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ACTA NÚM. 9 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

7 DE MARÇ DE 2019 
 
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 7 de març 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. 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  28 de febrer: 
 
- el dia 1 de març va rebre la visita de l’Hble. Sr. Damià Calvet, Conseller de Territori i 
Sostenibilitat, que anava acompanyat del Sr. Isidre Gavin, Secretari d’Infraestructures i 
Mobilitat, del Sr. Xavier Flores, Director General d’Infraestructures, del Sr. Pere Saló, 
Director territorial d’Urbanisme i del Sr. Xavier Reinaldos, Cap de Gabinet.  En el marc 
de la trobada que el Conseller  va tenir amb alcaldes i representants de la societat civil, 
va informar de les novetats que hi havia en relació a la variant d’Olot, de la construcció 
de pisos socials al carrer Sant Cristòfor, de les obres de construcció del carril bici Olot-
Santa Pau i de l’acord que s’havia arribat amb la Nau dels Sants.  
 
- el dia 4 de març va tenir una trobada a Olot amb el Rector i Vicerector de la 
Universitat de Vic, els Srs. Josep Aladi Baños i Joan Turró, respectivament.    
 
- i finalment comunica que estarà fora de la ciutat del 7 al 10 de març i que ha delegat 
les funcions de l’alcaldia, al Primer Tinent d’Alcalde Josep Berga Vayreda.  
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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, de de la darrera 
sessió. I se n'acorda l'assabentat.                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

4.1. – APROVAR DESPESES COMUNITATS DE PROPIETARIS PARTICIPANTS 
AJUNTAMENT D’OLOT C/ REI MARÍ HUMÀ, 7-9-11-. 

 
Núm. de referència : X2019007294     
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot és propietari del local número 6 del carrer Rei Martí 
l’Humà, 7-9-11 d’Olot, en virtut d’escriptura pública de compravenda formalitzada 
davant el Notari Sr. Manuel Faust Pujol en data 24 d’octubre de 2002 amb número de 
Protocol 1996. 
 
Atès que la finca expressada en el paràgraf anterior forma part de la comunitat de 
propietaris carrer Rei Martí l’Humà, 7-9-11. 
 
Atès l’Acta de la Junta de Propietaris celebrada en data 12 de febrer de 2019, 
mitjançant la qual s’aprova la quota comunitària anual de 179,92 € a satisfer a raó de 
44,98 € trimestrals. 
 
En relació a l’expedient HA022019000004, 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 el pagament de la quota comunitària per a l’any 2019 de la comunitat 
de la carrer Rei Martí l’Humà, 7-9-11, per un import de 179,92 € (cent setanta-nou 
euros amb noranta-dos cèntims), segons acta de la comunitat. 
 
Segon.- Imputar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària municipal: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19140  1521 227991 179.92 DESPESES GESTIO PISOS 

PROTECCIO OFICIAL 
140 999 999 099 999 999 

 

Tercer.- Informa a l’administrador de la comunitat que qualsevol modificació de l’import 
de les despeses de la comunitat així com qualsevol despesa imprevista o derrama de 
la comunitat, caldrà que sigui prèviament notificada a l’Ajuntament d’Olot abans de fer 
efectiu el seu cobrament. 
 
S’aprova per unanimitat 
 

4.2. – APROVAR DESPESES COMUNITATS PROPIETARIS PARTICIPANTS 
AJUNTAMENT D’OLOT 

 
Núm. de referència : X2019007318     
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot és propietari de l’habitatge del carrer Puig Roig, 16, 2n-
4a, en virtut d’escriptura pública de compravenda formalitzada davant el Notari Sr. 
Angel Arregui Laborda en data 8 de novembre de 2002 amb número de Protocol 2198. 
 
Atès que la finca expressada en el paràgraf anterior forma part de la comunitat de 
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propietaris C/ Puig Roig, 16. 
 
Atès que la quota comunitària anual és de 476,12 € a satisfer a raó de 119,03 € 
trimestrals. 
 
En relació a l’expedient HA022019000005, 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 el pagament de la quota comunitària per a l’any 2019 de la comunitat 
del C/ Puig Roig, 16, 2n-4a, per un import total de 476,12 € (quatre-cents setanta-sis 
euros amb dotze cèntims). 
 
Segon.- Imputar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària municipal: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19140  1521 227991 476.12 DESPESES GESTIO PISOS  

PROTECCIO OFICIAL 
140 999 999 099 999 999 

 
Tercer.- Informar a l’administrador/a de la comunitat que qualsevol modificació de 
l’import de les despeses de la comunitat així com qualsevol despesa imprevista o 
derrama de la comunitat, caldrà que sigui prèviament notificada a l’Ajuntament d’Olot 
abans de fer efectiu el seu cobrament. 
 
S’aprova per unanimitat 
 

4.3. – APROVAR DESPESES COMUNITATS PROPIETARIS PARTICIPANTS 
AJUNTAMENT D’OLOT. 

 
Núm. de referència : X2019007329     
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot és propietari de l’habitatge del carrer Puig Roig, 16, 3r-5a, 
en virtut d’escriptura pública de compravenda formalitzada davant el Notari Sr. Angel 
Arregui Laborda en data 8 de novembre de 2002 amb número de Protocol 2198. 
 
Atès que la finca expressada en el paràgraf anterior forma part de la comunitat de 
propietaris C/ Puig Roig, 16. 
 
Atès que la quota comunitària anual és de 471,76 € a satisfer a raó de 117,94 € 
trimestrals. 
 
En relació a l’expedient HA022019000006, 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 el pagament de la quota comunitària per a l’any 2019 de la comunitat 
del C/ Puig Roig, 16, 3r-5a, per un import total de 471,76 € (quatre-cents setanta-un 
euros amb setanta-sis cèntims). 
  
Segon.- Imputar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària municipal: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19140  1521 227991 471.76 DESPESES GESTIO PISOS 

PROTECCIO OFICIAL 
140 999 999 099 999 999 

 

Tercer.- Informar a l’administrador/a de la comunitat que qualsevol modificació de 
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l’import de les despeses de la comunitat així com qualsevol despesa imprevista o 
derrama de la comunitat, caldrà que sigui prèviament notificada a l’Ajuntament d’Olot 
abans de fer efectiu el seu cobrament. 
 
S’aprova per unanimitat 
 

4.4. – APROVAR DESPESES COMUNITATS DE PROPIETARIS PARTICIPANTS 
AJUNTAMENT D’OLOT. 

 
Núm. de referència : X2019007349     
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot és propietari del local del carrer Esgleiers, 9, baixos 
d’Olot, en virtut d’escriptura pública de compravenda formalitzada davant el Notari Sr. 
Gerardo Delgado Garcia en data 24 de juliol de 1997 amb número de Protocol 2348. 
 
Atès que la finca expressada en el paràgraf anterior forma part de la comunitat de 
propietaris carrer Esgleiers, 9. 
 
Atès l’Acta de la Junta de Propietaris celebrada en data 26 de gener de 2019, 
mitjançant la qual s’aprova la quota comunitària anual de 638,52 € a satisfer a raó de 
53,21 € mensuals. 
 
En relació a l’expedient HA022019000007, 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 el pagament de la quota comunitària per a l’any 2019 de la comunitat 
del carrer Esgleiers, 9, baixos, per un import de 638,52 € (sis-cents trenta-vuit euros 
amb cinquanta-dos cèntims), segons acta de la comunitat. 
 
Segon.- Imputar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària municipal: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19140  1521 227991 638.52 DESPESES GESTIO PISOS  

PROTECCIO OFICIAL 
140 999 999 099 999 999 

 

Tercer.- Informar a l’administrador/a de la comunitat que qualsevol modificació de 
l’import de les despeses de la comunitat així com qualsevol despesa imprevista o 
derrama de la comunitat, caldrà que sigui prèviament notificada a l’Ajuntament d’Olot 
abans de fer efectiu el seu cobrament. 
 
S’aprova per unanimitat 
 

4.5. – APROVAR DESPESES COMUNITATS DE PROPIETARIS PARTICIPANTS 
AJUNTAMENT. 

 
Núm. de referència : X2019007494     
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot és propietari de l’habitatge de l’avinguda Santa Coloma, 
22, baixos d’Olot, en virtut d’escriptura pública de compravenda formalitzada davant el 
Notari Sr. Manuel Faust Pujol en data 13 de desembre de 2005 amb número de 
Protocol 2302. 
 
Atès que la finca expressada en el paràgraf anterior forma part de la comunitat de 
propietaris avinguda Santa Coloma, 20-22-24. 
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Atès l’Acta de la Junta de Propietaris celebrada en data 20 de juliol de 2018, 
mitjançant la qual s’aprova la quota comunitària anual de 420,35 €. 
 
En relació a l’expedient HA022019000008, 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 el pagament de la quota comunitària per a l’any 2019 de la comunitat 
de l’avinguda Santa Coloma, 22, baixos, per un import de 420,35 € (quatre-cents vint 
euros amb trenta-cinc cèntims), segons acta de la comunitat. 
 
Segon.- Imputar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària municipal: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19140  1521 227991 420.35 DESPESES GESTIO PISOS  

PROTECCIO OFICIAL 
140 999 999 099 999 999 

 

Tercer.- Informar a l’administrador/a de la comunitat que qualsevol modificació de 
l’import de les despeses de la comunitat així com qualsevol despesa imprevista o 
derrama de la comunitat, caldrà que sigui prèviament notificada a l’Ajuntament d’Olot 
abans de fer efectiu el seu cobrament. 
 
S’aprova per unanimitat 
 

4.6. – APROVAR DESPESES COMUNITATS DE PROPIETARIS PARTICIPANTS 
AJUNTAMENT. 

 
Núm. de referència : X2019007503     
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot és propietari de l’habitatge de l’avinguda Santa Coloma, 
20, 1r-2a d’Olot, en virtut d’escriptura pública de compravenda formalitzada davant el 
Notari Sr. Angel Arregui Laborda en data 12 de novembre de 2018 amb número de 
Protocol 3148. 
 
Atès que la finca expressada en el paràgraf anterior forma part de la comunitat de 
propietaris avinguda Santa Coloma, 20-22-24. 
 
Atès l’Acta de la Junta de Propietaris celebrada en data 20 de juliol de 2018, 
mitjançant la qual s’aprova la quota comunitària anual de 516,55 €. 
 
En relació a l’expedient HA022019000009, 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 el pagament de la quota comunitària corresponent per a l’any 2019 
de la comunitat de l’avinguda Santa Coloma, 20, 1r-2a, per un import de 516,55 € 
(cinc-cents setze euros amb cinquanta-cinc cèntims), segons acta de la comunitat. 
 
Segon.- Imputar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària municipal: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19140  1521 227991 516.55 DESPESES GESTIO PISOS 

PROTECCIO OFICIAL 
140 999 999 099 999 999 

 

Tercer.- Informar a l’administrador/a de la comunitat que qualsevol modificació de 
l’import de les despeses de la comunitat així com qualsevol despesa imprevista o 
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derrama de la comunitat, caldrà que sigui prèviament notificada a l’Ajuntament d’Olot 
abans de fer efectiu el seu cobrament. 
 
S’aprova per unanimitat 
 

5.1. – APROVACIÓ DESPESES COMUNITAT DE PROPIETARIS C/ JOSEP M. 
CAPDEVILA, 3, C/ ABAT RACIMIR,  46-50 i C/ REMENCES, 32, PER A L’ANY 2019. 
 
Núm. de referència : X2019007616     
 
Atesa la constitució de la Comunitat de Propietaris dels edificis carrer Josep M. 
Capdevila, 3, carrer Abat Racimir, 46-50 i carrer Remences, 32 d’Olot i de la 
contractació dels serveis d’administració i gestió a GARROTXA ACTIVA, SL (decret 
número 2016LDEC002647 de data 20 d’octubre de 2016, expedient 
HA022016000004). 
 
Atesa l’Acta de la Junta de Propietaris celebrada en data 7 de gener de 2019, 
mitjançant la qual s’aprova les quotes comunitàries anuals.  
 
En relació a l’expedient HA022019000010, 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 despeses derivades de les quotes comunitàries corresponent a 
l’any 2019 de la Comunitat de Propietaris dels edificis carrer Josep M. Capdevila, 3, 
carrer Abat Racimir, 46-50 i carrer Remences, 32 d’Olot i que es detallen de la següent 
manera: 
 
Comunitat Propietari Import total Import trimestral Càrrec quotes 
Josep M. Capdevila, 3 Agència de l’Habitatge de 

Catalunya 
10.696,12 € 2.674,03 € Febrer, maig 

agost i novembre 
2019 

Abat Racimir, 50 Ajuntament d’Olot 9.513,08 € 2.378,27 € Febrer, maig 
agost i novembre 
2019 

 
Segon.- Imputar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària municipal: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19140  1521 227991 20209.20 DESPESES GESTIO PISOS 

 PROTECCIO OFICIAL 
140 999 999 099 999 999 

 

Tercer.- Informar a l’administrador/a de la comunitat que qualsevol modificació de 
l’import de les despeses de la comunitat, així com qualsevol despesa imprevista o 
derrama de la comunitat, caldrà que sigui prèviament notificada a l’Ajuntament d’Olot, 
abans de fer efectiu el seu cobrament. 
 
S’aprova per unanimitat 
 

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

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

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

SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA DEL MUNICIPI 
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Núm. de referència : X2019008563     
 
Atès que l’article 18.5 del Decret 187/2015, de 25 agost, d’ordenació dels 
ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, estableix que els centres docents 
podran desplegar mesures específiques d’atenció a la diversitat per a tercer i quart 
curs d’ESO. Aquestes mesures tenen un caràcter orientador i d’estímul cap a la 
continuïtat formativa per a alumnes amb dificultats d’aprenentatge i, de vegades, amb 
risc d’abandonament escolar. Són estratègies de diversificació curricular que permeten 
organitzar el currículum d’acord amb els àmbits d’aprenentatge i, si escau, amb una 
clara orientació pràctica. 
  
Atès que d’acord amb l’article 18.7 de l’esmentat Decret, el Departament d'Educació 
podrà establir convenis amb ajuntaments, ens locals i altres institucions per a la 
realització d’activitats fora del centre en el marc d’aplicació de les mesures 
específiques i/o extraordinàries per als alumnes de tercer i quart curs, que no han de 
comportar vinculació laboral o professional. 
 
Que l’article 74.1 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació estableix que 
per a l’escolarització de l’alumnat que presenta necessitats educatives especials es 
poden introduir mesures de flexibilització de les diferents etapes educatives, quan es 
consideri necessari, i que l’escolarització d’aquest alumnat en unitats o centres 
d’educació especial es pot estendre fins a vint-i-un anys. 
  

Que l’article 4.6 del Decret 150/2017, de l’atenció educativa de l’alumnat en el marc 
d’un sistema inclusiu, estableix que les escoles i els instituts també han de participar i 
intervenir en els programes i actuacions municipals o supramunicipals que, en tant que 
plans socioeducatius, tenen per objectiu donar resposta a les necessitats dels infants i 
joves a través de projectes i recursos compartits entre diferents entitats i institucions. 
Que d’acord amb l’article 6 de l’esmentat Decret, una de les funcions que correspon 
als centres educatius és promoure i participar en programes socioeducatius i treballar 
en xarxa amb altres agents de l'entorn amb l'objectiu de donar una resposta 
comunitària als reptes educatius. 
 
Que d’acord amb l’article 9 de l’esmentat Decret, els programes de diversificació 
curricular constitueixen mesures i suports addicionals que permeten ajustar la resposta 
pedagògica de forma flexible i temporal, focalitzant la intervenció educativa en aquells 
aspectes del procés d'aprenentatge i desenvolupament personal que poden 
comprometre l'avenç personal i escolar.  Que l’atenció educativa a l’alumnat comprèn 
el conjunt 
 
Que l’atenció educativa a l’alumnat comprèn el conjunt de mesures i suports destinats 
a tots els alumnes, amb la finalitat que avancin en l’assoliment de les competències de 
cada etapa educativa i la transició a la vida adulta, i d’afavorir el seu desenvolupament 
personal i social, en el marc d’un sistema educatiu inclusiu. 
 
Atès que el centre d’educació especial CEE Joan XXIII dins el seu projecte educatiu i 
en el marc dels programes de diversificació curricular, ha elaborat un projecte amb el 
nom de PONT. L’objecte principal d’aquest projecte és donar suport als alumnes de 
l’última etapa de l’escolaritat obligatòria, amb la finalitat d’incrementar la seva 
autonomia personal i les seves competències professionals, i així facilitar la transició a 
la vida adulta i la inclusió social i laboral. 
 
Atès que l’Ajuntament d'Olot és conscient que hi ha alumnes amb necessitat de 
mesures i suports específics per a l’aprenentatge i la seva inclusió social i laboral, i 
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s'ofereix a donar suport al CEE Joan XXIII col·laborant en el projecte PONT. Que 
l'Ajuntament d'Olot disposa de recursos educatius per a col·laborar en la formació 
d’aquests alumnes a fi i efecte d’oferir-los una formació integral que s’ajusti a les seves 
necessitats i els apropi a la realitat del municipi. 
 
Atès que tant el Departament d’Educació com l’Ajuntament d'Olot i la institució 
INTEGRA consideren positiu optimitzar els recursos disponibles per tal de donar una 
millor resposta a les necessitats educatives dels alumnes del municipi.  Per tot això, 
les parts, reconeixent-se mútua capacitat per actuar, acorden formalitzar 
 
En relació a l’expedient ED032019000009 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d'Educació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i 
l’Ajuntament d’Olot i Integra, per al projecte PONT del centre d’Educació Especial 
XXIII, en el marc de les mesures addicionals d’atenció a la diversitat dels alumnes de 
l’educació secundària obligatòria del municipi. 
 
Segon.- Aquest conveni serà vigent durant el curs acadèmic 2018/2019 i 2019/2020. 
Podrà prorrogar-se sempre que ho manifestin de manera expressa les parts 
signatàries abans de la finalització de la seva vigència mitjançant la subscripció d’una 
addenda, per un període màxim de fins a quatre anys addicionals. 
 
S’aprova per unanimitat 
 

CONTRACTACIÓ. OBRES 
 

7.1. - TREBALLS DE BUIDATGE DE TERRES AL SOLAR DEL CARRER SANT 
MIQUEL NÚM. 6-6B D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2019007887     
 
Tipus de Contracte SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 
Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar les obres necessàries per portar a terme els 
treballs d’extracció de terres i runes del solar al carrer Sant  Miquel, núm.6-6B d’Olot,  
com es desprèn de l’informe de data 19 de febrer de 2019, emès pel Sr.Ramon Prat 
Molas, Cap de l’Àrea d’Urbanisme, Infraestructura i Obra Pública de l’Ajuntament 
d’Olot.  

Segon.- Atès que es tracta d’una obra amb una unitat funcional. 
 
Tercer.- Atès que s’informa favorablement el pressupost presentat per l’empresa 
CONSTRUO CONSTRUCCIONS GENERALS. 

Quart.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals 
de contractació. 
 
Cinquè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa CONSTRUO CONSTRUCCIONS 
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GENERALS 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 d’obres regulada a l’article 13 de la mateixa. 

Atès el que disposa l’article 120 de la LCSP, referent a la tramitació d’emergència. 

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. CC012019000124 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. Ramon Prat Molas, Cap de l’Àrea 
d’Urbanisme, Infraestructura i Obra Pública de l’Ajuntament d’Olot, de data 27 de 
febrer de 2019, en el que es motiven les necessitats de contractar. 

Segon.-  Declarar la tramitació d’emergència en la contractació dels treballs 
d’extracció de terres i runes del solar del carrer Sant Miquel, núm. 6-6B. 

Tercer.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a 
favor de l’empresa CONSTRUO CONSTRUCCIONS GENERALS, SL, amb NIF núm. 
B17915927, el contracte menor de les obres necessàries per portar a terme els 
treballs d’extracció de terres i runes del solar al carrer Sant  Miquel, núm.6-6B d’Olot;  
pel preu de nou mil dos-cents cinc euros amb trenta-nou cèntims  (9.205,39 €), 
IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en set mil sis-cents set euros amb setanta-sis cèntims 
(7.607,76 €) de pressupost net i  mil cinc-cents noranta-set euros amb seixanta-tres 
cèntims (1.597,63 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 % 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 9.205,39 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida núm. 19.140.151.61923 “treballs estabilització mur C/Sant Miquel” 
del Pressupost municipal. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19140  151  61923 9205.39 TREBALLS ESTABILITZACIO  

MUR C.SANT MIQUEL 
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 CC012019000124. 
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Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa “Construo Construccions Generals, SL”.  
 
S’aprova per unanimitat 
 

CONTRACTACIÓ. SERVEIS 
 

7.2. - SERVEI DE GRUA PER AL MUNTATGE DE PREFABRICATS AL CAMP DE 
FUTBOL DE LA UNIÓ ESPORTIVA OLOT 

 
Núm. de referència : X2019007846     
 
Tipus de Contracte SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 
Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar el servei d’un dia (8 hores) de grua per a la 
col·locació de pòrtics prefabricats de formigó al camp de futbol de la Unió Esportiva 
Olot,  com es desprèn de l’informe de data 26 de febrer de 2019, emès pel Sr. Albert 
Pons Clutaró, arquitecte municipal. 

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

Tercer.- Atès que es valora favorablement el pressupost de l’empresa HERMO. 
PREFABRICADOS DE HORMIGÓN. 

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 HERMO. PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 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 HERMO. PREFABRICADOS DE 
HORMIGÓN 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 
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Vist l’expedient administratiu núm: CC012019000123 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. Albert Pons Clutaró, arquitecte municipal, de 
data 26 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 HERMO. PREFABRICADOS DE HORMIGÓN, amb NIF núm. 
B12034286,  el contracte menor del servei d’un dia (8 hores) de grua per a la 
col·locació de pòrtics prefabricats de formigó al camp de futbol de la Unió Esportiva 
Olot¸ pel preu de quatre mil cinquanta-tres euros amb cinquanta cèntims 
(4.053,50€), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en tres mil tres-cents cinquanta euros (3.350 €) de 
pressupost net i  set-cents tres euros amb cinquanta cèntims (703,50 €) d’IVA calculat 
amb un tipus del 21 % 
 

Tercer.- Els serveis es portaran a terme durant els dos dies hàbils següents a la 
recepció de la notificació d’adjudicació.   
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 4.053,50 € , IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida “conservació edificis esports i lleure” del Pressupost municipal. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19330  342  212000 4053.50 CONSERVACIO EDIFICIS  

ESPORTS I LLEURE 
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 CC012019000123. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empresa HERMO. PREFABRICADOS DE 
HORMIGÓN  
 
S’aprova per unanimitat 
 

7.3. - SERVEIS D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE LES PDA'S DE LA POLICIA 
MUNICIPAL 

 
Núm. de referència : X2019007913  
    
Tipus de Contracte SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 
Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar els serveis d’assistència tècnica de les PDA’s 
de la Policia Municipal,  com es desprèn de l’informe de data 20 de febrer de 2019,  
emès pel Sr. Joan Prat Espuña, responsable del Departament d’Informàtica i Noves 
Tecnologies. 

Segon.-  Atès que es tracta d’un servei esporàdic i puntual. 
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Tercer.- Atès que s’informa favorablement el pressupost de l’empresa SOMINTEC, 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 SOMINTEC 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 SOMINTEC SL i atès que aquesta 
compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del 
contracte. 

Fonament jurídic 

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

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

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

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

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 
 
Vist l’expedient administratiu núm. CC012019000125 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.  Joan Prat Espuña, responsable del 
Departament d’Informàtica i Noves Tecnologies, de  data 20 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 SOMINTEC SL,  amb NIF núm. B55192033, el contracte menor 
dels serveis d’assistència tècnica de les PDA’s de la Policia Municipal, pel preu de 
quatre mil nou-cents vint-i-quatre euros amb quaranta-sis cèntims (4.924,46 €), 
IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en quatre mil seixanta-nou euros amb vuitanta cèntims 
(4.069,80 €) de pressupost net i vuit-cents cinquanta-quatre euros amb seixanta-sis 
cèntims (854,66 €)  d’IVA calculat amb un tipus del 21 % 
 

Tercer.- Els serveis es portaran a terme durant l’any 2019.   
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 4.924,46 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida núm. 19.130.491.220020 “telecomunicacions” del Pressupost 
municipal. 
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Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19130  491  222000 4924.46 TELECOMUNICACIONS 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 CC012019000125. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa SOMINTEC SL 
 
S’aprova per unanimitat 
 

7.4. - CÀNON EXPLOTACIÓ APARCAMENT SUBTERRANI DE LA PLAÇA 
HOSPITAL ANY 2019 

 
Núm. de referència : X2019008253     
 
L’Ajuntament Ple de data 18 de març de 1999 va adjudicar al Sr. Joan Saqués Roca el 
contracte de construcció i explotació d’un aparcament subterrani a la plaça Hospital 
per un termini de 50  anys. 
 
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 21 de març de 2002 va cedir a favor de 
l’empresa GUMIN, SL amb NIF B17154600 els drets i obligacions dimanants del 
contracte esmentat.  
 
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 17 de desembre de 2016 va autoritzar la 
cessió de la concessió de l’aparcament subterrani de la Plaça Mercat del qual és titular 
“Rubau Tarrés, SAU” a favor de l’empresa “Gumin,SL; així mateix va unificar les dues 
concessions (aparcament plaça Mercat o aparcament plaça Hospital) amb la 
denominació :”concessió per a l’explotació de l’aparcament subterrani del Mercat 
d’Olot “ i va aprovar les condicions reguladores que regeixen l’explotació dels dos 
aparcaments, entre les quals el cànon municipal  que des del 20/03/2019 a 19/03/2014 
s’estableix en 48,08 €/plaça/any. 
 
Atès l’informe tècnic de data 20 de novembre de 2015 el número de places de 
l’aparcament subterrani del Mercat d’Olot és de 59 places.  
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012019000133 i antecedents corresponents, la 
regidora-delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Requerir a l’empresa GUMIN, SL amb NIF B17154600 per tal que d’acord 
amb el contracte signat i els antecedents descrits, procedeixi a la liquidació del cànon 
anual de l’aparcament subterrani del Mercat d’Olot (plaça Hospital), corresponent al 
termini des del 20 de març de 2019 al 19 de març de 2020 segons: 
 
-Any 2019: 48,08 € plaça/any x59 places.......................................2.836,75 €   
 
Segon.- L’import esmentat s’ingressarà a la Tresoreria d’aquest Ajuntament en el 
termini màxim de vint dies naturals a comptar des de la data de recepció d’aquest 
acord.  
 
S’aprova per unanimitat 
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7.5. - REVISIÓ PREU DE LA  CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL DOMINI PÚBLIC 

PER A L'EXPLOTACIÓ D'UN APARCAMENT ALS CARRERS LORENZANA, 
CASTELLÀ LLOVERA I DE MARTÍ PARAROLS ('ESTACIÓ D'AUTOBUSOS) 

 
Núm. de referència : X2013007922     
 
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 26 de setembre de 2013 va ratificar l’acord 
adoptat per la Junta de Govern Local del dia 19 de setembre de 2013 d’adjudicació a 
l’empresa “Gumin,SL” de la concessió administrativa d’ús privatiu de domini públic per 
a l’explotació d’un aparcament soterrat als carrers Lorenzana, Castellà LLovera i de 
Martí Pararols (Estació d’Autobusos). En data 12 de desembre de 2014 va entrar en 
funcionament l’aparcament esmentat.  
 
Ateses les clàusules 4.1 i 4.2 pel que fa a la revisió dels cànons d’explotació i atès que 
l’IPCA a 31/12/2018 es fixa en 1,2% i vist l’expedient administratiu núm. 
CCS12013000008 la regidora delegada  d'Organització, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
ESTABLIR, amb efectes del dia 1 de gener de 2019, els cànons de la concessió 
administrtiva d’ús privatiu del domini públic per a l’explotació d’un aparcament soterrat 
als carrers Lorenzana, Castellà Llovera i de Martí Pararols (Estació d’Autobusos), 
adjudicada a favor de l’empresa GUMIN, SL  amb NIF. B14715460; així com 
actualitzar el llindar d’aplicació del cànon variable segons: 
 
-cànon fix plaça de cotxe:......................................30,88 €/any aplicat a 124 places 
-cànon fix plaça de moto.........................................3,09 €/any aplicat a 33 places 
-llindar del cànon variable............................123.492,03 €  
 
S’aprova per unanimitat 
 
7.6. - REVISIÓ PREU CESSIÓ D'ÚS DE L'EDIFICI "TORRE CASTANYS" ANY 2019 

 
Núm. de referència : X2019008274 
 
Codi expedient Generalitat: PO-2019-S29     
 
En data 19 de desembre de 1992 es va signar un conveni entre la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament d’Olot pel qual  se cedeix al Departament de Medi Ambient, 
com a seu dels serveis administratius del Parc Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa, una part de l’edifici “Torre Castanys”, el qual es prorroga tàcitament d’any en 
any amb efectes del dia 1 de gener de 1993; així com les revisions anuals d’acord amb 
l’IPC.  
 
Atès que l’IPC a data 31 de desembre de 2018 es fixa en 1,2%  i atès que la quantitat 
que es va pagar l’any 2018 és de 12.143,87 € i vist l’expedient administratiu núm: 
CC012019000134 i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Procedir a la revisió de preus del conveni subscrit entre aquest Ajuntament i  
la Generalitat de Catalunya –Departament de Medi Ambient- de cessió d’una part de 
l’edifici “Torre Castanys”, per a seu dels serveis administratius del Parc Natural de la 
Zona Volcànica de la Garrotxa; d’acord amb l’IPC fixat en data 31 de desembre de 
2018; segons: 
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-Import de la cessió exercici 2018..........................................12.143,87 € 
-IPC (1,2%)..................................................................................145,73  € 
 
Segon.- Fixar en DOTZE MIL DOS-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB 
SEIXANTA CÈNTIMS (12.289,60 €) l’import per a 2019 de l’esmentada cessió.   
 
S’aprova per unanimitat 
 

7.7. - ADJUDICACIÓ SERVEI DE REALITZACIÓ D'UN ESTUDI PER A LA 
REHABILITACIÓ, LA CAPTACIÓ I MOBILITZACIÓ D'HABITATGE I LOCALS AL 

NUCLI ANTIC D'OLOT 
 
Núm. de referència : X2018036196     
 

Tipus 
Contracte 

SE DE SERVEIS 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 
Criteris MU 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 del Servei de realització d’un estudi per a la 
rehabilitació, la captació i mobilització d’habitatge i locals al Nucli Antic d’Olot. . 
   
El procediment a seguir per l’adjudicació és l’obert, atenent a una pluralitat de criteris 
de valoració i amb intervenció de comitè d’experts, en virtut dels articles 131, 145, 146 
i 156 de la LCSP. 
  
En data 16 de gener de 2019 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. CELOBERT ARQUITECTURA, ENGINYERIA I  URBANISME, SCCL  
2. RAONS PUBLIQUES, SCCL. 
3. PAISAJE TRANSVERSAL, SLL 
  
Vist l’informe emès pel Comitè d’experts, la Mesa de Contractació en sessió pública 
celebrada el dia 14 de febrer de 2019, va realitzar la proposta d’adjudicació a favor de 
CELOBERT ARQUITECTURA, ENGINYERIA I URBANISME, SCCL, amb NIF.  
F65387177, per ser l’empresa que va obtenir la millor puntuació. 
 
En data 19 de febrer de 2019 es va requerir a CELOBERT ARQUITECTURA, 
ENGINYERIA I  URBANISME, SCCL , per tal que presentés tota la documentació 
necessària per procedir a l’adjudicació del contracte, constituís la garantia definitiva 
d’import 600€, en els termes de l’article 150 de la LCSP. 
  
L’empresa CELOBERT ARQUITECTURA, ENGINYERIA I  URBANISME, SCCL, va 
donar compliment al requeriment esmentat dins el termini establert a l’efecte. 

De conformitat amb el punt 3 de l’article 150 de la LCSP i amb la Disposició Addicional 
Segona de la LCSP. 
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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. CCS12018000027, com a regidora delegada 
d’Organització, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següent acord: 
 
Primer.-  ADJUDICAR el contracte del servei de realització d’un estudi per a la 
rehabilitació, la captació i mobilització d’habitatge i locals al Nucli Antic d’Olot, a favor 
de l’empresa CELOBERT,Arquitectura, Enginyeria i Urbanisme, SCCL amb NIF. 
F65387177, pel preu de TRENTA-UN MIL NOU-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS 
AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS (31.959,73 €), IVA inclòs,  que es desglossa en: 
VINT-I-SIS MIL QUATRE-CENTS  TRETZE EUROS (26.413 €) + CINC MIL CINC-
CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS (5.546,73 €) en 
concepte d’IVA. 
 
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. 
 
Tercer.- Les característiques i avantatges de l’oferta adjudicatària respecte de les 
demés ofertes presentades, queden acreditades en  l’informe del Comitè d’Experts de 
data 6 de febrer de 2019  i en l’acta de la reunió de la Mesa de Contractació celebrada 
el dia 14 de febrer de gener de 2019, essent les següents: 

CELOBERT ARQUITECTURA, ENGINYERIA I  URBANISME, SCCL: 

- Criteris de judici de valor: 80 punts 
- Oferta econòmica: 9,77 punts 
 
Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en 
el Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olot.  
 
Quart.- El preu del contracte es pagarà amb càrrec a la partida 
núm.18.200.439.227990 “Actuacions Barri Vell (PIAM)” del Pressupost Municipal, 
d’acord amb els terminis establerts a la clàusula 9 del PCAP.  
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 200200 1900732  Despeses Despeses 19200  439  

227990
18200  439  
227990

31959.7334000ACTUACIONS 
BARRI VE
(PIAM)

ACTUACIONS 
BARRI VELL 
(PIAM)

200300 1900732 Despeses 19200  439  227990 -2040.27 ACTUACIONS BARRI VELL (PIAM) 100 001 001 001 000 000 
 

 
Cinquè.- La durada del contracte s’estableix en 5 mesos, a partir de la formalització 
del contracte, d’acord amb les fases d’execució dels treballs que es detallen a la 
clàusula 5èna del plec de clàusules administratives particulars. 
 
Sisè.- 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.  

Setè.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Perfil del Contractant. 
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Vuitè.-  Requerir a l’empresa CELOBERT ARQUITECTURA, ENGINYERIA I  
URBANISME, SCCL, per tal que en el termini màxim de 15 dies hàbils, següents a la 
recepció de la notificació de l’adjudicació, comparegui a l’Ajuntament d’Olot per a la 
formalització del contracte, de conformitat amb l’article 153.3 de la LCSP. 

Novè.- PUBLICAR la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant. 
 
S’aprova per unanimitat 
 

7.8. - VENDA DE VEHICLES DEL DIPÒSIT MUNICIPAL 
 
CC012019000135 
 
Núm. de referència : X2019008291     
 
Atès l’informe de la Policia Municipal Ref. 53.A12-2018EA000120 que fa referència a 
diversos vehicles i ciclomotors que es troben al dipòsit municipal, els quals han estat 
considerats residus sòlids d’acord amb el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol pel 
qual s’aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora de Residus. 
La relació dels vehicles que es detallen han estat notificats al propietari i transcorregut 
el termini no els han retirat.  
 
Atès que es van demanar ofertes a les empreses “Inter-Car Bas,SL”; 
“Desballestaments La Garrotxa, SLL”; “Nespru Car, SLU” (Desballestaments La 
Selva).  
 
Atès que “Inter-Car Bas, SL” no ha presentat oferta  i que la més favorable de les dues 
empreses restants, és la presentada per “Desballestaments la Garrotxa, SLL”. 
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012019000135 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Procedir a la venda a l’empresa DESBALLESTAMENTS LA GARROTXA, SL 
amb NIF B555262471, per un import de CINC-CENTS EUROS ( 500 €)  dels vehicles i 
ciclomotors que es troben abandonats al dipòsit municipal i  que es detallen a 
continuació, els quals tenen la condició de residu sòlid d’acord amb el Decret Legislatiu 
182009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refòs de la Llei Reguladora de 
Residus. 
 
MARCA MODEL MATRICULA/BASTIDOR 
OPEL CORSA 6458BGX 
CITROEN C15 1297CDK 
VOLKSWAGEN CARABELLE GI4536AH 
PEUGEOT 106 GI2497AX 
TOYOTA AVENSIS GI2969BK 
HYUNDAI  COUPE GI7908AW 
AUDI 100 B4580TX 
PEUGEOT 206 9005BRF 
DERBI VARIANT C8216BLL 
GILERA DN50 C2744BHW 
YAMAHA YQ50 C9077BLS 
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Segon.- L’empresa DESBALLESTAMENTS LA GARROTXA, SL  retirarà les vehicles 
en el termini màxim de tres dies a comptar des de la notificació d’aquets acords; previ 
pagament de la quantitat ofertada. 
 
Terver.- L’empresa DESBALLESTAMENTS LA GARROTXA, SL lliurarà a l’Ajuntament 
d’Olot, una còpia del certificat de destrucció de cadascun dels vehicles i ciclomotors 
relacionats, d’acord amb el que s’estableix en el Reial Decret 20/2017 de 20 de gener.  
 
S’aprova per unanimitat 
 

7.9.1 - CONTRACTACIÓ  ACTUACIÓ "D-CONSTRUCTION" EN EL MARC DEL 
FESTIVAL SISMÒGRAF 2019 

 
Núm. de referència : X2019007323     
 
Antecedents 
 
Dins la programació d’espectacles escènics i musicals prevista pel Festival Sismògraf 
2019, l’Ajuntament ha inclòs l’espectacle anomenat “D-CONSTRUCTION”, de la Cia. 
DYPTIC,  representat per l’empresa HH PRODUCTIES VOF i programada pel dia 27 
d’abril de 2019 al Firal Petit. 
 
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: CC012019000110 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 22 de febrer de 2019,   en el que es motiven les 
necessitats de contractar. 
 
Segon.- CONTRACTAR,  a favor de l’empresa HH PRODUCTIES VOF, amb NIF. 
NL820165724B01,  el contracte que té per objecte l’actuació de l’espectacle “D-
CONSTRUCTION”, de la Cia. DYPTIC,  que es durà a terme el dia 27 d’abril de 2019 
al Firal Petit, en el marc del “Festival Sismògraf ”,  pel preu de set mil tres-cents 
vuitanta-sis euros (7.386 €) Exempt d’IVA. 
 
Tercer.- APROVAR i Disposar la despesa corresponent a l’espectacle “D-
CONSTRUCTION” de la Cia. DYPTIC i efectuar-ne el pagament a l’empresa HH 
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PRODUCTIES VOF, amb NIF. NL820165724B01,  per import de set mil tres-cents 
vuitanta-sis euros (7.386 €), exempt d’IVA. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19400  334  227991 7386 ACTUACIONS SISMOGRAF 100 001 001 001 000 000 

 
Quart.- El preu del contracte es pagarà amb càrrec a la partida  19.400.334.227991 
“actuacions Sismògraf” del Pressupost municipal. 
 
Cinquè.- Notificar el present acord a l’empresa  HH PRODUCTIES VOF. 
 
Sisè.- L’empresa HH PRODUCTIES VOF  adjuntarà una còpia d’aquest acord a la 
factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012019000110. 
 
S’aprova per unanimitat 
 
7.9.2. - CONTRACTACIO ACTUACIO ESPECTACLE "TO BE ANNOUNCED" EN EL 

MARC DEL FESTIVAL SISMÒGRAF 2019 
 
Núm. de referència : X2019007545     
 
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 anomenat “TO BE ANNOUNCED” de la Cia 
LÉXICO PROJECT COLLECTIVE, representada per l’ASOCIACIO CULTURAL 
CLIMAMOLA i programada pel dia 25  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). 
 
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. CC012019000113 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  23 de febrer de 2019,  en el que es motiven les 
necessitats de contractar. 
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Segon.- CONTRACTAR,  a favor de l’ ASSOCIACIO CULTURAL CLIMAMOLA ,  
amb NIF. G63850283,  el contracte que té per objecte l’actuació  de l’espectacle “TO 
BE ANNOUNCED” de la Cial LÉXICO  PROJECT COLLECTIVE, .que es durà a terme 
el dia 25 D’’abril de 2019, al Teatre Principal en el marc del “Festival Sismògraf ”,  pel 
preu de deu mil euros (10.000 €) IVA inclòs. 
 
Tercer.- APROVAR i Disposar la despesa corresponent a l’espectacle “TO BE 
ANNOUNCED” de la Cia. LÉXICO PROJECTE COLLECTIVE i efectuar-ne el 
pagament a l’empresa ASSOCIACIO CULTURAL CLIMAMOLA, amb NIF. G63850283, 
per import de   vuit mil dos-cents seixanta-quatre euros amb quaranta-sis cèntims 
(8.264,46 €)  amb un IVA del 21%; mil set-cents trenta-cinc euros amb cinquanta-
quatre cèntims (1.735,54 €), resultant una quantitat total a pagar de deu mil euros 
(10.000 €), IVA inclòs. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19400  334  227991 10000 ACTUACIONS SISMOGRAF 100 001 001 001 000 000 
 

Quart.- El preu del contracte es pagarà amb càrrec a la partida  19.400.334.227991 
“actuacions Sismògraf” del Pressupost municipal. 
 
Cinquè.- Notificar el present acord a l’ ASSOCIACIO CULTURAL CLIMAMOLA 
 
Sisè.- L’ASSOCIACIO CULTURAL CLIMAMOLA. adjuntarà una còpia d’aquest acord 
a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012019000113. 
 
S’aprova per unanimitat 
 
7.9.3. - CONTRACTACIÓ ACTUACIÓ ESPECTACLE "RARE BIRDS" EN EL MARC 

DEL FESTIVAL SISMÒGRAF 2019 
 
Núm. de referència : X2019007547     
 
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 anomenat “RARE BIRDS”  representat per 
l’ASSOCIATION UN LOUP POUR L’HOMME  i programada pel dia 26 d’abril de 2019 
a la Plaça de Braus. 
 
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: CC012019000114 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 22 de febrer de 2019,  en el que es motiven les 
necessitats de contractar. 
 
Segon.- CONTRACTAR,  a favor de l’ASSOCIATION UN LOUP POUR L’HOMME, 
amb NIF. 498115062000032 el contracte que té per objecte l’actuació de l’espetacle 
“RARE BIRDS” que es durà a terme el dia 26d’abril de 2019 , a la Plaça de Braus en 
el marc del “Festival Sismògraf ”,  pel preu d’ onze mil euros (11.000 €), IVA inclòs. 
 
Tercer.- APROVAR i Disposar la despesa corresponent a l’espectacle “RARE BIRDS” 
i efectuar-ne el pagament a  l’ASSOCIATION UN LOUP POUR L’HOMME, amb NIF. 
498115062000032, per import de  deu mil quatre-cents vint-i-sis euros amb cinquanta-
quatre cèntims (10.426,54 €) amb un IVA del 5,5 % cinc-cents setanta-tres euros amb 
quaranta-sis cèntims (573,46 €),-€)  , resultant una quantitat total a pagar d’onze mil 
euros (11.000 €),  IVA inclòs. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19400  334  227991 11000 ACTUACIONS SISMOGRAF 100 001 001 001 000 000 
 

 
Quart.- El preu del contracte es pagarà amb càrrec a la partida  19.400.334.227991 
“actuacions Sismògraf” del Pressupost municipal. 
 
Cinquè.- Notificar el present acord a l’ASSOCIATION UN LOUP POUR L’HOMME 
 
Sisè.- L’ASSOCIATION UN LOUP POUR L’HOMME adjuntarà una còpia d’aquest 
acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient 
CC012019000125 
 
S’aprova per unanimitat 
 

7.10. - APROVACIÓ CONTRACTE DE RECOLZAMENT TECNOLOGIC ENTRE 
L'AJUNTAMENT D'OLOT I EL "INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA JAUME 

ALMERA" 
 
Núm. de referència : X2019007548     
 
Tipus de Contracte:OT ALTRES 
Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 
Criteris NO SENSE CRITERI 
 
Antecedents: 

Per acord de la Junta de Govern Local de data 20 de desembre de 2018,  es va 
aprovar l’expedient de contractació administrativa per adjudicar, mitjançant concurs de 
projectes, els serveis de redacció del projecte i direcció d’obres de construcció 
de l’edifici “Espai Cràter”. 
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En conseqüència, l’Ajuntament d’Olot ha cregut necessari disposar d’un guió de 
continguts que permeti a l’adjudicatari (museògraf) dissenyar la distribució 
museogràfica tenint en compte criteris científics i de discurs.  
 

En conseqüència, i amb aquesta finalitat, s’ha considerat necessari formalitzar un 
contracte de recolzament científic entre el “Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume 
Almera de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciónes Cientíticas” i 
l’Ajuntament d’Olot.  
 

D’acord amb l’informe tècnic emès en data 1 de març de 2019,  pel coordinador de 
l’Espai Cràter i Tècnic de l’Ajuntament d’Olot, Sr. Xevi Collell Colomer. 
 

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. CC012019000115 i antecedents corresponents, 
com a  regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el contracte de recolzament tecnològic entre l’Ajuntament d’Olot i el 
“Instituto de Ciencias de la Tierra Jaume Almera (ICTJA) de la Agencia Estatal 
Consejo Superior de Investigaciónes Cientíticas (CSIC)”, que té per objecte 
l’assessorament per definir les continguts essencials en matèria vulcanològica 
dins de la proposta del projecte museogràfic “Espai Cràter”, d’acord amb els 
termes i condicions que consten en el l’annex a la present proposta. 
 

Segon.- Aprovar i Disposar la despesa corresponent als serveis d’assessorament per 
definir els continguts essencials en matèria vulcanològica dins la proposta del projecte 
museogràfic “Espai Cràter”, que portarà a terme per part del CSIC, a través del ICTJA, 
clausulat, per import de vuit mil nou-cents seixanta-sis euros amb deu cèntims 
(8.966,10€) IVA inclòs. 
 
Aquest import es desglossa en 7.410,00€, de base imposable i 1.556,10€, en concepte 
d’IVA calculat al tipus del 21%. 
 

Amb càrrec a la partida 19.140.151.227062 “serveis espai cràter” del Pressupost 
municipal. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19140  151  227062 8966.10 SERVEIS ESPAI CRATER 100 001 001 001 000 000 

 

Tercer.- Notificar el present acord a : “Agencia Estatal Consejo Superior  de 
Investigaciones Cientificas, MP” i l’Instituto de Ciencias  de la Tierra Jaume Almera”. 
 

Quart.- Facultar al Sr. Alcade-President  de la Corporació per a la signatura del 
contracte. 
 
S’aprova per unanimitat 
 

7.11. - SERVEIS PER A LA COORDINACIÓ I FACILITACIÓ DEL PROCÉS 
PARTICIPATIU  PER A LA DEFINICIÓ DELS USOS I SERVEIS DE L'ESPAI 

CRÀTER 
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Núm. de referència : X2019008035     
 

Tipus de Contracte SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 
Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar els serveis per a la coordinació i facilitació del 
procés participatiu (cocreació) per a la definició dels usos i serveis de l’”Espai Cràter”, 
com es desprèn de l’informe de data 4 de març de 2019,  emès pel Sr. Xevi Collell 
Colomer, tècnic de l’Ajuntament d’Olot .Coordinador  de l’Espai Cràter. 

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

Tercer.- Atès que s’informa favorablement el pressupost presentat per l’empresa 
COPERFIELD FOR SOCIAL GOOD, SL . 

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

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 COPERFIELD FOR SOCIAL GOOD, 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 COPERFIELD FOR SOCIAL GOOD, SL  
i atès que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la 
prestació objecte del contracte. 

Fonament jurídic 

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

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

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

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

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 
 
Vist l’expedient administratiu núm. CC012019000129 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. Xevi Collell Colomer, tècnic de l’Ajuntament 
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d’Olot Coordinador  de l’Espai Cràter,  de data 1 de març 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 COPERFIELD FOR SOCIAL GOOD, SL , amb NIF núm. 
B65751752, el contracte menor de serveis per a la coordinació i facilitació del procés 
participatiu (cocreació), amb la finalitat de tenir en compte el coneixement i la voluntat 
de la població local alhora de definir alguns usos i serveis de l’”Espai Cràter”,  pel preu 
de  tretze mil tres-cents deu euros (13.310 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en onze mil euros (11.000 €) de pressupost net i dos mil 
tres-cents deu euros (2.310 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 % 
 

Tercer.- Els serveis es portaran a terme des del 18 de març fins a 31 de maig de 2019.   
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 13.310 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida 19.140.151.227062 “Espai Cràter” del Pressupost municipal. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19140  151  227062 13310 SERVEIS ESPAI CRATER 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 CC012019000129. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses que han presentat pressupost. 
COPERFIELD FOR SOCIAL GOOD, SL 
 
S’aprova per unanimitat 
 

CONTRACTACIÓ. SUBMINISTRAMENTS 
 

7.12. - SUBMINISTRAMENT LLICENCIES OFFICE365 
 

 
Tipus de Contracte: SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 
Criteris NO SENSE CRITERI 
 
Núm. de referència : X2019006851     
 
Antecedents 
 
Primer.- Atès que l’Ajuntament d’Olot requereix contractar el subministrament de 100 
llicències Office365 per tal d’actualitzar les aplicacions office de l’Ajuntament, com es 
desprèn de l’informe de data 11 de febrer de 2019, emès pel Sr. Joan Prat Espuña, 
Responsable del Departament d’Informàtica i Noves Tecnologies de l’Ajuntament 
d’Olot. 
 
Segon.-  Atès que es tracta d’un subministrament esporàdic i puntual. 
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar aquest 
subministrament: 
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- ESTANYS BLAUS SL 
- ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS SL 
- OUTENUVE SL 
 
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per 
l’empresa ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS 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 no consta que s’hagin adjudicat a l’empresa ABAST SYSTEMS & 
SOLUTIONS SL, subministraments 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 ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS SL 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 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (LCSP) formula del contracte de subministrament. 
 
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: CC012019000080 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. Joan Prat Espuña, Responsable del 
Departament d’Informàtica i Noves Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot, de data 11 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 ABAST SYSTEMS & SOLUTIONS SL, amb NIF núm. B59104612, 
el contracte menor de subministrament de 100 llicències Office365 per tal d’actualitzar 
les aplicacions office de l’Ajuntament, pel preu de deu mil cinc-cents vuitanta-tres 
euros amb tretze cèntims (10.583,13 €), IVA inclòs. 
 
L’esmentat preu es desglossa en vuit mil set-cents quaranta-sis euros amb trenta-nou 
cèntims (8.746,39 €) de pressupost net i mil vuit-cents trenta-sis euros amb setanta-
quatre cèntims (1.836,74 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21%. 
 
Tercer.- El subministrament i drets es portaran a terme per un període d’1 any a partir 
de l’adjudicació del contracte. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 10.583,13 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida del pressupost municipal: 
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Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19120  491  220020 10583.13 MANTENIMENT I SUPORT  

INFORMATIC 
120 001 001 001 000 000 

 
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 que 
aquesta haurà d’incloure una còpia d’aquest acord o fer-hi constar el número 
d’expedient CC012019000080. 
 
S’aprova per unanimitat 
 

8.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 
 

Núm. de referència : X2019008287     
 
En relació a l’expedient CPG22019000022 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. 19/008 per un import de 
547.874,50 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 99999 547874.8 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat 
 

9.1. - APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DEL SERVEI D'AIGUA I CLAVEGUERAM DEL 
QUART TRIMESTRE 2018 

 
Núm. de referència : X2019007591     
 
En relació a l’expedient IG192019000002 nom de SOREA SA amb NIF A08146367 
corresponent a la liquidació del servei d’aigua i clavegueram del 4t trimestre de 2018 i 
vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat  
d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’import liquidat en concepte de cànon a ingressar pel subministrament 
d’aigua potable 4t trimestre 2018: 65.320,80 €. 
 
Segon: Aprovar l’excedent de tarifes d’aigua 4t trimestre 2018 (a favor de Sorea):  
4.376,75 €. 
 
Tercer.- Aprovar l’import liquidat en concepte de taxa clavegueram 4t trimestre 2018: 
56.472,00 €. 
 
Quart.- Aprovar l’import liquidat en concepte de drets de connexió període 2018/04: 
5.820,00 €. 
 
Cinquè.- Aprovar el cost de les taxes de la Generalitat “ CIH “ i “ C. A. “ en concepte 
d’edificis municipals, corresponents al període 2018/04: 12.515,48 €. 
 
Sisè.- Aprovar l’import de 69,61 € corresponent al cost a suportar pel període 4t 
trimestre 2018 per l’Ajuntament d’Olot, amb càrrec al Fons Social de Solidaritat creat 
entre SOREA SA (50%) i el mateix Ajuntament (50%). 
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L’esmentat Fons, així com el Protocol regulador de mesures contra la pobresa 
energètica i la vulnerabilitat econòmica entre l’Ajuntament d’Olot i SOREA, SA va ser 
aprovat per Decret d’Alcaldia de data 27/11/2015 i ratificat per acord de Junta de 
Govern de data 03/12/2015. 
 
S’aprova per unanimitat 
 

10.1. – PROJECTE DE RENOVACIÓ AMB AMPLIACIÓ DE LA LÍNIA DE 
CLAVEGUERAM DEL CARRER DELS SASTRES, CARRER DE SANT ROC I 

PLAÇA MAJOR.- PROPOSANT APROVAR INICIALMENT 
 
Núm. de referència : X2019008323     
 
Vist el projecte de renovació amb ampliació de la línia de clavegueram del carrer dels 
Sastres, carrer de Sant Roc i Plaça Major, redactat pel director de l’àrea 
d’Infraestructura i Urbanisme, senyor Ramon Prat Molas en data febrer de 2019, que 
té per objecte definir les obres de renovació, amb ampliació, del clavegueram del 
carrer dels Sastres (tram del carrer Om fins el carrer Sant Roc), del carrer Sant Roc i 
de la Plaça Major, fins l’embrocament al pou de registre existent de la capçalera del 
carrer Serra Ginesta. 

Vist l’art. 37, 38 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

En relació a l’expedient UPOM2019000006, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat de Serveis urbans, Espai públic i 
infraestructures i obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el projecte de renovació amb ampliació de la 
línia de clavegueram del carrer dels Sastres, carrer de Sant Roc i Plaça Major, 
redactat pel director de l’àrea d’Infraestructura i Urbanisme, senyor Ramon Prat Molas 
en data febrer de 2019. 
 
SEGON.- SOTMETRE el present acord a informació pública pel termini de TRENTA 
DIES, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis de la 
corporació i al web de l’Ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat 
 

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

PROPOSANT APROVAR DEFINITIVAMENT 
 
Núm. de referència : X2019001531     
 
Vist que la Junta de Govern Local de data 17 de gener de 2019 va adoptar, entre 
d’altres, l’acord d’aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu per l’adequació del 
camp de futbol municipal del Pla Dalt al terme municipal d’Olot, redactat per l’enginyer 
tècnic Agrícola, Víctor Payró Milan, en data gener de 2019. 
 
Vist que el referit projecte es va exposar al públic pel termini de trenta dies en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 14 de data 21 de gener de 2019. 
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Vist que durant el termini en el qual ha estat exposat al públic no s’han presentat 
al·legacions ni suggeriments de cap tipus. 
 
Vist l’art. 37 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
En relació a l’expedient UPOM2019000003, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat de Serveis urbans, Espai públic i 
infraestructures i obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte bàsic i executiu per l’adequació 
del camp de futbol municipal del Pla Dalt al terme municipal d’Olot, redactat per 
l’enginyer tècnic Agrícola, Víctor Payró Milan, en data gener de 2019. 
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al web de 
l’ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat 
 

12.1. - SUBVENCIÓ.- PROPOSANT SOL·LICITAR A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 
DINS EL PROGRAMA DE FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL 

PER A L’ANY 2019 
 
Núm. de referència : X2019007949     
 
La Diputació de Girona té aprovades les bases i convocatòria de subvencions del Fons 
de cooperació econòmica i cultural per a l’any 2019.  
 
Vist que l’import total de la subvenció és de 556.736,00€, tenint en compte el fons de 
cooperació municipal, el fons de cooperació cultural, el fons per les actuacions en 
camins i el fons per a facilitar l’accés a les noves tecnologies. 
 
Vist que l’import de subvenció que li correspon al nostre Ajuntament per despeses 
d’inversions i culturals és de 556.736,00€, havent-se de destinar el 85% al finançament 
d’inversions municipals o despeses corrents en serveis de caràcter obligatori i el 15% 
pel finançament  de despeses culturals.  
 
Així mateix, s’inclouen dos fons complementaris, addicionals, un per finançar projectes 
que facilitin l’accés a les noves tecnologies per import de 10.080,00€, i l’altre que es 
destina al finançament d’actuacions en camins per import de 1.000,00€. 
 
Vist que l’Ajuntament d’Olot vol concórrer a l’esmentada convocatòria en la línia 
referida a despeses en inversions reals amb el projecte executiu de remodelació 
del Firal, redactat per Bach arquitectes, SLP, XAA-Xavi Bayona i Lluís Pauné. 
 
Vist que pel que fa als dos fons addicionals, l’Ajuntament d’Olot vol concórrer a 
l’esmentada convocatòria amb: 
 

 Millora camí del barri del morrot fins a la zona esportiva del Pla de Baix, 
per actuacions en camins. 
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 Actuacions de millora en el Centre de Procés de Dades: servidors i sistemes 

d’emmagatzematge, per facilitar l’accés a les noves tecnologies. 
 
L’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot, com a organisme autònom local, creat per 
l’Ajuntament d’Olot, vol concórrer a l’esmentada convocatòria en la línia referida a 
despeses culturals gestionant el 15% del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 
(81.848,40€), que es destinarà a l’activitat cultural de la ciutat d’Olot programada per 
l’Institut de Cultura, d’acord amb la memòria adjunta. 
 

Vist l’expedient administratiu SUR12019000002 i antecedents corresponents, el 
regidor delegat de l’Àrea d’Urbanisme, Infraestructura i Obra Pública, proposa a 
la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- SOL·LICITAR a la Diputació de Girona un ajut de 556.736,00€ dins el “Fons 
de Cooperació econòmica i cultural per a l’any 2019”, que es destinaran a les 
actuacions esmentades en la part expositiva del present acord.  
 
SEGON.- FACULTAR l’Alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
TERCER.- TRASLLADAR aquest acord a la Diputació de Girona, amb tota la 
documentació necessària per a la seva sol·licitud. 
 
S’aprova per unanimitat  
 

13.1. – CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR EN TESTER AL CARRER 
SANT CRISTÒFOR, 29 

 
Núm. de referència : X2018015503 

 
AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per CONSTRUCCIÓ 
D'HABITATGE UNIFAMILIAR EN TESTER, al C DE SANT CRISTÒFOR N.29 , del 
municipi d’Olot.  
 
Identificació de l’expedient: OMA32018000054   
Situació: C DE SANT CRISTÒFOR N.0029  
UTM: : 8402402 
 
1.- En data 21/05/2018, **** amb DNI: **** presenta projecte d’obres majors per 
CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR EN TESTER, amb situació al carrer C 
DE SANT CRISTÒFOR N.29, d’Olot. 
 
2.- En data 27/02/2019 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 urbà consolidat. Zona suburbana d’intensitat 3 
(clau 11.3) 
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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 **** amb DNI: ****, llicència d’obres (OMA32018000054), per 
CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR EN TESTER, amb situació al C DE 
SANT CRISTÒFOR N.0029, del municipi d’Olot. 
 
SEGON. Informar que no podran inciar-se les obres en tant no es doni compliment als 
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències 
d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran 
les corresponents actuacions sancionadores.  
 
TERCER. El termini per començar les obres és de 12 mesos i el termini per acabar-les 
és de 24 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir 
qualsevol d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no 
s’han acabat les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a 
l’ordenament urbanístic vigent.  
 
QUART.Donar compte de l’ingrès de les liquidació/ns que es detalla/en 
seguidament: CRA2019600014     
 
Liquidació de Drets i Garanties: 
 

Drets 
 
Per: Un pressupost de: 208614.00 euros  
1 Connexions desguassos habitatges 
1 Guals 
2 Tanca provisional 
 
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

208614.00 6798.95 0 6798.95 525.30 7324.25 
 

Garanties: 
   
   mov terres + rep pav + gest res: 600.00 euros 

 
Total Liquidació Euros 
Per Drets 7324.25 
Per Garanties  600.00 

 
CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats. 
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Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada 
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local 
en sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de 
Govern Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010. 
 
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat 
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al 
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el 
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin. 
 
3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a 
l’interessat de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el 
propi interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta 
petició. 
 
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la 
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos 
així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i 
podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de 
l’Ajuntament, amb càrrec a l’interessat. 
 
5.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar, una pròrroga del termini d’inici i/o final 
de l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui. 
De no existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència 
assenyalat a l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar 
les obres. 
 
6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no 
podran envair l’espai públic. 
 
7.- Els desguassos interiors de l’edifici hauran de contenir el corresponent sifó inodor. 
 
8.- Es prohibeix practicar als soterranis qualsevol obra que afecti la via pública o 
terrenys del seu domini. 
 
9.- No es permet que com a conseqüència de l’execució de les obres, s’embrutin els 
embornals de la via pública, essent obligació del promotor l’adopció de les mesures 
adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de 
la fiança dipositada en concepte de moviment de terres o runes i reposició de 
paviments. 
 
10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model, 
rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la 
corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de 
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència. 
 
11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi 
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la 
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís, 
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en 
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal. 
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12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o 
que afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de 
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les 
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació 
vigent. 
 
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les 
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà 
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les 
prestacions de la Seguretat Social. 
 
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la 
corresponent llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals 
que causi. 
 
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li 
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En 
cas d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les 
sancions que corresponguin. 
 
Condicions particulars 
 
1. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: 1) Document signat per contractista o 
contractistes assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra, així com documentació 
que acrediti la seva condició de contractista. 2) Document signat per arquitecte tècnic 
assumint la direcció de l’execució de l’obra.  
 
2. Els responsables de l’obra es faran càrrec de comunicar amb antelació l’inici de 
l’obra a la Policia Municipal i s’observaran les indicacions que pugui disposar en 
relació a les condicions de seguretat i senyalització de l’ocupació de la via pública 
prevista, que correrà a càrrec del promotor i contractista de l’obra. Es compliran les 
normes de l’Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública aprovada el 27/04/95.  
Es preveu que la bastida a col·locar ocupi part de la calçada del carrer de Sant 
Cristòfor. Caldrà que aquesta part de la bastida disposi de llums vermells encesos a la 
nit i elements de senyalització molt vistosos també de dia. Es protegirà la zona amb 
cons des d’uns metres abans per advertir als conductors de l’existència de l’obstacle.  
Al carrer de Sant Cristòfor, els responsables de l’obra s’han de fer càrrec de col·locar 
la següent senyalització: disc de perill obres, disc de perill calçada estreta, disc de 
limitació d’amplada a 2 metres i disc de limitació de velocitat a 20 Km/hora.  
Caldrà que col·loquin rètols a la vorera est del carrer de Sant Cristòfor indicant que els 
vianants han de circular per la vorera oposada, atès que no hi ha espai suficient per a 
construir-ne una vorera provisional.  
La bastida a col·locar ocupant part de la vorera del carrer del pintor J Masillach no 
representarà cap problema per la seguretat viària, atès que la vorera és suficientment 
ampla en aquesta zona.  
Quan sigui necessari descarregar material de l’obra, es farà sempre des del carrer del 
pintor J Masillach, especialment pel que fa als camions de formigó, amb ocupació d’un 
carril de circulació. Un operari haurà de regular el trànsit en aquest punt. En 
operacions de llarga durada, prèvia petició a través de la pàgina web de la Policia 
Municipal, es podria autoritzar el tancament d’un dels sentits de circulació del carrer 
del pintor J Marsillach, col·locant la senyalització que s’indiqui.  
 
3. Al finalitzar les obres que afectin les façanes de carrer de l’edifici, o part davantera 
de la coberta, caldrà retirar l’ocupació de la via pública. Amb antelació, es comunicarà 
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la data a l’Ajuntament d’Olot, que procedirà a establir la taxa per ocupació que 
correspongui segons superfície i dies de l’ocupació d’acord amb el previst a les 
Ordenances fiscals.  
 
4. Es preservaran les vistes des del pati i la terrassa projectada al predis veïns d’acord 
amb les condicions que estableix la legislació de Dret Civil, sense perjudici d’acord 
mutu entre propietaris.  
 
5. Les característiques i dimensions de les tanques de parcel·la hauran d’observar les 
condicions de l’article 158 del POUM.  
 
6. Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de la 
via pública.  
 
7. S’imposa una fiança de 600,00 € per garantir la neteja i/o reposició de paviments de 
la via pública que puguin afectar-se per l’execució de l’obra, especialment pels treballs 
de moviment i transport de terres o runes previstos. Aquesta fiança també ha 
d’assegurar la correcta gestió de residus generats per l’obra. La fiança s’haurà de 
dipositar en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de 
notificació de la concessió de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta llicència queda 
supeditada a l’ingrés de la fiança en el termini esmentat.  
 
8. D’acord amb l’article 75.1 del Decret 64/2014 pel qual s’aprova el Reglament sobre 
la protecció de la legalitat urbanística, per a la primera utilització i ocupació de l’edifici, 
la persona promotora ha de comunicar prèviament la finalització de les obres a 
l’ajuntament. La comunicació ha d’anar acompanyada del certificat final d’ obra expedit 
per la direcció facultativa de les obres en què han de constar els fets següents: a) Data 
de finiment de les obres. b) Que les obres han estat executades de conformitat amb el 
projecte tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la 
llicència urbanística atorgada. c) Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de 
conformitat amb l’ús autoritzat.  
 
9. Per la concessió de la llicència de primera utilització serà necessari presentar 
certificat emès per empresa acreditada legalment que certifiqui la correcta gestió de 
residus d’acord amb les condicions de l’Ordenança General de Gestió de Residus 
aprovada el 15/03/02 i modificada el 28/07/2005. El certificat també haurà d’incloure la 
gestió de les terres a recol·locar d’acord amb les previsions de l’Estudi de gestió de 
residus del projecte d’edificació, segons estableix l’article 15.2 de la Modificació del 
Decret 89/2010 (PROGROC).  
 
10. D’acord amb el Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari aprovat per Real 
Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, i el Reial Decret 417/2006, de 7 d'abril, pel 
qual es desenvolupa el text refós de la Llei del cadastre immobiliari, el termini per 
declarar l’alteració cadastral és de 2 mesos a partir del dia següent a la data de 
finalització de l’obra. A aquests efectes caldrà adreçar-se a l’Oficina d’atenció al 
ciutadà (OAC) de l’Ajuntament d’Olot. Cal aportar la següent documentació: 1) Plànol 
de situació i d'emplaçament, 2) Plànols definitius de cada planta, 3) Certificat final 
d'obra, 4) Fotografia/es de la/les façana/es (10x15), 5), fotocòpia DNI del titular i 6) 
Fotocòpia de les escriptures de propietat de la finca, (si cal). Tota la documentació es 
pot adjuntar en format digital, o enviar-ho a cadastre@olot.cat. . 
 
S’aprova per unanimitat 
 

13.2. – CONCEDIR LLICÈNCIA PER RESTITUCIÓ A L’ESTAT INICIAL DE 
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MOVIMENTS DE TERRES I MURS EN UNA PISCINA EN SOTERRANI AL MAS CAL 
NINYO. 

 
Núm. de referència : X2018006746 
 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per RESTITUCIÓ A L’ESTAT 
INICIAL DE MOVIMENTS DE TERRES I MURS EN UNA PISCINA EN SOTERRANI, 
situat al Mas Cal Ninyo de Batet de la Serra.  
 
Identificació de l’expedient: OMA32018000026   
Situació: LLOC MAS CAL NINYO N.0001  
 
1.- En data 14/02/2018, **** amb DNI ****, presenta projecte d’obres majors per 
RESTITUCIÓ A L’ESTAT INICIAL DE MOVIMENTS DE TERRES I MURS EN UNA 
PISCINA EN SOTERRANI, situat al Mas Cal Ninyo de Batet de la Serra, del terme 
municipal d’Olot, (referència cadastral 001000200DG56H), segons projecte redactat 
per l’arquitecte **** 
 
2.- En data 8/02/2019 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.  
 
3.- En data  5/03/2019 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 no urbanitzable, Espai Altiplà Basàltic de Batet, 
inclòs en el Catàleg de Masies i Cases rurals, fitxa 37. 
 
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 ****, llicència d’obres (OMA32018000026), per 
RESTITUCIÓ A L’ESTAT INICIAL DE MOVIMENTS DE TERRES I MURS EN UNA 
PISCINA EN SOTERRANI, situat al Mas Cal Ninyo de Batet de la Serra, del terme 
municipal d’Olot, (referència cadastral 001000200DG56H), segons projecte redactat 
per l’arquitecte **** 
 
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.  
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TERCER. El termini per començar les obres és de 1 mes i el termini per acabar-les és 
de 2 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. Notificar el present acord als interessats. 
 
Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada 
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local 
en sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de 
Govern Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010. 
 
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat 
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al 
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el 
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin. 
 
3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a 
l’interessat de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el 
propi interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta 
petició. 
 
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la 
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos 
així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i 
podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de 
l’Ajuntament, amb càrrec a l’interessat. 
 
5.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar, una pròrroga del termini d’inici i/o final 
de l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui. 
De no existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència 
assenyalat a l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar 
les obres. 
 
6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no 
podran envair l’espai públic. 
 
7.- Els desguassos interiors de l’edifici hauran de contenir el corresponent sifó inodor. 
 
8.- Es prohibeix practicar als soterranis qualsevol obra que afecti la via pública o 
terrenys del seu domini. 
 
9.- No es permet que com a conseqüència de l’execució de les obres, s’embrutin els 
embornals de la via pública, essent obligació del promotor l’adopció de les mesures 
adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de 
la fiança dipositada en concepte de moviment de terres o runes i reposició de 
paviments. 
 
10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model, 
rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la 
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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. 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 signat i visat, i la designació del 
coordinador de seguretat i salut, abans de l’inici de les obres.  
 
3. A la sol·licitud d’inspecció per part dels Serveis d’Inspecció Municipals un cop 
finalitzades les obres de restitució a l’estat inicial, previ a l’arxiu de l’expedient de 
disciplina urbanística amb número URG12017000099.  
 
4. Al compliment amb caràcter general, de les disposicions generals del Pla Especial 
del Catàleg de Masies i Cases rurals d’Olot i del Pla Especial de la Zona Volcànica de 
la Garrotxa.   
 
S’aprova per unanimitat 
 

14.1. – PROPOSANT CONCEDIR LLICÈNCIA AMBIENTAL A AUTOMOCIÓ 
SERVEIS DEL NORD-EST SL PER OBRIR UN TALLER DE VEHICLES, AMB 

PLANXA I PINTURA A L’AV. EUROPA 1. 
 
Núm. de referència : X2018027806     
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El dia 7 de setembre de 2018, NRE 2018014802, es va presentar a l’ajuntament la 
sol·licitud de llicència ambiental, amb la documentació corresponent, per legalitzar la 
següent activitat: 
 
Titular Automoció Serveis del Nord-Est SL 
Activitat Taller de vehicles amb planxa i pintura 
Adreça Av. Europa 1 
Municipi Olot 
 
La tramitació d’aquesta llicència, segons consta en l’expedient, s’ha realitzat de 
conformitat amb el que determinen la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i 
control ambiental de les activitats i la normativa que la desenvolupa per a aquelles 
activitats englobades en l’Annex II, i s’han sol·licitat els informes preceptius als Serveis 
Tècnics de la Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental (PCAA) i de la Generalitat de 
Catalunya, segons correspongui.  
 
En el tràmit d’informació pública (BOP núm. 217 de 13 de novembre de 2018) i 
informació als veïns immediats, no s’ha formulat cap tipus d’al·legació.  
 
D’acord amb l’informe favorable emès per la Ponència Comarcal d’Avaluació 
Ambiental (PCAA) el dia 3 de desembre de 2018 es desprèn que no existeix cap 
obstacle que impedeixi desenvolupar l’activitat a dalt esmentada. 
 
En data 10 de gener de 2019 es dictà proposta de resolució, que fou notificada a 
l’interessat, a la Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental (PCAA), i als òrgans que 
havien emès l’informe preceptiu, a l’efecte que hi poguessin presentar al·legacions, 
sense que n’hi hagin presentat. 
 
De conformitat amb els Títols III, VII i VIII de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, i el 
Decret 136/1999, de 18 de maig, en tot el seu contingut que sigui aplicable. 
 
En relació a l’expedient AC012018000003, d’acord amb el decret d’alcaldia dictat el dia 
26 de juny de 2015, del qual se’n va donar compte en el Ple Extraordinari del dia 2 de 
juliol de 2015, de delegació d’atribucions a la Junta de Govern Local, el regidor delegat 
de l’Àrea de Medi Ambient, proposa a la Junta de Govern Local adoptar els següents 
acords: 
 
Primer: Concedir a  
 
Titular Automoció Serveis del Nord-Est SL 
Activitat Taller de vehicles amb planxa i pintura 
Adreça Av. Europa 1 
Municipi Olot 
 
la llicència ambiental municipal d’acord amb l’informe favorable de la PCAA, de 3 de 
desembre de 2018. Aquest informe favorable s’integra com a Annex a aquesta 
resolució. 
 
Segon: Pel que fa als aspectes ambientals, condicionar l’efectivitat de la present 
llicència a complir els aspectes detallats en l’article 49 de la Llei 20/2009, que li siguin 
d’aplicació, així com les mesures que figuren en la documentació presentada i les 
mesures addicionals que figuren en l’informe favorable de la PCAA del dia 3 de 
desembre de 2018.  
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Aquest informe es pot descarregar des de la web de l’Ajuntament d’Olot: 
www.olot.cat/ cal entrar a “tràmits”, “tràmits online” i “validació de documents”, 
introduir el codi COVE (Codi de Verificació) 17bee525-dec5-4a9f-a854-
15fe6633eff0 i tot seguit clicar “verificar” i “veure el document” 
 
Tercer: L’activitat s’ha de sotmetre a un control ambiental inicial previ a la posada en 
funcionament, per part d’una entitat col·laboradora de l’administració ambiental. 
L’acta de control, que ha de ser presentada a l’ajuntament en el termini màxim d’un 
mes a comptar del finiment del control, habilita per exercir l’activitat. En el cas que 
l’activitat no se sotmeti a aquest control en el termini de quatre anys, la llicència 
ambiental caduca.  
 
Quart: Per tal de garantir l’adequació permanent de l’activitat a les determinacions 
legals i les fixades en la llicència, es sotmetrà  l’activitat autoritzada a controls 
periòdics cada sis anys, el primer comptat a partir del control inicial favorable. Aquest 
control periòdic l’haurà de dur a terme una entitat col·laboradora de l’administració 
ambiental.  
 
Cinquè: La llicència  ambiental de les activitats de l’annex II està subjecta a les 
revisions periòdiques que determini la legislació sectorial en matèria d’aigua, aire o 
residus, sens perjudici dels supòsits de revisió anticipada.  
 
Sisè: Aquesta llicència es concedeix sens perjudici de tots els permisos, autoritzacions 
o llicències –inclosa la comunicació d’obres o la llicència municipal d’obres- que siguin 
necessaris per exercir l’activitat d’acord amb les normatives que, en el seu cas, li 
siguin d’aplicació. 
 
S’aprova per unanimitat 
 

15.1. – PRECS I PREGUNTES 
 
L’Alcalde comenta el vandalisme que ha patit el quadre col·locat a la façana de 
l’Ajuntament que cada mes l’Associació d’artistes garrotxins versionen sobre el quadre 
de “La càrrega” d’en Ramon Casas. L’Ajuntament va autoritzar la cessió d’aquest 
espai i sense condicionants a la llibertat artística i d’expressió. Lamentar també el 
comunicat que ha fet el partit PSC fent una interpretació errònia del que representa el 
quadre. Remarcar també que cap d’aquestes obres ha representat un cost per 
l’Ajuntament 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a tres quarts menys cinc minuts de nou del matí, per 
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 


