món de les arts, les ciències i les humanitats (escriptors, traductors, artistes de
diverses disciplines, estudiosos, científics, etc.) que venen a treballar en els seus
respectius projectes.
FABER està al servei de les institucions, organitzacions, empreses i particulars del
conjunt del país, i el retorn sociocultural de les seves activitats s’estén més enllà d’Olot
i de la Garrotxa. Conscient d’aquesta dimensió, és voluntat de l’Ajuntament d’Olot
potenciar i fer créixer encara més aquesta institució i enfortir la seva dimensió
nacional, tot posant a disposició d’altres iniciatives similars, documentació,
procediments i materials que puguin ser d’utilitat.
L’Institut Ramon Llull és una entitat de dret públic de caràcter associatiu dotada de
personalitat jurídica pròpia i sense ànim de lucre integrada per l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
i l’Ajuntament de Barcelona que té com a finalitat la projecció i difusió exterior de la
llengua i la cultura catalanes en totes les seves expressions.
L’IRL té la voluntat d’ordenar i potenciar les seves estratègies al servei de les finalitats,
abans esmentades, consistents en “afavorir la mobilitat internacional de creadors
mitjançant programes de residència i altres mecanismes d'intercanvi”. Per aquest
motiu, es considera que la integració de FABER en la seva estructura i en els seus
plans d’actuació constituirà un avenç extraordinari des d’una doble perspectiva: d’una
banda, perquè la incorporació d’aquest projecte consolidat i d’èxit actuarà en benefici
de l’activitat de la pròpia residència i de la resta de programes i projectes de l’IRL, en
la mesura que uns i altres es retroalimentaran; d’altra banda, perquè constituirà el punt
de partida per crear una xarxa de residències d’arts, ciències i humanitats a Catalunya.
En relació a l’expedient CU012019000002 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Institut Ramon
Llull per a la incorporació de Faber, Residència d’Arts, Ciències i Humanitat de
Catalunya a Olot a l’esmentat Institut.
Segon.- Facultar l’alcalde d’Olot, Josep Maria Corominas com a representat legal de la
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corporació, per a la signatura del conveni entre les parts.
Tercer.- Que la decisió es comuniqui a l’Institut Ramon Llull.
S’aprova per unanimitat.
6.1. - PACTE CONTRA LA SEGREGACIÓ ESCOLAR A CATALUNYA: UN
COMPROMÍS PER A L'ÈXIT EDUCATIU
Núm. de referència

: X2019005968

Atès que en data 11/1/2019 hem rebut informació en relació amb el Pacte contra la
segregació escolar que està impulsant el Síndic de Greuges de Catalunya, amb la
col·laboració del Departament d'Educació i amb la participació dels diferents agents de
la comunitat educativa.
Atès que l’any 2016, el Síndic de Greuges va presentar al Parlament de Catalunya dos
informes monogràfics sobre la segregació escolar, amb l'objectiu d'analitzar els dos
grans àmbits de la política educativa que contribueixen tant a la reproducció com a la
lluita contra aquest fenomen: la gestió del procés d'admissió d'alumnat i la provisió de
condicions d’escolarització als diferents centres.
Atès que l'anàlisi objectiva de les dades feta va posar de manifest que en la darrera
dècada no hi havia hagut avenços significatius en aquesta matèria, tot i el consens
existent que la segregació escolar afecta negativament el rendiment del sistema
educatiu i la seva cohesió social, alhora que vulnera el dret a l’educació en igualtat
d’oportunitats, protegit per la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de
l’infant i per la legislació estatal i catalana en matèria d’educació, especialment per als
infants d’origen social menys afavorit, que veuen limitades les seves oportunitats
educatives.
Atès que el Síndic de Greuges està treballant per construir un Pacte contra la
segregació escolar que compti amb la implicació dels principals actors que intervenen
en la política educativa.
En relació a l’expedient ED032019000004 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:
Únic.- L’adhesió al Pacte contra la segregació escolar a Catalunya: Un compromís per
a l’èxit educatiu.
S’aprova per unanimitat.
7.1. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS
ESPORTIVES. SUBVENCIÓ NOMINAL CLUB TENNIS TAULA.
Núm. de referència

: X2019004847

En relació a l’expedient SP062019000002 de subvenció nominal al Club Tennis Taula
Olot per a la participació en el campionat de divisió d’Honor, vist l’expedient
administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada d'Esports, proposa a
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
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1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Subvenció nominativa del pressupost, a l’
entitat CLUB TENIS TAULA OLOT amb NIF: G1781045-8 per un import de 4000
euros, amb càrrec a la partida 19.330.341.480008 “SUBV. CLUB TENNIS TAULA
OLOT”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 19330 341 480008

Import
4000

Descripció
SUBV. CLUB TENIS TAULA OLOT

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
330 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
7.2. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST
Núm. de referència

: X2019006293

En relació a l’expedient SD012019000001 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat de Promoció de la ciutat, Comerç i
Turisme, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de SN, a l’ entitat CENTRE D'INICIATIVES
TURÍSTIQUES amb NIF: G1705898-3 per un import de 27000 euros, amb càrrec a la
partida _19.200.338.480017 SUBVENCIÓ CIT i procedir a la bestreta i pagament, amb
caràcter urgent, d'11.000,OO euros en concepte d'avançament de la subvenció
atorgada destinada a I'activitat CARNAVAL 2019.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
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4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 19200 338 480017

Import
27000

Descripció
SUBVENCIO CIT

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

S’aprova per unanimitat.
8.1. - PAGAMENT D'UN COMPLEMENT DE NOCTURNITAT AL PERSONAL DE LA
POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS EL MES DE GENER DE 2019
Núm. de referència

: X2019004419

Atès l’informe del Sergent de la Policia Municipal de data 04 de febrer de 2019.
Vist l’expedient administratiu RH132019000021 i antecedents corresponents, l’Alcalde,
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
D’acord amb el que estableix l’annex 1, aprovat pel Ple d’aquesta Corporació en la
sessió celebrada el dia 26 de març de 1992, sobre els serveis de nocturnitat de la
Policia Municipal.
D’acord amb l’acta número 1/2018 de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament
d’Olot de data 12 de juny de 2018, sobre la modificació del import de les hores
extraordinàries i les condicions laborals de la Policia Municipal.
Primer.- Pagament d’un complement de nocturnitat al personal de la Policia Municipal
que es relaciona a continuació pels serveis realitzats durant el mes de gener de 2019:
Nom i Cognoms

Data

Dies
6

Nocturnitat

108,00€

****

Gener 2019
Gener 2019

7

Nocturnitat

126,00€

****

Gener 2019

5

Nocturnitat

90,00€

****

Gener 2019

6

Nocturnitat

108,00€

****

Gener 2019

7

Nocturnitat

126,00€

****

Gener 2019

7

Nocturnitat

126,00€

****

Gener 2019

7

Nocturnitat

126,00€

****

Gener 2019

6

Nocturnitat

108,00€

****

Gener 2019

7

Nocturnitat

126,00€

****

Gener 2019

6

Nocturnitat

108,00€

****

Gener 2019

10

Nocturnitat

180,00€

****

Gener 2019

6

Nocturnitat

108,00€

****

Gener 2019

4

Nocturnitat

72,00€

****

Gener 2019

7

Nocturnitat

126,00€

****

Gener 2019

8

Nocturnitat

144,00€

****

6

Serveis

Import (€)

****

Gener 2019

****

Gener 2019

****

Gener 2019

****

Gener 2019

4

Nocturnitat

72,00€

4

Nocturnitat

72,00€

7

Nocturnitat

126,00€

7

Nocturnitat

126,00€

TOTAL

2178,00 €

Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 19180 132 121031

Import
2178.00

Descripció
ALTRES
COMPLEMENTS
SEGURETAT

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
NOCTURNITAT
180 008 999 999 999 999

S’aprova per unanimitat.
8.2. - PAGAMENT D'UNA RETRIBUCIÓ EXTRA AL PERSONAL DE LA POLICIA
MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS DURANT ELS DIES 1, 5 I 6 DE GENER
DE 2019.
Núm. de referència

: X2019004485

Atès el punt 3 de l’acord de la plantilla de la Policia Municipal annex al conveni de
l’Ajuntament d’Olot, que estableix una retribució extra de 93,42€ bruts per cada efectiu
que tingui planificat per quadrant dies assenyalats, com són els dies d’Any Nou i Reis.
Atès l’informe del Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal de data 07 de gener de
2019.
Vist l’expedient administratiu RH132019000023 i antecedents corresponents, l’alcalde,
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Pagament d'una retribució extra al personal de la policia municipal que es
detalla a continuació pels serveis realitzats durant els dies 1,5 i 6 de gener de 2019:
Nom i Cognoms
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

Data

Import (€)

1 Gener
1 i 6 Gener
1 i 6 Gener
1 Gener
1 i 5 Gener
1 i 5 Gener
1 i 5 Gener
1 Gener
5 Gener
5 Gener
5 Gener
5 Gener
5 Gener
6 Gener

93,42 €
186,84 €
186,84 €
93,42 €
186,84 €
186,84 €
186,84 €
93,42 €
93,42 €
93,42 €
93,42 €
93,42 €
93,42 €
93,42 €

TOTAL

1.774,98€

Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
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Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 19180 132 121032

Import
1774.98

Descripció
ALTRES
COMPLEMENTS
ESPECIALS SEGURETAT

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
180 008 999 999 999 999
FESTIUS

S’aprova per unanimitat.
8.3.1 - PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL AL PERSONAL DE LA
POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS EL MES DE GENER DE 2019
Núm. de referència

: X2019004496

Atès l’informe del Sergent de la Policia Municipal de data 03 de gener de 2019.
Vist l’expedient administratiu RH132019000024 i antecedents corresponents, l'Alcalde,
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord:
D’acord amb l’acta número 1/2018 de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament
d’Olot de data 12 de juny de 2018, sobre la modificació del import de les hores
extraordinàries i les condicions laborals de la Policia Municipal.
Únic.- Pagament d’una gratificació especial al personal de la Policia Municipal que es
relaciona a continuació pels serveis extraordinaris realitzats durant mes de gener de
2019.
Nom i Cognoms / Data / Servei

Hores

****
05/01/2019 CAVALCADA REIS

7.5

270,90€

****
05/01/2019 CAVALCADA REIS

4

108,00€

****
26/01/2019 REFORÇ TORN

88

204,00€

****
05/01/2019 CAVALCADA REIS
19/01/2019 REFORÇ TORN

48
888

108,00 €
204,00 €

****
25/01/2019 REFORÇ TORN

88

204,00€

****
05/01/2019 CAVALCADA REIS

4

108,00€

****
05/01/2019 CAVALCADA REIS
18/01/2019 REFORÇ TORN

8
88

237,12 €
223,20 €

****
20/01/2019 REFORÇ TORN

8

223,20€

8

Import (€)

****
05/01/2019 CAVALCADA REIS
****
05/01/2019 CAVALCADA REIS

4

108,00€

4

108,00€

****
05/01/2019 CAVALCADA REIS

2.15
4

108,00€

****
18/01/2019 CAVALCADA REIS
19/01/2019 REFORÇ TORN

2.44
8
2.. 2.15

204,00 €
50,63 €

****
05/01/2019 CALVACADA REIS

4

108,00 €

****
05/01/2019 CALVACADA REIS

6

162,00 €

TOTAL

2.739,05€

Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0
0

Tipus
Partida
Despeses 19180 132 13001
Despeses 19180 134 13001

Import
2577.05
162.00

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
HORES EXTRAORDINARIES SEGURETAT
180 008 999 999 999 999
180 008 999 999 999 999
HORES EXTRAORDINARIES SEGURETAT
(GRUA)

S’aprova per unanimitat.
8.3.2 - PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL AL PERSONAL DE LA
BRIGADA MUNICIPAL PELS SERVEIS EXTRAORDINARIS REALITZATS EL MES
DE GENER DE 2019

Núm. de referència

: X2019005513

Vist l’expedient administratiu RH132019000030 i antecedents corresponents i atès
l’informe NI022019000275 de data 18 de Febrer de 2019 del Director tècnic de la
Brigada Municipal, l’Alcalde, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
Pagament d’una gratificació al personal de la Brigada Municipal que es relaciona a
continuació, pels serveis extraordinaris realitzats durant el mes de gener de 2019:
Cognoms i Nom

Data

Tipus
servei

ELECTRICISTES Oficial 1º

****
Actes diversos. De 08:00h a 09:00h i
de 13:00h a 14:00h

13/01/2019

S.
Diürn
Festiu

.

****
Diversos de Reis. De 07:00h a 14:00h.
Desmuntar campament reial
Diversos de Reis. De 16:00h a 21:00h.
Cobertura rua dels Reis

Brigada

05/01/2019
05/01/2019

S.Diürn
Festiu
S.Diürn
Festiu

ELECTRICISTES Oficial 1º

Import

Hores
2,00

45,00€

2,00

45,00 €

12,00

270,00€

7,00

157,50 €

5,00

112,50 €

9

.

****
Diversos de Reis. De 07:00h a 14:00h.
Desmuntar campament reial
Diversos de Reis. De 16:00h a 21:00h.
Cobertura rua dels Reis
Diversos de Reis. De 23:00h a 01:00h.
Desmuntar Reis

05/01/2019
05/01/2019
05/01/2019

Diversos de Reis. De 06:30h a 07:30h.
Muntatge campament reial
Diversos de Reis. De 07:00h a 14:00h.
Desmuntar campament reial
Diversos de Reis. De 23:00h a 01:00h.
Desmuntatge trons reis

10

112,50 €

2,00

51,00 €

10,00

227,70€

S.Diürn
Festiu
S.Nocturn
Festiu

7,00

157,50 €

2,00

51,00 €

10,00

227,70€

05/01/2019

.

FUSTERS Supervisor .

02/01/2019

S. Diürn

1,00

19,20 €

05/01/2019

S.Diürn
Festiu
S.Nocturn
Festiu

7,00

157,50 €

2,00

51,00 €

10,00

227,70€

05/01/2019

.

JARDINERS Oficial 1ª .

02/01/2019

S. Diürn

1,00

19,20 €

05/01/2019

S.Diürn
Festiu
S.Nocturn
Festiu

7,00

157,50 €

2,00

51,00 €

10,00

227,70€

05/01/2019

.

JARDINERS Supervisor .

02/01/2019

S. Diürn

1,00

19,20 €

05/01/2019

S.Diürn
Festiu
S.Nocturn
Festiu

7,00

157,50 €

2,00

51,00 €

10,00

255,10€

05/01/2019

.

MAGATZEM Encarregat

02/01/2019

S. Diürn

1,00

21,50 €

05/01/2019

S.Diürn
Festiu
S.Nocturn
Festiu

7,00

176,40 €

2,00

57,20 €

10,00

227,70€

05/01/2019

.

OPERATIVA Oficial 1º

02/01/2019

S. Diürn

1,00

19,20 €

05/01/2019

S.Diürn
Festiu
S.Nocturn
Festiu

7,00

157,50 €

2,00

51,00 €

10,00

227,70€

05/01/2019

.

****
Diversos de Reis. De 06:30h a 07:30h.
Muntatge campament reial
Diversos de Reis. De 07:00h a 14:00h.
Desmuntar campament reial
Diversos de Reis. De 23:00h a 01:00h.
Desmuntatge trons reis

5,00

05/01/2019

****
Diversos de Reis. De 06:30h a 07:30h.
Muntatge campament reial
Diversos de Reis. De 07:00h a 14:00h.
Desmuntar campament reial
Diversos de Reis. De 23:00h a 01:00h.
Desmuntatge trons reis

157,50 €

19,20 €

****
Diversos de Reis. De 06:30h a 07:30h.
Muntatge campament reial
Diversos de Reis. De 07:00h a 14:00h.
Desmuntar campament reial
Diversos de Reis. De 23:00h a 01:00h.
Desmuntatge trons reis

7,00

1,00

****
Diversos de Reis. De 06:30h a 07:30h.
Muntatge campament reial
Diversos de Reis. De 07:00h a 14:00h.
Desmuntar campament reial
Diversos de Reis. De 23:00h a 01:00h.
Desmuntatge trons reis

321,00€

S. Diürn

****
Diversos de Reis. De 06:30h a 07:30h.
Muntatge campament reial
Diversos de Reis. De 07:00h a 14:00h.
Desmuntar campament reial
Diversos de Reis. De 23:00h a 01:00h.
Desmuntatge trons reis

FUSTERS Oficial 1º .

14,00

02/01/2019

****
Diversos de Reis. De 06:30h a 07:30h.
Muntatge campament reial
Diversos de Reis. De 07:00h a 14:00h.
Desmuntar campament reial
Diversos de Reis. De 23:00h a 01:00h.
Desmuntatge trons reis

S.Diürn
Festiu
S.Diürn
Festiu
S.Nocturn
Festiu

.

****

ELECTRICISTES Oficial 1º

PALETES Oficial 1º

02/01/2019

S. Diürn

1,00

19,20 €

05/01/2019

S.Diürn
Festiu
S.Nocturn
Festiu

7,00

157,50 €

2,00

51,00 €

05/01/2019

PINTORS Supervisor

.

****
Diversos de Reis. De 07:00h a 14:00h.
Desmuntar campament reial

05/01/2019

S.Diürn
Festiu

TOTAL

7,00

157,50€

7,00

157,50 €

2.414,80€

105,00

Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 19142 165 13001

Import
636.00

0

Despeses 19142 1522 13001

840.60

0

Despeses 19142 171 13001

455.40

0

Despeses 19142 1532 13001

482.80

Descripció
CC1 CC2
HORES EXTRAORDINARIES ENLLUMENAT
142 002
BRIGADA
HORES
EXTRAORDINARIES
BRIGADA
142 002
EDIFICIS1
HORES
EXTRAORDINARIES
BRIGADA
142 002
JARDINERS
HORES
EXTRAORDINARIES
142 VIES
002
PUBLIQUES

CC3 CC4 CC5 CC6
999 999 999 999
999

999

999

999

999

999

999

999

999

999

999

999

S’aprova per unanimitat.
8.3.3 - PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL A DIVERS PERSONAL DE
LES OFICINES PELS SERVEIS EXTRAORDINARIS REALITZATS EL MES DE
GENER DE 2019
Núm. de referència

: X2019005227

En relació a l’expedient RH132019000027 i antecedents corresponents, i atès els visti-plau de la cap de Recursos Humans i l’informe NI022019000179 de la cap de progrés
econòmic, l’Alcalde proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
Pagament d’una gratificació especial a divers personal de les oficines de l’Ajuntament
que es relaciona a continuació pels serveis extraordinaris realitzats presentats durant
el mes de desembre 2018 i gener 2019:
Nom i Cognoms
****
****
****
****
****
****

Subàrea
Progrés
econòmic
Progrés
econòmic
Progrés
econòmic
Recursos
Humans
Recursos
Humans
Recursos
Humans

Data

Núm.
hores

Serveis

Muntatge
setmanal
Muntatge
31/12/18
setmanal
24/12/18

i

desmuntatge

mercat

i

desmuntatge

mercat

18/01/19 Vigilància sala
Varis dies
Entrada històrics personal al EPSILON
Gener
Varis dies
Entrada històrics personal al EPSILON
Gener
Varis dies
Entrada històrics personal al EPSILON
Gener

Import €

3,5h fd
A2
4h fd
A2
2h
AP

108,76€

14 h

295,40 €

10 h

297,80 €

5h

96,00 €

95,17€

33,80€

TOTAL

926,93€

Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 19200 4313 13001

Import
203.93

0

Despeses 19200 430 13001

33.80

0

Despeses 19130 920 13001

689.20

Descripció
CC1 CC2
HORES
EXTRAORDINARIES
DINAMIG
200 009
MERCAT
200ADM.
009
HORES EXTRAORDINARIES DINAMIG
GRAL
HORES EXTRAORDINARIES ADMINISTRACIO
110 001
GENERAL

CC3 CC4 CC5 CC6
999 999 999 999
999

999

999

999

999

999

999

999
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S’aprova per unanimitat.
8.4. - PAGAMENT HORES COMPLEMENTÀRIES AL PERSONAL DE LA BRIGADA
MUNICIPAL REALITZADES EL MES DE GENER DE 2019.
Núm. de referència

: X2019005498

Atès l’informe del Director tècnic de la Brigada Municipal de data 18 de febrer de 2019
amb número d’expedient NI022019000276.
Vist l’expedient administratiu RH132019000029 i antecedents corresponents, l’Alcalde,
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
D’acord amb l’acta número 1/2018 de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament
d’Olot de data 12 de juny de 2018, sobre la modificació del import de les hores
extraordinàries.
Únic.- Pagament de les hores complementàries realitzades durant el mes de gener de
2019 pel personal de la Brigada Municipal que es relaciona a continuació:
Cognoms i Nom

Data

ELECTRICISTES Oficial 1ª

****
Diversos de Reis. De 16:00 h a 21:00 h.
Muntar carpa escenari cavalcada

Brigada/ Tipus de servei

03/01/2019

S. Diürn

05/01/2019

S.Diürn Festiu

05/01/2019

S.Nocturn Festiu

Hores
21,00

Import
465,00 €

5,00

96,00 €

13,00

292,50 €

3,00

76,50 €

10,00

227,70 €

Diversos de Reis. De 07:00 h a 14:00 h.
Desmuntar campament reial
Diversos de Reis. De 16:00 h a 22:00 h.
Cobertura de rua dels Reis
Diversos de Reis. De 22:00 h a 01:00 h..
Desmuntar reis.

Escoles Oficial 1ª

****
Diversos de Reis. De 6:30 h a 7:3 h.
Muntatge campament reial.

02/01/2019

S. Diürn

1,00

19,20 €

Diversos de Reis. De 07:00 h a 14:00 h.
Desmuntar campament reial.

05/01/2019

S.Diürn Festiu

7,00

157,50 €

Diversos de Reis. De 23:00 h a 01:00 h.
Desmuntatge trons dels reis

05/01/2019

S.Nocturn Festiu

2,00

51,00 €

Operativa Oficial 1ª

****
Diversos de Reis. De 6:30 h a 7:3 h.
Muntatge campament reial.

16,00

365,70 €

02/01/2019

S. Diürn

1,00

19,20 €

05/01/2019

S.Diürn Festiu

12,00

270,00 €

05/01/2019

S.Nocturn Festiu

3,00

Diversos de Reis. De 07:00 h a 14:00 h.
Desmuntar campament reial.
Diversos de Reis. De 17:00 h a 22:00 h.
Cavalcada reis
Diversos de Reis. De 22:00 h a 01:00 h.
Cavalcada de reis: col·locar camions

****
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Operativa Oficial 1ª

19,00

76,50 €

434,70 €

Diversos de Reis. De 6:30 h a 7:3 h.
Muntatge campament reial.

02/01/2019

S. Diürn

1,00

19,20 €

05/01/2019

S.Diürn Festiu

12,00

270,00 €

05/01/2019

S.Nocturn Festiu

3,00

76,50 €

13/01/2019

S.Diürn Festiu

2,50

13/01/2019

S.Nocturn Festiu

0,50

PINTORS Oficial 1º.

9,00

208,50 €

Diversos de Reis. De 07:00 h a 14:00 h.
Desmuntar campament reial.
Diversos de Reis. De 17:00 h a 22:00 h.
Cavalcada reis
Diversos de Reis. De 22:00 h a 01:00 h.
Cavalcada de reis: col·locar camions
Actes diversos. De 19:30 h a 22:00 h.
Desmuntar i carregar camió.
Actes diversos. De 22:00 h a 22:30 h.
Desmuntar i carregar camió

****

56,25 €
12,75 €

Diversos de Reis. De 07:00 h a 14:00 h.
Desmuntar campament reial.

05/01/2019

S.Diürn Festiu

7,00

157,50 €

Diversos de Reis. De 23:00 h a 01:00 h.
Desmuntatge trons dels reis

05/01/2019

S.Nocturn Festiu

2,00

51,00 €

TOTAL

75,00

1.701,60€

Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 19142 1522 121032

Import
901.20

0

Despeses 19142 1532 121032

800.40

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
142 002 999 999 999 999
HORES
COMPLEMENTARIES
BRIGADA
EDIFICIS
HORES COMPLEMENTARIES BRIGADA
142 VIES
002 999 999 999 999
PUBLIQUES

S’aprova per unanimitat.
8.5. - PAGAMENT D'UN COMPLEMENT AL PERSONAL DE LA BRIGADA
MUNICIPAL, INFORMÀTICA I TÈCNICS D’URBANISME PELS RETENS DE GENER
DE 2019
Núm. de referència

: X2019005154

Atès l’informe del director de l’àrea d’Infraestructura i Urbanisme de data 05 de febrer
de 2019 amb número d’expedient NI022019000174, l’informe del cap d’àrea
d’Informàtica de data 11 de febrer de 2019 amb número d’expedient NI022019000237,
i l’informe del director tècnic de la Brigada Municipal de data 12 de febrer de 2019 amb
número d’expedient NI022019000247.
D’acord amb el que estableix el punt 7 de l’acta de la Comissió de seguiment del
conveni número 66, de data 14 de maig de 2018, i la seva ratificació per la Mesa
General de Negociació de l’Ajuntament d’Olot en data 12 de juny de 2018 sobre els
retens de Brigada Municipal, Informàtica i tècnics d’Urbanisme.
Vist l’expedient administratiu RH132019000026 i antecedents corresponents, l’Alcalde,
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Pagament d’un complement en concepte de reten al personal de la Brigada
Municipal, d’informàtica i dels serveis tècnics d’urbanisme que es relaciona a
continuació pels serveis de reten realitzats durant el mes de gener de 2019:
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Reten
setmana
Sortida
reten
laborable
Sortida
reten
festiu
Sortida
reten acte
programat

Nom i Cognoms

Servei

****

Infra. i
Urbanisme
Infra. i
Urbanisme
Infra. i
Urbanisme
Infra. i
Urbanisme
Informàtica

1

-

****

Informàtica

2

****

Informàtica

****

Brigada

****

Brigada

1

****

Brigada

1

****

Brigada

1

****
****
****
****

Import (€)

-

135,00

-

135,00

-

135,00

-

135,00

-

-

135,00

-

-

-

270,00

1

-

-

-

135,00

1

2

-

-

245,00

3

-

-

300,00

-

-

-

135,00

-

-

135,00

1
1
1
1

-

-

TOTAL

1.895,00€

Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0
0
0
0

Tipus
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses

Partida
19142 165
19120 491
19140 151
19140 160

15300
15300
15300
15300

Import
815.00
540.00
405.00
135.00

Descripció
RETENS ENLLUMENAT BRIGADA
RETENS INFORMATICA
RETENS URBANISME
RETENS CLAVEGUERAM

CC1
142
120
140
140

CC2
002
001
001
001

CC3
999
999
999
999

CC4
999
999
999
999

S’aprova per unanimitat.
9.1. - AUTORITZAR UNA BESTRETA A UNA TREBALLADORA ADSCRITA A LA
SECCIÓ DE RECAPTACIÓ
Núm. de referència: X2019005465

Vista la sol·licitud presentada per la senyora **** administrativa adscrita a la secció de
Recaptació d’aquest Ajuntament, en data 12 de febrer de 2019 amb número de
registre d’entrada E2019002853, demanant l’avançament de dues nòmines a retornar
en el termini màxim previst atès que ha de substituir part de la instal·lació fotovoltaica
per poder tenir llum.
Vist l’informe emès per la cap de Recursos humans de data 14 de febrer de 2019.
D’acord amb l’article 21 del Conveni de condicions laborals del personal laboral de
l’Ajuntament d’Olot pel qual s’estableix que el personal que ho necessiti pot demanar
una bestreta de les seves retribucions fins a un màxim de dues mensualitats íntegres a
retornar amb descomptes a la nòmina, en un màxim de 24 mensualitats
improrrogables. L’avançament s’atorgarà si respon, entre altres especificades en el
conveni, a les necessitats de:
 Qüestions mèdiques no cobertes per la Seguretat Social.
 Trasllat, compra, rehabilitació o desnonament de l’habitatge.
 Pagaments improrrogables de la unitat familiar o situacions de necessitat
14

CC5
999
999
999
999

CC6
999
999
999
999

anàlogues.
Aquestes circumstàncies s’hauran de justificar prèviament i es tindrà en compte:
 Si es demana per primera vegada.
 La situació econòmica de la unitat familiar.
 Si entre la cancel·lació d’una bestreta i la sol·licitud d’una altra han passat 3
mesos.
Atès que la bestreta sol·licitada respon a la necessitat de rehabilitació de l’habitatge,
que la treballadora no té cap bestreta activa i que entre la cancel·lació d’una bestreta
anterior i la sol·licitud d’aquesta han passat 3 mesos.
D’acord amb l’article 47.1.c) del Reial decret legislatiu 3/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la llei del impost sobre la renda de les persones físiques i la
Disposició addicional cinquanta-set de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos
Generals de l’Estat per a l’any 2018, per la qual s’estableix el tipus d’interès legal del
diner queda establert en el 3,00 per cent durant la vigència d’aquesta llei.
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, l’alcalde proposa a la Junta
de Govern Local l'adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar una bestreta de dues mensualitats íntegres a la senyora **** (DNI
****), administrativa adscrita a la secció de Recaptació.
Segon.- Abonar la quantitat de 2.646,78 euros a la senyora **** la qual s’haurà retornar
amb descomptes a la nòmina en un màxim de 24 mesos improrrogables, essent el
primer mes el que es faci efectiva la bestreta.
Aquesta quantitat es pagarà amb càrrec a la partida NP 310 050 “avançaments i
préstecs concedits”.
Tercer.- Aplicar el tipus d’interès legal del diner que estableix la normativa vigent.
Quart.- En qualsevol cas, si la treballadora causa baixa a l’empresa per qualsevol
motiu, vindrà obligada ella o, si escau, les persones a qui legalment els correspongui,
a retornar la totalitat de la bestreta pendent en el mateix mes que es produeixi la baixa
a l’empresa.
S’aprova per unanimitat.
10.1. - APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES DEL PROCÉS SELECTIU
PER COBRIR QUATRE PLACES D’AGENT DE LA POLICIA MUNICIPAL,
MITJANÇANT OPOSICIÓ EN TORN LLIURE
Núm. de referència

: X2019005859

Atès que la Junta de Govern Local en la sessió ordinària de 17 de gener de 2019 va
acordar l’aprovació de l’oferta d’ocupació pública de l’Ajuntament d’Olot i els seus
organismes autònoms per a l’any 2019, que conté quatre places vacants d’agent,
escala d’administració especial, subescala de serveis especials, Policia local, grup C2,
pel sistema de selecció d’oposició en torn lliure. Aquest acord es va publicar al Butlletí
Oficial de la Província de Girona número 19 de 28 de gener de 2019 i al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya número 7797 de 28 de gener de 2019.
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Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, l’alcalde proposa a la Junta
de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la convocatòria i les bases del procés selectiu per cobrir quatre
places d’agent, escala d’administració especial, subescala de serveis especials,
Policia local, grup C2, pel sistema d’oposició en torn lliure, vacants a la plantilla de
personal de l’Ajuntament d’Olot i incloses a l’oferta d’ocupació pública per l’any 2019.
Segon.- Publicar el text íntegre de les bases i de la convocatòria en el Butlletí Oficial
de la Província de Girona i en extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
S’aprova per unanimitat.
11.1. - APROVAR LA CONVOCATÒRIA I LES BASES DEL PROCÉS SELECTIU
PER COBRIR UNA PLAÇA D'AGENT DE LA POLICIA MUNICIPAL, MITJANÇANT
CONCURS DE MOBILITAT INTERADMINISTRATIVA
Núm. de referència

: X2019005868

Atès que la Junta de Govern Local en la sessió ordinària de 17 de gener de 2019 va
acordar l’aprovació de l’oferta d’ocupació pública de l’Ajuntament d’Olot i els seus
organismes autònoms per a l’any 2019, que conté una plaça vacant d’agent, escala
d’administració especial, subescala de serveis especials, Policia local, grup C2, pel
sistema de selecció de concurs de mobilitat interadministrativa. Aquest acord es va
publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 19 de 28 de gener de 2019
i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7797 de 28 de gener de 2019.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, l’alcalde proposa a la Junta
de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la convocatòria i les bases del procés selectiu per cobrir una plaça
d’agent, escala d’administració especial, subescala de serveis especials, Policia local,
grup C2, pel sistema de concurs de mobilitat interadministrativa, vacant a la plantilla de
personal de l’Ajuntament d’Olot i inclosa a l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2019.
Segon.- Publicar el text íntegre de les bases i de la convocatòria en el Butlletí Oficial
de la Província de Girona i en extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
S’aprova per unanimitat.
CONTRACTACIÓ. SERVEIS
12.1. - ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE PRESTÁCIÓ DELS SERVEIS DE
RISCOS LABORALS DE L'AJUNTAMENT D'OLOT I DELS SEUS INSTITUTS
MUNICIPALS
Núm. de referència
Tipus
Contracte
Procediment
Criteris
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: X2018036237
SE

DE SERVEIS

AB
MU

PROCEDIMENT OBERT
MULTIPLICITAT DE CRITERI

Antecedents
Per acord de la Junta de Govern Local de data 22 de novembre de 2018, s’aprovà
l’expedient de contractació administrativa dels Serveis integrals de prevenció de riscos
laborals en les especialitats de seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i
psicologia aplicada i de vigilància de la salut de l’Ajuntament d’Olot i dels seus instituts
municipals.
En data 18 de desembre de 2018 finalitzà el termini de presentació de proposicions,
havent participat en la licitació per haver presentat la seva oferta dins el termini fixat i
en la forma pertinent, les següents empreses:
1. NORPREVENCIÓN, SL.
2. QUIRON PREVENCIÓN, SLU.
3. ASPY PREVENCIÓN, SLU
D’acord amb els antecedents obrants a l’expedient CCS12018000028 i de conformitat
amb l’informe emès el dia 29 de gener de 2019 per la Cap del Servei de Recursos
Humans de l’Ajuntament d’Olot, la Mesa de Contractació, en sessió celebrada el dia 31
de gener de 2019 acordà:
“Primer.- PROPOSAR a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte de “serveis
de prevenció aliè de riscos laborals en les disciplines de seguretat en el treball, higiene
industrial, ergonomia i psicologia aplicada i de vigilància de la salut de l’Ajuntament
d’Olot i dels seus instituts municipals”, a favor de l’empresa QUIRON PREVENCIÓN,
SLU, amb NIF B-64076482, pel preu de 42.224,00€, IVA exclòs, pels dos anys de
contracte, per haver obtingut la millor puntuació i no incórrer en presumpció
d’anormalitat, previ compliment del requeriment previst en el punt següent.
Segon.- REQUERIR a l’empresa QUIRON PREVENCIÓN, SLU, per tal que en el
termini de 7 dies hàbils a comptar de l’enviament del requeriment, presenti la
documentació a què fa referència l’article 159.4 de la LCSP”
L’empresa QUIRON PREVENCIÓN, SLU va donar compliment al requeriment
esmentat dins el termini establert a l’efecte.
La Mesa de Contractació, en sessió celebrada el dia 14 de febrer de 2019 comprovà i
qualificà la documentació requerida.
De conformitat amb el punt 3 de l’article 150 de la LCSP i amb la Disposició Addicional
Segona de la LCSP.
Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de Junta de Govern
Local, en virtut de la delegació efectuada per Decret de l’Alcaldia de data 26 de juny de
2015.
Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret de data 23
d’octubre de 2017.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12018000028, com a regidora delegada
d’Organització, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següent acord:
Primer.- ADJUDICAR el contracte dels Serveis integrals de prevenció de riscos
laborals en les especialitats de seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i
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psicologia aplicada i de vigilància de la salut de l’Ajuntament d’Olot i dels seus instituts
municipals, a favor de l’empresa QUIRON PREVENCIÓN, SLU, amb NIF. B64076482,
pel preu de QUARANTA-SET MIL DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB VINT
CÈNTIMS (47.226,20 €), IVA inclòs, pels dos anys de contracte, que es desglossa en:
QUARANTA-DOS MIL DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS (42.224,00€) + CINC
MIL DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS (5.002,20€) en concepte d’IVA.
El preu d’adjudicació, pels dos anys de contracte es desglossa en els següents
conceptes:
Concepte

Preu base

Prevenció tècnica de riscos laborals

17.100,00€

Vigilància de la salut col·lectiva

6.720,00€

Reconeixements mèdics i anàlisis clínics

IVA

Total

3.591,00€ 20.691,00€
1.411,20€

8.131,20€

18.404,00€

exempt 18.404,00€

42.224,00€

5.002,20€ 47.226,20€

Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de
clàusules administratives particulars i el plec de clàusules tècniques reguladores de la
contractació, aprovats per la Junta de Govern Local de data 22 de novembre de 2018;
així com amb l’oferta presentada per l’adjudicatària.
Les característiques i avantatges de l’oferta adjudicatària respecte de les demés
ofertes presentades, queden acreditades en els informes tècnics de valoració i en
l’acta de la reunió de la Mesa de Contractació celebrada el dia 31 de gener de 2019.
Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en
el Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olot.
Tercer.- El preu pels dos anys de contracte, es pagarà amb càrrec a les següents
partides pressupostàries:
Ajuntament d’Olot:

130 920 16009

33.732,99€

Institut municipal de Cultura d’Olot (IMCO)

400 330 16009

2.529,98€

Institut municipal d’educació i joventut d’Olot 500 320 16009

9.417,12€

(IMEJO):
Institut municipal d’esports i lleure d’Olot (IMELO):

330 340 16009

1.546,11€
47.226,20€

La despesa prevista per a l’any 2019 (març a desembre) és de 19.677,58€
(17.593,32€ + 2.084,26 en concepte d’IVA al 21%), distribuïts en les següents partides
pressupostàries:
Organisme

Partida

Ajuntament d’Olot

130

Import sense IVA

IVA (21%)

TOTAL

920

12.566.66€

1.488,75€

14.055,41€

330

942,50€

111,66€

1.054,16€

16009
IMCO
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400

16009
IMEJO

500

320

3.508,19€

415,61€

3.923,80€

340

575,97€

68,24€

644,21€

17.593,32

2.084,26€

19.677,58

16009
IMELO

330
16009

Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 19130 920 16009

Import
14055.41

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
ALTRES QUOTES SOCIALS (PREVENCIO)
100 001 001 001 000 000

L’autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els
respectius pressupostos municipals.
Quart.- La durada del contracte s’estableix en 2 anys, a comptar de la data següent a
la de formalització del contracte.
El contracte es podrà prorrogar per acord de l’òrgan de contractació, per períodes
anuals, fins a un màxim de 2 anys més.
Cinquè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta de licitadors que
han participat a la licitació, de conformitat amb el punt 1 de l’article 151 de la LCSP.
Sisè.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Perfil del Contractant.
Setè.- Requerir a l’adjudicatari per a la formalització del contracte dins el termini dels
15 dies hàbils a comptar d’aquell en què es realitzi la notificació de l’adjudicació.
Vuitè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del
Contractant.
S’aprova per unanimitat.
12.2. - SERVEIS JURIDICS PER A LA TRAMITACIÓ I SEGUIMENT D'EXPEDIENTS
DE RESTAURACIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA
Núm. de referència : X2019005862
Tipus de Contracte SE
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar els serveis jurídics per a la tramitació i
seguiment d’expedients de restauració de la legalitat urbanística, com es desprèn de
l’informe de data 18 de febrer de 2019, emès per la Sra. Maria Glòria Gou Clavera,
responsable dels serveis jurídics de l’Ajuntament d’Olot.
Segon.-Atès que es tracta d’un servei esporàdic i puntual.
Tercer.- Atès que s’informa favorablement el pressupost presentat pel Sr. Joel Mañas
Serra
per a la prestació dels serveis jurídics per a la tramitació i seguiment
d’expedients de restauració de la legalitat urbanística.
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Quart.- 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. Joel Mañas Serra 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. Joel Mañas Serra 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: CC012019000061 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció
dels següents acords:
Primer.- Aprovar l’informe emès per la Sra. Maria Glòria Gou Clavera, responsable
dels serveis jurídics de l’Ajuntament d’Olot, de data 18 de febrer 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. JOEL MAÑAS SERRA, amb NIF núm.****, el contracte menor de els
serveis jurídics per a la tramitació i seguiment d’expedients de restauració de la
legalitat urbanística, pel preu de sis mil cinquanta euros (6.050 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en cinc mil euros (5.000 €) de pressupost net i mil
cinquanta euros (1.050 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %
Tercer.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 6.050 €, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida 19.130.920.226040 “defensa jurídica” del Pressupost municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 19130 920 226040

Import
6050

Descripció
DEFENSA JURIDICA

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

Quart.- 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 CC012019000061.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució al Sr. Joel Mañas Serra.
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S’aprova per unanimitat.
12.3. - SERVEI DE CATÈRING PER AL DINAR DE PROFESSIONALS DEL
FESTIVAL SISMÒGRAF 2019
CC012019000035

Núm. de referència : X2019003376
Tipus de Contracte SE
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar el servei de càtering per al dinar de
professionals del Festival Sismògraf 2019, com es desprèn de l’informe de data 29 de
gener de 2019, emès per la Sra. Susanna Alsina Coll, directora executiva del Festival
Sismògraf 2019.
Segon.- Atès que es tracta d’un servei esporàdic i puntual.
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar el el servei de
càtering per al dinar de professionals del Festival Sismògraf 2019:
-Arrossades de la Tieta Rosa, SL
-Associació d’Hostalatge de la Garrotxa
-Solfa Food, SL
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per
ARROSSADES DE LA TIETA ROSA, 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 ARROSSADES DE LA TIETA ROSA, 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 ARROSSADES DE LA TIETA ROSA, 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.
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Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació.
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les
delegacions efectuades pel cartipàs municipal.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics
Vist l’expedient administratiu núm: CC012019000035 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. Susanna Alsina Coll, directora executiva
del Festival Sismògraf 2019, de data 29 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 ARROSSADES DE LA TIETA ROSA, SL,
amb NIF
núm.B17953001, el contracte menor del servei de càtering per al dinar de
professionals del Festival Sismògraf 2019, pel preu de quatre mil tres-cents
quaranta-tres euros amb noranta cèntims (4.343,90 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en tres mil nou-cents quaranta-nou euros (3.949 €) de
pressupost net i tres-cents noranta-quatre euros amb noranta cèntims (394,90 €) d’IVA
calculat amb un tipus del 10 %
Tercer.- Els serveis es portaran a terme el dia 26 d’abril de 2019.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 4.343,90€, IVA inclòs, amb
càrrec a la partida 19.400.334.227991 “actuacions simògraf” del Pressupost municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 19400 334 227991

Import
4343.90

Descripció
ACTUACIONS SISMOGRAF

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

Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i adjuntarà
una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número
d’expedient CC012019000035.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses: “Arossades de la Tieta Rosa, SL” i
“Solfa Food, SL”.
S’aprova per unanimitat.
12.4. - DONAR COMPTE DE L'ACTA DEL JURAT DE L'ESPAI CRÀTER I INICI DEL
PROCEDIMENT NEGOCIAT
Núm. de referència

: X2018039486

En data 15 de febrer de 2019 es va reunir el Jurat encarregat de la valoració i
puntuació de la documentació tècnica (Sobre 2) presentada pels candidats admesos a
participar en la primera fase (Fase de selecció) del concurs de projectes convocat per
adjudicar els Serveis de redacció del projecte i direcció de les obres de construcció de
l’Edifici “Espai Cràter”.
D’acord amb l’acta de la reunió del Jurat, les puntuacions atorgades als 13 candidats
que han participat en Fase de selecció són les següents:
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Total
experiència
Total CV en
obres Puntuació
similars
general
Total
1
2
3
4
5
6
7
8

9

10

11
12

13
14

ACTIVITATS ARQUITECTÒNIQUES,
SLP

24,78

39,44

64,22

UTE CALDERON FOLCH STUDIO,
SLP + AV62 ARQUITECTES, SLP

23,56

49,44

73

FUSES-VIADER
SLP

23,33

64

87,33

24,22

40,22

64,44

JORGE VIDAL TOMÁS

22,78

37,89

60,67

JOAQUIM VAYREDA CASADEVALL

19,67

27,22

46,89

20,11

26,33

46,44

UTE
PICH-AGUILERA
ARQUITECTES,
SL
+
PIBARQUITECTURASIX, SLP

22,56

31,78

54,34

UTE OFFICE ARCHITECTURE IN
BARCELONA, SLP + ESTUDI BIGAS,
SCCL

26,33

39,44

65,77

BAENA CASAMOR ARQUITECTES
BCQ, SLP

23,56

55,22

78,78

UTE GUILLEM MOLINER MILHAU +
EDUARD CALLIS FREIXAS + ARNAU
VERGÉS TEJERO

19,78

34,22

54

05 AM arquitectura, SCP

15,22

30,56

45,78

14

29,67

43,67

ARQUITECTES,

MANEL BOSCH ARAGÓ
----------

U.T.E.
MARIONA
LLENAS
+
ARCHITECTURE DUBUISSON & CO
+
ESTUDI
MARTÍ
FRANCH
ARQUITECTURA DEL PAISATGE, SL

ARANZAZU MOGILNICKI

A la vista de les puntuacions atorgades, els tres participants que han obtingut major
puntuació, són els següents:




FUSES-VIADER ARQUITECTES, SLP (87,33 punts)
BAENA CASAMOR ARQUITECTES BCQ, SLP (78,78 punts)
UTE CALDERON FOLCH STUDIO, SLP+AV62 ARQUITECTES, SLP (73 punts)

D’acord amb la clàusula 12 del Plec de clàusules administratives particulars
reguladores de la contractació (PCAP), els tres equips seleccionats amb major
puntuació passaran a la segona fase (Fase d’adjudicació)
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D’acord amb la clàusula 15.2 del PCAP es notificarà a tots els participants els resultats
i es convidarà els 3 primers seleccionats a presentar les seves propostes per participar
en la fase d’adjudicació,.
Vist que el procediment a seguir en la Fase d’adjudicació és el procediment negociat
sense publicitat, en aplicació dels articles 166 i 168.d) de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).
De conformitat amb el decret de l'Alcaldia de 26 de juny de 2015 de delegació de
competències, la competència per a l'aprovació d'aquest acord està delegada a la
Junta de Govern Local.
Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret de data 27
d’octubre de 2017.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12018000032 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció
dels següents acords:
Primer.- DONAR COMPTE de l’acta de la reunió celebrada, en data 15 de febrer de
2019, pel Jurat encarregat de la valoració i puntuació de la documentació tècnica
presentada pels candidats que han participat en la primera fase (fase de selecció) del
concurs de projectes convocat per adjudicar els Serveis de redacció del projecte i
direcció de les obres de construcció de l’Edifici “Espai Cràter”.
Segon.- CONVIDAR, en aplicació de l’article 168.d) de la LCSP, a les empreses que
es detallen a continuació per tal que presentin la seva proposició en els termes recollits
en el Plec de clàusules administratives particulars reguladores de la contractació
aprovat per acord de la Junta de Govern Local de data 20 de desembre de 2018:
- FUSES-VIADER ARQUITECTES, SLP.
- BAENA CASAMOR ARQUITECTES BCQ, SLP.
- UTE: CALDERON FOLCH STUDIO, SLP + AV62 ARQUITECTES, SLP.
Tercer.- DELEGAR a l’Alcalde la competència per aprovar tots els actes de tràmit que
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a
la seva definitiva finalització o resolució.
S’aprova per unanimitat.
13.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL: RESOLUCIÓ DEL RECURS DE
REPOSICIÓ INTERPOSAT PEL SR. **** CONTRA ACORD DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL DE 6 SETEMBRE DE 2018, DE DENEGACIÓ D’UNA
INDEMNITZACIÓ PER DANYS OCASIONATS A UN HABITATGE.
Núm. de referència : X2018021647

Vist l’escrit presentat per l’advocat Sr. ****, en nom i representació del Sr. ****, pel que
interposa recurs de reposició, contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 6 de
setembre de 2018 i atesos els següents
ANTECEDENTS
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Primer.- En escrit de data 21 de març de 2018 (Registre General, núm.
E2018009578/11-06-2018) el Sr. **** va formular reclamació patrimonial contra
l’Ajuntament d’Olot, pels danys que va partir en el seu habitatge de ****, el dia 27
d’octubre de 2017, a conseqüència de la mala evacuació de les aigües pluvials i falta
de manteniment de la canalització per culpa dels arbres existents a la via pública. A la
petició s’hi acompanya un informe pericial de data 7 de març de 2018, emès per
“Fopertek, ingenieria forense”, en el que es determina que els danys causats pugen a
438,20 euros, que és la quantitat que es reclama.
Segon.- A la vista de l’expedient administratiu, la Junta de Govern Local, en sessió de
data 6 de setembre de 2018, va acordar denegar la indemnització reclamada pel Sr.
****, pels danys que va partir en el seu habitatge de ****, en no quedar provat el nexe
causal entre els danys reclamats i el funcionament dels serveis públics municipals.
Tercer.- En escrit de data 22 d’octubre de 2018 (Registre General, núm.
E2018017184/22-10-2018) la representació del Sr. **** va interposar recurs de
reposició contra l’acord de la Junta de Govern Local, de data 6 de setembre de 2018,
de denegació d’indemnització per danys a un habitatge. En aquest escrit s’interessa el
pagament de la quantitat de 438,20 euros en concepte danys ocasionats a la finca
propietat del Sr. ****, a conseqüència del funcionament dels serveis municipals
responsables del manteniment de l’arbrat sinuat a la via pública.
Quart.- En informe de data 15 de febrer de 2019, el serveis tècnics de medi ambient
del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA) assenyala: que
els serveis tècnics de l’Ajuntament d’Olot planifiquen anualment el Programa de
Campanya de Poda de l’Arbrat d’Olot, d’acord amb les directrius marcades pel Pla
Director dels Espais Verds d’Olot (aprovat en ple municipal al juny de 2015) i amb els
criteris tècnics de la Norma Tecnològica de Jardineria 14C P2 de Manteniment de
l’arbrat (Fundació de la Jardineria i Paisatge); que anualment es realitzen treballs de
poda de manteniment de la capçada de tots els arbres de l’avinguda Morrot: s’eliminen
totes les branques que tenen contacte amb façanes i teulades dels habitatges i només
es deixen branques de l’eix de l’arbre cap a l’espai públic sobre la calçada; i que, pel
que fa a l’avinguda Morrot, durant el 2018, es van realitzar tasques de poda per al
manteniment i conservació de l’arbrat a mitjans de febrer i a mitjans d’agost, d’acord
amb els fulls de treball de l’empresa de manteniment.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- El recurs potestatiu de reposició ha estat interposat en temps i forma, de
conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Segon.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, d’acord amb l’article 106.2 de la Constitució, assenyala que “els particulars
tenen dret a ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota
lesió que pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui
conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els
casos de força major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar
d’acord amb la Llei”. En igual sentit, l’article 81 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Aquests
articles determinen que la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques
sigui de caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui imprescindible acreditar que el
dany o lesió sofert pel reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal
dels serveis públics, en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense
25

intervenció estranya que pugui interferir alterant el nexe causal.
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis
causats als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels
serveis públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes
establerts per la legislació general sobre responsabilitat administrativa”
Tercer.- La jurisprudència ha reiterat en nombroses sentències que, perquè es pugui
declarar la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, és necessari
que qui la pretén acrediti i provi que es donen les circumstàncies següents: a) que el
dany o lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis
públics en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte sense intervenció
estranya que pogués interferir alterant el nexe causal; b) que el dany sigui efectiu,
econòmicament avaluable i individualitzat en relació a una persona o grups de
persones; c) que el particular afectat no tingui el deure jurídic de suportar el dany; d)
que no hi hagi força major; i e) que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons
l’estat dels coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la
producció dels danys.
En tractar-se d’una responsabilitat objectiva és necessària la concurrència de tots
aquests elements -que han de ser provats per qui els al·lega- i entre els que té una
especial rellevància, en tant que element essencial de la responsabilitat, la relació de
causalitat entre el dany i el funcionament del servei públic.
Quart.- La determinació de si els danys produïts són atribuïbles de forma directa i
exclusiva al funcionament dels serveis públics municipals no és gens clara. En aquest
sentit, el fet que mai cap servei de l’Ajuntament d’Olot fos requerit en relació a aquesta
reclamació dificulta esbrinar com i perquè es van produir els danys que es reclamen,
alhora que no permet acreditar la veracitat dels fets relatats per la part reclamant.
D’altra banda, la presència d’arbres a la vorera no és motiu suficient per atribuir la
responsabilitat dels danys reclamats a l’Ajuntament d’Olot.
En primer lloc cal destacar que els danys s’han produït, tal i com apunta el Sr. ****, per
la mala evacuació de les aigües pluvials del teulat i per la falta de manteniment de la
canalització d’aigües pluvials ubicada al teulat del ****. En aquest mateix sentit,
l’informe pericial de 7 de març de 2018 recull que els danys es van produir pel fet que
la canonada baixant de recollida d’aigües pluvials estava obstruïda.
Les referències que, en aquest informe pericial, es fan a l’existència de restes
vegetals com a causa de la obstrucció de la canalització de les aigües pluvials no
venen de l’observació directa del pèrit realitzada al moment de la inspecció, sinó del
relat que l’interessat, el Sr. ****, explica al pèrit redactor de l’informe. En aquest sentit
és rellevant assenyalar que en cap de les fotografies de l’informe pericial es mostren
restes vegetals obstruint (o que en algun moment haguessin pogut obstruir) la
canalització de recollida d’aigües pluvials.
D’altra banda, les fotografies de la via pública aportades per la part reclamant
(integrades a l’informe pericial) mostren que a l’avinguda Morrot hi ha arbres plantats a
la vorera i que aquests arbres són de mida mitjana i estan podats de tal manera que
les seves branques eviten les cases i es direccionen cap al centre de la calçada. De
les fotografies es desprèn que es tracta d’uns arbres que es troben en perfecte estat i
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que són objecte de tractament i poda especialitzada per part dels serveis de jardineria
de l’Ajuntament d’Olot, amb la finalitat d’evitar que puguin afectar als edificis del seu
entorn.
En l’informe del tècnic de medi ambient del Consorci SIGMA, de data 15 de febrer de
2019, s’assenyala la periodicitat i la manera com es realitza la poda de manteniment
dels arbres de l’avinguda del Morrot: “anualment es realitzen treballs de poda de
manteniment de la capçada de tots els arbres de l’avinguda Morrot. S’eliminen totes
les branques que tenen contacte amb façanes i teulades dels habitatges. Només es
deixen branques de l’eix de l’arbre cap a l’espai públic sobre la calçada”. A la vista
d’aquest informe tècnic -tal i com ja s’apuntava en la resolució de la Junta de Govern
Local de 6 de setembre de 2018-, hem de concloure afirmant que ni la col·locació
d’arbres a la via pública ni les tasques de manteniment i conservació d’aquests arbres
a càrrec dels serveis municipals, no han generat cap risc que sobrepassi els
estàndards de seguretat exigibles conforme la consciència social, sinó que s’adeqüen
perfectament als estàndards exigibles a una administració pública responsable del
manteniment de parcs i jardins públics, d’acord amb els articles 25 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril i 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‘abril.
Finalment, la presència d’arbres a la via pública no eximeix als propietaris de les
vivendes de les seves obligacions de manteniment dels seus habitatges, en aspectes
tan rellevants com les cobertes i els teulats, les canaleres pluvials o les façanes.
Cinquè.- La pretensió de la part reclamant sobrepassa l’àmbit de la responsabilitat
objectiva de les administracions públiques i deriva cap a la conversió de l’Ajuntament
d’Olot en una mena d’asseguradora universal de qualsevol eventualitat que es
produeixi a la ciutat amb independència de la pròpia actuació administrativa.
Vist l’expedient administratiu SRP12018000015 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada de l’Àrea
d’Organització, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord:
DESESTIMAR el recurs de reposició interposat per la representació del Sr. ****, contra
l’acord de la Junta de Govern Local, de data 6 de setembre de 2018, de denegació
d’indemnització per danys a un habitatge de ****, en no quedar provat el nexe causal
entre els danys reclamats i el funcionament dels serveis públics.
S’aprova per unanimitat.
13.2. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL: RESOLUCIÓ DEL RECURS DE
REPOSICIÓ INTERPOSAT PER LA SRA. **** CONTRA ACORD DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL DE 6 SETEMBRE DE 2018, DE DENEGACIÓ D’UNA
INDEMNITZACIÓ PER DANYS OCASIONATS A UNA MOTOCICLETA.
Núm. de referència : X2018025174

Vist l’escrit presentat per la Sra. **** pel que interposa recurs de reposició, contra
l’acord de la Junta de Govern Local, de data 6 de setembre de 2018 i atesos els
següents
ANTECEDENTS
Primer.- En escrit de data 7 d’agost de 2018 (Registre General núm. E2018013536/0708-2018), la Sra. **** va formular reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot,
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pels danys que va patir una moto de la seva propietat, per un accident de trànsit al
carrer pintor Domenge, el dia 6 d’agost de 2018, en patinar la moto per culpa de la
sorra que hi havia al terra. A l’escrit s’assenyala que la sorra possiblement havia estat
bolcada per algun camió i que, a conseqüència de la caiguda, la moto va patir
desperfectes i la conductora va partir cremades lleus i contusions a la part alta del braç
esquerre. A la petició s’hi acompanyen fotografies (18) del lloc de l’accident i de la
moto accidentada; un comunicat al Jutjat de guàrdia de data 6 d’agost de 2018, emès
per l’Equip d’Atenció Primària del CAP de La Garrotxa; i un escrit de seguiment mèdic
de data 6 d’agost de 2018, emès per l’Equip d’Atenció Primària del CAP de La
Garrotxa.
En escrit de data 8 d’agost de 2018 (Registre General núm. E2018013602/08-082018), la Sra. **** incorpora a la demanda la següent documentació: comunicat mèdic
de baixa/alta d’incapacitat temporal, de data 6 d’agost de 2018 i un pressupost de
reparació, de data 7 d’agost de 2018 (núm. 00020102), emès per “Serramoto Olot,
S.L.”, per un import de 487,33 euros, que és la quantitat que es reclama.
Segon.- En informe del sergent de la Policia Municipal, de data 16 d’agost de 2018,
s’adjunta el document “DR-01 FULL D’ACCIDENT”, on es recull a l’informe tècnic de
l’accident de trànsit núm. 105/2018. En aquest informe d’accident els agents amb TIP
510 i 343 assenyalen que, a les 17:07 hores del dia 6 d’agost de 2018, es va produir
un accident de trànsit quan la motocicleta marca Kymo, model Agility, amb matrícula
****, conduïda per la Sra. **** circulava pel carrer pintor Domenge provinent de
l’avinguda del Morrot i amb direcció a l’avinguda de Sant Joan de les Abadesses i, a
pocs metres d’arribar a la cruïlla de l’avinguda de Sant Joan de les Abadesses, va
accionar el fre per complir la senyal d’STOP, moment en el que va patinar i va caure a
terra degut al fet que hi havia sorra al carril de circulació. A l’informe s’apunta que la
caiguda es va produir degut a que hi havia sorra en el carril de circulació i la moto va
patinar a l’accionar el fre.
Tercer.- A la vista de l’expedient administratiu, la Junta de Govern Local, en sessió de
data 6 de setembre de 2018, va acordar denegar la indemnització reclamada per la
Sra. ****, pels danys ocasionats a la moto de la seva propietat, matrícula ****, quan
circulava pel carrer pintor Domenge, en produir-se l’accident com a conseqüència de
l’actuació de la conductora del vehicle, en no prestar la suficient atenció en la
conducció ni en les circumstàncies de la via; la qual cosa trenca el nexe causal entre
els danys reclamats i el funcionament dels serveis públics municipals.
Quart.- En escrits de dates 19 de setembre de 2018 (Registre General, núm.
E2018015304/19-09-2018) i 24 de setembre de 2018 (Registre General, núm.
E2018015483/24-09-2018), la Sra. **** va interposar recurs de reposició contra l’acord
de la Junta de Govern Local, de data 6 de setembre de 2018, de denegació
d’indemnització per danys a una motocicleta. En el primer d’aquests escrits assenyala
la seva disconformitat amb les manifestacions de la Policia Municipal i en el segon
apunta que va ser l’empresa concessionària del servei municipal de neteja viària i
recollida d’escombraries qui va netejar la sorra abocada al carrer, per la qual cosa
aporta un document de treball intern de l’empresa concessionària que,
incomprensiblement, es troba en el seu poder.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- El recurs potestatiu de reposició ha estat interposat en temps i forma, de
conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
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Segon.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, d’acord amb l’article 106.2 de la Constitució, assenyala que “els particulars
tenen dret a ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota
lesió que pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui
conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els
casos de força major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar
d’acord amb la Llei”. En igual sentit, l’article 81 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis
causats als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels
serveis públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes
establerts per la legislació general sobre responsabilitat administrativa”. Aquests
articles determinen que la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques
sigui de caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui imprescindible acreditar que el
dany o lesió sofert pel reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal
dels serveis públics, en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense
intervenció estranya que pugui interferir alterant el nexe causal.
Tercer.- La jurisprudència ha reiterat en nombroses sentències que, perquè es pugui
declarar la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, és necessari
que qui la pretén acrediti i provi que es donen les circumstàncies següents: a) que el
dany o lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis
públics en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte sense intervenció
estranya que pogués interferir alterant el nexe causal; b) que el dany sigui efectiu,
econòmicament avaluable i individualitzat en relació a una persona o grups de
persones; c) que el particular afectat no tingui el deure jurídic de suportar el dany; d)
que no hi hagi força major; i e) que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons
l’estat dels coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la
producció dels danys.
En tractar-se d’una responsabilitat objectiva és necessària la concurrència de tots
aquests elements -que han de ser provats per qui els al·lega- i entre els que té una
especial rellevància, en tant que element essencial de la responsabilitat, la relació de
causalitat entre el dany i el funcionament del servei públic.
Quart.- Tal i com s’assenyalava en l’acord de 6 de setembre de 2018, la conducció de
qualsevol vehicle per vies urbanes requereix una especial atenció. En aquest sentit,
els article 10 del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre i 3 del Reial decret
1428/2003, de 21 de novembre, assenyalen que el conductor ha d’utilitzar el vehicle
amb la diligència, la precaució i l’atenció necessàries per evitar tot dany, propi o aliè, i
s’ha de cuidar de no posar en perill la seva persona ni els altres ocupants del vehicle i
la resta d’usuaris de la via. També l’article 13 del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30
d’octubre, quan estableix que el conductor ha d’estar en tot moment en condicions de
controlar el seu vehicle.
En el nostre cas, la Sra. **** havia d’accentuar la diligència i la precaució normal
exigible a qualsevol conductor perquè circulava pel nucli urbà, per un carrer de forta
pendent i estava arribant a una intersecció viària en la que no tenia prioritat, tal i com
posa de manifest l’existència d’una senyal d’STOP.
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L’accident es va produir, segons es recull en l’acta policial de 6 d’agost de 2018,
perquè la conductora no va poder controlar la motocicleta quan va frenar per complir
amb una senyal d’STOP. El fet que a la calçada hi hagués sorra no eximeix a la Sra.
**** de la seva obligació de conduir amb diligència i precaució. En quest sentit, cal
assenyalar que l’accident es va produir perquè la conductora de la motocicleta no va
prestar la suficient atenció en la conducció ni en les circumstàncies de la via i, en
conseqüència, no va veure quines eren les condicions de la via per la que circulava, no
va adaptar la seva conducció a aquestes noves i adverses circumstàncies i no va estar
en condicions de controlar el vehicle que conduïa.
Cinquè.- En el nostre cas, la determinació de si els danys produïts són atribuïbles de
forma directa i exclusiva al funcionament dels serveis públics municipals no és gens
clara.
A l’acta policial de 6 d’agost de 2018 s’assenyala que al carrer pintor Domenge hi
havia sorra al carril de circulació. En aquesta acta no consta que, amb anterioritat a
l’accident, hi hagués cap circumstància que provoqués un vessament extraordinari de
sorra (com ara un accident de circulació o un abocament accidental de sorra a la via
pública) i que, consegüentment, obligués a una intervenció especial de la Policia
Municipal ni dels servei de neteja viària de l’Ajuntament d’Olot. Així mateix, a l’acta
policial no consta que hi hagués cap denúncia en relació a l’existència d’un abocament
o d’un vessament de sorra al carrer pintor Domenge i tampoc acredita el temps que
feia que la sorra estava a la calçada
La primera notícia de l’existència de sorra al carril de circulació al carrer pintor
Domenge es va tenir a partir de la denúncia realitzada per la Sra. **** quan va patir
l’accident. D’altra banda es rellevant assenyalar que els agents de la Policia Municipal
personats al lloc de l’incident no van considerar necessari activar el protocol d’actuació
per aquesta mena de casos (avís als serveis municipals de neteja), atesa la poca
transcendència de la sorra que hi havia a la via pública. Si els agents de la Policia
Municipal haguessin considerat que la sorra existent al carrer pintor Domenge
constituïa un risc per al circulació de vehicles haurien activat el dispositiu previst per
aquestes situacions i així es recolliria en l’acta de l’accident de trànsit. En aquesta
mateixa línea, les fotografies de la via pública aportades per la part reclamant mostren
que, en el dia de l’accident, al carrer pintor Domenge no hi havia cap quantitat
extraordinària de sorra, sinó que es tractava de la brutícia normal de qualsevol carrer
de la ciutat amb un important trànsit rodat de tota mena de vehicles, des de motos a
camions.
La diligència de l’Ajuntament d’Olot en resoldre el problema no queda alterada pel fet
que qui anés a retirar la sorra de la via pública no fos la Brigada Municipal sinó
l’empresa IGFA-URBASER, UTE, en qualitat d’empresa concessionària del servei de
neteja viària del municipi d’Olot. Tant una (la Brigada Municipal) com l’altra (l’empresa
concessionària de la neteja viària) disposen dels mecanismes adequats per resoldre
incidències com les apuntades en aquest cas: la neteja de sorra de la via pública.
En aquest sentit repetim el que ja assenyalaven en l’acord d’aquest mateix òrgan
municipal, de data 6 de setembre de 2018: l’Ajuntament d’Olot, a més del servei
ordinari de neteja viària (que consisteix en la neteja bàsica periòdica de totes les vies
de la ciutat, mitjançant màquines escombradores, a l’efecte de tenir-les en condicions
aptes per a la circulació de vehicles) disposa d’un servei per atendre les situacions
d’emergència vinculades amb la neteja viària, que actua en cas d’urgència a qualsevol
hora del dia, a tota la ciutat i cada vegada que es produeix un fet extraordinari que així
ho requereix. En cap cas es pot pretendre que l’Ajuntament d’Olot, en tant que
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administració competent en la matèria, hagi tenir permanentment personal per vigilar
tots i cadascun dels trams viaris del seu municipi durant les vint-i-quatre hores del dia,
per resoldre de forma immediata qualsevol incident que es pugui produir a la via
pública de manera sobtada i impensable.
A diferència del que apunta la Sra. ****, l’actuació de l’Ajuntament d’Olot s’adequa als
estàndards exigibles a una administració pública responsable de la neteja de la via
pública, d’acord amb els articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 66 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d‘abril i, en cap cas, l’actuació municipal ha generat un risc que
sobrepassi els estàndards de seguretat exigibles conforme la consciència social. En
aquest sentit es remarcable destacar que la mateixa Sra. **** acredita la diligència de
l’Ajuntament en resoldre el problema de l’abocament de sorra a la via pública,
mitjançant l’aportació d’un document de treball intern de l’empresa concessionària
IGFA-URBASER, UTE que, incomprensiblement, es troba en el seu poder.
Sisè.- En el present cas, la relació causal entre els danys ocasionats al vehicle i el
funcionament dels serveis municipals es trenca per la pròpia actuació de la conductora
de la moto, en no prestar la suficient atenció en la conducció ni en les circumstàncies
de la via. La pretensió de la part reclamant sobrepassa l’àmbit de la responsabilitat
objectiva de les administracions públiques i deriva cap a la conversió de l’Ajuntament
d’Olot en una mena d’asseguradora universal de qualsevol eventualitat que es
produeixi a la ciutat amb independència de la pròpia actuació administrativa.
Vist l’expedient administratiu SRP12018000021 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada de l’Àrea
d’Organització, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:
DESESTIMAR el recurs de reposició interposat per la Sra. ****, contra l’acord de la
Junta de Govern Local de data 6 de setembre de 2018, de denegació de la
indemnització reclamada pels danys ocasionats a la moto de la seva propietat,
matrícula ****, quan circulava pel carrer pintor Domenge, en produir-se l’accident com
a conseqüència de l’actuació de la conductora del vehicle, en no prestar la suficient
atenció en la conducció ni en les circumstàncies de la via; la qual cosa trenca el nexe
causal entre els danys reclamats i el funcionament dels serveis públics municipals.
S’aprova per unanimitat.
13.3. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ
PRESENTADA PER LA SRA. ****, PER DANYS OCASIONATS A UN HABITATGE.
Núm. de referència : X2019003875

Vist l’escrit presentat per la Sra. **** en el que formula reclamació patrimonial contra
l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a la seva propietat i atesos els següents
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- En escrit de data 18 d’octubre de 2018 (Registre General, núm.
E2018016988/18-10-2018) la Sra. **** va formular reclamació patrimonial de quantia
indeterminada contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys que va partir en la façana del seu
habitatge del carrer ****, a conseqüència del trasllat del mercat setmanal dels dilluns. A
la petició s’hi acompanyen unes fotografies (4 fotos) de la façana de l’habitatge.
Segon.- En informe de l’assentadora del mercat setmanal, de data 19 de febrer de
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2019, s’assenyala que en el període en què, arran de les obres de remodelació del
passeig de Miquel Blay (Firal d’Olot), part del mercat setmanal del dilluns (mercat de
fruita i verdura, planter i alimentació) es va traslladar del seu lloc habitual del Firal
d’Olot a altres carrers adjacents, no es té constància dels danys que manifesta haver
patit la Sra. **** al seu habitatge del ****.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, d’acord amb l’article 106.2 de la Constitució, assenyala que “els particulars
tenen dret a ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota
lesió que pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui
conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els
casos de força major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar
d’acord amb la Llei”. En igual sentit, l’article 81 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Aquests
articles determinen que la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques
sigui de caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui imprescindible acreditar que el
dany o lesió sofert pel reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal
dels serveis públics, en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense
intervenció estranya que pugui interferir alterant el nexe causal.
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis
causats als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels
serveis públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes
establerts per la legislació general sobre responsabilitat administrativa”
Segon.- La jurisprudència ha reiterat en nombroses sentències que, perquè es pugui
declarar la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, és necessari
que qui la pretén acrediti i provi que es donen les circumstàncies següents: a) que el
dany o lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis
públics en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte sense intervenció
estranya que pogués interferir alterant el nexe causal; b) que el dany sigui efectiu,
econòmicament avaluable i individualitzat en relació a una persona o grups de
persones; c) que el particular afectat no tingui el deure jurídic de suportar el dany; d)
que no hi hagi força major; i e) que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons
l’estat dels coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la
producció dels danys.
En tractar-se d’una responsabilitat objectiva és necessària la concurrència de tots
aquests elements -que han de ser provats per qui els al·lega- i entre els que té una
especial rellevància, en tant que element essencial de la responsabilitat, la relació de
causalitat entre el dany i el funcionament del servei públic.
Tercer.- La determinació de si els danys que es reclamen són atribuïbles de forma
directa i exclusiva al funcionament dels serveis públics municipals no és gens clara. En
aquest sentit, el fet que ni la Policia Municipal ni cap altre servei de l’Ajuntament d’Olot,
com ara l’assentadora del mercat setmanal, tinguessin mai coneixement d’aquests fets
dificulten esbrinar com i perquè es van produir els danys que es reclamen, alhora que
no permet acreditar la veracitat dels fets relatats per la part reclamant.
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En aquest sentit és rellevant destacar que la Sra. ****, en tot el període en què, arran
de les obres de remodelació del passeig de Miquel Blay (Firal d’Olot), part del mercat
setmanal del dilluns (mercat de fruita i verdura, planter i alimentació) es va traslladar
del seu lloc habitual del Firal d’Olot a altres carrers adjacents, no va denunciar la
producció de cap dany a la façana del ****.
Les fotografies aportades per la part reclamant no permeten atribuir els desperfectes
de la façana a la celebració del mercat setmanal del dilluns; sobretot si tenim en
compte que les parades de venda estaven separades de les façanes de les cases, per
tal de permetre un espai interior on els venedors poguessin atendre als seus clients.
Quart.- La pretensió de la part reclamant sobrepassa l’àmbit de la responsabilitat
objectiva de les administracions públiques i deriva cap a la conversió de l’Ajuntament
d’Olot en una mena d’asseguradora universal de qualsevol eventualitat que es
produeixi a la ciutat amb independència de la pròpia actuació administrativa.
Vist l’expedient administratiu SRP12019000001 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada de l’Àrea
d’Organització, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:
DENEGAR la indemnització reclamada per la Sra. ****, pels danys en la façana del seu
habitatge del carrer ****, en no quedar provat el nexe causal entre els danys reclamats
i el funcionament dels serveis públics.
S’aprova per unanimitat.
14.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES
Núm. de referència

: X2019005657

En relació a l’expedient CPG22019000019 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. 19/006 per un import de
266.856,37 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
266856.37

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

S’aprova per unanimitat.
15.1. - APROVAR DEVOLUCIÓ DE FIANCES
Núm. de referència

: X2019005656

En relació a l’expedient CPG22019000018 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Vistos els informes tècnics aprovar la següent relació de fiances per tal de poder
procedir a la seva devolució de la partida no pressupostària que correspongui.
INTERESSATS

IMPORT
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****
ALOU INVERSIONS SL
RIUS ARTESA SLU
ENDESA DISTRIBUCIONS ELEC. SLU
****

429,00
600,00
300,00
600,00
600,00

S’aprova per unanimitat.
16.1. - APROVACIÓ LIQUIDACIONS TAXA OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC PER
EMPRESES SUBMINISTRADORES 4T TRIMESTRE 2018
Núm. de referència

: X2019005539

En relació a l’expedient IG192019000001 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:
S’acorda:
Primer.- Aprovar les liquidacions del 4t trimestre de l’exercici 2018 corresponent a la
taxa per ocupació del domini públic local per empreses explotadores de serveis, de
conformitat amb el que disposa l’article 24-1-c) del R.D Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que
importen les quantitats que es detallen:
LIQUIDACIONS DE LA OSL-2019-800001 A OSL-2019-800030
* Gas ....................................................................................................
* Telefonia fixa (llevat de TELEFONICA DE ESPAÑA) ....................................
* Electricitat ...........................................................................................

11.970,37
2.556,87
40.456,65

TOTAL

54.983,89

Segon.- Donar compte dels ingressos que es detallen:
NÚM.
LIQUIDACIÓ
OSL-2019800001
OSL-2019800002

EMPRESA SUBMINISTRADORA

TRIMESTRE

QUANTITAT

DATA
PAGAMENT

BASSOLS ENERGIA SA

4T

21.362,12

12/02/2019

BASSOLS ENERGIA COMERCIAL
SL

4T

19.285,37

12/02/2019

S’aprova per unanimitat.
17.1. - MODIFICACIÓ D’UNA OBRA DEL DRENATGE DEL CAMÍ DE CAN MON I
CA L’ANDREU A BATET DE LA SERRA.- Proposant aprovar
La Junta de Govern Local acorda deixar aquest punt de l’ordre del dia sobre la taula.
18.1. - INTERPRETACIÓ ARTICLE 121 DEL POUM.- Proposant aprovar
Núm. de referència
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: X2019005034

El POUM, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona el
dia 18/06/2003 i el seu text refós, amb conformitat del 25/09/2003, regula la separació
mínima de l’edificació, en dos dels seus articles, segons es tracti d’un edifici
d’equipament públic o una edificació d’altra naturalesa.
Atès que existeix una contradicció entre els articles 121.3 i 465.3 del POUM, referits a
les condicions d’edificació dels equipaments públics en sòl no urbanitzable i la
regulació de la xarxa viària rural pel que fa a la separació mínima de les noves
edificacions als camins.
Vist l’informe tècnic emès pel lletrat d’urbanisme i l’arquitecte municipal en data 12 de
febrer de 2019, que s’adjunta a l’expedient.
Vist l’article 7.7 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal i l’art. 10 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme,
referents a la interpretació del planejament urbanístic.
En relació a l’expedient URG82019000001, 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:
APROVAR.- la interpretació de l’article 121 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
referent a les condicions d’edificació dels equipaments públics en sòl no urbanitzable
pel que fa a la separació mínima de les noves edificacions als camins, en el sentit de
l’informe emès per l’arquitecte municipal en data 12 de febrer de 2019 i que es
transcriu a continuació:
1.

ANTECEDENTS

El POUM, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona el
dia 18/06/2003 i el seu text refós, amb conformitat del 25/09/2003, regula la separació
mínima de l’edificació en dos dels seus articles, segons es tracti d’un edifici
d’equipament públic o una edificació d’altra naturalesa.
Així, referit a les condicions d’edificació dels equipaments públics en sòl no
urbanitzable, el POUM, estableix:
Art. 121.3 Condicions d’edificació:
L’edificació en les àrees d’equipament s’ajustarà a les necessitats funcionals dels
diferents equipaments, al paisatge, a les condicions ambientals, a la integració urbana
dins el sector en el què es localitzi i a les normes legals que regulin la construcció de
cadascun d’ells. (...)
3. En sòl no urbanitzable
Les edificacions sobre els terrenys destinats a equipaments en sòl no urbanitzable
s’ordenaran segons el tipus d’edificació aïllada, i es subjectaran a les següents
condicions:
a) Es conservaran les masses arbòries existents.
b) Es separaran com a mínim 10 metres de les alineacions dels camins existents
o la major separació si existeix, de servitud de carreteres o altres.
c) L’ocupació, per l’edificació del sòl destinat a equipament no serà superior al
30%.
d) L’alçada de l’edificació serà el d’una sola planta, no obstant es permetrà
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l’edificació d’una planta pis l’ocupació de la qual sigui com a màxim la meitat
de la de la planta baixa que es projecti.
Per altra banda, en la regulació de la xarxa viària rural el POUM determina:
Art. 465.3 Xarxa viària rural:
3. S'estableix una franja de protecció de 6 metres d'amplada des de l'eix dels camins;
en aquesta àrea no es poden fer construccions ni edificacions, però si les tanques
pròpies de l'activitat agrícola, les quals hauran de situar-se, com a mínim a 3 metres de
l’eix del camí.
2. CONSIDERACIONS I JUSTIFICACIÓ DE LA INTERPRETACIÓ
La normativa urbanística del POUM estableix una separació mínima de les noves
edificacions als camins, com també ho fa la llei de carreteres per a aquest tipus de
vials, bàsicament, per a preservar l’espai necessari que garanteixi la seguretat viària,
la seva funcionalitat, les operacions de conservació de la via i l’ordenació dels
accessos i dels marges.
Així, el Reglament General de carreteres (Decret 293/2003) determina una línia
d’edificació de 50 m en autopistes, vies preferents i variants i de 25 m en la resta de
carreteres. No fa distinció entre tipus d’edificis, ni per seu ús, ni alçada, ni superfície, ni
titularitat.
Contràriament, com s’ha exposat, el POUM regula la separació dels edificis als camins
rurals segons si l’edifici és d’equipament (10 m de separació mínima) o si no ho és (6
m).
Es considera, aquesta discriminació no està justificada, ni per raons de l’ordenació
urbanística ni per cap del motius en els que es basa la regulació de la llei de
carreteres.
Cal tenir en compte que el volum permès pel POUM dels edificis d’equipament no és
major que el volum permès d’edificacions destinades a altres usos, com l’agrícola, el
ramader, el forestal o els d’interès públic. La limitació d’alçada és la mateixa (7,50 m),
així com la superfície edificable (segons necessitats i preservació dels valors naturals i
del paisatge protegits).
Tanmateix, la previsió continguda a l’article 121, situat en el Títol III Sistemes
Urbanístics, contempla una opció generalista que es concreta i per això és d’aplicació
preferent, en l’article 465, titulat Xarxa viària rural i situat en el títol VII Regulació del
sòl no urbanitzable.
En aplicació de l’article 7.7 del POUM (modificació puntual aprovada per la CTUG el
dia 10/11/2010), en els casos en què de la interpretació literal de les disposicions del
POUM, en resultin solucions que puguin atemptar contra l'esperit en general del Pla o
que impedeixin l'acompliment del destí d'una determinada finca o que resultin
situacions contradictòries tècnicament impossibles o absurdes, la Comissió de Govern
previ informe tècnic, podrà acordar la solució que estimi més adequada.
En conseqüència, es redacta la següent:
3. PROPOSTA
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Considerant la regulació contradictòria dels articles 121.3 i 465.3 del POUM, es
proposa interpretar que la distància mínima als camins rurals de qualsevol edificació
de nova planta és de 6,00 m sempre i quan no requereixi una distància major per
raons d’integració de l’edificació en el paisatge i de protecció dels elements naturals
protegits per la normativa i sempre que el projecte arquitectònic sigui informat
favorablement en aquest aspecte pel corresponent òrgan gestor del Parc Natural de la
Zona Volcànica de la Garrotxa.
S’emet aquest informe proposant a la Junta de Govern Local l’aprovació de la
interpretació de la normativa del urbanística esmentada segons el procediment de
l’article 7.7 del POUM.
S’aprova per unanimitat.
19.1. - DECLARAR L’ESTAT DE RUÏNA DE L’IMMOBLE AL CARRER LLIBERADA
FERRARONS, 12.
Núm. de referència

: X2018035018

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 12.
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 per tal de manifestar quan considerin convenient als seus interessos, com
per presentar per escrit els documents i justificacions pertinents.
Es va intentar i sense efecte, de practicar les corresponents notificacions als
propietaris de l’immoble, constant a aquests efectes la senyora **** i el senyor ****.
Seguidament, es va procedir conforme senyalen els articles 44 i 46 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques,
per tal que les persones interessades tinguin coneixement del contingut íntegre de
l’acte esmentat, a la publicació del corresponent edicte en el Boletín Oficial del Estado
No hi ha constància d’altres interessats, i l’immoble es troba desocupat.
FONAMENTS DE DRET
El procediment per la declaració d’estat ruïnós s’ha iniciat d’ofici, per acord de l’òrgan
competent, com a conseqüència de l’informe dels serveis tècnics municipals.
Iniciat l’expedient, aquest s’ha de posar de manifest a les persones interessades que
no n’hagin instat l’inici, donant-los trasllat literal de l’informe o informes tècnics, per tal
que en un termini no inferior a deu dies ni superior a un mes, al·leguin i presentin per
escrit els documents i justificacions que estimin pertinents en defensa dels seus
respectius drets o interessos.
El termini per dictar i notificar la resolució expressa que posi fi al procediment de
declaració d’estat ruïnós és de sis mesos des de la data d’acord d’inici de l’expedient,
en els procediments iniciats d’ofici.
DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei d'urbanisme.
Article 198 Declaració d'estat ruïnós
1. Si una construcció o part d'una construcció està en estat ruïnós, l'ajuntament, d'ofici o a instància de qualsevol
persona interessada, ho ha de declarar, amb l'audiència prèvia de les persones propietàries i de les persones
residents, llevat que una situació de perill imminent ho impedís.
2. Es declara l'estat ruïnós d'una construcció o de part d'una construcció en els supòsits següents:
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a) Si els danys comporten la necessitat d'una veritable reconstrucció de l'edifici perquè no són reparables tècnicament
pels mitjans normals.
b) Si el cost de les obres de reparació necessàries per complir les condicions mínimes d'habitabilitat, en el cas
d'habitatges o altres de similars per a altres usos, és superior al 50% del cost d'una construcció de nova planta de
característiques similars a l'existent, pel que fa a la dimensió i l'ús.
c) Si cal executar obres imprescindibles per a l'estabilitat de l'edificació i la seguretat de les persones, no autoritzables
en virtut de l'ordenament urbanístic en vigor.
3. La declaració de ruïna legal que afecta un edifici que no està catalogat, no és objecte d'un procediment de
catalogació i no està declarat com a bé cultural, comporta per a les persones propietàries l'obligació de rehabilitar-lo o
enderrocar-lo, a la seva elecció, llevat que d'acord amb les determinacions del planejament urbanístic la rehabilitació no
sigui autoritzable, cas en què comporta l'obligació d'enderrocament. Les persones propietàries han d'executar la
rehabilitació o l'enderrocament, segons s'escaigui, en el termini fixat per l'ajuntament, i sens perjudici de l'aplicació de
l'execució subsidiària a càrrec dels propietaris o propietàries, si s'escau.
4. En el cas d'una declaració de ruïna legal que afecti un edifici catalogat, objecte d'un procediment de catalogació o
declarat bé cultural, correspon a l'administració competent la determinació dels efectes de la declaració de ruïna, sens
perjudici de l'obligació de les persones propietàries d'adoptar les mesures urgents i imprescindibles per mantenir-lo en
condicions de seguretat.
5. Si hi ha urgència i perill en la demora d'una declaració de ruïna legal d'un edifici, l'ajuntament o l'alcalde o alcaldessa,
sota la seva responsabilitat, per motius de seguretat, ha de disposar el que calgui respecte a l'habitabilitat de l'immoble
i el desallotjament de les persones ocupants, i també respecte a l'apuntalament o l'enderrocament total o parcial de
l'immoble.

DECRET 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística.
Secció 2
Estat ruïnós dels immobles
Article 79 Declaració d’estat ruïnós
79.1 L’administració municipal competent ha de declarar, en tot o en part, l’estat ruïnós dels immobles que amenacin
ruïna tècnica, econòmica o urbanística prèviament a dictar l’ordre d’execució que pertoqui.
79.2 L’estat ruïnós d’un immoble és parcial quan només afecta una part independent de la resta no afectada de
l’immoble. Es considera que una part és independent quan és possible enderrocar-la sense repercutir en l’estat físic
normal i íntegre de la part no afectada de l’immoble perquè estructuralment i funcionalment són parts autònomes i
separables entre si.
Article 80 Ruïna tècnica
Un immoble amenaça ruïna tècnica quan, per esgotament o lesió dels materials, els seus elements estructurals
fonamentals o algun d’ells presenten danys que comprometen la seva estabilitat, la reparació dels quals no és possible
pels mitjans tècnics normals, fet que comporta l’enderrocament de l’immoble afectat. Es consideren mitjans tècnics
normals els d’ús comú o freqüent per executar les obres de reparació de què es tracti.
Article 81 Ruïna econòmica
Un immoble amenaça ruïna econòmica quan presenta danys en qualsevol dels seus elements el cost econòmic de
reparació dels quals és superior al 50% del cost de construcció de nova planta d’un immoble de característiques
similars a l’afectat, quant a la dimensió, l’ús i la qualitat, fent servir tecnologia i materials actuals.
Article 82 Ruïna urbanística
Un immoble amenaça ruïna urbanística quan presenta danys estructurals que comprometen la seva estabilitat i la
seguretat de les persones la reparació dels quals no es pot autoritzar d’acord amb l’ordenament jurídic urbanístic
aplicable.

Vist l’informe emès pel lletrat d’urbanisme de data 19 de febrer de 2019 que figura a
l’expedient.
En relació a l’expedient URG12018000055, 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 1534 inscrita al Tom 1534, llibre 632, foli 153 en el Registre
de la Propietat d’Olot.
Emplaçament: Carrer Lliberada Ferrarons 12.
Referència cadastral: 8004207 DG5780S0001ST
Propietari: Senyora ****, DNI ****, amb domicili al ****. Senyor ****, DNI **** amb
domicili al ****.
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
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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
anteriorment habilita l’administració per adoptar qualsevol de les mesures d’execució
forçosa següents:
L’execució subsidiària a càrrec de la persona obligada. a)
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. Atesos els antecedents administratius obrants a l’expedient, disposar la
notificació mitjançant edicte en el BOE, als efectes previstos als articles 44 i 46 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
S’aprova per unanimitat.
20.1. - CONCEDIR LLICÈNCIA DE REFORMA I CANVI D’ÚS DE PLANTA BAIXA A
LA “FÀBRICA CAN DESCALS”, amb situació al C DEL BISBE VILANOVA N.5
Núm. de referència

: X2018039730

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de GEOFUTURA CONSULTORS SL per
REFORMA I CANVI D’ÚS DE PLANTA BAIXA A LA “FÀBRICA CAN DESCALS”, al C
DEL BISBE VILANOVA N.5 , del municipi d’Olot.
Identificació de l’expedient: OMA32018000123
Situació: C DEL BISBE VILANOVA N.0005
1.- En data 14/12/2108, GEOFUTURA CONSULTORS SL amb DNI: B6390883-4,
representat per ****, presenta projecte d’obres majors per REFORMA I CANVI D’ÚS
DE PLANTA BAIXA A LA “FÀBRICA CAN DESCALS”, amb situació al carrer C DEL
BISBE VILANOVA N.5, d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per ****
2.- En data 13/02/2019 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.
3.- En data 13/02/2019 el Lletrat d’Urbanisme ha emès informe favorable al respecte.
FONAMENT DE DRET
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny
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, Zona suburbana intensitat 3 (Clau 11.3),
formant part del Catàleg de béns protegits (Ffitxa 132 Fàbrica Can Descals).
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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 GEOFUTURA CONSULTORS SL amb DNI: B6390883-4,
representat per ****, llicència d’obres (OMA32018000123), per REFORMA I CANVI
D’ÚS DE PLANTA BAIXA A LA “FÀBRICA CAN DESCALS”, amb situació al C DEL
BISBE VILANOVA N.5, del municipi d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per ****
SEGON. Informar que no podran inciar-se les obres en tant no es doni compliment als
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències
d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran
les corresponents actuacions sancionadores.
TERCER. El termini per començar les obres és de 12 mesos i el termini per acabar-les
és de 24 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir
qualsevol d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no
s’han acabat les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a
l’ordenament urbanístic vigent.
QUART.Donar compte de l’ingrès de les liquidació/ns que es detalla/en
seguidament: CRA2019600009
Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per: Un pressupost de: 125000 euros
Base liquidable (3)
125000

Drets % bonificació
4000.00
0

Drets definitius
4000.00

Taxes Total Drets
311.00
4311.00

Garanties:
Garantia de gestió de residus: 431 euros
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties

Euros
4311.00
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
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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.
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
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bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació
vigent.
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les
prestacions de la Seguretat Social.
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la
corresponent llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals
que causi.
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En
cas d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les
sancions que corresponguin.
Condicions particulars
1. A l’aportació de document acreditatiu de l’estat d’alta del contractista (model 36) i
comunicació d’aquest assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra, abans de
l’inici de les obres.
2. A l’aportació de l’assumeix de l’arquitecte tècnic signat i visat, i la designació del
coordinador de seguretat i salut, abans de l’inici de les obres.
3. A l’aportació del projecte executiu signat i visat acompanyat d’escrit tècnic de
concordança d’aquest amb el projecte bàsic autoritzat, abans de l’inici de les obres.
4. Al compliment dels condicionants de l’informe favorable de SIGMA de data
06/02/2019, i que a continuació es transcriuen:
“ Cal que la resistència al foc de l’estructura principal de l’habitatge sigui almenys R60,
la separació enfront a la resta de l’establiment EI 120. La porta d’accés a l’habitatge
serà EI2C60.”
5. A la sol·licitud de la Primera utilització i ocupació, segons estableix l’article 75.1 del
Decret 64/2014 del Reglament de Protecció de la legalitat urbanística, un cop estiguin
totalment finalitzades les obres. Simultàniament, s’iniciarà la tramitació d’alta de
l’immoble reformat i ampliat a l’Àrea d’Urbana d’aquest Ajuntament. .
S’aprova per unanimitat.
21.1. - ACORD PER DONAR COMPTE DELS ASSABENTATS D’OBERTURA I
DELS DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 5 I 14 DE FEBRER DE 2019
RELATIUS A L’ÀREA DE MEDI AMBIENT
Núm. de referència

: X2019005425

En relació a l’expedient AG012019000007, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern
Local adoptar el següent acord:
Únic.- Donar compte dels assabentats d’obertura i dels decrets dictats entre els dies 5 i
14 de febrer de 2019, relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen a
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continuació:
Tràmit

Nom / comercial

Concepte

Adreça

Decret

Assabentat
obertura

Elena
Gómez

Perruqueria
canina

Av. St. Jordi 164 B 2

05/02/2019

Assabentat
obertura

Maria del Tura
Planella Vila

Venda de roba i
complements

C/Sant Esteve 7

05/02/2019

Assabentat
obertura

Agustín
Amado

C/Sastres 8

05/02/2019

Assabentat
obertura

Concepción López
Arenas

Venda
d’objectes
decoració
Assessoria

C/Santa Magdalena 16

05/02/2019

Assabentat
obertura

Eduard
Puigvert

Seoane

Ctra. de la Canya 93 B 2

05/02/2019

Assabentat
obertura

Gestoria
SLP

Girgas

Venda de roba
esportiva
i
complements
Gestoriaassessoria

Pl. Balmes 1

13/02/2019

Assabentat
canvi de nom

La Cuineta d’Olot
SLU

C/Sant Rafel 22 B 2

14/02/2019

Assabentat
baixa

Àngel
Miquel
Portillo Hurtado

Venda de plats
cuinats
i
rostisseria
Fotografia

C/Mulleras 36 B 1

05/02/2019

Ús
municipal

hort

Zona del Pou del Glaç 13

06/02/2019

Activitats
Gómez

Sabartés

Concessió ús d’horts municipals
Renovació
****

de

Adjudicació

****

Ús
municipal

hort

Zona del Pou del Glaç 17

07/02/2019

Adjudicació

****

Ús
municipal

hort

Zona del Pou del Glaç 5

07/02/2019

Renovació

****

Ús
municipal

hort

Zona del Pou del Glaç
1002 i 7

08/02/2019

Renovació

****

Ús
municipal

hort

Zona del Pou del Glaç 11 i
16

08/02/2019

Ronda Sant Miquel 2

13/02/2019

C/França núm. 130

13/02/2019

Abocaments d’aigües residuals
Llicència
Zone Wash and
Fuels SL (rentat
de vehicles)
Llicència

Zone Wash and
Fuels SL (estació
de servei)

Abocaments
aigües
residuals a la
xarxa
Abocaments
aigües
residuals a la
xarxa

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 menys cinc minuts de nou del matí, i per a
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constància del que s’hi ha tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la
meva signatura.
VIST I PLAU
L’ALCALDE
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LA SECRETÀRIA

