ACTA NÚM. 10
JUNTA DE GOVERN LOCAL
14 DE MARÇ DE 2019
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 14 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, el Sr. Josep Guix Feixas.
Actua com a secretari, el Secretari accidental, Sr. Miquel Torrent Compte.
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, el Secretari Acciddental 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 7 de març :
- En primer lloc agraeix al Primer Tinent d’Alcalde Josep Berga, el fet que el substituís
del dia 7 al 10 de març en les funcions pròpies de l’alcaldia.
- el dia 11 de març, va assistir a la reunió del Patronat de la Caritat, que va tenir lloc a
la seva seu.
- i finalment, el dia 12 de març va assistir a la reunió del Patronat de l’Hospital d’Olot i
Comarcal de la Garrotxa que va tenir lloc al mateix Hospital.
3. - DISPOSICIONS.- Assabentats de les disposicions publicades en els butlletins
oficials
Tot seguit el Secretari Accidental 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.
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4.1. - SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ FESTIVAL SISMÒGRAF 2019
Núm. de referència

: X2019008557

En relació a l’expedient SCU12019000002 de CULTURA, vist l’expedient administratiu
i antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Sol·licitar la subvenció:
Organisme:
Programa:
Import:

DIPUTACIO DE GIRONA
SUBVENCIÓ DE SUBVENCIÓ NOMINATIVA
30000.00

Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte FESTIVAL SISMÒGRAF
2019
Tercer.- Facultar el director de l’IMCO per signar tota la documentació necessària.
S’aprova per unanimitat.
5.1. - APROVAR CONVENIS PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS
Aquest punt de l’ordre del dia queda sobre la taula per manca d’expedients.
6.1. - (ES01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ DESENVOLUPAMENT ACTIVITATS
ESPORTIVES DEL CLUB PATINATGE ARTÍSTIC OLOT.
Núm. de referència

: X2019006796

En relació a l’expedient SP062019000030 de subvenció nominal al Club Patinatge
Artístic Olot, vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora
delegada d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
acords:
1r.) Concedir subvenció nominal, a l’entitat CLUB PATINATGE ARTISTIC D'OLOT
amb NIF: G17380981 per un import de sis mil euros (6.000,00€), amb càrrec a la
partida 19.330.341.480089 “Subv. Club Patinatge Artístic Olot”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
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actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Import
Despeses 19330 341 480089 6000

Descripció
SUBVENCIO CLUB PATINATGE
ARTISTIC OLOT

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

S’aprova per unanimitat.
7.1. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- PROPOSANT APROVAR EL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE GNE FINANCE I L'AJUNTAMENT D'OLOT PER AL
DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA PILOT DEL PROJECTE EUROPACE.
Núm. de referència

: X2019009522

Vist que l’Ajuntament d’Olot i GNE Finance, conjuntament amb 6 altres socis europeus
constituïts com a consorci estan desenvolupament el projecte anomenat EuroPACE
que compta amb el suport de la Comissió Europea en el marc de la convocatòria
H2020-EE-23-2017
Vist que GNE Finance és el coordinador tècnic del projecte
Vist que la prova pilot del projecte es desenvolupa a Olot.
Vist que per garantir l’èxit del pilot es fa necessari que personal d’altres socis del
consorci hagin de treballar conjuntament amb l’equip d’Olot i s’hagin de desplaçar a
Olot on s’ubica l’àmbit d’actuació del pilot.
Vist que el responsable tècnic del pilot, que forma part de l’equip de GNE Finance,
tingui una presència important a Olot durant tota la durada del pilot per treballar
conjuntament amb l’equip d’Olot.
Vista la necessitats de dotar d’un espai de treball al responsable tècnic de GNE
Finance i facilitar-li l’equipament necessari perquè pugui realitzar, en plenitud, les
tasques que se li vagin assignant per part del director del programa.
En relació a l’expedient IM032019000001 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Promoció de la ciutat, Comerç i Turisme, proposa
a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord:
Primer - Aprovar el CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE GNE FINANCE I
L’AJUNTAMENT D’OLOT PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA PROVA PILOT DEL
PROJECTE EUROPACE.
S’aprova per unanimitat.
CONTRACTACIÓ. OBRES
8.1. - APROVACIÓ ESTAT D'EXECUCIÓ I PROPOSTES D'INCLUSIÓ D'OBRES EN
EL PROGRAMA D'INVERSIONS DEL SERVEI D'AIGUA 2009-2029. ANY 10.
GENER 2019.
Núm. de referència : X2019009593
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Tipus de Contracte: OB
Procediment
AD
Criteris
NO

D'OBRES
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Atès l’informe del Cap de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Brigada de data 15 de
gener de 2019 en relació a les obres del programa d’inversions del servei d’aigua
2009-2029. Any 10.Gener 2019; en el qual s’informa de la finalització de les obres de
millora de la xarxa al Passeig de Blay per un import de 36.261,34 € amb càrrec al fons
de reposició de la tarifa del servei.
I vist l’expedient administratiu núm: CC012019000146 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció
dels següents acords:
Primer.- Donar compte de l’informe del Cap de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i
Brigada de data 15 de gener de 2019, en relació a les obres del programa d’inversions
del servei d’aigua 2009-2029. Any 10. Gener 2019.
Segon.- Donar compte al Govern Municipal de l’estat d’execució del pla
d’inversions de la xarxa d’aigua 2009-2029 executat per SOREA SOCIEDAD
REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS SA SOREA, SA consistent en:


Amb càrrec al fons de reposició de la tarifa del servei:

S’han finalitzat:
MILLORA XARXA PASSEIG DE BLAY
- Total

36.261,34 €
36.261,34 €

Resum estat d’execució a data informe:

Fons de reposició tarifari
Excedents d’explotació
Total

Ordenat acumulat inclòs Executat finalitzat acumulat
any 10
a data informe
4.522.158,27 € (*)
3.265.988,95 € (**)
247.768,01 €
259.567,30 €
4.769.926,28 € (*)
3.525.556,25 € (**)

(*) Les obres ordenades inclouen el dipòsit (en execució)
(**) Les obres finalitzades no inclouen el dipòsit (en execució)


A fons perdut amb càrrec a la companyia:

No s’han finalitzat més obres. Resum execució a data informe:
Ordenat acumulat inclòs any 10
629.382,84 €

Executat acumulat a data informe
614.993,85 €

Tercer.- Traslladar còpia de l’informe tècnic a l’empresa SOREA, SA
Quart.- Donar compte d’aquest acord al Ple de l’Ajuntament.
S’aprova per unanimitat.
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8.2. - OBRES DE REHABILITACIÓ DEL FERM A LA RONDA URBANA AVINGUDA
SANT JORDI-PORTBOU-ZAMENHOFF
Núm. de referència : X2019009935
Tipus de Contracte OB
Procediment
AD
Criteris
NO

D'OBRES
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar les obres de rehabilitació del ferm a la ronda
urbana avinguda Sant Jordi-Portbou-Zamenhoff, com es desprèn de l’informe de data
13 de març de 2019, emès pel Sr. Ramon Prat Molas, Cap de l’Àrea d’Infraestructura,
Urbanisme i Brigada.
Segon.- Atès que es tracta d’una obra amb una unitat funcional tal i com es desprèn de
la memòria valorada : Rehabilitació del ferm a la ronda urbana avinguda Sant JordiPortbou-Zamenhoff”; redactada pels Serveis Tècnics Municipals.
Tercer.- Atès que es valora favorablement el pressupost presentat per l’empresa
“Rubau Tarrés, SAU”.
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 RUBAU TARRÉS, SAU 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 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. CC012019000149 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’Infraestructura, Urbanisme i Brigada, de data 13 de març de 2019, en el que es
motiven les necessitats de contractar.
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Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a
favor de l’empresa RUBAU TARRÉS, SAU, amb NIF núm. A17018813, el contracte
menor de les obres de rehabilitació del ferm a la ronda urbana avinguda Sant JordiPortbou-Zamenhoff, pel preu de quaranta-set mil cent setze euros amb set
cèntims (47.116,07 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en trenta-vuit mil nou-cents trenta-vuit eurosa amb
noranta cèntims (38.938,90 €) de pressupost net i vuit mil cent setanta-set euros amb
disset cèntims (8.177,17€) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %
Tercer.- El termini d’execució de les obres serà de 15 dies, comptats a partir de la
notificació de l’adjudicació, i no podrà ser objecte de pròrroga, ni de revisió de preus de
conformitat amb el que disposen els articles 29.8 i 103.2 de la LCSP.
Quart.- La direcció de l’obra i la coordinació de seguretat i salut aniran a càrrec de
l’arquitecte tècnic municipal Sr. Xavier Canal Molas; essent també aquest el
responsable del contracte.
Cinquè.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 47.116.07€, IVA inclòs, amb
càrrec a la partida 19.140.1532.61919 “pla de paviment i voreres via pública (PR19)”
del Pressupost municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Import
Descripció
Despeses 19140 1532 61919 47116.07 PLA DE PAVIMENTS I VORERES
VIA PUBLICA 2019 (PR19)

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

Sisè.- 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 CC012019000149.
Setè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa RUBAU TARRÉS, SAU.
S’aprova per unanimitat.
OBRES. SERVEIS.
8.3. - SERVEIS D'INSERCIÓ DE PUBLICITAT A OLOT TELEVISIÓ, SL
CC012019000145

Núm. de referència : X2019009354
Tipus de Contracte SE
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar els serveis d’inserció de publicitat pel període
de gener a desembre de 2019, com es desprèn de l’informe de data 8 de març de
2019, emès per la Sra. Anna Diago José, responsable de l’Àrea de Comunicació de
l’Ajuntament d’Olot.
Segon.- Atès que es tracta d’un servei esporàdic i puntual.
Tercer.- Atès que es valora favorablement el pressupost presentat per OLOT
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TELEVISIÓ, 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 OLOT TELEVISIÓ, SL per un servei, amb el mateix objecte per
import superior a 15.000 euros (IVA exclòs) i en el període d’un any.
Sisè.- Vista la capacitat d’obrar d’OLOT TELEVISIÓ, 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: CC012019000145 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. Anna Diago José, responsable de l’Àrea
de Comunicació de l’Ajuntament d’Olot, de data 8 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 d’OLOT TELEVISIÓ, SL, amb NIF núm. B17477779, el contracte menor de
serveis d’inserció de publicitat , pel preu màxim de dotze mil euros (12.000 €), IVA
inclòs; d’acord amb els següents preus unitaris:
-Cost producció d’un espot: 300€
-Cost per emissió en prime time: 10€
-Cost per emissió en horari normal; 6€
L’import del contracte es desglossa en nou mil nou-cents disset euros amb trenta-sis
cèntims (9.917,36 €) de pressupost net i dos mil vuitanta-dos euros amb seixantaquatre cèntims (2.082,64 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21%.
Tercer.- Els serveis es portaran a terme durant els mesos de gener a desembre de
2019.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 12.000€, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida 19.100.491.227061 “insercions mitjans comunicació” del Pressupost
municipal.
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Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 19100 491 227061

Import
12000

Descripció
INSERCIONS MITJANS
COMUNICACIO

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

Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i adjuntarà
una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número
d’expedient CC012019000145.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a OLOT TELEVISIÓ, SL.
S’aprova per unanimitat.
8.4. - APROVAR SEGONA PRÒRROGA CONTRACTE DEL SERVEI DE
MANTENIMENT DELS ASCENSORS DELS EDIFICIS MUNICIPALS
Núm. de referència

: X2013016008

La Junta de Govern Local de data 27 de març de 2014 va adjudicar a l’empresa
“Ascensors Serra, SA” el servei de manteniment dels ascensors instal·lats als edificis
municipals.
La durada del contracte s’establí en quatre anys, amb efectes del dia 1 d’abril de 2014,
amb possibilitat de dues pròrrogues, d’any en any, de forma expressa i per mutu acord
de les parts.
La Junta de Govern Local de data 22 de març de 2018, va aprovar la pròrroga del
contracte per un termini d’un any amb efectes del dia 1 d’abril de 2018.
Vist l’informe, de data 7 de març de 2019, emès per l’enginyer tècnic de l’Àrea
d’Infraestructura i Obra Pública, favorable a l’aprovació de la segona pròrroga del
contracte del servei de manteniment dels ascensors del edificis municipals .
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12013000016 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acord:
Primer.- Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 1 d’abril de 2019, i amb les
mateixes condicions, el contracte subscrit amb l’empresa “ASCENSORS SERRA, SA”
per al servei de manteniment dels ascensors instal·lats als edificis municipals.
S’aprova per unanimitat.
8.5. - SERVEIS EXTRAORDINARIS DE RECOLLIDA DE DEIXALLES I NETEJA
VIÀRIA ANY 2019
Núm. de referència

: X2011003316

L’Ajuntament Ple de data 20 d’agost de 2011 va adjudicar el contracte de gestió del
servei públic municipal de recollida de deixalles i neteja viària a la UTE IGFA, SAURBASER, SA.
Per tal de poder garantir un correcte estat de neteja i de la ciutat es fa necessari
encarregar a l’empresa
concessionària
del servei la realització de tasques
extraordinàries tal i com permet els articles 28 i 29 del plec de clàusules jurídiques,
8

econòmiques i administratives que regeix el contracte.
Atès l’informe del SIGMA de data 1 de març de 2019 relatiu als serveis extraordinaris
de recollida de deixalles i neteja viària que es preveu per aquesta anualitat una
despesa d’ import de 72.516,24 € (IVA inclòs); la qual està prevista en la partida núm.
2019.700.1621.2270003 “recollida selectiva de residus”.
I vist l’expedient administratiu núm.CCS12011000008 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció
dels següents acords:
Primer.- Adjudicar a favor de l’empresa UTE IGFA, SA-URBASER, SA, amb
NIF.U55111645, els serveis extraordinaris de recollida de deixalles i neteja viària
durant l’exercici 2019, de conformitat amb l’informe dels Serveis Tècnics del SIGMA de
data 1 de març de 2019 i que es relacionen a continuació.
Segon.- Aprovar i disposar el pagament de la despesa de setanta-dos mil cinc-cents
setze euros amb vint-i-quatre cèntims (72.516,24 €) (IVA inclòs) , amb càrrec a la
partida núm. 19.700.1621.227003 “ recollida selectiva de residus”.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 19700 1621 227003

Import
72516.24

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
RECOLLIDA SELECTIVA 100 001 001 001 000 000
RESIDUS

Tercer.- IGFA, SA –URBASER, SA.UTE; adjuntarà una còpia d’aquest acord a la
factura electrònica o bé hi farà constar el núm. d’expedient CCS12011000008.
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1.- SERVEIS DE RECOLLIDA DE DEIXALLES EXTRAORDINARIS
Data

Servei

Hores

Unitats

Preu hora

Total

01/01/2019

BARRIS - 3 equips de 1 conductor + 2 peons + camió
bicompartimentat.

6,00

3

182,75 €

3.289,50 €

CENTRE - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió
recol.lector mitjà.

6,00

1

174,90 €

1.049,40 €

CENTRE - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió
recol.lector mitjà.

6,00

1

174,90 €

1.049,40 €

BARRIS - 3 equips de 1 conductor + 2 peons + camió
bicompartimentat.

6,00

3

182,75 €

3.289,50 €

ACTIVITATS - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió
recol.lector gros, restaurants i altres.

6,00

1

143,00 €

858,00 €

BARRIS - 3 equips de 1 conductor + 2 peons + camió
bicompartimentat.

6,00

3

182,75 €

3.289,50 €

CENTRE - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió
recol.lector mitjà.

6,00

1

174,90 €

1.049,40 €

ACTIVITATS - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió
recol.lector gros, restaurants i altres.

6,00

1

143,00 €

858,00 €

BARRIS - 3 equips de 1 conductor + 2 peons + camió
bicompartimentat.

6,00

3

182,75 €

CENTRE - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió
recol.lector mitjà.

6,00

1

174,90 €

1.030,14 €

CENTRE - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió
recol.lector mitjà.

6,00

1

174,90 €

1.049,40 €

BARRIS - 3 equips de 1 conductor + 2 peons + camió
bicompartimentat.

6,00

3

182,75 €

3.289,50 €

ACTIVITATS - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió
recol.lector gros, restaurants i altres.

6,00

1

143,00 €

858,00 €

CENTRE - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió
recol.lector mitjà.

6,00

1

174,90 €

1.049,40 €

BARRIS - 3 equips de 1 conductor + 2 peons + camió
bicompartimentat.

6,00

3

182,75 €

3.289,50 €

19/04/2019

22/04/2019

01/05/2019

24/06/2019

15/08/2019

BARRIS - 3 equips de 1 conductor + 2 peons + camió
bicompartimentat.

6,00

3

182,75 €

3.289,50 €

ACTIVITATS - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió
recol.lector gros, restaurants i altres.

6,00

1

143,00 €

858,00 €

CENTRE - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió
recol.lector mitjà.

6,00

1

174,90 €

1.049,40 €

BARRIS - 3 equips de 1 conductor + 2 peons + camió
bicompartimentat.

6,00

3

182,75 €

3.289,50 €

ACTIVITATS - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió
recol.lector gros, restaurants i altres.

6,00

1

143,00 €

858,00 €

CENTRE - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió
recol.lector mitjà.

6,00

1

174,90 €

1.049,40 €

12/10/2019

CENTRE - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió
recol.lector mitjà.

6,00

1

174,90 €

1.049,40 €

01/11/2019

CENTRE - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió
recol.lector mitjà.

6,00

1

174,90 €

1.049,40 €

BARRIS - 3 equips de 1 conductor + 2 peons + camió
bicompartimentat.

6,00

3

182,75 €

3.229,20 €

ACTIVITATS - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió
recol.lector gros, restaurants i altres.

6,00

1

143,00 €

858,00 €

6,00

1

174,90 €

1.049,40 €

6,00

3

182,75 €

3.289,50 €

6,00

1

143,00 €

858,00 €

6,00

3

182,75 €

3.289,50 €

6,00

1

174,90 €

1.049,40 €

6,00

1

143,00 €

858,00 €

09/09/2019

11/09/2019

06/12/2019

25/12/2019

CENTRE - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió
recol.lector mitjà.
BARRIS - 3 equips de 1 conductor + 2 peons + camió
bicompartimentat.
ACTIVITATS - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió
recol.lector gros, restaurants i altres.
BARRIS - 3 equips de 1 conductor + 2 peons + camió
bicompartimentat.
CENTRE - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió
recol.lector mitjà.
ACTIVITATS - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió
recol.lector gros, restaurants i altres.

TOTAL
SERVEI

2.- SERVEIS DE
REFORÇ ALS
SERVEIS
ORDINARIS

52.272,24 €

ADJUDICATARI

COST

Serveis de reforç de recollida i neteja viària Nadal

IGFA UBASER PROXIMITAT OLOT

4.612,00

Serveis de reforç de recollida i neteja viàriaMercat Nadal

IGFA UBASER PROXIMITAT OLOT

2.534,00

Serveis de reforç de recollida i neteja viària Festes del Tura

IGFA UBASER PROXIMITAT OLOT

8.600,00

altres serveis de neteja viària extraordinaris
Servei de recollida de reforç de voluminosos per Nadal, mercat de Nadal ,
runes etc.

IGFA UBASER PROXIMITAT OLOT

Altres serveis: recollida de poda abandonada i altres serveis

OFERTA MÉS AVANTATJOSA

IGFA URBASER SELECTIVA COMARCA

498,00
2.200,00

3.- ALTRES
SERVEIS
EXTRAORDINARIS
1.800,00

TOTAL

20.244,00

TOTAL

10

72.516,24

S’aprova per unanimitat.
8.6. - PRORROGA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D'ÚS PRIVATIU DE LA VIA
PÚBLICA AMB UNA INSTAL·LACIÓ DESMUNTABLE AMB DESTINACIÓ A
RESTAURANT A LA PLAÇA MAJOR
Núm. de referència

: X2013017072

La Junta de Govern Local del dia 26 de juny de 2014 va adjudicar a l’empresa “CA
L’AMIC, SL” la concessió administrativa d’ús privatiu de la via pública amb una
instal·lació desmuntable amb destinació a restaurant a la plaça Major per un termini de
quatre (4) anys amb efectes del dia 1 de juliol de 2014, és a dir fins a 30 de juny de
2018.
El plec de clàusules administratives particulars que regeix la concessió en la seva
clàusula cinquena estableix que aquesta es podrà prorrogar de forma expressa, any
en any fins a un màxim de sis anys.
La Junta de Govern Local de data 7 de juny de 2018 va aprovar la primera pròrroga
per un termini d’un any amb efectes del dia 1 de juliol de 2019.
La Junta de Govern Local de data 7 de febrer de 2019 va aprovar la revisió de preus
de la concessió, tot fixant en 3.645,12 €/any l’import del cànon p3er a 2019, i va
requerir a l’empresa “Ca l’Amic, SL” el pagament del primer semestre.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12013000019 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció
dels següents acords:
Primer.- Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 1 de juliol de 2019, la
concessió
concessió administrativa d’ús privatiu de la via pública amb una instal·lació
desmuntable amb destinació a restaurant a la plaça Major; adjudicada a l’empresa “CA
L’AMIC, SL” amb NIF. B17557505.
Segon.- Requerir l’empresa “CA L’AMIC,SL” que procedeixi al pagament de MIL
VUIT-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS (1.822,56 €)
corresponents a l’import del cànon des de l’1 de juliol al 31 de desembre de 2019.
Tercer.- El pagament d’aquest cànon s’efectuarà per quotes trimestrals dins dels cinc
primers dies de cada trimestre.
S’aprova per unanimitat.
8.7. - SERVEI DE SUPORT, DISSENY I COMUNICACIÓ A FABER
Núm. de referència

: X2019005376

Antecedents
Primer.- Atès que l’Ajuntament d’Olot requereix contractar els serveis professionals per
dur a terme tasques de disseny, actualització i manteniment de la pàgina web, de
comunicació, de realització i muntatge de vídeos, i seguiment de xarxes socials a
FABER, com es desprèn de l’informe de data 11 de març de 2019, emès per la Sra.
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Susanna Alsina, Directora Adjunta a l’institut Municipal de Cultura d’Olot.
Segon.- Atès que es tracta d’un servei esporàdic i puntual.
Tercer.- Atès que l’Ajuntament no disposa de mitjans propis suficients i adequats per
dur a terme les prestacions objecte del contracte.
Quart.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals
de contractació.
Cinquè.- Atès que no consta que s’hagin adjudicat a PAU ÀVILA OTERO, serveis amb
el mateix objecte per un import superior a 15.000 euros (IVA exclòs) durant l’anualitat
en curs o que havent-los subscrit les prestacions són qualitativament diferents.
Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de PAU ÀVILA OTERO i atès que aquest compta amb
l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del contracte.
Fonament jurídic
Primer.- Atesa la definició que l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (LCSP) formula del contracte de serveis.
Segon.- Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP, referent a l’inici, contingut i
aprovació de l’expedient administratiu.
Tercer.- Ateses les competències que estableix la disposició addicional segona de la
LCSP i les delegacions efectuades pel cartipàs municipal.
Vist l’expedient administratiu núm: CC012019000052 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, Directora Adjunta a
l’institut Municipal de Cultura d’Olot, de data 11 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 PAU ÀVILA OTERO, amb NIF núm. ****, el contracte menor dels serveis
professionals per dur a terme tasques de disseny, actualització i manteniment de la
pàgina web, de comunicació, de realització i muntatge de vídeos, i seguiment de
xarxes socials a FABER i segons pressupost nº 1 de data 11/03/19, pel preu de set
mil cent seixanta-nou euros amb vint-i-cinc cèntims (7.169,25 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en cinc mil nou-cents vint-i-cinc euros (5.925 €) de
pressupost net i mil dos-cents quaranta-quatre euros amb vint-i-cinc cèntims (1.244,25
€) d’IVA calculat amb un tipus del 21%.
Tercer.- Els serveis es portaran a terme durant el període comprès entre el 18 de març
i el 31 de maig de 2019.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 7.169,25 €, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida del pressupost municipal:
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Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Import
Descripció
Despeses 19400 334 227992 7169.25 RES. D'ARTS, CIENCIES I
HUMANITATS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
400 001 001 001 000 000

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 CC012019000052.
S’aprova per unanimitat.
9.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES
Núm. de referència

: X2019009719

En relació a l’expedient CPG22019000026 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
369.487,61 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
369487.61

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

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

: X2019009532

En relació a l’expedient CPG22019000025 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Vistos els informes tècnics aprovar la següent relació de fiances per tal de poder
procedir a la seva devolució de la partida no pressupostària que correspongui.
INTERESSAT

IMPORT

****
****
RAMON BARCONS SL
CONSTRUCCIONS J. PALLAS SL

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

S’aprova per unanimitat.
11.1. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A OLOT TELEVISIÓ, SL
Núm. de referència

: X2019009521

En relació a l’expedient CPG22019000023 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:
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1) Procedir a la bestreta de 34.800 euros a OLOT TELEVISIÓ, SL en concepte
d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 87.000 euros,
aprovada per la Junta de Govern Local de data 14/03/2019.
Una vegada finalitzada l’activitat s’hauran de presentar els justificants en un termini
màxim de dos mesos per tal de poder procedir a la liquidació definitiva de la
subvenció.
2) Autoritzar la cessió de crèdit, de part de la bestreta aprovada a d’OLOT TELEVISIÓ,
SL per un import 9.600 euros, segons petició de l’esmentada entitat de data 4 de
març de 2019 amb núm. de registre de entrada E2019004304, a favor de l’empresa
ANIOL SL a través del compte del BANC SABADELL al c.c. ES15 0081 0111 04
0001467748.
Tal com preveu el conveni en el seu punt 11é aquest endossament queda
supeditat a la conformitat prèvia de l’òrgan gestor, pel que fa ala justificació de la
subvenció per part de l’entitat beneficiària: OLOT TV SL. Tanmateix queda sotmès
a la comprovació, prèvia a fer la transferència a favor de l’endossatari, que la
beneficiària de la subvenció es trobi al corrent de pagament de les seves
obligacions tributàries amb l’Estat i amb la recaptació municipal i de les seves
obligacions envers la Tresoreria de la Seguretat Social.
Totes les despeses que generi aquesta cessió de crèdit aniran a càrrec d’OLOT
TELEVISIÓ SL.
Operació Referència
Tipus
Partida
200220
1900673001001
Despeses 19100 491 480037

Import
34800

Descripció
SUBVENCIO OLOT TV

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

S’aprova per unanimitat.
11.2. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE
VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL D'OLOT
Núm. de referència

: X2019009524

En relació a l’expedient CPG22019000024 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:
Procedir a la bestreta de 8.800 euros a l’ Associació de Voluntaris de Protecció Civil
d’Olot en concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de
22.000 euros, aprovada per la Junta de Govern Local de data 14/03/19.
Una vegada finalitzada l’activitat s’hauran de presentar els justificants en un termini
màxim de dos mesos per tal de poder procedir a la liquidació definitiva de la
subvenció.
Operació Referència
Tipus
Partida
200220
1901193001001
Despeses 19180 135 480030

Import
8800

Descripció
SUBVENCIO PROTECCIO CIVIL

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

S’aprova per unanimitat.
12.1. - APROVACIO BASES REDUCCIO TAXA ESCOMBRARIES PARTICULARS
EXERCICI 2019 - MAJORS 70 ANYS
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Núm. de referència : X2019008548

En relació a l’expedient d’ofici ES022019000007 pel que es proposa la fixació de les
bases per a la sol·licitud de reducció taxa d’escombraries domiciliàries i taxa de
serveis de clavegueram exercici 2019.
De cares a afavorir a les famílies amb més escassos recursos econòmics pel que fa
al pagament de la taxa per recollida i tractament d’escombraries i residus i taxa
clavegueram amb efectes per l’actual 2017. Vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta
de Govern Local l’adopció del següent acord:
Aprovar les següents bases a regir per a la sol·licitud de reducció de la taxa de
prestació de servei de recollida i tractament d’escombraries domiciliàries i taxa de
serveis de clavegueram a regir per aquest exercici 2019:
1.- Aquestes bases van dirigides a unitats familiars amb tots els membres amb edat
superior als 70 anys.
2.- Obrir un període de presentació per a acollir-se a la reducció del rebut de la taxa
per recollida i tractament d’escombraries i residus i taxa clavegueram exercici 2019,
des del dia 1 d’abril fins el 31 de maig d’aquest any.
3.- Per poder gaudir de la reducció caldrà:
 El sol·licitant i la seva unitat familiar han de ser majors de 70 anys.
 Els ingressos de la unitat familiar de convivència no poden superar:
Famílies d’1 sol membre: 1,56 vegades el S.M.I ,es a dir, 19.656,00€
bruts anuals
Famílies de més d’1 membre: 1,95 vegades el S.M.I, és a dir,
24.570,00€ bruts anuals
Per unitats familiars amb algun membre amb un grau de discapacitat
igual o major del 45% i/o tingui un grau de dependència II o III:
Famílies d’1 sol membre: 2,028 vegades el S.M.I ,es a dir, 25.552,80€
bruts anuals
Famílies de més d’1 membre: 2,535 vegades el S.M.I, és a dir,
31.941,00€ bruts anuals
 En cas de posseir propietats, només poden accedir a la reducció les
persones que siguin titulars d’una sola propietat ubicada a la ciutat d’Olot
(habitatge+garatge), i que aquesta no tingui un valor cadastral superior als
100.000€.
 Els diners estalviats o l’import de qualsevol altre producte financer de la
unitat familiar de Convivència (part computable) no poden ser superior als
següents imports:
- pel primer membre
20.000€
- pel segon membre
15.000€
- a partir del tercer membre 10.000€
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 Estar als corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament d’Olot.
4.- Les bases dels ingressos anuals per a l’exercici 2019 són:
La referència és el salari mínim interprofessional (SMI), que queda fixat per
aquest exercici 2019 en la quantitat anual de 12.600,00€.
FAMILIES D’1 SOL MEMBRE
- Ingressos anuals fins al 60% del SMI .........................................
7.560,00€
- Ingressos anuals superiors al 60% del SMI fins el SMI.........................
12.600,00€
- Ingressos anuals superiors al SMI fins al 1,2 del SMI.... .....................
15.120,00€
- Ingressos anuals superiors al 1,2 del SMI fins 1,56 del SMI.....................
19.656,00€
Les bonificacions a aplicar, sempre i quan les sol·licituds reuneixin els mínims exigits són:
- Ingressos anuals fins al 60% del SMI .........................................
95%
- Ingressos anuals superiors al 60% del SMI fins el SMI.........................
- Ingressos anuals superiors al SMI fins el 1,2 del SMI ...........................
- Ingressos anuals superiors al 1,2 del SMI fins el 1,56 del SMI ..................

75%
50%
30%

FAMILIES DE MÉS D’1 MEMBRE
- Ingressos anuals fins al 60% del SMI .........................................
7.560,00€
- Ingressos anuals superiors al 60% del SMI fins el SMI.........................
12.600,00€
- Ingressos anuals superiors al SMI fins al 1,5 del SMI.... .....................
18.900,00€
- Ingressos anuals superiors al 1,5 del SMI fins 1,95 del SMI.....................
24.570,00€
Les bonificacions a aplicar, sempre i quan les sol·licituds reuneixin els mínims exigits són:
- Ingressos anuals fins al 60% del SMI .........................................
95%
- Ingressos anuals superiors al 60% del SMI fins el SMI.........................
- Ingressos anuals superiors al SMI fins el 1,5 del SMI ...........................
- Ingressos anuals superiors al 1,5 del SMI fins el 1,95 del SMI ..................

75%
50%
30%

5.- Aquestes bases seran molt més beneficioses per a les unitats familiars que
compleixin algun dels casos següents:
 algun dels seus membres tingui un grau de discapacitat igual o major del
45%
 algun dels seus membre tingui un grau de dependència II o III
FAMILIES D’1 SOL MEMBRE
En aquests casos la base dels ingressos serà:
- Ingressos anuals fins al 78% del SMI .............................................. 9.828,00€
- Ingressos anuals superiors al 78% del SMI fins al 1,3 del SMI..............
16.380,00€
- Ingressos anuals superiors al 1,3 del SMI fins al 1,56 del SMI.............
19.656,00€
- Ingressos anuals superiors al 1,56 del SMI fins al 2,028 del SMI............
25.552,80€
Les bonificacions a aplicar, sempre i quan les sol·licituds reuneixin els mínims exigits són
- Ingressos anuals fins al 78% del SMI ...................................................
- Ingressos anuals superiors al 78% del SMI fins al 1,3 del SMI...................
- Ingressos anuals superiors al 1,3 del SMI fins al 1,56 del SMI.................
- Ingressos anuals superiors al 1,56 del SMI fins al 2,028 del SMI...............
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95%
75%
50%
30%

FAMILIES DE MÉS D’1 MEMBRE
- Ingressos anuals fins al 78% del SMI .............................................. 9.828,00€
- Ingressos anuals superiors al 78% del SMI fins al 1,3 SMI....................
16.380,00€
- Ingressos anuals superiors al 1,3 del SMI fins al 1,95 del SMI.... .........
24.570,00€
- Ingressos anuals superiors al 1,95 del SMI fins 2,535 del SMI.................
31.941,00€
Les bonificacions a aplicar, sempre i quan les sol·licituds reuneixin els mínims exigits són:
- Ingressos anuals fins al 78% del SMI .............................................. 95%
- Ingressos anuals superiors al 78% del SMI fins al 1,3 SMI...................
- Ingressos anuals superiors al 1,3 del SMI fins el 1,95 del SMI ..............
- Ingressos anuals superiors al 1,95 del SMI fins el 2,535 del SMI .............

75%
50%
30%

6.- Per justificar la sol·licitud cal adjuntar els següents documents:
-

Fotocòpia del NIF del/de la sol·licitant.
En cas d’habitatge propi, fotocòpia del rebut de l’IBI 2018
Fotocòpia rebut taxa d’escombraries de l’exercici 2018
Fotocòpia del darrer rebut de l’aigua
Justificants de cobrament (sou/pensió/viduïtat/d’atur)
Justificants de no ingressos (no subsidi d’atur/no prestació ICASS O
INNS)
Certificats bancaris del saldo mitjà ponderat/saldo a 31/12/2018 de
tots el productes financers
Documentació acreditativa, si s’escau, del grau de discapacitat o
dependència.

Només en cas que no s’hagi autoritzat a l’Ajuntament per a l’obtenció
directe de les dades relacionades:
-

Certificat de convivència de la unitat familiar, expedit per l’Ajuntament
d’Olot.
Còpia de la declaració de renda de tots els membres de la unitat
familiar, o certificat negatiu en cas de no fer-la, expedit per l’Agència
Estatals d’Administració Tributària.
Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb
l’Ajuntament d’Olot.

7.- Per sol·licitar la reducció cal adreçar-se a la l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC)
d’aquest Ajuntament de dilluns a dijous, en horari de 8 a 18 hores
ininterrompudament, i el divendres en horari de 8 a 15 hores, on s’assessorarà
adequadament i es facilitaran els impresos pertinents.
8.- Es posarà en coneixement del públic en general, l’obertura d’aquest període de
presentació de noves sol·licituds a través de la premsa local i altres mitjans
habituals.
9.- El present acord es ratificarà a la propera Junta de Govern Local.
S’aprova per unanimitat.
13.1. - APROVACIO BASES SOL·LICITUD REDUCCIO TAXA ESCOMBRARIES
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VIVENDES ZONA RUSTICA
Núm. de referència : X2019008758

En relació a l’expedient d’ofici ES022019000009 pel que es proposa la fixació de les
bases per a la sol·licitud de reducció d’escombraries domiciliàries vivendes
ubicades en sòl rústic exercici 2019.
Atès el que contempla l’ordenança fiscal 3.9 reguladora de la taxa per prestació del
servei de recollida i tractament d’escombraries i residus, al seu article 6è.
Bonificacions, en relació a les vivendes ubicades en sòl rústic: “les unitats tributàries
corresponents a finques amb destí vivenda i ubicades en sòl rústic, podran ser
objecte de bonificació de fins un 30%, motivada per la realització d’activitats
agrícoles o ramaderes, per la naturalesa concreta de les instal·lacions ubicades a la
vivenda rústica o per les característiques de la prestació del servei”, la regidora
delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
acord:
Aprovar les següents bases a regir per a la sol·licitud de reducció de la taxa
municipal de recollida d’escombraries domiciliàries per les vivendes ubicades en sòl
rústic a regir per aquest exercici 2019:
1) Obrir un període de presentació de noves sol·licituds per a acollir-se a la reducció
del rebut de la taxa per recollida i tractament d’escombraries i residus vivendes
ubicades en sòl rústic exercici 2019, des del dia 1 d’abril fins el 31 de maig d’aquest
any.
2) Per sol·licitar la reducció cal adreçar-se a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC)
d’aquest Ajuntament de dilluns a dijous, en horari de 8 a 18 hores
ininterrompudament, i el divendres en horari de 8 a 15 hores, amb la documentació
acreditativa en cada supòsit.
3) Es posarà en coneixement del públic en general l’obertura d’aquest període de
presentació de noves sol·licituds a través de la premsa local i altres mitjans
habituals.
S’aprova per unanimitat.
14.1. - APROVAR L'ANNEX-1/2019 DE L'IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ
MECÀNICA.
Núm. de referència

: X2019008577

En relació a l’expedient CI012019000042 d’aprovació de l’ANNEX-1/2019 de l’Impost
de vehicles de tracció mecànica exercici 2019 i vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat d' Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la proposta de baixa/devolució 19CIAN01 que importa la següent
quantitat:
19CIAN01 .............................................................................................

3.161,56 €

Segon.- Aprovar les liquidacions d’altes, transferències i modificacions de l’Impost de
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vehicles de tracció mecànica corresponents a l’ANNEX-1/2019 relació 19CIAN01 que
es detalla al full adjunt i que importa la quantitat de 2.145,47 €.
L’esmentada relació comprèn les següents liquidacions:
(1)
Liquidacions positives
(2)
Liquidacions amb import zero
(3)
Liquidacions amb import inferior al mínim
La mateixa relació excloent les liquidacions tipus 2 i 3, importa la quantitat de 2.145,47
€
Tercer.- Procedir a les notificacions tipus (1) individuals als interessats afectats.
Quart.- El període de cobrament en voluntària serà fins el dia 05 de maig de 2019.
Transcorregut aquest termini, els deutes que no s’hagin fet efectius, seran exigits en
via de constrenyiment i acreditaran el recàrrec de constrenyiment, interessos de
demora, i en el seu cas, les costes que es produeixin.
S’aprova per unanimitat.
15.1. - SUBVENCIÓ FESTIVAL SISMÒGRAF 2019
Núm. de referència : X2019007245

Vist l’expedient núm: SCU12019000001 d’acceptació de subvenció de SOCIEDAD
MERCANTIL ESTATAL DE ACCION CULTURAL SA – PROGRAMA PARA LA
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA CULTURA ESPAÑOLA per a l’organització del
Festival Sismògraf 2019 i antecedents corresponents, el regidor delegat d' Hisenda,
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
1.- Acceptar la subvenció atorgada per SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE
ACCION CULTURAL SA, amb destinació a PROGRAMA PARA LA
INTERNACIONALIZACIÓN DE LA CULTURA ESPAÑOLA - CONVOCATORIA
VISITANTES -FESTIVAL SISMÒGRAF 2019-, per un import de 5.000 euros.
2.- Agrair a la SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL DE ACCION CULTURAL SA, la
concessió de l’esmentada subvenció.
3.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als
efectes de fiscalització.
4.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de
Seguretat Social.
5.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari vinculat
amb l’expedient.
S’aprova per unanimitat.
16.1. - DERIVACIO COM A NOU TITULAR D'ACTIVITAT ECONÒMIQUES AMB
DEUTES PENDENTS
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Núm. de referència : X2019008401
Expedient núm. R0082019000002

Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
acord:
Atès allò disposat a l’article 42.1 c) de la Llei general tributària, el qual estableix:
“Seran responsables solidaris del deute tributari les següents persones o entitats:
Les que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat o exercici d’explotacions
o activitats econòmiques, per les obligacions tributàries contretes de l’anterior
titular i derivades del seu exercici. La responsabilitat també s’estendrà a les
obligacions derivades de la falta d’ingrés d eles retencions i ingressos a compte
practicats o que s’haguessin hagut de practicar. Quan resulti d’aplicació allò previst
a l’apartat 2 de l’article 175 d’aquesta Llei, la responsabilitat establerta en aquest
paràgraf es limitarà d’acord a allò disposat en aquest article. Quan no s’hagi
sol·licitat aquest certificat, la responsabilitat abastarà també les sancions
imposades o que es puguin imposar”.
Atès que l’esmentat article 175.2 estableix:
“El que pretengui adquirir la titularitat d’explotacions i activitats econòmiques i a
l’objecte de limitar la responsabilitat solidària prevista al paràgraf c) de l’apartat 1
de l’article 42 d’aquesta Llei, tindrà dret, prèvia la conformitat del titular actual, a
sol·licitar de l’Administració certificació detallada dels deutes, sancions i
responsabilitats tributàries derivades del seu exercici. L’Administració tributària
haurà d’expedir aquesta certificació en el termini de tres mesos des de la seva
sol·licitud. En tal cas, quedarà la responsabilitat de l’adquirent limitada als deutes,
sancions i responsabilitats contingudes en la certificació. Si la certificació s’expedís
sense mencionar deutes, sancions o responsabilitats o no es facilités en el termini
assenyalat, el sol·licitant quedarà exempt de la responsabilitat a la que es refereix
aquest article.”
Atès que segons resulta de l’expedient executiu que se segueix contra:
NIF:
****
NOM:
****
La societat KIMMARC SC amb NIF J55112023 va adquirir la següent explotació
econòmica del deutor:
ACTIVITAT
Restaurant d'una forquilla
ADREÇA
Pl. del Mig, 6 B
substituint-lo en la seva titularitat.
Atès que l’adquirent no ha sol·licitat cap tipus de certificat de deutes tributaris derivats
de l’esmentada activitat de l’anterior titular, que el pogués alliberar de la responsabilitat
prevista a l’article 42.1 c) de la Llei general tributària, per la qual cosa l’adquirent de
l’explotació econòmica respon solidàriament de l’obligació de pagament del deute
tributari existent.
Atès que s’ha donat audiència prèvia al responsable segons allò previst de l’article
41.5 de la Llei tributària,
Atès que es donen els requisits determinats a l’article 42.1 c) de la mateixa Llei general
tributària,
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S’ACORDA
PRIMER
Declarar la derivació de responsabilitat solidària contra KIMMARC SC, amb NIF
J55112023, domiciliat al c. Antoni LLopis, 10 (local 6) com a adquirent de l’explotació
econòmica situada a Pl. del Mig, 6 B pel concepte de T.ocupacions div.permanents,
T. Escombraries empres. i Ing. festes del Tura exercicis 2016/2017/2018, per un
import nominal de 4.420,30 euros.
SEGON
Comunicar a l’adquirent KIMMARC SC, les dades essencials dels rebuts que es
deriven:
dades essencials dels rebuts
nom del deutor:
NIF del deutor:
epígraf:
activitat:
domicili activitat
domicili fiscal:
concepte tributari:

****
****
671.5
Restaurant d'una forquilla
Pl. del Mig, 6 B
c. Antoni LLopis, 10 (local 6)
T.ocupacions div.permanents, T. Escombraries
empres. i Ing. festes del Tura
2016/2017/2018
4.420,30 euros

exercici:
import principal:

TERCER
Requerir a l’adquirent de l’activitat econòmica, perquè s'efectuï el pagament del(s)
deute(s) dins dels terminis establerts a l'article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre següents:
1) si la notificació es rep entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de la
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’immediat hàbil
següent.
2) si la notificació es rep entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de la
recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o l’immediat hàbil
següent.
Transcorregut el període voluntari concedit, si no s’efectua el pagament, la
responsabilitat s’estendrà automàticament al recàrrec a què es refereix els articles 28 i
181 de l’esmentada Llei general tributària i el deute serà exigit en via de
constrenyiment.
S’aprova per unanimitat.
17.1. - PROJECTE REPARCEL·LACIÓ PA 15.07 DEL CARRER POU DEL GLAÇ.Proposant aprovar inicial
Núm. de referència

: X2019004297

Vist el projecte de reparcel·lació del PA 15.07 del carrer Pou del Glaç, redactat per
l’arquitecte Marta Serra Fossas i l’advocat Santiago Tarinas Salichs i promogut per
Sildin Marketing, SL.
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Vist l’informe emès pel lletrat d’urbanisme en data 13 de març de 2019 que s’adjunta a
l’expedient, conforme al qual el projecte de reparcel·lació presentat conté la
documentació necessària i suficient per a ser aprovat inicialment. Atès l’interès públic
de la proposta i que la documentació presentada es suficient per a poder ser aprovat
inicialment l’expedient, i sense perjudici que durant la seva exposició al públic i abans
de l’aprovació definitiva, s’haurà de concretar la ubicació de la reserva d’habitatge de
protecció pública i localització dels aparcaments objecte de cessió.
Vist l’establert a l’article 119.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, pel que fa a la tramitació d’instruments de
gestió urbanística.
En relació a l’expedient UPL12019000001 , 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 reparcel·lació del PA 15.07 del
carrer Pou del Glaç, redactat per l’arquitecte Marta Serra Fossas i l’advocat Santiago
Tarinas Salichs i promogut per Sildin Marketing, SL, d’acord amb l’informe emès pel
lletrat d’urbanisme en data 13 de març de 2019 que s’adjunta a l’expedient, amb el
benentès que abans de l’aprovació definitiva, s’haurà de concretar la ubicació de la
reserva d’habitatge de protecció pública i localització dels aparcaments objecte de
cessió.
SEGON.– SOL·LICITAR del Registre de la Propietat d’Olot, en compliment del que es
disposa a l’article 131.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’urbanisme, estengui al marge de cada finca nota expressiva
conforme són objecte de reparcel·lació.
TERCER.- SOTMETRE el present acord a informació pública, pel termini d’UN MES
amb la publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província, en un diari
de major difusió, al tauler d’anuncis de la Corporació i al web de l’Ajuntament.
QUART.- NOTIFICAR el present acord a tots els propietaris inclosos dins l’àmbit
d’actuació del PA 15.07 del carrer Pou del Glaç i titulars de drets afectats mitjançant
notificació personal i individualitzada del present acord.
S’aprova per unanimitat.
18.1. - PROJECTE URBANITZACIÓ PA 15.07 DEL CARRER POU DEL GLAÇ.Proposant aprovar inicial
Núm. de referència

: X2019004302

Vist el projecte d’urbanització del Polígon d’actuació 15.07 Pou del Glaç, 3,
promogut per Sildin Marketing, SL i redactat per l’arquitecte Marta Serra Fosas,
en data gener de 2019, l’objecte del qual és:
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La urbanització de l’interior de l’illa formada per la ronda Montolivet,Carrer Pou
de Glaç i el Carrer de Pere Llosas com a espai urbà i lloc d’estada i confluència
d’activitats de lleure, per tal que esdevingui el centre de convivència, lleure i
gaudi dels ciutadans del barri i un més del municipi.
Reforçar el valor social de la plaça creada entre els habitatges de l’illa donada





la seva ubicació privilegiada pròxima a zones d’esbarjo i connexió del centre de
la ciutat amb el barri per sobre de la ronda Montolivet, un dels eixos peatonals
principals de la ciutat que ha d’esdevenir un espai de lleure de gran
concurrència.
Re pavimentació de les voreres existents dels Carrers Pou de Çlaç i Pere
Llosas.
Continuació del carril bici executat a la resta del carrer Pou de Glaç per tal de
donar continuïtat i enllaçar-lo amb els carrils del centre del municipi.
Adaptar l’espai urbà a l’Ordre VIV/561/2010 per tal que els diferents espais
siguin accessibles per a persones amb mobilitat reduïda mitjançant itineraris de
vianants accessibles.

Vist l’informe emès pel Director de l’Àrea d’Infraestructura i Urbanisme en data 6 de
març de 2019, que s’adjunta a l’expedient, conforme al qual s’informa favorablement
l’aprovació inicial del projecte esmentat, amb el benentès que prèviament a l’aprovació
definitiva del projecte caldrà realitzar les següents modificacions i/o esmenes:
1. Seccions viàries
- Cal garantir la continuïtat de l’amplada de la secció de la vorera al llarg del tram del
carrer Pou del Glaç.
- Cal donar continuïtat a la zona 3.3 del Pla de Millora Urbana (PMU), eliminant l’accés
peatonal de 5,45 metres d’amplada, que hi ha plantejat en aquest espai amb paviment
de llosa prefabricada de formigó.
- Cal eliminar les tres zones enjardinades adjacents a l’edifici, de manera que permetrà
disposar d’un major esponjament entre els edificis. A més cal preveure que, aquesta
zona de la urbanització, disposa de planta soterrani, per la qual cosa fa que sigui més
complicat l’execució d’aquestes zones verdes.
- Plànol A.3 Seccions generals proposta. Les seccions 2-2 i 3-3 indica una pendent
transversal a la vorera del carrer Pou del glaç del 3%. Hauria de ser 1.5% màxim.
- La rasant del carrer Pou del Glaç ha de ser paral·lela a la calçada existent.
- Cal definir totes les rasants dels passatges interiors de l’illa perquè s’assegurin una
pendent longitudinal mínima del 1% i una pendent transversal màxima del 1.5%.
2. Paviments
- Cal justificar que el paviment adoptat és apte pel pas de trànsit de projecte. Les
zones peatonals es dimensionaran pel pas ocasional de vehicles pesats de 5 vehicles.
Els guals i zones aptes per a transit rodat es dimensionaran per una intensitat màxima
de 25 vehicles pesats al dia.
- Cal definir el tipus de paviment de la zona senyalitzada com a càrrega i descàrrega
en el plànol. El projecte d’urbanitzacio és un projecte d’obres sense cap capacitat
reguladora, per tant, aquesta zona de possible futur pas de vehicles no s’ha de
senyalitzar amb cap nomenclatura.
- S’ha de preveure la reurbanització de la vorera de la ronda Montolivet que limita amb
polígon d’actuació, tant per l’estat actual en què es troba com per la proximitat de
l’edificació del polígon i l’afectació pel soterrament de serveis existent i implantació de
l’enllumenat, que exigirà la seva reurbanització .
- Caldria reflectir en un plànol la reposició de les rases o paviments fora de l’àmbit del
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sector que es veuran afectats per la connexió dels serveis o altres obres relacionades
amb la urbanització del sector.
- Plànol A.4.4 tots els paviments del passatge interior estan col·locats sobre una base
de sorra de gruix indefinit. S’haurien de col·locar sobre morter.
3. Serveis
3.1 Clavegueram
- Cal incloure en el Projecte (Memòria / Càlculs / Plànols / Pressupost) la xarxa de
sanejament d’aigües residuals dels edificis projectats dins el Polígon d’Actuació, des
de les arquetes de cada escomesa fins a la xarxa general existent a la vialitat
perimetral (carrers Pou del Glaç i Pere Lloses). S’ha de definir el traçat en planta, el
pendent, el diàmetre dels col·lectors projectats i els materials, justificant la capacitat
hidràulica és suficient pels cabals màxims. En particular pels trams implantats en l’àrea
amb forjat estructural, es definirà el mètode constructiu d’implantació sobre o sota el
forjat. Per tal de facilitar les tasques manteniment el diàmetre mínim del tub a implantar
serà D250 i es construirà una arqueta de registre a cada canvi de direcció del tub amb
un angle inferior a 60º.
- Cal incloure en el Projecte (Memòria / Càlculs / Plànols / Pressupost) la xarxa de
drenatge d’aigües pluvials en esquema separatiu de les cobertes i paviments interiors
públics i privats del polígon, des de les arquetes de peu de baixant de cada escomesa
i des de cada embornal o reixa interceptors fins a la xarxa general existent a la vialitat
perimetral (carrers Pou del Glaç i Pere Lloses). S’ha de definir el traçat en planta, el
pendent, el diàmetre dels col·lectors projectats i els materials, justificant que amb els
cabals de càlcul màxims donats per la precipitació d’intensitat igual al període de
retorn dels 10 anys la capacitat hidràulica és suficient. En particular pels trams
implantats en l’àrea amb forjat estructural, es definirà el mètode constructiu
d’implantació sobre o sota el forjat. Per tal de facilitar les tasques manteniment el
diàmetre mínim del tub a implantar serà D250 i es construirà una arqueta de registre a
l’inici del tram i a cada unió de dos trams o a cada canvi de direcció del tub amb un
angle inferior a 60º.
3.2 Aigua, electricitat i telefonia/comunicacions
- Cal incloure en el Projecte (Memòria / Plànols / Pressupost) la definició i execució
amb càrrec al sector de totes les xarxes soterrades de serveis bàsics d’urbanització:
Aigua, Electricitat, Gas i Comunicacions/Telefònica.
- S’hi inclouran no només els trams de nova extensió de tos els serveis, sinó també la
reposició dels serveis afectats i indemnitzacions amb que calgui compensar a les
companyies titulars per les variants necessàries pel soterrament de les actuals línies
aèries existents de Baixa Tensió i de Telefònica o pel desmantellament i substitució
d’esteses subterrànies d’acord amb l’àmbit que fixin els estudis tècnics de les
companyies respectives.
- Cal modificar el traçat de la xarxa d’aigua potable projectat. L’actual traçat transcorre
per l’interior de l’habitacle soterrat de la zona de contenidors.
- Cal reflectir en el plànols, si la xarxa d’aigua projectada està mallada pel carrer Candi
Agustí.
- Cal incloure en el Projecte (Memòria / Plànols / Pressupost) la xarxa de
telecomunicacions fins als edificis projectats dins el Polígon d’Actuació. S’ha de definir
el traçat, el diàmetre dels conductors projectats i els materials.
- Cal que el Projecte inclogui en un annex els estudis originals de totes les companyies
24

distribuïdores de serveis descrits (Electricitat, Gas, Telefònica (Telefònica i Orange),
Aigua) a efectes de tramitació del projecte i justificar les solucions adoptades.
3.3 Enllumenat públic exterior
- En el carrer Pere Lloses, actualment hi ha dos quadres d’enllumenat públic, el
QE00162 i el QE00163. que estan adossats en la tanca perimetral de la parcel·la del
PA,
- El Projecte hauria de preveure la integració o desplaçament dels QE00162 i
QE00163 (Memòria / Plànols / Pressupost).
Cal adjuntar en la Memòria del Projecte, l’estudi luminotècnic de la urbanització. En
aquest estudi, ha de quedar clar que s’aconsegueixen els nivells d’il·luminació mínims
en el carrer Pere Lloses, ronda Montolivet i carrer Pou del Glaç.
Per tal de donar continuïtat a l’entorn urbà i racionalitzar els treballs de manteniment
que duu a terme de la brigada municipal en aquest sector d’urbanització:
-

Totes les llumeneres projectades als espais públics exteriors (vials
perimetrals/interiors i espais verds interiors) hauran de ser de la marca SIMON.

-

Els elements de suport del Pou del Glaç també seran de la marca Simon.

-

Els elements de suport del passatge o de la zona verda interior (columnes o
braços) podran ser de qualsevol marca que acrediti el marcatge CE i
l’homologació i adequació funcional i normativa dels elements projectats.

-

S’ha d’incloure en el projecte l’enllumenat del tram de Ronda Montolivet que
llinda amb el PA.

-

El Projecte ha de preveure l’enllumenat del pas entre la sortida de l’ascensor i
fins a la ronda Montolivet.

- El Projecte hauria de preveure que els diferencials de les noves línies
d’enllumenat fossin del tipus rearmable.
3.4 Jardineria i reg
- Cal incloure el el projecte la definició de les espècies adoptades en les plantacions
(arees de gespa, arbists, arbrat...)
- Cal incloure un Plànol de reg en què s’indiqui la instal·lació de reg per goteig en els
arbres.
3.5 Gestió de residus
- Cal modificar l’annex de la gestió de residus del Projecte. Aquest s’ha de redactar
segons la vigent normativa d’aplicació (Reial Decret 89/2010, de 29 de juny).
Vistos els articles 89.6 i 119.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de
febrer.
En relació a l’expedient UPL12019000002, 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 projecte d’urbanització del Polígon d’actuació
15.07 Pou del Glaç, 3, promogut per Sildin Marketing, SL i redactat per l’arquitecte
Marta Serra Fosas, en data gener de 2019.
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SEGON.- CONDICIONAR l’aprovació definitiva a l’aportació prèvia del projecte
modificat, d’acord amb les determinacions que figuren en l’informe emès pel Director
de l’Àrea d’Urbanisme i Infraestructura en data 6 de març de 2019 i que es transcriuen
en la part expositiva del present acord.
TERCER.- SOTMETRE’L a informació pública durant el termini d’un mes mitjançant la
publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província, a un dels diaris de
premsa periòdica de més divulgació al municipi, al tauler d’anuncis i al web de
l’Ajuntament.
QUART.- SOL·LICITAR informe a les companyies de serveis afectades, si s’escau.
CINQUÈ.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
S’aprova per unanimitat.
19.1. - MODIFICACIÓ D’UNA OBRA DEL DRENATGE DEL CAMÍ DE CAN MON I
CA L’ANDREU A BATET DE LA SERRA.- Proposant aprovar
Núm. de referència

: X2018011272

La Junta de Govern local en sessió celebrada el dia 26 d’abril de 2018, va aprovar la
memòria valorada de modificació d’una obra del drenatge del camí de Can Mon i Ca
l’Andreu a Batet de la Serra, redactada pel director de l’Àrea d’Infraestructura i
Urbanisme, tenint per objecte definir les obres de modificació d’una obra de drenatge
del camí de Can Mon i Ca l’Andreu de Batet per tal de millorar la seva funcionalitat ja
que amb la configuració proposada quedarà situat en l’eix del corrent natural de les
aigües que defineix el punt baix de la traça de la carretera, canal natural on
convergeixen les aigües pluvials, i que és a més la línia divisòria de propietat.
Iniciades les obres i a indicacions de la propietat es va haver de redefinir “in situ”
parcialment la direcció del drenatge per tal d’adaptar-la a la correcta identificació sobre
el terreny del traçat que finalment s’ha construït.
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 UPOM2018000009, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Serveis urbans, Espai públic i
infraestructures i obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
APROVAR la memòria de l’execució definitiva de la substitució del drenatge del camí
de Can Mon i Ca l’Andreu tal com consta en el document adjunt, en el que es descriu
l’obra executada i es grafia en el plànol “as Built” el traçat definitiu.
S’aprova per unanimitat.
20.1. - MODIFICACIÓ DEL PLA D'USOS DE L'EDIFICI DE L'ANTIC HOSPITAL
SANT JAUME D'OLOT.- Proposant aprovar
Núm. de referència
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: X2015002175

Vist que en data 5 de febrer de 2015 es va aprovar per Junta de Govern Local la
memòria descriptiva de proposta d’usos de l’antic hospital Sant Jaume redactada en
data gener de 2015.
Vist que en data 17 de setembre de 2015 es va aprovar per Junta de Govern Local
una modificació parcial del Pla d’usos de l’edifici de l’antic hospital Sant Jaume d’Olot.
Vist que per Junta de Govern Local de data 24 de setembre de 2015 es va aprovar la
memòria de modificació del Pla d’usos de l’edifici de l’antic hospital Sant Jaume (2)
redactada pels serveis tècnics municipals en data setembre de 2015, en la qual les
modificacions afecten a la residència geriàtrica (ampliació de la superfície d’ocupació
del soterrani, per poder disposar d’espais destinats a instal·lacions pròpies i locals
auxiliars) i a la sala d’actes municipal.
Vista la modificació del pla d’usos de l’edifici de l’antic hospital Sant Jaume d’Olot
(MPU-3), redactada pels serveis tècnics municipals en data febrer de 2019, que té per
objecte adaptar-lo a les noves previsions que afecten la planta baixa i el soterrani de
l’edifici.
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal en data 8 de març de 2019 que
s’adjunta a l’expedient, conforme al qual la modificació del pla d’usos s’ajusta a la
normativa del POUM i en concret al seu article 119, atès que els usos previstos (que
no es modifiquen els establerts al Pla d’usos vigent) estan permesos pel POUM.
En relació a l’expedient UPOM2015000002, 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 la modificació del pla d’usos de l’edifici de l’antic hospital Sant
Jaume d’Olot (MPU-3), redactada pels serveis tècnics municipals en data febrer de
2019.
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament.
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
S’aprova per unanimitat.
21.1. - MEMÒRIA VALORADA REHABILITACIÓ DEL FERM A LA RONDA URBANA
AVINGUDA SANT JORDI – PORTBOU – ZAMENHOFF.- Proposant aprovar
Núm. de referència

: X2019009859

Vista la memòria valorada de rehabilitació del ferm a la Ronda urbana av. Sant Jordi –
Carrer Portbou - Carrer Zamenhoff, redactat pel director de l’àrea d’Infraestructura i
Urbanisme, senyor Ramon Prat Molas en data març de 2019, que té per objecte
valorar les obres mínimes de manteniment a executar al llarg de la ronda del Vial Sant
Jordi, de 3,7Km de longitud, entre el nus de la Solfa (C-152) i el de la Rodona (C-153)
per restituir-hi les condicions de rodadura.
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.
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En relació a l’expedient UPOM2019000007, 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 la memòria valorada de rehabilitació del ferm a la Ronda urbana
av. Sant Jordi – Carrer Portbou - Carrer Zamenhoff, redactat pel director de l’àrea
d’Infraestructura i Urbanisme, senyor Ramon Prat Molas en data març de 2019.
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament.
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
S’aprova per unanimitat.
22.1. - SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT PER A
LA REHABILITACIÓ DEL FERM A LA RONDA URBANA AVINGUDA SANT JORDI
– PORTBOU – ZAMENHOFF.- Proposant sol·licitar
Núm. de referència

: X2019009910

Vist que el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
ofereix la possibilitat de sol·licitar subvencions excloses de concurrència pública
d’acord amb l’art.22.2 c) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
Vist que l’Ajuntament d’Olot vol sol·licitar una subvenció per cobrir les despeses
generades per l’execució de les obres emparades en la memòria valorada de
rehabilitació del ferm a la Ronda urbana av. Sant Jordi – Carrer Portbou - Carrer
Zamenhof.
Vist l’expedient administratiu SUR12019000003 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.- SOL·LICITAR al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya un ajut com a subvenció exclosa de concurrència pública d’acord amb
l’article 22.2 c- de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per
cobrir les despeses derivades de l’execució de les obres emparades en la memòria
valorada de rehabilitació del ferm a la Ronda urbana av. Sant Jordi – Carrer Portbou Carrer Zamenhof.
SEGON.- FACULTAR l’Alcalde per signar tota la documentació necessària.
TERCER.- TRASLLADAR aquest acord a la Generalitat de Catalunuya, amb tota la
documentació necessària per a la seva sol·licitud.
S’aprova per unanimitat.
23.1. - SUBVENCIÓ.- PROPOSANT MODIFICAR LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ
A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA DINS EL PROGRAMA FONS DE COOPERACIÓ
ECONÒMICA I CULTURAL PER A L’ANY 2019.
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Núm. de referència

: X2019007949

Vist que per Junta de Govern Local de data 7 de març de 2019 es va adoptar, entre
d’altres, l’acord de 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”, per destinar a les
següents actuacions:
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.
En els dos fons addicionals, amb:


Millora camí del barri del morrot fins a la zona esportiva del Pla de Baix,
per actuacions en camins.



Actuacions de millora en el Centre de Procés de Dades: servidors i sistemes
d’emmagatzematge, per facilitar l’accés a les noves tecnologies.

En la línia referida a despeses culturals amb el projecte de Fons de Cooperació
Cultural 2019.
Vist que pel que fa al fons addicional referit a les actuacions en camins, en comptes de
sol·licitar un ajut per la millora del camí del barri del morrot fins a la zona esportiva del
Pla de Baix, és interès de l’Ajuntament demanar el referit ajut per les obres de
desviament de les aigües pluvials de camins de Batet.
En relació a l’expedient SUR12019000002, 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.- MODIFICAR l’acord de la Junta de Govern Local de data 7 de març de
2019 pel qual es va 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, en el sentit de que en
comptes de sol·licitar una subvenció per a la Millora del camí del barri del morrot
fins a la zona esportiva del Pla de Baix, per actuacions en camins, es sol·licita una
subvenció per les obres de desviament de les aigües pluvials de camins de Batet.
SEGON.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
S’aprova per unanimitat.
24.1. - AMPLIACIÓ D’EDIFICI DE VENDA D’AUTOMÒBILS AMB TALLER DE
L’AVINGUDA D'EUROPA, 1
Núm. de referència : X2018029147

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de AUTOMOCIO SERVEIS DEL NORDEST SL per AMPLIACIÓ D'EDIFICI DE VENDA D'AUTOMÒBILS AMB TALLER, a
l’AV D'EUROPA N.1 , del municipi d’Olot.
Identificació de l’expedient: OMA32018000101
Situació: AV D'EUROPA N.0001
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UTM: 7013509
1.- En data 7/09/2018, AUTOMOCIO SERVEIS DEL NORD-EST SL amb DNI
B1771501-2, representat per ****, presenta projecte d’obres majors per AMPLIACIÓ
D'EDIFICI DE VENDA D'AUTOMÒBILS AMB TALLER, amb situació al carrer AV
D'EUROPA N.1, d’Olot.
2.- En data 19/02/2019 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 d’indústria aïllada
d’intensitat 3 (clau16.3)
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de
Catalunya, estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les
llicències d’obres. És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret
Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme.
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local,
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 30 de juny de 2015, que va delegar
aquesta competència en aquest òrgan municipal.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar a AUTOMOCIO SERVEIS DEL NORD-EST SL amb DNI:
B1771501-2, representat per ****, llicència d’obres (OMA32018000101), per
AMPLIACIÓ D'EDIFICI DE VENDA D'AUTOMÒBILS AMB TALLER, amb situació a
l’AV D'EUROPA N.1, 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 4 mesos i el termini per acabar-les
és de 12 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir
qualsevol d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no
s’han acabat les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a
l’ordenament urbanístic vigent.
QUART.Donar compte de l’ingrès de les liquidació/ns que es detalla/en
seguidament: CRA2019600012
Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per: Un pressupost de: 22760.51 euros
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Base liquidable (3)
22760.51

Drets
728.34

% bonificació
0

Drets definitius Taxes
728.34 64.10

Total Drets
792.44

Garanties:
Garantia de gestió de residus: 150.00 euros
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties

Euros
792.44
0

CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats.
Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local
en sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de
Govern Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010.
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers.
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin.
3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a
l’interessat de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el
propi interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta
petició.
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos
així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i
podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de
l’Ajuntament, amb càrrec a l’interessat.
5.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar, una pròrroga del termini d’inici i/o final
de l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui.
De no existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència
assenyalat a l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar
les obres.
6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no
podran envair l’espai públic.
7.- Els desguassos interiors de l’edifici hauran de contenir el corresponent sifó inodor.
8.- Es prohibeix practicar als soterranis qualsevol obra que afecti la via pública o
terrenys del seu domini.
9.- No es permet que com a conseqüència de l’execució de les obres, s’embrutin els
embornals de la via pública, essent obligació del promotor l’adopció de les mesures
adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de
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la fiança dipositada en concepte de moviment de terres o runes i reposició de
paviments.
10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model,
rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la
corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència.
11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís,
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal.
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o
que afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació
vigent.
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les
prestacions de la Seguretat Social.
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la
corresponent llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals
que causi.
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En
cas d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les
sancions que corresponguin.
Condicions particulars
1. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar Qüestionari Estadístic d’Edificació i
Habitatge signat pel promotor de l’obra i pel tècnic redactor del projecte..
2. Aquesta llicència no autoritza l'ocupació de la via pública amb materials o altres
elements propis de l'obra.
3. S’imposa una fiança de 150,00 € per garantir la correcta gestió de residus generals
per l’obra d’acord amb la memòria del projecte presentat. La fiança s’haurà de
dipositar en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de
notificació de la concessió de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta llicència queda
supeditada a l’ingrés de la fiança en el termini esmentat.
4. 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
ampliat, 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.
5. Per la concessió de la llicència de primera utilització de l’edifici ampliat, serà
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necessari presentar la documentació que acrediti 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.
6. 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.
25.1. – APROVAR UN CONVENI PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS
Núm. de referència

: X2019008393

En relació a l’expedient SBCO2019000004 de 07/03/2019, i 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:
1r.) Concedir subvenció nominativa del pressupost a l’entitat ASSOCIACIO DE
VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL D’OLOT, amb NIF: G1775109-0, per un import
de 22.000,00 euros, amb càrrec a la partida 19 180 135 480030.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’Ordenança general de subvencions de la corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 19180 135 480030

Import
22000

Descripció
SUBVENCIO PROTECCIO CIVIL

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

S’aprova per unanimitat.
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el
president aixeca la sessió a un quart i cinc minuts de nou del matí, i per a constància
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del que s’hi ha tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva
signatura.
VIST I PLAU
L’ALCALDE
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EL SECRETARI ACCIDENTAL

