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ACTA NÚM. 8 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

28 DE FEBRER DE 2019 
 
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 28 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 ordinària, setmanal i de primera convocatòria que s’escau al dia d’avui. 
 
 Hi assisteixen els tinents d’alcalde Srs. Josep Berga i Vayreda, Estanis Vayreda i 
Puigvert, Jordi Alcalde i Gurt, Josep Gelis i Guix, Maria del Mar Roca i Reixach, 
Montserrat Torras i Surroca. 
 
També hi assisteix com a regidor delegat expressament convidat per tal de presentar 
els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part resolutiva 
ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la votació, i 
segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, el Sr. Josep M. 
Coma i Punset. 
 
Hi assisteixen, com a regidors de l’oposició, la Sra. Clara Casanovas i Sarsanedas i 
el Sr. Josep Guix Feixas. 
 
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera. 
 
Hi assisteix l’interventor, Sr. Jordi Salvador i Culí. 
 
Hi assisteix el Gerent, Sr. Jordi Güell i Güell. 
 

1. - ACTA.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Essent l'hora assenyalada –les vuit del matí– l'Alcalde declara obert l'acte i del seu 
ordre, la Secretària llegeix l'acta de la sessió anterior, que s'aprova per unanimitat.                                                                    
 

2. - DESPATX OFICIAL 
 
El Sr. Alcalde comenta les reunions, entrevistes i actes més destacats als quals ha 
assistit des de la darrera Junta celebrada el dia 22 de febrer: 
 
- el dia 25 de febrer, va tenir una reunió amb el President i el tècnic del Consorci Vies 
Verdes, Albert Gómez i Àngel Planas respectivament, que es varen desplaçar a Olot 
per trobar-se amb diferent personal de l’Ajuntament d’Olot i del Consell Comarcal de la 
Garrotxa.  
I a la tarda va assistir a la Comissió Permanent del clúster carni Innovacc. 
 
- el dia 26 de febrer, va assistir a la reunió de la Junta d’Olot Televisió que va tenir lloc 
a la gestoria Ribas Alvarez i seguidament va efectuar una visita al local de l’Associació 
de Voluntaris de Protecció Civil.  
 
- i finalment informa que el proper divendres 1 de març visitarà Olot, l’Hble. Sr. Damià 
Calvet, Conseller de Territori i Sostenibilitat, per informar-nos de la Variant i altres 
temes relacionats amb el seu departament.  
 
3. - DISPOSICIONS.- Assabentats de les disposicions publicades en els butlletins 

oficials 
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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, de de la darrera 
sessió. I se n'acorda l'assabentat.                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

4.1. - APROVACIÓ DESPESES 2019 ESTADA PISOS ASSISTITS  
PLAÇA BALMES, 9. 

 
Núm. de referència : X2019006240     
 
L’any 2013 l’Ajuntament d’Olot va haver de procedir a l’ocupació de l’immoble situat al 
passeig d’en Blay, 8 per tal d’enderrocar-lo i destinar l’espai a mercat provisional 
(expedient núm. URG42013000001). 
 
L’immoble estava ocupat per la llogatera Sra. ****, amb la qual es va acordar satisfer 
mensualment, en forma de vitalici, la indemnització de la part pactada del que paga als 
pisos assistits de la plaça Balmes, 9 211. 
  
Atès que la Fundació Privada Hospital Sant Jaume d’Olot, gestora dels pisos assistits 
de la plaça Balmes, ha aprovat les tarifes dels lloguers per a l’exercici 2019. 
 
En relació a l’expedient HA032019000002, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Aprovar les tarifes del lloguer per a l’any 2019 pel pis ocupat per la Sra. ****, 
segons es detalla en el següent quadre: 
 
CONCEPTE  IMPORT  
Lloguer  211,40 €  
Quota (comunitat,...)  215.56 €  
Total lloguer  426,96 €  
 
Segon.- Aprovar satisfer mensualment (de gener a desembre de 2019) a la Fundació 
Hospital Sant Jaume d’Olot, la part pactada corresponent a l’Ajuntament d’Olot que es 
relaciona a continuació: 
 
OCUPANT  IMPORT  
Sra. Dolors Canal Mir  386,38 €  
 
Tercer.- Que l’import 4.636,56 € (quatre mil sis-cents trenta-sis euros amb 
cinquanta-sis cèntims) corresponent a la totalitat anual dels dos lloguers, s’apliqui a 
la partida: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19140  1521 227991 4636.56 DESPESES GESTIO PISOS PROTECCIO 

OFICIAL 
140 999 999 099 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
5.1. - CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE RELLA ASSOCIACIÓ DE MESTRES 
I PROFESSORAT JUBILATS I L’AJUNTAMENT D’OLOT PER DESENVOLUPAR EL 
PROJECTE “AULA D’ALFABETITZACIÓ” PER A JOVES NOUVINGUTS de 16 a 18 

ANYS. 
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Núm. de referència : X2019006062     
 
Atès que l’entitat RELLA té capacitat per a la gestió de projectes amb finalitats 
educatives desenvolupats per voluntariat.  
 
Atès que l’entitat RELLA és una entitat constituïda de manera voluntària i sense afany 
de lucre, que té com a objectiu principal: contribuir a millorar l’educació a través del 
criteri, l’experiència i l’acció dels seus membres. I com a objectius específics els 
descrits en l’article 2 dels seus Estatuts. 
 
Atès que el Projecte “Aula d’alfabetització per a joves nouvinguts de 16 a 18 anys” de 
l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot (Organisme Autònom de l’Ajuntament 
d’Olot) coincideix amb aquests objectius.  
 
Atès que és voluntat d’ambdues parts potenciar la participació de voluntariat en la 
realització de diferents activitats emmarcades dins del camp social, i especialment 
l’educatiu. 
 
En relació a l’expedient ED032019000005 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d'Educació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre RELLA ASSOCIACIÓ DE 
MESTRES I PROFESSORAT JUBILATS i l’Ajuntament d’Olot per desenvolupar el 
projecte “Aula d’Alfabetització” per a joves nouvinguts de 16 a 18 anys. La vigència del 
present conveni s’estableix des de l’1 de gener de 2019 al 31 de desembre de 2019, 
prorrogable per tres més, sempre que les parts ho acordin expressament. 
 
Segon.- L’Ajuntament d’Olot pagarà a RELLA ASSOCIACIÓ DE MESTRES I 
PROFESSORAT JUBILATS la quantitat de 300€ amb càrrec a la partida 19 500 326 
480085 CONVENIS RELLA. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19500  326  480085 300 CONVENI RELLA 500 040 999 099 000 000 

 
Tercer.- Durant el 2019, els voluntaris i voluntàries són els següents. Aquests 
voluntaris i voluntàries han de ser socis de RELLA: 

- Anna Mª Prat 
- Antònia Curós 
- Benet Massanella 
- Carles Aulí 
- Carme Grau 
- Carmen Monteys 
- Conxita Ayats 
- Elvira Berga 
- Glòria Llinàs 
- Joana Bandranas 
- Marga Plaza 
- Montserrat Bonet 
- Roser Bartrolí 
- Sílvia Bars 
- Tina Agustí 

 
S’aprova per unanimitat 
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6.1. - CONVENI INTERADMINISTRATIU ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA 

GARROTXA I L’AJUNTAMENT D’OLOT PER CONCRETAR EL MARC DE 
COL•LABORACIÓ RELATIU AL DESENVOLUPAMENT DEL PLA DE TRANSICIÓ 

AL TREBALL DIRIGIT A JOVES QUE HAN FINALITZAT L'ENSENYAMENT 
OBLIGATORI SENSE OBTENIR EL TÍTOL DE GRADUAT/DA EN EDUCACIÓ 

SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA, A LA GARROTXA 
 
Núm. de referència : X2018038287     
 
Atès que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, juntament 
amb el Consell Comarcal i l’Ajuntament d’Olot, venen realitzant durant els últims anys 
un programa de garantia social en la modalitat “Pla de Transició al Treball” amb 
l’objectiu d’afavorir la inserció professional d’aquests joves i/o, si escau, la seva 
reinserció en el sistema educatiu, per tal de millorar les seves possibilitats d’ocupació 
en un futur, d'acord amb els objectius dels programes de garantia social que preveu 
l’actual ordenació del sistema educatiu. 
 
Atès que ala comarca de la Garrotxa i en la seva àrea d’influència existeix un col·lectiu 
de joves que han finalitzat l’ensenyament obligatori sense haver obtingut el títol de 
graduat/da en educació secundària obligatòria i, per tant, no poden continuar formació 
en el sistema educatiu i no disposen d'una preparació professional suficient per 
incorporar-se plenament al món del treball. 
 
Atès que aquest col·lectiu, requereix d'un recurs específic que permeti millorar la 
formació de cada jove i li faciliti iniciar el seu itinerari de transició al món laboral i a la 
formació permanent. Aquest recurs no només ha de millorar les seves condicions 
d'accés immediat al món laboral sinó també proporcionar-los possibilitats de continuar 
la formació, especialment en els cicles formatius de grau mitjà de formació 
professional. Així mateix, ha de facilitar als joves que ho desitgin, la realització de la 
formació complementària que requereixin per l'obtenció del graduat en ESO. 
 
Atès que l’any 2015, el Departament d’Ensenyament,l’Ajuntament d’Olot i el Consell 
Comarcal de la Garrotxa varen convenir la formalització d'un nou conveni de 
col·laboració en el qual es preveuen les obligacions de les parts. 
 
Atès que el Consell Comarcal de la Garrotxa aporta aquests recursos en compliment 
del que es va acordar en el consell d’alcaldes de data 28 de maig de 2017.  
 
Atès que durant aquest temps, però, s’ha constatat la necessitat de precisar millor 
aquestes obligacions entre les parts  i sobretot pel que fa a l’Ajuntament d’Olot i el 
Consell Comarcal de la Garrotxa, raó per la qual es proposa l’aprovació d’un conveni 
entre aquests ambdós ens. 
 
En relació a l’expedient ED032018000018 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d'Educació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-Aprovar un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i 
l’Ajuntament d’Olot que tindrà vigència fins a 31 de desembre de 2019, coincidint amb 
el termini de vigència del Conveni de col·laboració signat amb el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en data 28 de maig de 2015. 
 
Segon.- Autoritzar el pagament a l’Institut la Garrotxa, del material del programa 



 
 
 

 5 

auxiliar de mecànica i instal·lacions electromecàniques per un import de quatre mil 
vuit-cents setanta-cinc euros anuals (4.875,00.-€/anuals). Amb càrrec a la partida 19 
500 326 480086 CONVENI IES GARROTXA 
 

 
S’aprova per unanimitat 
 

7.1. - CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA 
GARROTXA I L’AJUNTAMENT D’OLOT PER AL FINANÇAMENT DEL SERVEI DE 

TRANSPORT ESCOLAR NO OBLIGATORI 
 
Núm. de referència : X2019004596     
 
Ates que el Consell Comarcal de la Garrotxa té delegades les competències per la 
gestió del servei de transport escolar de la comarca de la Garrotxa; competències i 
serveis que ha de dur a terme d’acord amb el decret 161/1996, de 14 de maig, pel qual 
es regula el servei escolar de transport per tal de facilitar el desplaçament de l’alumnat 
en l’educació obligatòria.  
 
Atès que el Consell Comarcal de la Garrotxa gestiona diverses rutes de transport 
escolar considerades com a no obligatòries a la comarca de la Garrotxa.  
 
Atès que la dotació econòmica que atorga el Departament d’Ensenyament per a 
l’organització i gestió de transports considerats com a no obligatoris, no cobreix la 
totalitat de costos que en suposa la seva organització la qual cosa exigeix buscar 
altres vies de finançament.  
 
En relació a l’expedient ED032019000003 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d'Educació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i 
l’Ajuntament d’Olot per al finançament del servei de transport escolar no obligatori. La 
vigència del present conveni és de 4 anys, essent possible la seva pròrroga anual fins 
a un màxim de 4 anys més. Aquesta pròrroga haurà de ser acordada per l’òrgan 
competent de cadascuna de les entitats signants del present conveni abans de 
l’acabament del període de durada inicial o de cadascuna de les respectives 
pròrrogues. 
 
Segon.- El costos efectius d’aquest conveni es fixen inicialment en 1000€, pendent del 
càlcul definitiu en finalitzar cada curs escolar. 
La despesa es farà efectiva amb càrrec a la partida CONVENIS CONSELL 
COMARCAL 19 500 320 46501 del pressupost de l’IMEJO.   
 
S’aprova per unanimitat 
 
8.1. – SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA. PROGRAMA 

D: NEDA A L'ESCOLA 
 
Núm. de referència : X2019006122     
 
Atès que en data 5 de febrer de 2019, la Diputació de Girona va publicar l’edicte 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19500  326  480086 4875 CONVENI IES GARROTXA 500 040 999 099 000 000 
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d’aprovació de la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva 
destinades al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a 
les comarques gironines.  
 
Atès que hi ha dos programes (l’A i el D) d’aquesta convocatòria que van destinats als 
ajuntaments i organismes autònoms de la demarcació de Girona que hagin realitzat o 
tinguin previst realitzar activitats de promoció i foment de l’activitat física i l’esport en 
l’àmbit dels seus respectius municipis.  
 
Atès que durant aquest període d’execució previst en la bases de la subvenció, 
l’Ajuntament d’Olot està realitzant (o realitzarà) actuacions considerades com a 
despeses subvencionable pel Programa D: NEDA A L’ESCOLA, de la Diputació de 
Girona.  
 
En relació a l’expedient SP022019000001 de sol·licitud de subvenció a la Diputació de 
Girona i vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora 
delegada  d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona per a la realització del 
“Programa D: Neda a l’Escola” per un import de catorze mil quatre-cents trenta-nou 
euros amb catorze cèntims (14.439,14€).  
 
Segon.- Facultar a la regidora delegada d’Esports per signar tota la documentació 
necessària per a la tramitació de la mateixa.  
 
S’aprova per unanimitat 
 

9.1. – SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER 
DESENVOLUPAR ACTUACIONS DINS DEL PROGRAMA A3. 

 
Núm. de referència : X2019006170     
 
Atès que en data 5 de febrer de 2019, la Diputació de Girona va publicar l’edicte 
d’aprovació de la convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva 
destinades al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a 
les comarques gironines.  
 
Atès que hi ha dos programes (l’A i el D) d’aquesta convocatòria que van destinats als 
ajuntaments i organismes autònoms de la demarcació de Girona que hagin realitzat o 
tinguin previst realitzar activitats de promoció i foment de l’activitat física i l’esport en 
l’àmbit dels seus respectius municipis.  
 
Atès que durant aquest període d’execució previst en la bases de la subvenció, 
l’Ajuntament d’Olot està realitzant (o realitzarà) actuacions considerades com a 
despeses subvencionable pel Programa A3: SUPORT A LES ACTUACIONS DE 
CONDICIONAMENT I MILLORA EN EQUIPAMENTS ESPORTIUS MUNICIPALS, de 
la Diputació de Girona.  
 
En relació a l’expedient SP022019000002 de sol·licitud de subvenció a la Diputació de 
Girona, vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada  
d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona per a la realització del 
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“Programa A3: Suport a les actuacions de condicionament i millora en equipaments 
municipals” per un import de dotze mil euros (12.000,00€).  
 
Segon.- Facultar a la regidora delegada d’Esports per signar tota la documentació 
necessària per a la tramitació de la mateixa. 
 
S’aprova per unanimitat 
 

CONTRACTACIÓ. SERVEIS  
 

10.1. - SERVEIS GESTIÓ DE RECURSOS EXTERNS DE LES FESTES DEL TURA 
 
 
Tipus de Contracte SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 
Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Núm. de referència : X2019005401     
 
Antecedents 
 
Primer.- Atès que l’Ajuntament d’Olot requereix contractar els serveis de consultoria 
per portar a terme la gestió dels recursos externs necessaris per poder assolir els 
compromisos pressupostaris previstos per les Festes del Tura, com es desprèn de 
l’informe de data 13 de febrer de 2019, emès pel Sr. Jordi Serrat Cruz, Director de 
l’Àrea de Festes de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Segon.-  Atès que es tracta d’un servei esporàdic i puntual. 
 
Tercer.- Atès que es va demanar pressupost a les següents empreses per prestar el 
servei: 
 
- ROCATOMBA SL 
- MARIA ELENA CAPDEVILA GARCÍA 
- JORDI ALTESA CAVANAS 
 
Quart.- Atès que de les tres ofertes sol·licitades s’ha presentat 1 oferta dins els termini 
establert a l’efecte, per part de MARIA ELENA CAPDEVILA GARCÍA i d’acord amb 
l’informe de valoració s’informa favorablement. 
 
Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles 
generals de contractació. 
 
Sisè.- Atès que no consta que s’hagin adjudicat a MARIA ELENA CAPDEVILA 
GARCÍA, serveis amb el mateix objecte per un import superior a 15.000 euros (IVA 
exclòs) durant l’anualitat en curs o que havent-los subscrit les prestacions són 
qualitativament diferents. 
 
Setè.- Vista la capacitat d’obrar de MARIA ELENA CAPDEVILA GARCÍA i atès que 
aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació 
objecte del contracte. 
 
Fonament jurídic 
Primer.- Atesa la definició que l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 



 

 8 

Contractes del Sector Públic (LCSP) formula del contracte de serveis. 
 
Segon.- Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP, referent a l’inici, contingut i 
aprovació de l’expedient administratiu. 
 
Tercer.- Ateses les competències que estableix la disposició addicional segona de la 
LCSP i les delegacions efectuades pel cartipàs municipal. 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012019000053 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.-  Aprovar l’informe emès pel Sr. Jordi Serrat Cruz, Director de l’Àrea de Festes 
de l’Ajuntament d’Olot, de data 13 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 de MARIA ELENA CAPDEVILA GARCÍA, amb NIF núm. ****, el contracte 
menor dels serveis per a la gestió de recursos externs de les Festes del Tura, pel preu 
de onze mil euros amb onze cèntims (11.000,11 €), IVA inclòs. 
 
L’esmentat preu es desglossa en nou mil noranta-un euros (9.091 €) de pressupost net 
i mil nou-cents nou euros amb onze cèntims (1.909,11 €) d’IVA calculat amb un tipus 
del 21%. 
 
Tercer.- Les prestacions objecte del contracte es portaran a terme durant el període 1 
de març a 31 de desembre de 2019. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 11.000,11 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida del pressupost municipal: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19410  338  227995 11000.11 FESTES DEL TURA 410 999 001 107 000 000 

 
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 que 
aquesta haurà d’incloure una còpia d’aquest acord o fer-hi constar el número 
d’expedient CC012019000053. 
 
S’aprova per unanimitat 
 

10.2. - SERVEIS DE DISSENY GRÀFIC I DECORACIÓ DELS ESPAIS 
PROFESSIONALS DEL FESTIVAL SISMÒGRAF 2019 

 
Núm. de referència : X2019005787     
 
Tipus de Contracte SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 
Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar el  servei de disseny gràfic i decoració dels 
espais professionals del Festival Sismògraf 2019, com es desprèn de l’informe de data 
14 de febrer de 2019, emès per la Sra.  Susanna Alsina Coll, directora executiva del 
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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 servei de 
disseny gràfic i decoració dels espais professionals del Festival Sismògraf 2019: 

- Samrt Iberica de Impulso Empresarial Coop. 

- Marc Planagumà Guàrdia 

- Pau Àvila Otero 

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta  és la presentada per: 
“Smart Iberica de Impulso Empresarial Coop.” 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 SMART IBERICA DE IMPULSO EMPRESARIAL SCOOP  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 SMART IBERICA DE IMPULSO 
EMPRESARIAL SCOOP 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. CC012019000059 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 14 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 
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favor de l’empresa SMART IBERICA DE IMPULSO EMPRESARIAL SCOOP, amb 
NIF núm. F90065418, el contracte menor del  servei de disseny gràfic i decoració dels 
espais professionals del Festival Sismògraf 2019,  pel preu de deu mil dos-cents 
vuitanta-cinc euros (10.285 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en vuit mil cinc-cents euros (8.500 €) de pressupost net i 
mil set-cents vuitanta-cinc euros (1.785 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %. 
 
Tercer.-  El termini per a l’execució dels serveis serà des del dia 1 de març al 30 de 
maig de 2019,  a partir de la data de recepció de la notificació de l’adjudicació 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 10.285 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida 19.400.334.227991 “actuacions sismògraf” del Pressupost municipal. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19400  334  227991 10285 ACTUACIONS SISMOGRAF 100 001 001 001 000 000 
 

 
Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i adjuntarà 
una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número 
d’expedient CC012019000059 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a: “SMART Iberica de Impulso Empresarial Coop”; 
Marc Planagumà Guàrdia.  
 
S’aprova per unanimitat 
 
10.3.1 - CONTRACTACIÓ ESPECTACLE DE DANSA EN EL MARC DEL FESTIVAL 

SISMÒGRAF 2019 
 
Núm. de referència : X2019006718     
 
Tipus de Contracte SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 
Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 
 
Dins la programació d’espectacles escènics i musicals prevista pel Festival Sismògraf 
2019, l’Ajuntament ha inclòs l’espectacle de dansa anomenat “HABITER SA 
MEMOIRE”,  representat per  la CIA  LORGANISME i programada pel dia 28 d’abril de 
2019 Al Parc Nou. 
 
Atès que el contracte administratiu es tipifica com a contracte de serveis, d’acord amb 
l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
(LCSP). 
Atès que ens trobem davant d’un contracte de serveis artístics aquest contracte s’ha 
de considerar de caràcter privat de conformitat, amb allò que disposa l’article 25. 1a) 
1ºde la LCSP. 
 
D’acord amb el previst als articles 118 i 131 de la LCSP.  
 
Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 19.400.334.227991 “actuacions Sismògraf” i 
pot ordenar-se la despesa. 
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Atès les competències que la disposició addicional segons de la LCSP i les 
delegacions efectuades pel cartipàs municipal.  
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012019000069 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 de data 8 de febrer de 2019,  en el que es motiven les 
necessitats de contractar. 
 
Segon.- CONTRACTAR,  a favor de l’empresa LORGANISME,   amb 
NIF.1166965237, el contracte que té per objecte l’actuació  de l’espectacle de dansa 
anomenat “HABITER SA MEMOIRE”, que es durà a terme el dia 28 d’abril de 2019 al 
Parc Nou, en el marc del “Festival Sismògraf ”,  pel preu de  quatre mil set-cents 
seixanta euros (4.760 €), Exempt d’IVA. 
 
Tercer.- APROVAR i Disposar la despesa corresponent a l’espectacle de dansa  
anomenat “ HABITER SA MEMOIRE” i efectuar-ne el pagament a l’empresa  
LORGANISME,amb NIF.1166965237, per import de quatre mil set-cents seixanta 
euros (4.760 €), Exempt d’IVA. 
 
Quart.- El preu del contracte es pagarà amb càrrec a la partida  19.400.334.227991 
“actuacions Sismògraf” del Pressupost municipal. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19400  334  227991 4760 ACTUACIONS SISMOGRAF 100 001 001 001 000 000 

 
Cinquè.- Notificar el present acord a l’empresa  LORGANISME. 
 
Sisè.- L’empresa  LORGANISME  adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura electrònica 
o hi farà constar el número d’expedient CC012019000069. 
 
S’aprova per unanimitat 
 

10.3.2 - ACTUACIÓ ESPECTACLE DE DANSA  EN EL MARC DEL FESTIVAL 
SISMÒGRAF 2019 

 
Núm. de referència : X2019006724     
 
Tipus de Contracte PA PATRIMONIALS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 
Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 
 
Dins la programació d’espectacles escènics i musicals prevista pel Festival Sismògraf 
2019, l’Ajuntament ha inclòs l’espectacle anomenat “TORUS”, representat per 
l’empresa HUMANHOOD i programada pel dia 27 d’abril de 2019 al Teatre Principal. 
 
Atès que el contracte administratiu es tipifica com a contracte de serveis, d’acord amb 
l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
(LCSP). 
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Atès que ens trobem davant d’un contracte de serveis artístics aquest contracte s’ha 
de considerar de caràcter privat de conformitat, amb allò que disposa l’article 25. 1a) 
1ºde la LCSP. 
 
D’acord amb el previst als articles 118 i 131 de la LCSP.  
 
Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 19.400.334.227991 “actuacions Sismògraf” i 
pot ordenar-se la despesa. 
Atès les competències que la disposició addicional segons de la LCSP i les 
delegacions efectuades pel cartipàs municipal.  
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012019000070 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 de data 8 de febrer de 2019,  en el que es motiven les 
necessitats de contractar. 
 
Segon.- CONTRACTAR,  a favor de l’empresa HUMANHOOD, amb NIF. 10162897,  
el contracte que té per objecte l’actuació de l’espectacle de dansa anomenat “TORUS” 
que es durà a terme el dia 27 d’abril de 2019 al Teatre Principal  en el marc del 
“Festival Sismògraf”,  pel preu de catorze mil nou-cents noranta-cinc euros  (14.955 
€), exempt d’IVA. 
 
Tercer.- APROVAR i Disposar la despesa corresponent a l’espectacle de dansa 
anoment “TORUS” i efectuar-ne el pagament a l’empresa HUMANHOOD, amb NIF. 
10162897,  per import de catorze mil nou-cents noranta-cinc euros (14.995 €), exempt 
d’IVA. 
Quart.- El preu del contracte es pagarà amb càrrec a la partida  19.400.334.227991 
“actuacions Sismògraf” del Pressupost municipal. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19400  334  227991 14995 ACTUACIONS SISMOGRAF 100 001 001 001 000 000 

 
Cinquè.- Notificar el present acord a l’empresa HUMANHOOD 
 
Sisè.- L’empresa HUMANHOOD adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o 
hi farà constar el número d’expedient CC012019000070. 
 
S’aprova per unanimitat 
 
10.3.3 - CONTRACTACIÓ ESPECTACLE DE DANSA EN EL MARC DEL FESTIVAL 

SISMOGRAF 2019 
 
Núm. de referència : X2019006725     
 
Tipus de Contracte SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 
Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 
 
Dins la programació d’espectacles escènics i musicals prevista pel Festival Sismògraf 
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2019, l’Ajuntament ha inclòs l’espectacle de dansa anomenat “TALLER LA BUGADA” 
de la CiA. LABUENA COMPANYIA, representat per la Sra. ARANTZA LOPEZ 
MEDINA  i programada pels  dies 16 de març i 27 d’abril de 2019. 
 
Atès que el contracte administratiu es tipifica com a contracte de serveis, d’acord amb 
l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
(LCSP). 
 
Atès que ens trobem davant d’un contracte de serveis artístics aquest contracte s’ha 
de considerar de caràcter privat de conformitat, amb allò que disposa l’article 25. 1a) 
1ºde la LCSP. 
 
D’acord amb el previst als articles 118 i 131 de la LCSP.  
 
Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 19.400.334.227991 “actuacions Sismògraf” i 
pot ordenar-se la despesa. 
 
Atès les competències que la disposició addicional segons de la LCSP i les 
delegacions efectuades pel cartipàs municipal.  
 
Vist l’expedient administratiu núm. CC012019000071 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 de data 11 de febrer de 2019  en el que es motiven les 
necessitats de contractar. 
 
Segon.- CONTRACTAR,  a favor de l’emprea ARANTZA LOPEZ MEDINA, amb NIF. 
****,  el contracte que té per objecte l’actuació de l’espectacle de dansa anomenat 
“TALLER LA BUGADA”  de la Cia. LABUENA COMPANYIA, que es durà a terme els 
dies 16 de març i 27 d’abril de 2019 a la Plaça Campdenmàs, en el marc del “Festival 
Sismògraf”,  pel preu de nou mil vuit-cents seixanta-un euros amb cinquanta 
cèntims (9.861,50 €),  IVA inclòs. 
 
Tercer.- APROVAR i Disposar la despesa corresponent a l’espectacle “TALLER LA 
BUGADA” de la Cia. LABUENA COMPANYIA i efectuar-ne el pagament a  l’empresa 
ARANTZA LOPEZ MEDINA,amb NIF. 34753490F per import de vuit mil cent cinquanta 
euros (8.150 €) amb un IVA del 21%: mil set-cents onze euros amb cinquanta cèntims 
(1.711,50 €), resultant una quantitat total a pagar de nou mil vuit-cents seixanta-un 
euros amb cinquanta cèntims (9.861,50 €), IVA inclòs. 
 
Quart.- El preu del contracte es pagarà amb càrrec a la partida  19.400.334.227991 
“actuacions Sismògraf” del Pressupost municipal. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19400  334  227991 9861.50 ACTUACIONS SISMOGRAF 100 001 001 001 000 000 

 
Cinquè.- Notificar el present acord a l’empresa  ARANTZA LOPEZ MEDINA. 
 
Sisè.- L’empresa. ARANTZA LOPEZ MEDINA adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura 
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012019000071. 
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S’aprova per unanimitat 
 
10.3.4 - CONTRACTACIÓ ESPECTACLE DE DANSA EN EL MARC DEL FESTIVAL 

SISMOGRAF 2019 
 
Núm. de referència : X2019006727     
 
Tipus de Contracte SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 
Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 
 
Dins la programació d’espectacles escènics i musicals prevista pel Festival Sismògraf 
2019, l’Ajuntament ha inclòs l’espectacle de dansa anomenat ERRITU, representat per 
LA CIA KUKAI KULTUR ELKARTEA i programada pel dia 26 d’abril de 2019 al Volcà 
Montsacopa.  
 
Atès que el contracte administratiu es tipifica com a contracte de serveis, d’acord amb 
l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
(LCSP). 
 
Atès que ens trobem davant d’un contracte de serveis artístics, aquest contracte s’ha 
de considerar de caràcter privat de conformitat, amb allò que disposa l’article 25. 1a) 
1ºde la LCSP. 
 
D’acord amb el previst als articles 118 i 131 de la LCSP.  
 
Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 19.400.334.227991 “actuacions Sismògraf” i 
pot ordenar-se la despesa. 
 
Atès les competències que la disposició addicional segons de la LCSP i les 
delegacions efectuades pel cartipàs municipal.  
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012019000072 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 de data 11 de febrer de 2019,  en el que es motiven les 
necessitats de contractar. 
 
Segon.- CONTRACTAR,  a favor de l’empresa  KUKAI KULTUR ELKARTEA, amb 
NIF. G20780870, el contracte que té per objecte l’actuació de l’espectacle de dansa 
“ERRITU” de la CIA KUKAI KULTUR ELKARTEA , que es durà a terme el dia 26 
d’abril de 2019 al Volcà Montsacopa, en el marc del “Festival Sismògraf ”,  pel preu de 
dotze mil set-cents vint euros (12.720 €) , Exempt d’IVA. 
 
Tercer.- APROVAR i Disposar la despesa corresponent a l’espectacle de dansa 
“ERRITU” i efectuar-ne el pagament a l’empresa KUKAI KULTUR ELKARTEA, amb 
NIF. G20780870, per import de dotze mil set-cents vint (12.720 €), Exempt d’IVA. 
 
Quart.- El preu del contracte es pagarà amb càrrec a la partida  19.400.334.227991 
“actuacions Sismògraf” del Pressupost municipal. 
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Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19400  334  227991 12720 ACTUACIONS SISMOGRAF 100 001 001 001 000 000 

 
Cinquè.- Notificar el present acord a l’empresa KUKAI KULTUR ELKARTEA. 
 
Sisè.- L’empresa KUKAI KULTUR ELKARTEA adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura 
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012019000072. 
 
S’aprova per unanimitat 
 

10.3.5 - ESPECTACLE DE DANSA "PINK FISCH" DE LA CIA ANNA BORROSA,  
EN EL MARC DEL FESTIVAL SISMÒGRAF 2019 

 
Núm. de referència : X2019006728     
 
Tipus de Contracte SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 
Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 
Dins la programació d’espectacles escènics prevista pel Festival Sismògraf 2019, 
l’Ajuntament ha inclòs l’espectacle anomenat “PINK FISCH” de la Cia. ANNA 
BORROSA, representat per l’empresa “La Bonita, SCCL” i programada pel dia 27 
d’abril de 2019 a l’itineri en bici ld’Olot. 
 
Atès que el contracte administratiu es tipifica com a contracte de serveis, d’acord amb 
l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
(LCSP). 
 
Atès que ens trobem davant d’un contracte de serveis artístics, aquest contracte s’ha 
de considerar de caràcter privat de conformitat, amb allò que disposa l’article 25. 1a) 
1ºde la LCSP. 
 
D’acord amb el previst als articles 118 i 131 de la LCSP.  
 
Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 19.400.334.227991 “actuacions Sismògraf” i 
pot ordenar-se la despesa. 
 
Atès les competències que la disposició addicional segons de la LCSP i les 
delegacions efectuades pel cartipàs municipal.  
 
Vist l’expedient administratiu núm.CC012019000073 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 de data 11 de febrer de 2019,   en el que es motiven les 
necessitats de contractar. 
 
Segon.- CONTRACTAR,  a favor de l’empresa  LA BONITA, SCCL, amb NIF. 
F65667883, el contracte que té per objecte l’actuació de l’espectacle de dansa 
anomenat “PINK FISCH” de la Cia. ANNA BORROSA, que es durà a terme el dia 27 
d’abril de 2019 a l’itinerari bci Olot, en el marc del “Festival Sismògraf ”,  pel preu de 
quatre mil cent quaranta-un euros (4.141 €) IVA inclòs. 
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Tercer.- APROVAR i Disposar la despesa corresponent a l’espectacle “PINJ FISCH” 
de la Cia ANNA BORROSA i efectuar-ne el pagament a l’empresa LA BONITA, SCCL, 
amb NIF. F65667883,  per import de tres mil quatre-cents vin-i-dos euros ambv  trenta-
un cèntims (3.422,31 €)  amb un IVA del 21% : set-cents divuit euros amb  seixanta-
nou cèntims (718.69 €) , resultant una quantitat total a pagar de quatre mil cent 
quaranta-un euros (4.141 €), IVA inclòs. 
 
Quart.- El preu del contracte es pagarà amb càrrec a la partida  19.400.334.227991 
“actuacions Sismògraf” del Pressupost municipal. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19400  334  227991 4141 ACTUACIONS SISMOGRAF 100 001 001 001 000 000 
 

Cinquè.- Notificar el present acord a l’empresa LA BONITA, SCCL 
 
Sisè.- L’empresa LA BONITA, SCCL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura 
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012019000073. 
 
S’aprova per unanimitat 
 
10.3.6 – CONTRACTACIÓ D’ACTUACIONS PEL FESTIVAL SISMÒGRAF 2019. EL 

GENERADOR 
 
Tipus de Contracte SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 
Criteris NO SENSE CRITERI 
 
Núm. de referència : X2019006744     
 
Antecedents 
 
Dins la programació d’espectacles escènics i musicals prevista pel Festival Sismògraf 
2019, l’Ajuntament ha inclòs l’espectacle anomenat “SISMOHOP”, representat per 
l’empresa ASSOCIACIÓ EL GENERADOR, ART I CREACIÓ CULTURAL i 
programada pel dia 27 d’abril de 2019 a les 17:00 h. 
 
Atès que el contracte administratiu es tipifica com a contracte de serveis, d’acord amb 
l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
(LCSP). 
 
Atès que ens trobem davant d’un contracte de serveis artístics, aquesta contractació 
ha de ser considerada de caràcter privat, de conformitat amb allò que disposa l’article 
25.1 a) 1º de la LCSP. 
 
D’acord amb el previst als articles 118 i 131 de la LCSP. 
  
Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 19.400.334.227991 “actuacions Sismògraf” i 
pot ordenar-se la despesa. 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012019000075 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 
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del Festival Sismògraf de data 11/02/2019 en el que es motiven les necessitats de 
contractar. 
 
Segon.- CONTRACTAR,  a favor de l’ASSOCIACIÓ EL GENERADOR, ART I 
CREACIÓ CULTURAL, amb NIF. G64725708, el contracte que té per objecte 
l’actuació “SISMOHOP” que es durà a terme el dia 27 d’abril de 2019 a les 17:00 h., a 
la Plaça Major d’Olot en el marc del “Festival Sismògraf ”,  pel preu de 7.260 €, IVA 
inclòs. 
 
Tercer.- APROVAR i Disposar la despesa corresponent a l’espectacle “SISMOHOP” i 
efectuar-ne el pagament a l’empresa l’ASSOCIACIÓ EL GENERADOR, ART I 
CREACIÓ CULTURAL, amb NIF. G64725708, per import de sis mil euros (6.000 €) 
amb un IVA del 21%: mil dos-cents seixanta euros (1.260 €), resultant una quantitat 
total a pagar de set mil dos-cents seixanta euros (7.260 €), IVA inclòs. 
 
Quart.- El preu del contracte es pagarà amb càrrec a la partida 19.400.334.227991 
“actuacions Sismògraf” del Pressupost municipal: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19400  334  227991 7260 ACTUACIONS SISMOGRAF 400 030 248 107 000 000 

 
Cinquè.- L’empresa ASSOCIACIÓ EL GENERADOR, ART I CREACIÓ CULTURAL 
adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número 
d’expedient CC012019000075. 
 
S’aprova per unanimitat 
 

10.3.7 – CONTRACTACIÓ D’ACTUACIONS PEL FESTIVAL SISMÒGRAF 2019. 
HIGHLY SPRUNG COMPANY 

 
Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 
Criteris NO SENSE CRITERI 
 
Núm. de referència : X2019006778     
 
Antecedents 
 
Dins la programació d’espectacles escènics i musicals prevista pel Festival Sismògraf 
2019, l’Ajuntament ha inclòs l’espectacle de dansa anomenat “URBAN ASTRONAUT”, 
representat per l’empresa HIGHLY SPRUNG PERFORMANCE COMPANY i 
programada pel dia 27 d’abril de 2019 a les 12:30 i 19:00 h. 
 
Atès que el contracte administratiu es tipifica com a contracte de serveis, d’acord amb 
l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
(LCSP). 
 
Atès que ens trobem davant d’un contracte de serveis artístics, aquesta contractació 
ha de ser considerada de caràcter privat, de conformitat amb allò que disposa l’article 
25.1 a)1º de la LCSP. 
 
D’acord amb el previst als articles 118 i 131 de la LCSP. 
Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 19.400.334.227991 “actuacions Sismògraf” i 
pot ordenar-se la despesa. 
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Vist l’expedient administratiu núm: CC012019000076 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 de data 11/02/2019 en el que es motiven les necessitats de 
contractar. 
 
Segon.- CONTRACTAR,  a favor de l’empresa HIGHLY SPRUNG PERFORMANCE 
COMPANY, amb NIF. del Regne Unit nº1178239, el contracte que té per objecte 
l’actuació “URBAN ASTRONAUT” que es durà a terme el dia 27 d’abril de 2019 a les 
12:30 i a les 19:00 h., al centre de la ciutat d’Olot en el marc del “Festival Sismògraf ”,  
pel preu de 9.000 €, exempt d’IVA. 
 
Tercer.- APROVAR i Disposar la despesa corresponent a l’espectacle “URBAN 
ASTRONAUT” i efectuar-ne el pagament a l’empresa HIGHLY SPRUNG 
PERFORMANCE COMPANY, amb NIF. del Regne unit nº1178239, per import de nou 
mil euros (9.000 €) exempt d’IVA. 
 
Quart.- El preu del contracte es pagarà amb càrrec a la partida 19.400.334.227991 
“actuacions Sismògraf” del Pressupost municipal: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19400  334  227991 9000 ACTUACIONS SISMOGRAF 400 030 248 107 000 000 

 
Cinquè.- L’empresa HIGHLY SPRUNG PERFORMANCE COMPANY adjuntarà una 
còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient 
CC012019000076. 
 
S’aprova per unanimitat 
 
10.3.8 – CONTRACTACIÓ D’ACTUACIONS PEL FESTIVAL SISMÒGRAF 2019. CIE 

JOSEP TREFELLI / PAQUIS PRODUCTION 
 
Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 
Criteris NO SENSE CRITERI 
 
Núm. de referència : X2019006799 
     
Antecedents 
 
Dins la programació d’espectacles escènics i musicals prevista pel Festival Sismògraf 
2019, l’Ajuntament ha inclòs l’espectacle anomenat “CREATURE/JINX 103”, 
representat per l’empresa CIE JOSEP TREFELLI/PAQUIS PRODUCTION i 
programada pel dia 27 d’abril de 2019 a les 10:00 i a les 19:00 h. 
 
Atès que el contracte administratiu es tipifica com a contracte de serveis, d’acord amb 
l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
(LCSP). 
 
Atès que ens trobem davant d’un contracte de serveis artístics, aquesta contractació 
ha de ser considerada de caràcter privat, de conformitat amb allò que disposa l’article 
25.1 a) 1º de la LCSP. 
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D’acord amb el previst als articles 118 i 131 de la LCSP. 
  
Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 19.400.334.227991 “actuacions Sismògraf” i 
pot ordenar-se la despesa. 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012019000077 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 de data 11/02/2019 en el que es motiven les necessitats de 
contractar. 
 
Segon.- CONTRACTAR, a favor de l’empresa CIE JOSEP TREFELLI/PAQUIS 
PRODUCTION, amb NIF. nº16090224 de Suïssa, el contracte que té per objecte 
l’actuació “CREATURE/JINX 103” que es durà a terme el dia 27 d’abril de 2019 a les 
10:00 i a les 19:00 h., a l’itinerari en bici/centre ciutat d’Olot en el marc del “Festival 
Sismògraf ”, pel preu de 3.020 €, exempt d’IVA. 
 
Tercer.- APROVAR i Disposar la despesa corresponent a l’espectacle 
“CREATURE/JINX 103” i efectuar-ne el pagament a l’empresa CIE JOSEP 
TREFELLI/PAQUIS PRODUCTION, amb NIF. nº16090224 de Suïssa, per import de 
tres mil vint euros (3.020 €) exempt d’IVA. 
 
Quart.- El preu del contracte es pagarà amb càrrec a la partida 19.400.334.227991 
“actuacions Sismògraf” del Pressupost municipal: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19400  334  227991 3020 ACTUACIONS SISMOGRAF 400 030 248 001 000 000 

 
Cinquè.- L’empresa CIE JOSEP TREFELLI/PAQUIS PRODUCTION adjuntarà una 
còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient 
CC012019000077. 
 
S’aprova per unanimitat 
 

10.3.9 – CONTRACTACIÓ D’ACTUACIONS PEL FESTIVAL SISMÒGRAF 2019. 
MERCEDES MAIS EU 

 
Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 
Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Núm. de referència : X2019006814     
 
Antecedents 
 
Dins la programació d’espectacles escènics i musicals prevista pel Festival Sismògraf 
2019, l’Ajuntament ha inclòs l’espectacle de dansa anomenat “MERCEDES MAIS EU”, 
representat per JANET NOVAS RODRÍGUEZ i programat pel dia 27 d’abril de 2019 a 
les 18:00 h. 
 
Atès que el contracte administratiu es tipifica com a contracte de serveis, d’acord amb 
l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
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(LCSP). 
 
Atès que ens trobem davant d’un contracte de serveis artístics, aquesta contractació 
ha de ser considerada de caràcter privat, de conformitat amb allò que disposa l’article 
25.1 a) 1º de la LCSP. 
 
D’acord amb el previst als articles 118 i 131 de la LCSP. 
  
Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 19.400.334.227991 “actuacions Sismògraf” i 
pot ordenar-se la despesa. 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012019000078 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 de data 11/02/2019 en el que es motiven les necessitats de 
contractar. 
 
Segon.- CONTRACTAR, a favor de JANET NOVAS RODRÍGUEZ, amb NIF. ****, el 
contracte que té per objecte l’actuació “MERCEDES MAIS EU” que es durà a terme el 
dia 27 d’abril de 2019 a les 18:00 h., a la Sala Torín d’Olot en el marc del “Festival 
Sismògraf ”,  pel preu de 7.260 €, IVA inclòs. 
 
Tercer.- APROVAR i Disposar la despesa corresponent a l’espectacle “MERCEDES 
MAIS EU” i efectuar-ne el pagament a JANET NOVAS RODRÍGUEZ, amb NIF. 
76902246K, per import de sis mil euros (6.000 €) amb un IVA del 21%: mil dos-cents 
seixanta euros (1.260 €), resultant una quantitat total a pagar de set mil dos-cents 
seixanta euros (7.260 €), IVA inclòs. 
 
Quart.- El preu del contracte es pagarà amb càrrec a la partida  19.400.334.227991 
“actuacions Sismògraf” del Pressupost municipal: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19400  334  227991 7260 ACTUACIONS SISMOGRAF 400 030 248 107 000 000 

 
Cinquè.- JANET NOVAS RODRÍGUEZ adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura 
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012019000078. 
 
S’aprova per unanimitat 
 

10.3.10 – CONTRACTACIÓ D’ACTUACIONS PEL FESTIVAL SISMÒGRAF 2019. 
AHOUAI NANSI 

 
Núm. de referència : X2019006818     
 
Antecedents 
 
Dins la programació d’espectacles escènics i musicals prevista pel Festival Sismògraf 
2019, l’Ajuntament ha inclòs l’espectacle de dansa anomenat “LOIN”, representat per 
l’empresa ASSOCIATION AHOUAI NANSI TROPBIEN i programada pel dia 27 d’abril 
de 2019 a les 09:00 h. 
 
Atès que el contracte administratiu es tipifica com a contracte de serveis, d’acord amb 
l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
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(LCSP). 
 
Atès que ens trobem davant d’un contracte de serveis artístics, aquesta contractació 
ha de ser considerada de caràcter privat, de conformitat amb allò que disposa l’article 
25.1 a) 1º de la LCSP. 
 
D’acord amb el previst als articles 118 i 131 de la LCSP. 
  
Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 19.400.334.227991 “actuacions Sismògraf” i 
pot ordenar-se la despesa. 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012019000079 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 de data 11/02/2019 en el que es motiven les necessitats de 
contractar. 
 
Segon.- CONTRACTAR,  a favor de ASSOCIATION AHOUAI NANSI TROPBIEN, 
amb NIF. 49221510800027 de França, el contracte que té per objecte l’actuació 
“LOIN” que es durà a terme el dia 27 d’abril de 2019 a les 09:00 h., a l’itinerari en bici 
d’Olot en el marc del “Festival Sismògraf ”,  pel preu de 5.770 €, exempt d’IVA. 
 
Tercer.- APROVAR i Disposar la despesa corresponent a l’espectacle “LOIN” i 
efectuar-ne el pagament a l’empresa ASSOCIATION AHOUAI NANSI TROPBIEN, 
amb NIF. 49221510800027 de França, per import de cinc mil set-cents setanta euros 
(5.770 €) exempt d’IVA. 
Quart.- El preu del contracte es pagarà amb càrrec a la partida  19.400.334.227991 
“actuacions Sismògraf” del Pressupost municipal: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19400  334  227991 5770 ACTUACIONS SISMOGRAF 400 030 248 105 000 000 

 
Cinquè.- L’empresa ASSOCIATION AHOUAI NANSI TROPBIEN adjuntarà una còpia 
d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient 
CC012019000079. 
 
S’aprova per unanimitat 
 
10.4. - DECLARAR DESERTA LA LICITACÍÓ DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI DE 

GESTIÓ DE L'ESPAI COWORKING 
 
Núm. de referència : X2019002048     
 

Tipus 
Contracte 

SE DE SERVEIS 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 
Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

 
Antecedents 
  
Per acord de la Junta de Govern Local de 24 de gener de 2019, es va iniciar i aprovar 
l’expedient per a la contractació de la concessió del servei de gestió de l’espai 
coworking ubicat al carrer Aigua, núm. 5 d’Olot (Can Nyera). 
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El procediment a seguir per a l’adjudicació del contracte és l’obert, atenent a diversos 
criteris de valoració de les ofertes, en virtut dels articles 131, 145 i 156 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) 
 
El deia 1 de febrer de 2019 es publicà la convocatòria al Perfil del contractant, atorgant 
un termini de 15 dies hàbils des de l’endemà de la publicació per a la presentació de 
proposicions. El termini de presentació d’ofertes finalitzava el 22 de febrer de 2019. 
 
Atès que a data d’avui ha transcorregut el termini per presentar oferta, sense que 
consti que se n’hagi presentat cap. 
 
Atès que d’acord amb l’article 150.3 de la LCSP, no es podrà declarar deserta una 
licitació quan existeixi alguna oferta o proposició que sigui admissible d’acord amb els 
criteris que figurin al plec. 
 
Atès que de l’article es desprèn que quan no existeixi oferta o proposició es podrà 
declarar deserta una licitació. 

D’acord amb els antecedents i de conformitat amb el punt 1 de la Disposició Addicional 
2a. 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. CCS12019000001, la regidora delegada 
d’Organització, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següent acord:  
 
Primer.-  DECLARAR deserta la licitació del contracte de concessió del servei de 
gestió de l’espai de Coworking ubicat al carrer Aigua, núm. 5 d’Olot (Can Nyera). 
 
Segon.- Procedir a la publicació de l’acord adoptat al Perfil del contractant. 
 
S’aprova per unanimitat 
 

11.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2019007114     
 
En relació a l’expedient CPG22019000020 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. 19/007 per un import de 
3.753.194,94 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 3753194.94 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
 

S’aprova per unanimitat 
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12.1. - APROVAR CESSIÓ DE DRET DE COBRAMENT 
 

Núm. de referència : X2019005457     
 
En relació a l’expedient CP022019000002, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Autoritzar la cessió de dret de cobrament de la factura núm. 1-0355 d’ALUMINIS I 
SERRALLERIA DERI SL per un import de 7.184,69 euros corresponent a l’ESPAI 
GIMNÀSTICA RÍTIMICA PAVELLO RECINTE FIRAL a favor de   FERROS AGUSTI 
1876, SL al c.c. ****. 
 
Totes les despeses que generi aquest endossament aniran a càrrec d’ALUMINIS I 
SERRALLERIA DERI SL  
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
200240  Despes99999 7184.69 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA100 001 001 001 000 000 
 

S’aprova per unanimitat 
 

13.1. - APROVAR UN CONVENI PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS 
 

Núm. de referència : X2019006656     
 
En relació a l’expedient SBCO2019000003 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, l'Alcalde  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter nominatiu a l’ entitat OLOT TELEVISIO SL amb  
NIF: B1747777-9 per un import de 87000 euros, amb càrrec a la partida 
19100491480037 Subvenció  Olot TV. 
 
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 Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19100  491  480037 87000 SUBVENCIO OLOT TV 100 001 001 001 000 000 
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S’aprova per unanimitat 
 

14.1. – REFORMA INTERIOR D’HABITATGE UNIFAMILIAR EXISTENT AL MAS 
TEXAS 

 
Núm. de referència : X2018037388 

 
AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per REFORMA INTERIOR 
D’HABITATGE UNIFAMILIAR EXISTENT anomenat MAS CAN TEXAS, del municipi 
d’Olot.  
 
Identificació de l’expedient: OMA32018000118   
Situació: LLOC TEXAS N.0001  
                 
1.- En data E2018019538, **** amb DNI: ****, representat per ****, presenta projecte 
d’obres majors per REFORMA INTERIOR D’HABITATGE UNIFAMILIAR EXISTENT 
anomenat MAS CAN TEXAS, situat a Moixina-Pujou, del terme municipal d’Olot, 
(referència cadastral 002001000DG56H), segons projecte redactat per l’arquitecte 
GERARD SACREST SALA amb número de visat 2018402704 de 28/11/2018 del 
COAC. 
 
2.- En data 11/02/2019 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.  
 
FONAMENT DE DRET 
 
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per 
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny 
de 2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de 
setembre de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la 
Generalitat de data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on 
es situa l’edificació existent de sòl no urbanitzable, Espai de muntanya i bosc, 
inclòs en el Catàleg de Masies i Cases rurals, fitxa 192.  
 
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de 
Catalunya, estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les 
llicències d’obres. És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret 
Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme. 
 
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local, 
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 30 de juny de 2015, que va delegar 
aquesta competència en aquest òrgan municipal. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar a **** amb DNI: ****, representat per ****, llicència d’obres 
(OMA32018000118), per REFORMA INTERIOR D’HABITATGE UNIFAMILIAR 
EXISTENT anomenat MAS CAN TEXAS, del municipi d’Olot, d’acord amb el projecte 
redactat per GERARD SACREST SALA. 
 
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 
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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: 
CRA2019600011     
 
Liquidació de Drets i Garanties: 

Drets: 
 
Per: Un pressupost de: 58898 euros  
  
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

58898 1884.74 0 1884.74 64.10 1948.84 
 

Garanties: 
   

  Garantia de gestió de residus: 379 euros 
 

Total Liquidació Euros 
Per Drets 1948.84 
Per Garanties  0 

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

3. Al compliment dels condicionants de l’informe favorable Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa, Demarcació Territorial de Girona, de data 06/08/2018, i que 
a continuació es transcriuen:  

- “ Qualsevol possible intervenció en els espais exteriors lligats a l’edificació (clariana 
sense arbrat) hauran de ser objecte d’un informe específic de l’equip de gestió dels 
Parc. En qualsevol cas, les eventuals intervencions en aquesta zona hauran d’ajustar-
se a la normativa del Pla especial (article 19) pel que fa a aquests àmbits. Amb 
caràcter general, els espais exteriors lligats a l’edificació hauran de mantenir el 
caràcter ruaral de l’espai, minimitzant els enjardinaments, les pavimentacions, la 
il·luminació i tots aquells elements que impliquin un increment del grau d’urbanització.  

- Cal fer constar que, d’acord amb l’article 41 del Pla especial, la finca es troba 
qualificada com a Boscos d’alt interès biològic (clau 3.1), per a la qual cosa es tracta 
de terrenys forestals d’alt interès botànic i/o faunístic. En aquesta finca, per tant, són 
d’aplicació les restriccions establertes per al ala clau 3.1;  
 

No s’admetran actuacions contraries a l’objectiu de conversió i manteniment 
en boscos madurs.  
Els aprofitaments forestals es desenvoluparan d’acord amb el que disposen 
l’article 63.3 i concordants.  
No s’esmenten els aprofitaments ramaders, llevat que, a criteri de l’equip de 
gestió, resultin convenients per assolir els objectius establerts per a aquesta 
zona. 

 
- Atès el valor de la finca des del punt de vista geològic, botànic i/o faunístic resta 
prohibit qualsevol tipus d’intervenció fora de la clariana de bosc on es troba situada 
l’edificació sense comptar amb l’informe específic de l’equip de gestió del Parc.  
 
- Així mateix, la finca també es troba en una zona d’interès connector per a la qual 
cosa qualsevol actuació de nou tractament o modificació dels existents haurà de ser 
objecte de l’informe de l’equip de gestió del Parc.”  
 
4. A la sol·licitud de la Primera utilització i ocupació, segons estableix l’article 75.1 del 
Decret 64/2014 del Reglament de Protecció de la legalitat urbanística, un cop estiguin 
totalment finalitzades les obres. Simultàniament, s’iniciarà la tramitació d’alta de 
l’immoble reformat i ampliat a l’Àrea d’Urbana d’aquest Ajuntament.  

5. Al compliment amb caràcter general de les disposicions generals del Pla Especial 
del Catàleg de Masies i Cases rurals d’Olot.  

 

.S’aprova per unanimitat 
 

15.1. - APROVAR EL PLA D'AUTOPROTECCIÓ FESTA CARNESTOLTES 2019-
2020 AL PAVELLÓ FIRAL 

 
Núm. de referència : X2019007532     
 
Vist l’expedient administratiu PC012019000001i 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 del següent 
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acord: 
 
Aprovar el Pla d’autoprotecció del protocol d’actuació en emergències de les Festes de 
la Nit de Carnestoltes 2019 – 2020 al Pavelló Firal d’Olot.  
 
S’aprova per unanimitat 
 

16.1. – PROPOSANT DONAR COMPTE DEL PROGRAMA D’INSPECCIONS DE 
L’ANY 2019 PER AL CONTROL DE LA SEGURETAT ALIMENTÀRIA 

 
Núm. de referència : X2019006086     
 
En data 4 de gener de 2017 (BOP núm. 3) va esdevenir definitiu el Pla d’Inspeccions i 
Controls 2017 2026. 
 
Els serveis tècnics del SIGMA han elaborat la programació d’inspeccions alimentàries 
per a l’any 2019 en base al Pla d’inspeccions i controls, que s’inclou en el present 
acord.  
 
De conformitat amb la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública.  
 
Vist l’expedient administratiu AG012019000009 i antecedents corresponents, l’Alcalde 
proposa a la Junta de Govern Local adoptar el següent acord: 
 
Únic: Donar compte del Programa d’inspeccions de l’any 2019 per al Control de la 
Seguretat Alimentària, que es transcriu a continuació: 
 

Activitat Adreça 
Tipus establiment 
teòric 

5 Titius vinacoteca C. Serra i Ginesta 12   Queviures 
Agrobotiga 
Verntallat 

Camí de la Teuleria 8    Queviures 

Agrogarrotxa Pg. de Barcelona 6 b 3  
Supermercats i 
hipermercats 

Alimentació Kanchan 
Chandla 

C. Mossèn Jacint Verdaguer 
12 b 6 

Queviures 

Alimentació 
Mahamadou 

Av. del Rei Jaume II 64 b 3 Queviures 

Arrosseria S'Olivera Ctra. de Santa Pau 293  Bar Restaurant 
Art Cafè C. Fontanella 12  Bar 
Bar Bufador Av. Morrot 76 b   Bar 
Bar Cal Txe C. Ramon Berenguer 6 Bar 
Bar Can Sidru C. de la Gódua 7 b  Bar 
Bar Can Trunica Av. Santa Coloma 168 b Bar Restaurant 
Bar Chato C. Bisbal 10 b Bar 
Bar D-Cine C. Josep Ayats 12 Bar 
Bar de l'Hostal del 
Sol Mas Hostal del Sol 1 b  Bar 

Bar Deportivo Sant 
Miquel  

C. Mossèn Jacint Verdaguer 
12 b 17 Bar 

Bar el Nou Firalet C. Mirador 17 b Bar Restaurant 
Bar El Passeig Pg. de Barcelona 1 b 2 Bar 
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Bar El Tura C. Aigua 10  Bar 
Bar K mas  Av. Girona 27  Bar 
Bar La Barra d'en 
Regue Av. Reis Catòlics 3 b 1 Restaurant 

Bar la Font  C dels Sastres 2 b Bar 
Bar l'Arcada Pl. de Clarà 11 b 1 Bar 
Bar l'Entrepà  C del Bisbe Lorenzana 3  2  Bar 
Bar Místic Av dels Reis Catòlics 10 b 2  Bar 
Bar Punt de Trobada C. de Toledo 21  a Bar Restaurant 
Bar Restaurant la 
Cabaña C. de Sant Feliu 59  Bar Restaurant 

Bar restaurant La 
tintoreria  Pg. d’en de Blay 57 b 2 Bar Restaurant 

Bar Tornem-hi Sant 
Roc C. de Rocamora 48 Bar Restaurant 

Bar-B-Koa Pl. Major 11  Bar Restaurant 
BO&SA C. d'Antoni Llopis 10 b 1 Peixateria 
Bodega el Ferrer del 
Mas Pg. d’en Blay 33 b Cellers (bodegues)  

Ca l'Huix Pg. d’en Blay 11 b Fleques sense obrador 

Cal Pirata Pl. del Rector Ferrer 15 b 1 
Minorista de 
llaminadures, torrons, 
mel i melmelades 

Can Vallès C. de Sant Esteve 1 
Minorista de 
llaminadures, torrons, 
mel i melmelades 

Carnisseria Estrella C. de Sant Rafel 30 b Carnisseria-xarcuteria 

Carnisseria Haquim 
C. del Mossèn Jacint 
Verdaguer 10  Carnisseria-xarcuteria 

Carnisseria Julis Av. de Santa Coloma 90 b 2 Carnisseria-xarcuteria 
Carnisseria Mari Rda. de Montolivet 7 b 2 Carnisseria-xarcuteria 
Carnisseria Orri C. del Fajol 39 b Carnisseria-xarcuteria 
Carnisseria 
Planagumà 

C. de Francesc Montsalvatge 
2 b b 2 

Carnisseria-xarcuteria 

Carnisseria Rosa C. de Joan Maragall 24 Carnisseria-xarcuteria 

Casa Ametller Pg. de Barcelona 6 b 2 
Supermercats i 
hipermercats 

Centre Catòlic Olot-
Restaurant C. dels Clivillers 7 1 Bar Restaurant 

Chandla Alimentació Pg. de Barcelona 12 b 2 Queviures 
City Kitchen C. del Rei Martí l'humà 8 b 2 Bar Restaurant 
Club de Tennis Olot Av. de l'Equador 8 Bar Restaurant 
Club natació Olot Av. de Pere Badosa 12 Bar Restaurant 
Crip i Crep_venda 
ambulant 

C. de Marià Jolis i Pellicer 11  
Pastisseries amb 
obrador 

El Farolet Ptge. de ca n’Elies 7 1 Obrador de xarcuteria 
El Pas Sisters Ctra. de la Canya 181 Bar Restaurant 

El Racó de la Núria C. Amargura 1 
Establiments que 
couen pa i altres 
productes de 
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pastisseria 
semielaborats  

El racó de l'Anna C. de Sant Ferriol 1 Bar Restaurant 

Els fogons de la 
Joana 

Ctra. de la Deu 12 
Establiments 
d'elaboració i venda de 
menjar per emportar 

Embotits Vila C. de Domènec Carles 1 b 
Carnisseria de 
productes carnis 

Esclat Hipermercat C. de Josep Tarradellas 3 
Supermercats i 
hipermercats 

Ètic Pl. de Clarà 10 b 1 Bar Restaurant 
Fleca 
Gardella_venda 

Av. d' Alba Rosa 5 b  Fleques sense obrador 

Fleca Nabila Av. de Colòmbia 9 b 2 
Pastisseries sense 
obrador 

Fleca Rebull -
obrador- 

Av. de l' Onze de Setembre 
28 b  

Fleques amb obrador 

Forn de pa Sant Pau C. de Sant Esteve 15  

Establiments que 
couen pa i altres 
productes de 
pastisseria 
semielaborats  

Forn de pa Sant Roc C. de la Bisbal 26 b Fleques amb obrador 
Forn de pa Tubert C. de l' Aigua 7  Fleques amb obrador 
Fruiteria Av. d' Antoni Gaudí 53 a Fruiteria i/o verduleria  
Fruites el Ronquillo Av. de Santa Coloma 156 b   Fruiteria i/o verduleria  

Fruites i verdures 
C. del pare Antoni Soler 2 b   
2     Queviures 

Gasolinera CEPSA C. del doctor Zamenhof 2 

Establiments que 
couen pa i altres 
productes de 
pastisseria 
semielaborats  

Ice Wave Pg. d’en Blay 45 b 2 Gelateria-orxateria 
Kazuki bar 
restaurant 

Av. de Santa Coloma 28 a b 
1  

Bar Restaurant 

Kebab Shabir  Av. de Girona 49   Bar Restaurant 
La Finestra C. de Mulleras 7  Bar Restaurant 
La Llosa Art i Cafè C. de la Proa 19  Bar Restaurant 
La Sirena Av. dels Reis Catòlics 12 b 1 Congelats 
La Solfa Bares  Av. del Malatosquer 9   Bar Restaurant 
La Vendetta. 
Elaboració de pizzes 
per emportar 

C. de Madrid 42 b 2 
Establiments 
d'elaboració i venda de 
menjar per emportar 

Les Olletes-Brasa-
Restaurant Av. de Sant Joan 61 Bar Restaurant 

Llavors i adobs Ali 
Zangeneh Av. de Santa Coloma 55 b Queviures 

L'Oficina Pg. d’en Blay 23 Bar Restaurant 
Mercadona 2 Ctra. de Sant Joan de les Supermercats i 
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abadesses 79  hipermercats 
Morera Agrocomerç C. de Terrassa 20 Queviures 
Nana Garrotxa_Reis 
Catòlics Av. dels Reis Catòlics 2 b 1 Queviures 

Nou bar Carme Pl. del Carme 3 Bar 
Pastisseria i 
Degustació  

Pg. d’en Blay 50 
Pastisseries amb 
obrador 

Peixateria Primer 
Rec 

Av. del doctor Joaquim 
Danés 19   

Peixateria 

Piscina municipal 
d'Olot 

Av. Sant Jordi 209 b 2 Restaurant 

Pizzeria del Tura C. Major 25  Bar Restaurant 
Plaça del 
Mercat_Bacallaneria 
Mercè 

Pl. de l' Hospital 3 b 18 
Bacallaneria i pesca 
salada  

Plaça del 
Mercat_Cristina 
Garrido 

Pl. de l' Hospital 3 b 34 Carnisseria-xarcuteria 

Plaça del 
Mercat_Fermin 
Corominas 

Pl. de l' Hospital 3 b 15 Carnisseria-xarcuteria 

Plaça del 
Mercat_Jordi 
Vilarrasa 

Pl. de l' Hospital 3 b 19 Carnisseria-xarcuteria 

Plaça del 
Mercat_Mas Puqui 

Pl. de l' Hospital 3 b 12 Carnisseria-xarcuteria 

Plaça del 
Mercat_Mas 
Quintana 

Pl. de l' Hospital 3 b 31 Carnisseria-xarcuteria 

Plaça del 
Mercat_Mercadona Pl. de l' Hospital 3 -1 

Supermercats i 
hipermercats 

Plaça del 
Mercat_Peixos Plaça Pl. de l' Hospital 3 b 27 Peixateria 

Plaça 
Mercat_Restaurant 
la cuina del Mercat 

Pl. de l' Hospital 5   
(147298) Restaurant 

Plats Cuinats Can 
Mulleras  

C. del Pou del Glaç 37 b 2 
Establiments 
d'elaboració i venda de 
menjar per emportar 

Primer Plat C. de Sant Esteve 23 b 
Establiment de venda 
de menjar per 
emportar  

Restaurant bar 
Camp de Futbol Av. dels Països Catalans 6  Bar Restaurant 

Restaurant bar 
Doner Kebab Pl. Major 6  Bar Restaurant 

Restaurant bar El 
Club Pg. d’en Blay 42 b Bar Restaurant 

Restaurant bar El 
Setrill Av. de Girona 79 b 2 Bar Restaurant 
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Restaurant bar 
Europa  Pl. Major 2  Bar Restaurant 

Restaurant Bar Joei Ctra. de les Tries 79 b Bar Restaurant 
Restaurant bar Jordà  C del compositor Pedrell 17 Bar Restaurant 
Restaurant bar La 
Bota  Av. de Sant Joan 15 b Bar Restaurant 

Restaurant bar la 
Tupina C. del Bisbe Serra 58 b Restaurant 

Restaurant bar l'Arç Ctra. de Santa Pau 155 b Bar Restaurant 
Restaurant Bar 
Monicar  

Av. del Rei Jaume ii 45 Bar Restaurant 

Restaurant bar 
Rocco 

C. del notari Nonet Escubós 
14 b 2 

Bar Restaurant 

Restaurant bar 
Umami 

Av. dels Reis Catòlics 31 b 2 Bar Restaurant 

Restaurant Can Guix C. Mulleras 3 Restaurant 
Restaurant Can 
Vergés Mas Hostal can Vergés 1  Restaurant 

Restaurant els 
Amolls  C. de l' Avet 31 b  Restaurant 

Restaurant La Deu  Mas la Deu 1 Saló de banquets 
Restaurant la 
Moixina  

Mas la Moixina 1 Saló de banquets 

Restaurant la Quinta 
Justa  

Pg. de Barcelona 7 b Restaurant 

Restaurant la 
Trobada 

Av. dels reis Catòlics 1 b 2 Bar Restaurant 

Restaurant 
L'Arengada 

Camí de l'Arengada 60  Restaurant 

Restaurant les Cols i 
saló de banquets 
"carpa nova" 

Mas les Cols 1 b 1 Saló de banquets 

Restaurant les 
Pedretes C. del Pare Roca 12 b 2 Restaurant 

Marc Cargol_venda 
ambulant  C. del Segador 16 Bar Restaurant 

Rostisseria-Plats 
Cuinats Anna 

C. del Mossèn Jacint 
Verdaguer 12 b 12 

Establiments 
d'elaboració i venda de 
menjar per emportar 

Sanum C. Mulleras 1 b 1 Queviures 

Supermercat Aldi Av. dels Països Catalans 1  
Supermercats i 
hipermercats 

Supermercat Bon 
Preu C. Pere LLosas 11  

Supermercats i 
hipermercats 

Supermercat SUMA Ctra. de Riudaura 16 b 2 
Supermercats i 
hipermercats 

Telepizza C. Bolòs 19 b   Bar Restaurant 
Xino 
Xano_comestibles 

C. Serra i Ginesta 18  
Supermercats i 
hipermercats 
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S’aprova per unanimitat 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 

17.1. - ACCEPTAR LA RENÚNCIA DE L'EMPRESA ADJUDICATÀRIA DELS 
SERVEIS DE SEGURETAT DE LES DEPENDÈNCIES DE L'OFICINA D'ATENCIÓ 

AL CIUTAT 
 
Núm. de referència : X2018039547     
 
Antecedents 
 
Per acord de la Junta de Govern Local celebrada en data 20 de desembre de 2018, es 
va adjudicar el contracte menor dels Serveis de vigilant de seguretat per tal de garantir 
la seguretat en l’edifici de Can Joanetes, seu principal de l’Ajuntament d’Olot, en horari 
de tardes durant els mesos de gener a desembre del 2019, a favor de l’empresa 
“FEDERAL VIGILÀNCIA I SEGURETAT, SA”, amb NIF. A1779909, pel preu de 
11.525,98€, IVA inclòs. 
 
Vist l’escrit de renúncia a l’adjudicació, presentat per l’empresa ““FEDERAL 
VIGILÀNCIA I SEGURETAT, SA”, com a conseqüència del cessament de l’activitat 
empresarial (R.E. E2019003802 de data 26 de febrer de 2019). 
 
Fonament 
 
Articles 190, 211, 212 i 213 de la LCSP.  
 
De conformitat amb les competències d la Disposició addicional segona de la LCSP i 
les delegacions efectuades pel cartipàs municipal. 
 
I vist l’expedient CC012018000686 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Organització, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords, prèvia declaració d’urgència: 
 
Primer.- ACCEPTAR la renúncia de l’empresa FEDERAL VIGILÀNCIA I 
SEGURETAT, SA, al contracte de Serveis de vigilant de seguretat per tal de garantir la 
seguretat en l’edifici de Can Joanetes, seu principal de l’Ajuntament d’Olot, adjudicat 
per acord de la Junta de Govern Local de data 20 de desembre de 2018. 
 
Segon.- ACORDAR, amb efectes del dia 1 de març de 2019, la resolució del contracte 
menor dels Serveis de vigilant de seguretat per tal de garantir la seguretat en l’edifici 
de Can Joanetes, seu principal de l’Ajuntament d’Olot, adjudicat, en virtut d’acord de la 
Junta de Govern Local de data 20 de desembre de 2018, a favor de l’empresa 
“FEDERAL VIGILÀNCIA I SEGURETAT, SA”, amb NIF. A-17799099. 
 
Tercer.- Donar de baixa, de la reserva efectuada en motiu de l’adjudicació dels 
esmentats serveis de vigilant de seguretat, l’import de 9.044,70 €, corresponent al 
període 1 de març a 31 de desembre de 2019, com a conseqüència de la resolució del 
contracte. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200230 200220 19000071 19.130.920.227063 9044.77 Assistència OAC (tardes)  99999     
 

Quart.- Comunicar aquesta resolució a l’empresa “FEDERAL VIGILÀNCIA I 
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SEGURETAT, SA”, amb NIF. A-17799099. 
 
S’aprova per unanimitat 
 

17.2. - SERVEIS DE VIGILANT DE SEGURETAT A LES DEPENDÈNCIES DE 
L'OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ 

 
Núm. de referència : X2019007444     
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012019000112 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
Tipus de Contracte SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 
Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar els serveis de vigilant de seguretat per tal de 
garantir la seguretat en l’edifici de Can Joanetes, seu principal de l’Ajuntament d’Olot, 
en horari de tardes, com es desprèn de l’informe de data 27 de febrer de 2019,  emès 
per la Sra. Carme Juanola Plana, responsable de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de 
l’Ajuntament d’Olot.  

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

Tercer.- Atès que es valora favorablement el pressupost núm. 044/2019 de data 26 de 
febrer de 2019 presentat per l’empresa “MEDAS PROTECT, SL” 

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

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

Fonament jurídic 

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

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

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

Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les 
delegacions efectuades pel cartipàs municipal. 
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Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012019000112 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords, prèvia declaració d’urgència.  

Primer.-  Aprovar l’informe emès per la Sra. Carme Juanola Plana, responsable de 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament d’Olot, de data 27 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 de l’empresa MEDAS PROTECT, SL , amb NIF núm.B17728346, el contracte 
menor dels serveis de vigilant de seguretat per tal de garantir la seguretat en l’edifici 
de Can Joanetes, seu principal de l’Ajuntament d’Olot, pel preu de set mil tres.-cents 
cinquanta-vuit    euros amb quaranta cèntims (7.358,40 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en sis mil vuitanta-un euros amb trrenta-dos cèntims 
(6.081,32 €) de pressupost net i mil dos-cents setanta-set euros amb set cèntims 
(1.277,07 €)  d’IVA calculat amb un tipus del 21% 

Tercer.- Els serveis es portaran a terme durant el període des de l’1 de març al 31 de 
desembre de 2019,  
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 7.358,40€, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida  19.130.920.227063 “ assistència OAC” del Pressupost municipal. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19130  920  227063 7358.40 ASSISTENCIA OAC (TARDES) 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 CC012019000112 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa MEDAS PROTECT, SL 
 
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,  i per a constància 
del que s’hi ha tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva 
signatura.  
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE 

LA SECRETÀRIA 

 
 


