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ACTA NÚM. 11 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

21 DE MARÇ DE 2019 
 
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 21 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. 
 
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera. 
 
Hi assisteix l’interventor, Sr. Jordi Salvador i Culí. 
 
Hi assisteix el Gerent, Sr. Jordi Güell i Güell. 
 

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

2. - DESPATX OFICIAL 
 
El Sr. Alcalde comenta les reunions, entrevistes i actes més destacats als quals ha 
assistit des de la darrera Junta celebrada el dia 14 de març  : 
 
- El mateix 14 de març va assistir a la reunió que va tenir lloc a la seu del Consell 
Comarcal sobre la Creació d’un Fòrum Cívic i Social del Debat Constituent i que va 
comptar amb la presència de Lluís Llach.  
 
- A continuació agraeix al Primer Tinent d’Alcalde Josep Berga, el fet que el substituís 
durant el cap de setmana, del dia  15 al 17 de març en les funcions pròpies de 
l’alcaldia.  
 
- el dia 18 de març, es va desplaçar al pavelló d’esports per acompanyar els dirigents 
del Club Tennis Taula de la nostra ciutat en l’acte d’entrega de la recaptació de les 
tasses solidàries a Mans Unides.   
 
. i finalment comenta que avui dijous anirà a Barcelona per tenir una trobada conjunta 
amb el Sr. Víctor Cullell, secretari del Govern; amb Albert Castellanos, Secretari 
General de Vicepresidència, Economia i Hisenda amb Francesc Sutrias, director 
general de Patrimoni, per parlar de l’antic parc de Bombers.  
 
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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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4.1. - DONAR COMPTE DELS GRUPS D'INTERÈS DE LA CIUTAT D'OLOT 
INSCRITS EN EL REGISTRE PÚBLIC DELS GRUPS D'INTERÈS DE CATALUNYA 

 
Núm. de referència : X2019008534     
 
Atès que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot, en sessió ordinària de 20 
d’abril de 2017, va acordar l’adhesió al Registre de grups d’interès de Catalunya. 
 
Atès que el Registre de grups d’interès de la Generalitat reforça la transparència, en 
permetre que tots els ciutadans pugin fer el seguiment de les activitats dels grups 
d’interès davant les administracions. 
 
Vist l’expedient administratiu SG052019000003 i antecedents corresponents, 
l’Alcaldia, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Donar compte que a data d’avui, els grups d’interès de la ciutat d’Olot inscrits 
en el Registre públic dels grups d’interès de Catalunya, són els següents: 
 
 

 
 
 
Segon.- Traslladar, aquest acord a Alcaldia , per tal que es comuniquin les reunions 
que ha mantingut l’Alcalde amb els grups d’interès i es publiquin al Portal de la 
Transparència, en compliment de la Llei 19/2014. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.1. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
Núm. de referència : X2019006396     
 
En relació a l’expedient SIC22019000013 de Subvenció nominativa del pressupost , 
vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat  de 
Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
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1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Subvenció nominativa del pressupost, a l’ 
entitat GRUP RIALLES-OLOT amb  NIF: G1743730-2 per un import de 9.000 euros, 
amb càrrec a la partida 19400334480014 (SUBVENCIÓ RIALLES). 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19400  334  480014 9000 SUBVENCIO RIALLES 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.2. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
Núm. de referència : X2019006664     
 
En relació a l’expedient SIC22019000020 de Subvenció nominativa del pressupost, 
vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat  de 
Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Subvenció nominativa del pressupost, a l’ 
entitat RCR BUNKA FUNDACIÓ PRIVADA amb  NIF: G5517032-8 per un import de 
25.000 euros, amb càrrec a la partida 1940033448003 (SUBVENCIÓ FUNDACIO 
BUNKA). 
 
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, 



 4 

còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19400  334  480035 25000 SUBVENCIO FUNDACIO BUNKA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.3. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
Núm. de referència : X2019007023     
 
En relació a l’expedient SIC22019000022 de Subvenció nominativa del pressupost , 
vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat  de 
Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Subvenció nominativa del pressupost, a l’ 
entitat ASSOCIACIO OLOT FOTOGRAFIA amb  NIF: G1756051-7 per un import de 
1500 euros, amb càrrec a la partida 19400334480019 (SUBVENCIÓ OLOT 
FOTOGRAFIA). 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19400  334  480019 1500 SUBVENCIO OLOT FOTOGRAFIA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.4. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
Núm. de referència : X2019007108     
 
En relació a l’expedient SIC22019000029 de, vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
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1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’entitat 
AMICS DE LES LLETRES GARROTXINES amb  NIF: G1746216-9 per un import de 
1000 euros, amb càrrec a la partida 19.400.334.480020 “SUBVENCIONS ACTIVITATS 
CIUTADANES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19400  334  480020 1000 SUBVENCIONS ACTIVITATS  

CIUTADANES 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.5. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
Núm. de referència : X2019007117     
 
En relació a l’expedient SIC22019000030 de Subvenció nominativa del pressupost, 
vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat  de 
Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Subvenció nominativa del pressupost, a l’ 
entitat ASSOCIACIO AMBIT SANT LLUC amb  NIF: G5526239-8 per un import de 
10000 euros, amb càrrec a la partida 19400334480048 (SUBVENCIÓ AMBIT SANT LLUC) 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
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4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19400  334  480048 10000 SUBVENCIO AMBIT SANT LLUC 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.6. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
Núm. de referència : X2019007160     
 
En relació a l’expedient SIC22019000032 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat 
ASSOCIACIÓ MUSICAL I CULTURAL DESPENTINATS amb  NIF: G5529275-9 per un 
import de 3000 euros, amb càrrec a la partida 19.400.334.480020 “SUBVENCIONS 
ACTIVITATS CIUTADANES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19600  231  480006 3000 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 100 001 001 001 000 000 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

5.7. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
Núm. de referència : X2019007400     
 
En relació a l’expedient SIC22019000039 de Subvenció nominativa del pressupost , 
vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat de 
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Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Subvenció nominativa del pressupost, a l’ 
entitat AGRUPACIO SARDANISTA OLOT amb  NIF: G1706490-8 per un import de 
20.000 euros, amb càrrec a la partida 19400334480009 (SUBVENCIÓ AGRUPACIÓ 
SARDANISTA). 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19400  334  480009 20000 SUBVENCIO AGRUPACIO SARDANISTA 

D'OLOT 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.8. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
Núm. de referència : X2019006006     
 
En relació a l’expedient SIC22019000011 de Concurrència competitiva , vist 
l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat  de Cultura, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat 
ASSOCIACIO CULTURAL CINE CLUB OLOT amb  NIF: G1735794-8 per un import de 
10.000 euros, amb càrrec a la partida 19.400.334.480020 “SUBVENCIONS 
ACTIVITATS CIUTADANES”. 
 
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 
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conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19400  334  480020 10000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.9. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
Núm. de referència : X2019007469     
 
En relació a l’expedient SIC22019000041 de Subvenció nominativa del pressupost , 
vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat  de 
Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Subvenció nominativa del pressupost, a l’ 
entitat ASSOCIACIO JUVENIL COR JUVENIL GAIA D'OLOT amb  NIF: G1796495-8 
per un import de 7000 euros, amb càrrec a la partida 19400334480015 (SUBVENCIÓ 
CORAL GAIA) 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19400  334  480015 7000 SUBVENCIO CORAL GAIA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

5.10. – SUBVENCIÓ CULTURA. ESCOLA DANSA FOLKLORICA DE LA 
GARROTXA 2019 
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Núm. de referència : X2019005445     
 
En relació a l’expedient SIC22019000007 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Subvenció nominativa del pressupost, a l’ 
entitat DANSA FOLKLORICA DE LA GARROTXA ESCOLA OLOT amb  NIF: 
G1734797-2 per un import de 4000 euros, amb càrrec a la partida 19.400.334.480013 
“SUBVENCIO ESCOLA DE DANSA FOLKLORICA GARROTXA”  
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200230  Despeses 19400  334  480013 4000 SUBVENCIO ESCOLA DANSA  

FOLKLORICA DE LA GARROTXA 
400 032 070 065 014 008 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.11. - SUBVENCIÓ CULTURA. ALTRART-ASSOC. ARTERÂPIA 2019 
 
Núm. de referència : X2019006386     
 
En relació a l’expedient SIC22019000012 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Subvenció nominativa del pressupost, a l’ 
entitat ALTRAT ASSOCIACIO D'ARTTERAPIA OLOT amb  NIF: G5512194-1 per un 
import de 1200 euros, amb càrrec a la partida 19.400.334.480068 “SUBVENCIÓ 
ARTERÀPIA”. 
 
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. 
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3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19400  334  480068 1200 SUBVENCIO ARTERAPIA 400 032 070 065 014 008 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.12. – CONVENI SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ DONES ALBA 2019 
 

Núm. de referència : X2019005439     
 
En relació a l’expedient SIC22019000004 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat 
ASSOCIACIO DE DONES GARROTXA -ALBA- amb  NIF: G1734131-4 per un import 
de 1500 euros, amb càrrec a la partida 19.400.334.480020 “SUBVENCIONS 
ACTIVITATS CIUTADANES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19400  334  480020 1500 SUBVENCIONS ACTIVITATS  

CIUTADANES 
100 001 001 001 000 000 
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S’aprova per unanimitat. 
 

5.13. – CONVENI SUBVENCIÓ AULES DIFUSIÓ ACUGA 2019 
 

Núm. de referència : X2019005440     
 
En relació a l’expedient SIC22019000005 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat 
ASSOCIACIO AULES DE DIFUSIO CULTURAL GARROTXA - ACUGA amb  NIF: 
G1749713-2 per un import de 1600 euros, amb càrrec a la partida 19.400.334.480020 
“SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19400  334  480020 1600 SUBVENCIONS ACTIVITATS 

CIUTADANES 
400 032 070 065 014 008 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.14. – CONVENI SUBVENCIÓ AMICS DE L'ALTA GARROTXA 2019 
 
Núm. de referència : X2019007863     
 
En relació a l’expedient SIC22019000047 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat 
AMICS DE L'ALTA GARROTXA amb  NIF: G1734875-6 per un import de 300 euros, 
amb càrrec a la partida 19.400.334.480020 “SUBVENCIONS ACTIVITATS 
CIUTADANES”. 
 
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, 
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aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19400  334  480020 300 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES400 032 070 065 014 008 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.15. – CONVENI SUBVENCIÓ CORAL CROSCAT 2019 
 
Núm. de referència : X2019008272     
 
En relació a l’expedient SIC22019000048 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat 
CORAL CROSCAT amb  NIF: V1729715-1 per un import de 3000 euros, amb càrrec a 
la partida 19.400.334.480020 “SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19400  334  480020 3000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES400 032 070 065 014 008 
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S’aprova per unanimitat. 
 
6.1. - CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT D’OLOT I CATORZE PER AL FESTIVAL 

DE DANSA SISMÒGRAF 2019 
 
Núm. de referència : X2019009461     
 
ANTECEDENTS 
 
Que l’Ajuntament d’Olot és l’entitat organitzadora del Festival de Dansa Sismògraf, que 
tindrà lloc del 25 al 29 d’abril. 
 
Que SISMÒGRAF és un festival de dansa que té lloc a Olot al voltant del Dia 
Internacional de la Dansa i que vol treballar per mostrar el que està passant en aquest 
moments en l’àmbit del moviment, acompanyant als creadors més emergents i també 
recolzant els consolidats, al mateix temps que convida projectes estatals i 
internacionals per mostrar el pols de la dansa d’arreu.  
 
Que, en aquest marc, Catorze Edicions SL (NIF núm. B66257965) ha manifestat el seu 
interès en col·laborar en la difusió del projecte oferint inserir gratuïtament un bàner 
robapàgines durant 6 dies i un bàner Intersitial durant 3 dies.  
  
Que el festival Sismògraf inclourà el logotip de Catorze a la web del festival, al 
programa principal del festival com a mitjà col·laborador, i apareixerà el logotip de 
Catorze en les tovalles del festival. 
  
Que per a regular el termes d’aquesta col·laboració, ambdues parts han acordat 
subscriure un conveni, que s’adjunta com a annex a la proposta. 
 
En relació a l’expedient CU012019000004 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i Catorze 
Edicions SL com a mitjà col·laborador del Festival Sismògraf 2019. 

 
Segon.-Facultar el regidor delegat de Cultura, Josep Berga i Vayreda, com a 
representat legal de la corporació, per a la signatura del conveni entre les parts. 
 
Tercer.- Que la decisió es comuniqui a Catorze Edicions SL i als interessats de 
l’expedient. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
6.2. - CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT D’OLOT I LA COMARCA D’OLOT PER AL 

FESTIVAL DE DANSA SISMÒGRAF 2019 
 
Núm. de referència : X2019009472     
 
Que l’Ajuntament d’Olot és l’entitat organitzadora del Festival de Dansa Sismògraf, que 
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tindrà lloc del 25 al 29 d’abril. 
 
Que SISMÒGRAF és un festival de dansa que té lloc a Olot al voltant del Dia 
Internacional de la Dansa i que vol treballar per mostrar el que està passant en aquest 
moments en l’àmbit del moviment, acompanyant als creadors més emergents i també 
recolzant els consolidats, al mateix temps que convida projectes estatals i 
internacionals per mostrar el pols de la dansa d’arreu.  
 
Que, en aquest marc, La Comarca d’Olot-Edicions El Bassegoda SLU (NIF núm. 
B17039116) ha manifestat el seu interès en col·laborar en la difusió del projecte oferint 
proporcionar un anunci de mitja pàgina del Festival Sismògraf el dijous 18 d’abril.  
 
Que el festival Sismògraf inclourà el logo de La Comarca d’Olot a la web del festival, al 
programa principal del festival com a mitjà col·laborador, i apareixerà el logo de La 
Comarca d’Olot en les tovalles del festival. 
  
Que per a regular el termes d’aquesta col·laboració, ambdues parts han acordat 
subscriure un conveni, que s’adjunta 
 
En relació a l’expedient CU012019000005 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i La Comarca 
d’Olot-Edicions El Bassegoda SLU com a mitjà col·laborador del Festival Sismògraf 
2019. 

 
Segon.-Facultar el regidor delegat de Cultura, Josep Berga i Vayreda, com a 
representat legal de la corporació, per a la signatura del conveni entre les parts. 
 
Tercer.- Que la decisió es comuniqui a La Comarca d’Olot-Edicions El Bassegoda SLU 
i a la resta d’interessats de l’expedient.  
 
S’aprova per unanimitat. 

 
6.3. - CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT D’OLOT I LA CULTURA NO VAL RES 

PER AL FESTIVAL DE DANSA SISMÒGRAF 2019 
 
Núm. de referència : X2019009487     
 
Que l’Ajuntament d’Olot és l’entitat organitzadora del Festival de Dansa Sismògraf, que 
tindrà lloc del 25 al 29 d’abril. 
Que SISMÒGRAF és un festival de dansa que té lloc a Olot al voltant del Dia 
Internacional de la Dansa i que vol treballar per mostrar el que està passant en aquest 
moments en l’àmbit del moviment, acompanyant als creadors més emergents i també 
recolzant els consolidats, al mateix temps que convida projectes estatals i 
internacionals per mostrar el pols de la dansa d’arreu.  
 
Que, en aquest marc, La Cultura no val res ha manifestat el seu interès en col·laborar 
en la difusió del projecte oferint proporcionar un un banner lateral del Festival 
Sismògraf durant 15 dies (NIF núm. J66912320).   
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Que el festival Sismògraf inclourà el logo de La Cultura no val Res a la web del 
festival, al programa principal del festival com a mitjà col·laborador, i apareixerà el logo 
de La Cultura no val res en les tovalles del festival. 
 
Que per a regular el termes d’aquesta col·laboració, ambdues parts han acordat 
subscriure un conveni, que s’adjunta com a annex a la proposta. 
 
 
En relació a l’expedient CU012019000006 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i La Cultura no 
val res com a mitjà col·laborador del Festival Sismògraf 2019. 

 
Segon.-Facultar el regidor delegat de Cultura, Josep Berga i Vayreda, com a 
representat legal de la corporació, per a la signatura del conveni entre les parts. 
 
Tercer.- Que la decisió es comuniqui a La Cultura no val res i a la resta d’interessats 
de l’expedient. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.4. - CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT D’OLOT I NACIÓ DIGITAL PER AL 
FESTIVAL DE DANSA SISMÒGRAF 2019 

 
Núm. de referència : X2019009501     
 
ANTECEDENTS 
 
Que l’Ajuntament d’Olot és l’entitat organitzadora del Festival de Dansa Sismògraf, que 
tindrà lloc del 25 al 29 d’abril. 
 
Que SISMÒGRAF és un festival de dansa que té lloc a Olot al voltant del Dia 
Internacional de la Dansa i que vol treballar per mostrar el que està passant en aquest 
moments en l’àmbit del moviment, acompanyant als creadors més emergents i també 
recolzant els consolidats, al mateix temps que convida projectes estatals i 
internacionals per mostrar el pols de la dansa d’arreu.  
 
Que, en aquest marc, Nació Digital – La Garrotxa ha manifestat el seu interès en 
col·laborar en la difusió del projecte oferint proporcionar un banner gratuït durant dos 
dies de publicitat del festival al seu web Nació Digital Garrotxa i a Nació Osona (NIF 
núm. 77281534Q).   
 
Que el festival Sismògraf inclourà el logo de Nació Digital – La Garrotxa a la web del 
festival, al programa principal del festival com a mitjà col·laborador, i apareixerà el logo 
de Nació Digital La Garrotxa en les tovalles del festival. 
 
Que per a regular el termes d’aquesta col·laboració, ambdues parts han acordat 
subscriure un conveni, que s’adjunta com a annex a la proposta. 
 
En relació a l’expedient CU012019000007 de, vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
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Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i Nació Digital La 
Garrotxa com a mitjà col·laborador del Festival Sismògraf 2019. 
 
Segon.-Facultar el regidor delegat de Cultura, Josep Berga i Vayreda, com a 
representat legal de la corporació, per a la signatura del conveni entre les parts. 
 
Tercer.- Que la decisió es comuniqui a Nació Digital La Garrotxa i a la resta 
d’interessats relacionats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
6.5. - CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT D’OLOT I EDICIONS DEL NÚVOL PER AL 

FESTIVAL DE DANSA SISMÒGRAF 2019 
 
ANTECEDENTS 
 
Que l’Ajuntament d’Olot és l’entitat organitzadora del Festival de Dansa Sismògraf, que 
tindrà lloc del 25 al 29 d’abril. 
 
Que SISMÒGRAF és un festival de dansa que té lloc a Olot al voltant del Dia 
Internacional de la Dansa i que vol treballar per mostrar el que està passant en aquest 
moments en l’àmbit del moviment, acompanyant als creadors més emergents i també 
recolzant els consolidats, al mateix temps que convida projectes estatals i 
internacionals per mostrar el pols de la dansa d’arreu.  
 
Que, en aquest marc, Edicions del Núvol SLU ha manifestat el seu interès en 
col·laborar en la difusió del projecte oferint inserir gratuïtament bànners del Sismògraf 
durant una setmana al web del Núvol (NIF núm. B66917048).   
 
Que el festival Sismògraf inclourà el logo del Núvol a la web del festival, al programa 
principal del festival com a mitjà col·laborador, i apareixerà el logo del Núvol en les 
tovalles del festival. 
 
Que per a regular el termes d’aquesta col·laboració, ambdues parts han acordat 
subscriure un conveni, que s’adjunta com a annex a la proposta. 
 
En relació a l’expedient CU012019000008 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i Núvol com a 
mitjà col·laborador del Festival Sismògraf 2019. 
 
Segon.-Facultar el regidor delegat de Cultura, Josep Berga i Vayreda, com a 
representat legal de la corporació, per a la signatura del conveni entre les parts. 
 
Tercer.- Que la decisió es comuniqui a Núvol. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.6. - CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT D’OLOT I OLOT TELEVISIÓ PER AL 
FESTIVAL DE DANSA SISMÒGRAF 2019 
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Núm. de referència : X2019009508     
 
ANTECEDENTS 
 
Que l’Ajuntament d’Olot és l’entitat organitzadora del Festival de Dansa Sismògraf, que 
tindrà lloc del 25 al 29 d’abril. 
 
Que SISMÒGRAF és un festival de dansa que té lloc a Olot al voltant del Dia 
Internacional de la Dansa i que vol treballar per mostrar el que està passant en aquest 
moments en l’àmbit del moviment, acompanyant als creadors més emergents i també 
recolzant els consolidats, al mateix temps que convida projectes estatals i 
internacionals per mostrar el pols de la dansa d’arreu.  
 
Que, en aquest marc, Olot Televisió ha manifestat el seu interès en col·laborar en la 
difusió del projecte oferint 5 emissions en Prime Time de forma gratuïta de l’espot del 
Sismògraf  2019 a Olot Televisió (NIF núm. B-17477779).   
 
Que el festival Sismògraf inclourà el logo d’Olot Televisió a la web del festival, al 
programa principal del festival com a mitjà col·laborador, i apareixerà el logo d’Olot 
Televisió en les tovalles del festival. 
 
Que per a regular el termes d’aquesta col·laboració, ambdues parts han acordat 
subscriure un conveni, que s’adjunta com a annex a la proposta. 
 
En relació a l’expedient CU012019000009 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i Olot Televisió 
com a mitjà col·laborador del Festival Sismògraf 2019. 
 
Segon.-Facultar el regidor delegat de Cultura, Josep Berga i Vayreda, com a 
representat legal de la corporació, per a la signatura del conveni entre les parts. 
 
Tercer.- Que la decisió es comuniqui a Olot Televisió. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.7. - CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT D’OLOT I RÀDIO OLOT PER AL 
FESTIVAL DE DANSA SISMÒGRAF 2019 

 
Núm. de referència : X2019009509     
 
ANTECEDENTS 
 
Que l’Ajuntament d’Olot és l’entitat organitzadora del Festival de Dansa Sismògraf, que 
tindrà lloc del 25 al 29 d’abril. 
 
Que SISMÒGRAF és un festival de dansa que té lloc a Olot al voltant del Dia 
Internacional de la Dansa i que vol treballar per mostrar el que està passant en aquest 
moments en l’àmbit del moviment, acompanyant als creadors més emergents i també 
recolzant els consolidats, al mateix temps que convida projectes estatals i 
internacionals per mostrar el pols de la dansa d’arreu.  
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Que, en aquest marc, Ràdio Olot ha manifestat el seu interès en col·laborar en la 
difusió del projecte oferint 15 falques del Festival Sismògraf a Ràdio Olot (NIF núm. 
A28795631) en el període del 15 al 18 d’abril.   
 
Que el festival Sismògraf inclourà el logo de Ràdio Olot a la web del festival, al 
programa principal del festival com a mitjà col·laborador, i apareixerà el logo de Ràdio 
Olot en les tovalles del festival. 
 
Que per a regular el termes d’aquesta col·laboració, ambdues parts han acordat 
subscriure un conveni, que s’adjunta com a annex a la proposta. 
 
En relació a l’expedient CU012019000010 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i Ràdio Olot com 
a mitjà col·laborador del Festival Sismògraf 2019. 
 
Segon.-Facultar el regidor delegat de Cultura, Pep Berga i Vayreda, com a representat 
legal de la corporació, per a la signatura del conveni entre les parts. 
 
Tercer.- Que la decisió es comuniqui a Ràdio Olot. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.8. - CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT D’OLOT I RECOMANA, ASSOCIACIÓ 
PER A LA PROMOCIÓ DE LES ARTS ESCÈNIQUES PER AL FESTIVAL DE 

DANSA SISMÒGRAF 2019 
 
 
Núm. de referència : X2019009361     
 
 ANTECEDENTS 
 
Que l’Ajuntament d’Olot és l’entitat organitzadora del Festival de Dansa Sismògraf, que 
tindrà lloc del 25 al 29 d’abril. 
 
Que SISMÒGRAF és un festival de dansa que té lloc a Olot al voltant del Dia 
Internacional de la Dansa i que vol treballar per mostrar el que està passant en aquest 
moments en l’àmbit del moviment, acompanyant als creadors més emergents i també 
recolzant els consolidats, al mateix temps que convida projectes estatals i 
internacionals per mostrar el pols de la dansa d’arreu.  
 
Que, en aquest marc, Recomana, associació per a la promoció de les arts escèniques 
ha manifestat el seu interès en col·laborar en la difusió del projecte oferint  
notícies prèvies del festival i introduint tota la programació dins de la pestanya de 
festivals.   
 
Que el festival Sismògraf inclourà el logotip de Recomana a la web del festival,  
al programa principal del festival com a mitjà col·laborador, i apareixerà el logo de 
Recomana en les tovalles del festival. 
 
Que per a regular el termes d’aquesta col·laboració, ambdues parts han acordat 
subscriure un conveni, que s’adjunta com a annex a la proposta. 
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En relació a l’expedient CU012019000003 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d' Hisenda, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i Recomana, 
associació per a la promoció de les arts escèniques com a mitjà col·laborador del 
Festival Sismògraf 2019. 
 
Segon.-Facultar el regidor delegat de Cultura, Josep Berga i Vayreda, com a 
representat legal de la corporació, per a la signatura del conveni entre les parts. 
 
Tercer.- Que la decisió es comuniqui a Recomana, associació per a la promoció de les 
arts escèniques. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.1. - CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE VIC - 
UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA, LA FUNDACIÓ HOSPITAL  D’OLOT I 

COMARCAL DE LA GARROTXA I L’AJUNTAMENT D’OLOT 
 
Núm. de referència : X2019010959     
 
La UVic-UCC, la FHOCG i l’Ajuntament d’Olot manifesten l’interès en el naixement i 
desenvolupament de l’Observatori d’Humanitats en Medicina, com a centre de 
referència en investigacions i activitats relacionades amb les humanitats mèdiques.  
 
I per això es vol signar un conveni que tingui per objecte desenvolupar l’Observatori 
d’Humanitats en Medicina, amb el propòsit d’analitzar, estudiar i investigar com 
desplegar de forma eficient les capacitats humanístiques dels professionals de la 
Medicina, en especial en el procés de la preparació i la formació de metges. 
 
Un observatori que vol promoure el desenvolupament de les humanitats integrades en 
la medicina com a eina fonamental en l’adquisició de les competències mèdiques, 
emfatitzant els punts d’intersecció entre medicina, societat i cultura. D’altra banda, es 
vol adquirir el compromís amb la societat i el territori de fer-los partícips en aquest 
projecte establint un marc cooperatiu institucional i social que permeti dotar-lo de 
continguts i transmetre’l més enllà de l’àmbit acadèmic 
 
I que l’Ajuntament d’Olot té interès en donar-hi suport. 
 
En relació a l’expedient CU012019000011 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.- Aprovar el CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT DE 
VIC - UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA, LA FUNDACIÓ HOSPITAL  
D’OLOT I COMARCAL DE LA GARROTXA I L’AJUNTAMENT D’OLOT 
 
Segon.- Facultar a l’alcalde d’Olot la signatura d’aquest conveni. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.1. – SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST 
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Núm. de referència : X2019009241     
 
En relació a l’expedient SIM22019000001 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: 
  
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Subvenció nominativa del pressupost, a 
l’entitat COL.LECTIU DE MESTRES DE LA GARROTXA amb  NIF: G1714404-9 per 
un import de 400 euros, amb càrrec a la partida SUBVENCIÓ AL COL·LECTIU DE 
MESTRES DE LA GARRTOXA 19 500 326 480083. 
 

 
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. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.2. – SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST 
 
Núm. de referència : X2019009258     
 
En relació a l’expedient SIM22019000002 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: 
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Subvenció nominativa del pressupost, a l’ 
entitat GRUP RIALLES-OLOT amb  NIF: G1743730-2 per un import de 2700 euros, 
amb càrrec a la partida 19 500 326 480088 SUBVENCIÓ RIALLES 
 

 
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. 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19500  326  480083 400 SUBVENCIO COL.LECTIU MESTRES DE LA 

GARROTXA 
100 001 001 001 000 000 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19500  326  480088 2700 SUBVENCIO RIALLES 100 001 001 001 000 000 
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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. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.1. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST A L’ENTITAT UNIÓ 
ESPORTIVA OLOT, SAD. 

 
Núm. de referència : X2019010069     
 
En relació a l’expedient SP062019000065 de subvenció nominal a la Unió Esportiva 
Olot, SAD, 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 UNIO ESPORTIVA OLOT, SAD amb  NIF: 
A1731484-0 per un import de cinquanta mil euros (50.000,00€), amb càrrec a la 
partida 19.330.341.480003 “SUBVENCIÓ UNIÓ ESPORTIVA OLOT”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19330  341  480003 50000 SUBVENCIO UNIO  

ESPORTIVA OLOT 
330 001 001 001 000 000 
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S’aprova per unanimitat. 
 

10.1. - PAGAMENT D'UN COMPLEMENT DE NOCTURNITAT AL PERSONAL DE 
LA POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS EL MES DE FEBRER DE 

2019 
 
Núm. de referència : X2019008317     
 
Atès l’informe del Sergent de la Policia Municipal de data 04 de març de 2019. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132019000036 i antecedents corresponents, l’Alcalde, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
D’acord amb el que estableix l’annex 1, aprovat pel Ple d’aquesta Corporació en la 
sessió celebrada el dia 26 de març de 1992, sobre els serveis de nocturnitat de la 
Policia Municipal. 
 
D’acord amb l’acta número 1/2018 de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament 
d’Olot de data 12 de juny de 2018, sobre la modificació del import de les hores 
extraordinàries i les condicions laborals de la Policia Municipal. 
 
Primer.- Pagament d’un complement de nocturnitat al personal de la Policia Municipal 
que es relaciona a continuació pels serveis realitzats durant el mes de febrer de 2019: 
 
Nom i Cognoms Data Dies Serveis Import (€) 

**** Febrer 2019 2 Nocturnitat         36,00 €  
**** Febrer 2019 4 Nocturnitat         72,00 €  
**** Febrer 2019 3 Nocturnitat         54,00 €  
**** Febrer 2019 7 Nocturnitat       126,00 €  
**** Febrer 2019 7 Nocturnitat       126,00 €  
**** Febrer 2019 5 Nocturnitat         90,00 €  
**** Febrer 2019 11 Nocturnitat       198,00 €  
**** Febrer 2019 4 Nocturnitat         72,00 €  
**** Febrer 2019 4 Nocturnitat         72,00 €  
**** Febrer 2019 4 Nocturnitat         72,00 €  
**** Febrer 2019 7 Nocturnitat       126,00 €  
**** Febrer 2019 4 Nocturnitat         72,00 €  
**** Febrer 2019 3 Nocturnitat         54,00 €  
**** Febrer 2019 7 Nocturnitat       126,00 €  
**** Febrer 2019 3 Nocturnitat         54,00 €  
**** Febrer 2019 7 Nocturnitat       126,00 €  
**** Febrer 2019 3 Nocturnitat         54,00 €  
**** Febrer 2019 7 Nocturnitat       126,00 €  
**** Febrer 2019 12 Nocturnitat       216,00 €  
**** Febrer 2019 7 Nocturnitat       126,00 €  
**** Febrer 2019 3 Nocturnitat         54,00 €  

TOTAL    2.052,00 € 
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Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 19180  132  121031 2052.00 ALTRES COMPLEMENTS  

NOCTURNITAT SEGURETAT 
180 008 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.2. - AMPLIACIÓ PAGAMENT D'UNA RETRIBUCIÓ EXTRA AL PERSONAL DE 
LA POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS DURANT ELS DIES 1, 5 I 6 

DE GENER DE 2019. 
 
Núm. de referència : X2019008875     
 
Atès el punt 3 de l’acord de la plantilla de la Policia Municipal annex al conveni de 
l’Ajuntament d’Olot, que estableix una retribució extra de 93,42€ bruts per cada efectiu 
que tingui planificat per quadrant dies assenyalats, com són els dies d’Any Nou i Reis. 
 
Atès l’informe del Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal de data 27 de febrer de 
2019, on explica que en l’informe anterior PS032019000003 de data 7 de gener de 
2019 on constaven els torns de treball en dies assenyalats del personal de la Policia 
Municipal, hi havia un error involuntari on hi faltava afegir un servei a un dels agents 
que també va treballar per seqüència de quadrant. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132019000038 i antecedents corresponents, l’alcalde, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Ampliació Pagament d'una retribució extra al personal de la policia municipal 
que es detalla a continuació pel servei realitzat  el dia 5 de gener de 2019: 
 
 

Nom i Cognoms Data Import (€) 
**** 5 Gener 93,42 € 

TOTAL         93,42€ 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:  
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 19180  132  121032 93.42 ALTRES COMPLEMENTS 

FESTIUS ESPECIALS 
SEGURETAT 

180 008 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.3.1. - PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL AL PERSONAL DE LA 
POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS EL MES DE FEBRER DE 2019 
 
Núm. de referència : X2019008866     
 
Atès l’informe del Sergent de la Policia Municipal de data 06 de març de 2019. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132019000037 i antecedents corresponents, l'Alcalde, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord: 
 
D’acord amb l’acta número 1/2018 de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament 
d’Olot de data 12 de juny de 2018, sobre la modificació del import de les hores 
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extraordinàries i les condicions laborals de la Policia Municipal. 
 
Únic.- Pagament d’una gratificació especial al personal de la Policia Municipal que es 
relaciona a continuació pels serveis extraordinaris realitzats durant mes de febrer de 
2019. 
 

Nom i Cognoms / Data / Servei Hores Import (€) 

****   

21/02/2019 REFORÇ TORN 6 154,80€ 

   
****   
21/02/2019 REUNIÓ 333.5.5 67,20€ 

   
****   
01/02/2019 REFORÇ TORN 3 57,60€ 
02/02/2019 REFORÇ TORN 5 127,50€ 
   
****   
21/02/2019 REFORÇ TORN 331.401 26,88€ 
   
****   
10/02/2019 REFORÇ TORN 12 270,00€ 

   
**** 2.15  
09/02/2019 REFORÇ TORN 12 270,00€ 
23/02/2019 REFORÇ TORN 12 270,00€ 
   
****   
01/02/2019 REFORÇ TORN DIÜRN 3 57,60€ 
01/02/2019 REFORÇ TORN NOCTURN 5 127,50€ 
   
**** 2.44  
17/02/2019 REFORÇ TORN DIÜRN 1 22,50€ 
17/02/2019 REFORÇ TORN NOCTURN 2 51,00€ 
18/02/2019 REFORÇ TORN 2.. 6 129,00€ 
****   
16/02/2019 REFORÇ TORN DIÜRN 1 22,50€ 
16/02/2019 REFORÇ TORN NOCTURN 8 204,00€ 

TOTAL  1.858,08 € 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:  
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 19180  132  13001 1858.08 HORES EXTRAORDINARIES  

SEGURETAT 
180 008 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.3.2. - PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL AL PERSONAL DE LA 
BRIGADA MUNICIPAL PELS SERVEIS EXTRAORDINARIS REALITZATS EL MES 

DE FEBRER DE 2019 
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Núm. de referència : X2019010866     
 
Vist l’expedient administratiu RH132019000046 i antecedents corresponents i atès 
l’informe NI022019000436 de data 19 de Març de 2019 del Director tècnic de la 
Brigada Municipal, l’Alcalde, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Pagament d’una gratificació al personal de la Brigada Municipal que es relaciona a 
continuació, pels serveis extraordinaris realitzats durant el mes de febrer de 2019: 
 

Cognoms i Nom Data Tipus 
servei 

Brigada Hores  Import 

****   ELECTRICISTES Oficial 1º 10,00 225,00€ 

Actes diversos. De 11:00h a 12:00h i 
de 16:00h a 21:00h. Olotx2: Connexió 
Plaça 

23/02/2019 S. Diürn 
Festiu 

 6,00 135,00 € 

Actes diversos. De 08:00h a 13:00h. 
Olotx2: connexió, proves i guàrdia 

24/02/2019 S. Diürn 
Festiu 

 4,00 90,00 € 

****  . ELECTRICISTES Oficial 1º 2,00 40.70€ 

Actes diversos. De 18:00h a 19:00h. 
Sant Tomàs d'Aquino: connexió corrent 

01/02/2019 S.Diürn  1,00 19,20 € 

Actes diversos. De 00:00h a 01:00h. 
Sant Tomàs d'Aquino: desconnexions 

01/02/2019 S.Nocturn  1,00 21,50 € 

****  . OPERATIVA Oficial 1º . 1,00 19,20€ 

Actes diversos. De 15:30h a 16:30h. 
Gimnàstica: carregar camió al pavelló 

08/02/2019 S. Diürn  1,00 19,20 € 

****  . PALETES Oficial 1º 4,00 76,80€ 

Urgència escoles. De 16:00h a 20:00h. 
Escola Bisaroques: arreglar fuita 
d’aigua 

11/02/2019 S. Diürn  4,00 76,80 € 

TOTAL 
   

17,00 361,70€ 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 19142  165  13001 265.70 HORES EXTRAORDINARIES ENLLUMENAT 

BRIGADA 
142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 19142  1522 13001 76.80 HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA 
EDIFICIS1 

142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 19142  1532 13001 19.20 HORES EXTRAORDINARIES VIES 
PUBLIQUES 

142 002 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
10.3.3. - PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL A DIVERS PERSONAL DE 

LES OFICINES PELS SERVEIS EXTRAORDINARIS REALITZATS EL MES DE 
FEBRER DE 2019 

 
Núm. de referència : X2019009434     
 
En relació a l’expedient RH132019000041 i antecedents corresponents, i atès els vist-
i-plau de la cap de Recursos Humans i els vist-i-plau del cap de Cultura, l’Alcalde 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Pagament d’una gratificació especial a divers personal de les oficines de l’Ajuntament 
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que es relaciona a continuació pels serveis extraordinaris realitzats durant el mes de 
gener i febrer 2019: 
 
 

Nom i Cognoms Subàrea Data Serveis 
 Núm.  
hores 

    Import € 

**** Cultura 12/01/19 Formació nou personal de la biblioteca 10 h 247,00 € 
**** Cultura 19/01/19 Formació nou personal de la biblioteca 10 h 310,00 € 
**** Cultura 26/01/19 Formació nou personal de la biblioteca 10 h 310,00 € 
**** Cultura 02/02/19 Formació nou personal de la biblioteca 5 h 112,50 € 
**** Cultura 02/02/19 Formació nou personal de la biblioteca 5 h 155,00 € 
**** Cultura 09/02/19 Formació nou personal de la biblioteca 10 h 310,00 € 
**** OAC 16/02/19 Presentació Llibre 3 h 59,40 € 
**** Recursos 

Humans 
Varis dies 

Febrer Entrada històrics personal al EPSILON 16 h 337,60 € 

**** Recursos 
Humans 

Varis dies 
Febrer Entrada històrics personal al EPSILON 10 h 297,80 € 

**** Recursos 
Humans 

Varis dies 
Febrer Entrada històrics personal al EPSILON 9 h 172,80 € 

TOTAL       2.312,10€ 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:  
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 19121  925  13001 59.40 HORES EXTRAORDINARIES OAC 130 001 999 999 999 999 
0  Despeses 19130  920  13001 808.20 HORES EXTRAORDINARIES ADMINISTRACIO 

GENERAL 
110 001 999 999 999 999 

0  Despeses 19400  3321 13001 1444.50 HORES EXTRAORDINARIES BIBLIOTECA400 033 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.4. - PAGAMENT HORES COMPLEMENTÀRIES AL PERSONAL DE L’ÀREA 
D’ESPORTS DE L’AJUNTAMENT REALITZADES EL MES DE FEBRER DE 2019. 

 
Núm. de referència : X2019009636     
 
Atès que el RDLL 16/2013 de 20 de desembre de 2013, de mesures per afavorir la 
contractació estable i millorar l’ocupabilitat dels treballadors, estableix una nova 
regulació dels contractes a temps parcial en la qual es prohibeix expressament fer 
hores extraordinàries, però en canvi es contempla la possibilitat de realitzar hores 
complementàries. 
 
Atès que la jornada d’aquest personal és en còmput anual superior a 10 hores 
setmanals (o 2 diàries, o 43 mensuals). 
 
Vist que la Sra. **** amb DNI **** té signat un pacte d’un 30% d’hores 
complementàries de data 26 de juliol de 2018, i ha manifestat el seu interès a realitzar 
hores complementàries. 
 
Atès l’informe del Cap de l’Àrea d’Esports i Lleure de l’Ajuntament d’Olot de data 06 de 
març de 2019 amb número d’expedient NI022019000378. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132019000043 i antecedents corresponents, l’Alcalde, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Únic.- Pagament de les hores complementàries realitzades durant el mes de febrer de 
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2019 pel personal d’Esports que es relaciona a continuació: 
 

Nom i Cognoms Data Hores 
Preu 

hora (€) 
Import 

total (€) 

**** Febrer 
2019 

31 17,92 555,52€ 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:  
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 19330  342  131002 555.52 HORES COMPLEMENTARIES 

ESPORTS 
330 059 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.5. - PAGAMENT HORES COMPLEMENTÀRIES AL PERSONAL DE LA 
BRIGADA MUNICIPAL REALITZADES EL MES DE FEBRER DE 2019. 

 
Núm. de referència : X2019010502     
 
Atès l’informe del Director tècnic de la Brigada Municipal de data 13 de març de 2019 
amb número d’expedient NI022019000387. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132019000045 i antecedents corresponents, l’Alcalde, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
D’acord amb l’acta número 1/2018 de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament 
d’Olot de data 12 de juny de 2018, sobre la modificació del import de les hores 
extraordinàries. 
 
Únic.- Pagament de les hores complementàries realitzades durant el mes de febrer de 
2019 pel personal de la Brigada Municipal que es relaciona a continuació: 
 
 

Cognoms i Nom Data Brigada/ Tipus de servei Hores  Import 

****  ELECTRICISTES Oficial 1ª 7,00 465,00 € 

Actes diversos. De 18:00h a 19:00h. Curt 
metratge escola cinema escac 

12/02/2019 S. Mínim 1 30,00 € 

Actes diversos. De 10:30h a 14:30h. 
Jornada record "Cisquet" 16/02/2019 S.Diürn Festiu 4,00 90,00 € 

Actes diversos. De 09:00h a 11:00h. 
Concert al Firalet: desconnexió 17/02/2019 S.Nocturn Festiu 2,00 45,00 € 

****  Escoles Oficial 1ª 4,00 76,80 € 

Urgència escoles. De 16:00h a 20:00h. 
Escola Bisaroques: arreglar rebentón 11/02/2019 S. Diürn 4,00 76,80 € 

TOTAL   11,00 241,80€ 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:  
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 19142  1522 121032 241.80 HORES COMPLEMENTARIES 

BRIGADA EDIFICIS 
142 002 999 999 999 999 
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S’aprova per unanimitat. 
 

10.6. - PAGAMENT D'UN COMPLEMENT AL PERSONAL DE LA BRIGADA 
MUNICIPAL, INFORMÀTICA I TÈCNICS D’URBANISME PELS RETENS DE 

FEBRER DE 2019 
 
Núm. de referència : X2019009358     
 
Atès l’informe del director de l’àrea d’Infraestructura i Urbanisme de data 07 de març 
de 2019 amb número d’expedient NI022019000364, l’informe del cap d’àrea 
d’Informàtica de data 04 de març de 2019 amb número d’expedient NI022019000372, i 
l’informe del director tècnic de la Brigada Municipal de data 07 de març de 2019 amb 
número d’expedient NI022019000383. 
 
D’acord amb el que estableix el punt 7 de l’acta de la Comissió de seguiment del 
conveni número 66, de data 14 de maig de 2018, i la seva ratificació per la Mesa 
General de Negociació de l’Ajuntament d’Olot en data 12 de juny de 2018 sobre els 
retens de Brigada Municipal, Informàtica i tècnics d’Urbanisme. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132019000040 i antecedents corresponents, l’Alcalde, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Pagament d’un complement en concepte de reten al personal de la Brigada 
Municipal, d’informàtica i dels serveis tècnics d’urbanisme que es relaciona a 
continuació pels serveis de reten realitzats durant el mes de febrer de 2019: 
 
 
 

Nom i Cognoms Servei 

R
et

en
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a 
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Import (€) 

**** Infra. i 
Urbanisme 

1 
- 

- 
- 135,00 

**** Infra. i 
Urbanisme 

1 
- 

- 
- 135,00 

**** Infra. i 
Urbanisme 

1 
- 

- 
- 135,00 

**** Informàtica 1 - - - 135,00 

**** Informàtica 1 - - - 135,00 

**** Informàtica 1 - - - 135,00 

**** Informàtica 1 2 - - 245,00 

**** Brigada 1 - - - 135,00 

**** Brigada 1 2 - - 245,00 

**** Brigada 1 2 - - 245,00 

**** Brigada 1 - - - 135,00 

TOTAL      1.815,00€ 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
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0  Despeses 19120  491  15300 650.00 RETENS INFORMATICA 120 001 999 999 999 999 
0  Despeses 19140  160  15300 135.00 RETENS CLAVEGUERAM 140 001 999 999 999 999 
0  Despeses 19140  151  15300 135.00 RETENS URBANISME 140 001 999 999 999 999 
0  Despeses 19140  134  15300 135.00 RETENS MOBILITAT 140 001 999 999 999 999 
0  Despeses 19142  165  15300 515.00 RETENS ENLLUMENAT BRIGADA 142 002 999 999 999 999 
0  Despeses 19142  1522 15300 245.00 RETENS BRIGADA EDIFICIS 142 002 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
11.1. – AUTORITZAR LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES A L’ARXIU MUNICIPAL 

A UN ALUMNE DE L’IES BOSC DE LA COMA 
 
Núm. de referència: X2019010452     
 
Atès que a l’IES Bosc de la Coma d’Olot es cursa el Cicle formatiu de grau mitjà de 
Gestió Administrativa, en el programa educatiu del qual s’estableix l’obligació dels 
estudiants de realitzar pràctiques en les empreses o administracions públiques.  
 
Atès que el departament de l’Arxiu Municipal de l’Ajuntament d’Olot està disposat a 
col·laborar amb l’IES Bosc de la Coma d’Olot per tal que el seu alumnat pugui adquirir 
coneixements relacionats amb les tasques relacionades amb el funcionament normal 
del departament esmentat.  
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, l’alcalde, proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Autoritzar la realització de pràctiques a l’Arxiu Municipal al senyor **** (NIE 
****), alumne del Cicle formatiu de grau mitjà de Gestió Administrativa de l’IES Bosc de 
la Coma d’Olot, durant el període comprès entre el 01/04/2019 i el 31/07/2019 i amb 
horari de dilluns a divendres de 9 a 13 hores, segons estableix el Conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’IES Bosc de la Coma d’Olot, per realitzar 
tasques derivades del normal funcionament del departament, i sense percebre cap 
tipus de remuneració. 
 
Segon.- Incloure al senyor ****, estudiant de l’IES Bosc de la Coma d’Olot, a 
l’assegurança de responsabilitat civil d’aquest Ajuntament el temps que estigui 
realitzant les pràctiques. 
 
Que es traslladi aquest acord als interessats de l’expedient. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SERVEIS 
 
12.1. - CANVI DE NOM CONTRACTE DE LLOGUER DEL LOCAL DE L'AVINGUDA 
SANTA COLOMA NÚM. 99 DESTINAT A USOS DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL 

 
Núm. de referència : X2018039524     
 
La Junta de Govern Local de data 17 de gener de 2019 va aprovar subscriure un 
contracte de lloguer entre aquest Ajuntament i la Sra. Nuria Esparrach Isil per a 
l’arrendament del local situat a la planta baixa de l’immoble  assenyalat amb el núm. 
99 de l’avigunda Santa Coloma (referència cadastral 6887348DG5668N0001XT). 
 
Atesa la sol·licitud presentada per la Sra. Núria Esparrach Isil  en data 4 de març de 
2019 (Registre d’Entrada núm. E2019004266) de canvi de nom del lloguer del local 
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situat a l’avinguda Santa Coloma, núm. 99  a favor de la seva mare Sra. Maria Isil 
Funosa, atès que és usufructuària de l’immoble esmentat segons escriptura núm. 
1054. 
 
Atesa la documentació presentada i  vist l’expedient administratiu núm. 
CC012018000685 i antecedents corresponents, la regidora delegada  
d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Procedir al canvi de nom a favor de la Sra. MARIA ISIL FUNOSAS  amb DNI 
núm. **** i amb les mateixes condicions, aprovades per acord de la Junta de Govern 
del dia 17 de gener de 2019, el contracte per a l’arrendament del local situat a la planta 
baixa de l’immoble assenyalat amb el núm. 99 de l’avinguda Santa Coloma (referència 
cadastral 688734DG5668N0001XT) ; el qual es  destinarà a usos de competència 
municipal prioritzant aquells usos de caràcter associatiu i social vinculats al  Barri de 
Pequin.  
 
Segon.- Facultar el Sr. Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació 
signi el corresponent contracte. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

12.2. - APROVACIÓ EXPEDIENT, APROVACIO PLEC DE CLAUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRAN L'ADJUDICACIÓ DEL 

CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA INSERCIÓ D'ANUNCIS I LA PUBLICACIÓ 
DE PROGRAMACIÓ CULTURAL I D'INFORMACIÓ MUNICIPAL I 

MEDIAMBIENTAL; I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 
 
Núm. de referència : X2019010561    
 

Tipus contracte SE DE SERVEIS 
Procediment NE PROCEDIMENT NEGOCIAT 
Criteris SP SENSE PUBLICITAT 

  

Antecedents: 
 
Atesa la necessitat de contractar els “serveis per a la inserció d’anuncis i la publicació 
de programació cultural i d’informació municipal i mediambiental” al setmanari LA 
COMARCA amb “Edicions Bassegoda, SLU“, d’acord amb l’informe emès per la 
Responsable de Comunicació de l’Ajuntament. 
 
Atès que Edicions Bassegoda, SLU (La Comarca) és l’única publicació d’informació 
local amb periodicitat setmanal a la Ciutat d’Olot i és, per tant, un suport indispensable 
per divulgar informació d’interès per a la ciutadania. 
 
El preu del contracte es determina en funció de preus unitaris. 
 
Com que es tracta d’una licitació per preus unitaris, la despesa global no es pot 
concretar anticipadament, ja que s’anirà determinant durant el període de vigència i 
segons les necessitats. Per aquest motiu, l’Ajuntament no resta obligat a exhaurir el 
pressupost base de licitació. 

Vist que el procediment a seguir per a l’adjudicació és el negociat sense publicitat, en 
aplicació dels articles 166 i 168.a)2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant LCSP) 
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Vist l’informe tècnic emès per la Responsable de Comunicació de l’Ajuntament. 

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern, en 
virtut de la delegació conferida per l’Alcaldia en data 26 de juny de 2015. 
 
En relació a l’expedient CCS12019000005 vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada d'Organització, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- INICIAR l’expedient de contractació dels serveis de publicitat i publicació de 
la columna d’informació municipal, cultural i mediambiental, amb “Edicions Bassegoda, 
SLU“ (La Comarca)  

Segon.- APROVAR l’expedient de contractació administrativa dels serveis de publicitat 
i publicació de la columna d’informació municipal, cultural i mediambiental amb 
“Edicions Bassegoda, SLU“ (La Comarca), d’acord amb el previst a l’article 117 de la 
LCSP. 

El pressupost màxim de licitació, pels 8 mesos de contracte, s’estableix en la quantitat 
de 32.424,00€, IVA inclòs. Aquest import es desglossa en 26.796,70€ de pressupost 
net i 5.627,30€ d’IVA calculat amb un tipus del 21%. 

L’oferta de preu de l’empresa licitadora  no pot superar el pressupost base de licitació. 
Si el preu ofertat per l’empresa supera el pressupost base, l’oferta serà refusada. 

El contracte tindrà una durada de 8 mesos, amb efectes a partir del dia 1 maig de 
2019. 

Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
condicions tècniques, d’acord amb el previst als articles 122 i 124 de la LCSP.  

Quart.- APROVAR la despesa amb càrrec a la partida 19100491227061 (Inserció 
mitjans comunicació) del Pressupost Municipal. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200  Despeses 19100  491  227061 32424 INSERCIONS MITJANS COMUNICACIO100 001 001 001 000 000 
 

Cinquè.- CONVIDAR, en aplicació de l’article 168.a) 2n. i 170 de la LCSP, a l’empresa 
“Edicions Bassegoda, SLU”, de conformitat amb l’informe que consta a l’expedient, per 
tal que si ho desitja, presenti oferta en els termes recollits en el plec de clàusules 
administratives particulars i el plec de condicions tècniques. 

Sisè.- NOMENAR Responsable del Contracte a la Sra. Anna Diago José, 
Responsable de comunicació de l’Ajuntament d’Olot, d’acord amb l’article 62 de la 
LCSP. 

Setè.- DELEGAR a l’Alcalde la competència per aprovar tots els actes de tràmit que 
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a 
la seva definitiva finalització o resolució, d’acord amb el previst als articles 9 i 12 de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i l’article 11 de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions 
Públiques de Catalunya. 
 
S’aprova per unanimitat. 
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12.3. - SERVEIS D'INSERCIÓ D'ANUNCIS I PUBLICACIÓ DE PROGRAMACIÓ 
CULTURAL I D'INFORMACIÓ MUNICIPAL I MEDIAMBIENTAL A "LA COMARCA" 

 
Núm. de referència : X2019009602     
 
Tipus de Contracte SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 
Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar els serveis de publicitat corresponents a la 
inserció d’anuncis i la publicació de programació cultural i d’informació municipal i 
mediambiental a la revista setmanal “La Comarca”, com es desprèn de l’informe de 
data 12 de nmarç 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 num.   De data presentat per 
l’empresa “Edicions Bassegoda, SLU” 

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 EDICIONS BASSEGODA, SLU 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 EDICIONS BASSEGODA, SLU  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. CC012019000147 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 



 
 
 

 33 

Primer.-  Aprovar l’informe emès per la Sra. Anna Diago José, responsable de l’Àrea 
de Comunicació de l’Ajuntament d’Olot, de data 12 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 EDICIONS BASSEGODA, SLU, amb NIF núm.  B17039116, el 
contracte menor dels serveis de publicitat corresponents a la inserció d’anuncis i la 
publicació de programació cultural i d’informació municipal i mediambiental a la revista 
setmanal “La Comarca”; pel preu màxim de  deu mil tres-cents cinquanta-nou euros 
amb setanta-dos cèntims (10.359,72 €), IVA inclòs, d’acord  amb els següents preus 
unitaris: 

Inserció columna: 

-Columna d’informació municipal: 130 € , IVA exclòs 

-Columna de programació cultural: 130 €, IVA exclòs 

-Columna d’informació mediambiental: 130 €, IVA exclòs 

Inserció d’anunci: 

-Pàgina sencera: 318,75€ , IVA exclòs 

-Contraportada: 382,50€ , IVA exclòs 

-Mitja pàgina: 170.00 € , IVA exclòs 

-1 terç de pàgina: 110,50 € , IVA exclòs 

-1/6 de pàgina: 63,75€, IVA exclòs 

-1/4 de pàgina: 85.00€, IVA exclòs 

-Encartament: 125,00€, IVA exclòs per inserció   

Aquest import es desglossa en vuit mil cinc-cents seixanta-un euros amb setanta-cinc 
cèntims (8.561,75 €) de pressupost net i mil set-cents noranta-set euros amb noranta-
set cèntims (1.797,97 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 % 
 

Tercer.- Els serveis es portaran a terme durant el període 1 de febrer a 30 d’abril de 
2019. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 10.359,72 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida 19.100.491.227061 “insercions mitjans comunicació” del Pressupost 
municipal. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19100  491  227061 10359.72 INSERCIONS MITJANS COMUNICACIO100 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 CC012019000147. 
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Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa EDICIONS BASSEGODA, SLU 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SUBMINISTRAMENTS 
 

12.4. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ CÀMERES SEGURETAT EN PUNTS 
D'ENTRADA I SORTIDA D'OLOT 

 
 
Tipus de Contracte: SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 
Criteris NO SENSE CRITERI 
 
Núm. de referència : X2019008202     
 
Antecedents 
 
Primer.- Atès que l’Ajuntament d’Olot, amb motiu de millorar el servei que estan donant 
les càmeres de seguretat de control d’entrada de vehicles instal·lades a diversos punts 
de la ciutat, requereix contractar el subministrament i instal·lació de quatre càmeres 
més en els mateixos punts per a control d’entrada i sortida de vehicles, com es 
desprèn de l’informe de data 6 de març de 2019, emès pel Sr. Ignasi López Clevillé, 
Cap de la Policia Municipal 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: 
 
- 9HABITAT INTEL.LIGENT SL 
- IBERSYSTEMS SOLUTIONS SL 
- ALPHANET SECURITY SYSTEMS SL 
 
Quart.- Atès que de les tres ofertes sol.licitades, s’han presentat dues ofertes dins del 
termini establert a l’efecte per part de les empreses IBERSYSTEMS SOLUTIONS SL i   
ALPHANET SECURITY SYSTEMS SL i d’acord amb l’informe de valoració, la millor 
proposta és la presentada per l’empresa ALPHANET SECURITY SYSTEMS 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 ALPHANET SECURITY 
SYSTEMS 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 l’empresa ALPHANET SECURITY SYSTEMS SL i 
atès que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la 
prestació objecte del contracte. 
 
Fonament jurídic 
 



 
 
 

 35 

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: CC012019000132 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. Ignasi López Clevillé, Cap de la Policia 
Municipal d’Olot, de data 15 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 ALPHANET SECURITY SYSTEMS SL, amb NIF núm. 
B65265415, el contracte menor del subministrament i instal·lació de quatre càmeres 
més en els diversos punts de la ciutat per a control d’entrada i sortida de vehicles, pel 
preu de disset mil quatre-cents setanta-nou euros amb deu cèntims (17.479,10 €), 
IVA inclòs. 
 
L’esmentat preu es desglossa en catorze mil quatre-cents quaranta-cinc euros amb 
cinquanta-tres cèntims (14.445,53 €) de pressupost net i tres mil trenta-tres euros amb 
cinquanta-set cèntims (3.033,57 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21%. 
 
Tercer.- El subministrament i instal·lació de les càmeres s’haurà de portar a terme en 
el termini màxim de 60 dies a partir de la notificació de l’adjudicació. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 17.479,10 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida del pressupost municipal: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19180  132  63902 17479.10 EQUIPAMENT SERVEI SEGURETAT (PR19)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 que 
aquesta haurà d’incloure una còpia d’aquest acord o fer-hi constar el número 
d’expedient CC012019000132. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

12.5. - APROVACIÓ EXPEDIENT, APROVACIÓ PLEC DÈ CLÀUSULES QUE 
REGIRÀ L'ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE PLANTA ARBUSTIVA, 
VIVAÇ  DE TEMPORADA PER ALS CONJUNTS FLORALS I PARTERRES DELS 

PARCS I JARDINS DE LA CIUTAT; I CONVOCATÒRIA LICITACIÓ 
 
Núm. de referència : X2019010489    

Tipus contracte SU DE SUBMINISTRAMENT 
Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 
Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

  
Vista la necessitat de contractar el subministrament de planta arbusiva, vivaç i de 
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temporada per als conjunta florals i parterres dels parcs i jardins de la Ciutat, d’acord 
amb l’informe emès pel tècnic d’espais verds de l’Ajuntament d’Olot. 
 
De conformitat amb l’article 16.3 de la Llei de Contractes el Sector Públic, s’ha de 
contractar el subministrament de planta arbusiva, vivaç i de temporada per als 
conjunta florals i parterres dels parcs i jardins de la Ciutat, de manera successiva i per 
un preu unitari sense que la quantia total es pugui definir amb exactitud en el moment 
de celebrar el contracte, per estar subordinats els lliuraments a les necessitats de 
l’Ajuntament. 
 
Aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu de subministraments d’acord 
amb el previst a l’article 25 i 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017 (LCSP). 
 
Tenint en compte que el Valor Estimat del contracte, el procediment a seguir per a 
l’adjudicació és l’obert simplificat abreujat, en virtut dels article 131 i 159.6 de la LCSP. 
 
No procedeix la divisió en LOTS del contracte donada la dificultat de coordinar els 
diferents  contractistes alhora de fer un subministrament per un mateix enjardinament 
en funció de les espècies assignades a cada contractista. 
 
El preu del contracte es determina en funció de preus unitaris. 
 
Com que es tracta d’una licitació per preus unitaris, la despesa global no es pot 
concretar anticipadament, ja que s’anirà determinant durant el període de vigència i 
segons les necessitats. Per aquest motiu, l’Ajuntament no resta obligat a exhaurir el 
pressupost base de licitació. 
 
El pressupost base de licitació és de 11.563,53€. Aquest pressupost és el sumatori del 
pressupost net 10.512,30€ més l’import  de l’IVA 1.051,23€, al tipus del 10%. 
 
El Valor Estimat del Contracte s’estableix en 11.563,53€, sense incloure l’Impost sobre 
el Valor Afegit. 
 
A l’expedient hi consta el plec de clàusules administratives particulars regulador de la 
contractació i el plec de prescripcions tècniques i demés documentació prevista a 
l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic 
(LCSP) 
 
Atès que d’acord amb la informació d’Intervenció hi ha crèdit suficient a la partida 
consignada i pot ordenar-se la despesa proposada. 
 
De conformitat amb els articles 28, 116, 122 i 124 de la LCSP. 
 
De conformitat amb el decret de l'Alcaldia de 26 de juny de 2015 de delegació de 
competències, la competència per a l'aprovació d'aquest acord està delegada a la 
Junta de Govern Local.   
 
Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la 
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret de data 23 
d’octubre de 2017. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS2019000004 com a regidora delegada 
d’Organització proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:  
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Primer.- INICIAR l’expedient de contractació del subministrament de planta arbusiva, 
vivaç i de temporada per als conjunta florals i parterres dels parcs i jardins de la Ciutat, 
incorporant-hi la documentació a què fa referència l’article 116 de la LCSP. 
 
Segon.- APROVAR l’expedient de contractació del subministrament de planta 
arbusiva, vivaç i de temporada per als conjunta florals i parterres dels parcs i jardins de 
la Ciutat. 
 
L’import de licitació es fixa en onze mil cinc-cents seixanta-tres euros amb cinquanta-
tres cèntims (11.563,53€) que es desglossen en deu mil cinc-cents dotze euros amb 
trenta cèntims (10.512,30€) de base, més mil cinquanta-un euros amb vint-i-tres 
cèntims (1.051,23€) en concepte d’IVA calculat al tipus del 10%. 
 
Tercer.- APROVAR el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de 
prescripcions tècniques que regiran la contractació abans esmentada, tal i com 
determina l’article 122 i 124 de la LCSP. 

Quart.- APROVAR la despesa d’import 11.563,53€, amb càrrec a la següent partida 
del Pressupost municipal: 2019 700 171 210001 “jardineria” 

 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200  Despeses 19700  171  210001 11563.53 REPOSICIO ARBRAT I PLANTES 100 001 001 001 000 000 

 
Cinquè.- CONVOCAR la licitació i tramitat l’expedient de contractació del 
subministrament de planta arbusiva, vivaç i de temporada per als conjunta florals i 
parterres dels parcs i jardins de la Ciutat, que es tramitarà pel procediment obert 
simplificat abreujat i procedir a la seva publicació, així com de la present resolució en 
el Perfil del Contractant de conformitat amb els articles 117 i 135 de la LCSP. 
 
Sisè.- Nomenar Responsable del Contracte al Sr. Marc Arimany Clavaguera, tècnic 
d’espais verds de l’Ajuntament d’Olot, d’acord amb l’article 62 de la LCSP. 
 
Setè.- Delegar  a l’Alcaldia la competència per aprovar tots els actes de tràmit que 
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a 
la seva definitiva finalització o resolució, d’acord amb el previst als articles 9 i 12 de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim del Sector Públic, i l’article 11 de la Llei 26/2010, 
de 3 d’agost, de Règim Jurídic de Procediment de les Administracions Públiques de 
Catalunya.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ 
PRESENTADA PER LA SRA. ****, PER DANYS OCASIONATS PER UNA CAIGUDA 

A LA VIA PÚBLICA. 
 
Núm. de referència : X2017020023     
 
Vist l’escrit presentat per la Sra. **** en el que es formula reclamació patrimonial contra 
l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats per una caiguda a la via pública i atesos els 
següents  

ANTECEDENTS DE FET 

 
Primer.- En escrit de data 28 de juny de 2017 (Registre General de l’Oficina comarcal 
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de l’Alt Empordà, núm. E0051-4105/2017/30-06-2017 i Registre General de 
l’Ajuntament d’Olot, núm. E2017011756/05-07-2017), la Sra. **** va formular 
reclamació patrimonial pels danys ocasionats per una caiguda mentre creuava un pas 
de vianants al carrer Sant Pere Màrtir, el dia 1 de març de 2016, com a conseqüència 
d’un forat en el paviment. Arran d’aquesta caiguda manifesta que va romandre de 
baixa mèdica des del 2 de març de 2016 fins el 30 de juny de 2016 (90 dies). A la 
petició s’hi acompanya la següent documentació: informe d’alta mèdica de 30 de juny 
de 2016 (Doc. núm. 1); escrit de data 23 de febrer de 2017 de comunicació d’accident 
(Doc. núm. 2); documents mèdics relatius als danys corporals patits per l’accidentada, 
entre els que hi figuren un informe d’alta d’urgències de l’Hospital d’Olot, de data 1 de 
març de 2016 (núm. assistència 1180533) i un informe d’alta d’urgències de l’Hospital 
d’Olot, de data 7 de març de 2016 (núm. assistència 1181417) (Docs. núms. 3 a 14); i 
documents mèdics relatius a la persistència de les lesions sofertes per l’accidentada 
(Docs. núms. 15 a 17). La reclamació es fixa inicialment en 13.229,86 euros dels quals 
7.067,61euros corresponen als danys corporals i la resta (6.162,25.- €) a la 
persistència de les lesions sofertes 
 
Segon.- L’Alcaldia per resolució de data 4 d’agost 2017 va admetre a tràmit la 
reclamació per responsabilitat patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot i en el termini 
atorgat als interessats per comparèixer al procediment, formular al·legacions, aportar 
documents i proposar proves, la Sra. ****, en escrit de 15 de setembre de 2017 
(Registre General, núm. E2017014952/20-09-2017), va proposar la pràctica de proves 
testificals alhora que concretava la reclamació en la quantitat de 12.402,25 euros dels 
quals 6.240 euros corresponien als danys corporals i els 6.162,25 euros restants a la 
persistència de les lesions sofertes 
 
Tercer.- En informe del cap de la Policia Municipal de data 11 d’agost de 2017 
s’assenyala que, consultats els arxius de la Policia Municipal, no consta haver 
intervingut en la caiguda que manifesta haver patit la Sra. **** al carrer Sant Pere 
Màrtir. 
 
Quart.- En informe del director de l’Àrea d’infraestructura i obra pública de 21 de maig 
de 2018, una vegada inspeccionada la zona on es va produir l’accident relatat per la 
Sra. ****, s’assenyala que, actualment, el carrer es troba en condicions d’utilització i, 
segons les fotografies adjuntes a l’escrit de reclamació, al moment de l’accident el 
carrer Sant Pere Màrtir també estava en correctes condicions d’utilització. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, d’acord amb l’article 106.2 de la Constitució, assenyala que “els particulars 
tenen dret a ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota 
lesió que pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui 
conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els 
casos de força major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar 
d’acord amb la Llei”. Aquest article determina que la  responsabilitat patrimonial de les 
Administracions Públiques sigui de caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui 
imprescindible acreditar que el dany o lesió sofert pel reclamant és conseqüència del 
funcionament normal o anormal dels serveis públics, en relació directa, immediata i 
exclusiva de causa a efecte, sense intervenció estranya que pugui interferir alterant el 
nexe causal. 
 
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
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pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis 
causats als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels 
serveis públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes 
establerts per la legislació general sobre responsabilitat administrativa” 
 
Segon.- La jurisprudència ha reiterat en nombroses sentències que, perquè es pugui 
declarar la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, és necessari 
que qui la pretén acrediti i provi que es donen les circumstàncies següents: a) que el 
dany o lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis 
públics en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte sense intervenció 
estranya que pogués interferir alterant el nexe causal; b) que el dany sigui efectiu, 
econòmicament avaluable i individualitzat en relació a una persona o grups de 
persones; c) que el particular afectat no tingui el deure jurídic de suportar el dany; d) 
que no hi hagi força major; i e) que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons 
l’estat dels coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la 
producció dels danys.  
 
En tractar-se d’una responsabilitat objectiva és necessària la concurrència de tots 
aquests elements -que han de ser provats per qui els al·lega- i entre els que té una 
especial rellevància, en tant que element essencial de la responsabilitat, la relació de 
causalitat entre el dany i el funcionament del servei públic. 
 
Tercer.- La determinació de si els danys patits per la Sra. **** són atribuïbles de forma 
directa i exclusiva al funcionament dels serveis públics municipals no és gens fàcil. En 
aquest sentit, el fet que ni la Policia Municipal ni cap altre servei de l’Ajuntament d’Olot 
intervingués directament en l’accident no permet acreditar la veracitat dels fets relatats 
per la part reclamant, alhora que dificulta esbrinar com i perquè es va produir aquest 
accident. 
 
En primer lloc cal assenyalar que al pas de vianants del carrer Sant Pere Màrtir 
compleix totes i cadascuna de les normatives sectorials específicament aplicables, tant 
pel que fa a la pavimentació com a la resta d’elements propis d’una zona destinada al 
pas de vianants: paviment dur, estable, antilliscant i sense peces ni elements que 
estiguin solts, tal i com s’apunta a l’Ordre VIV/561/2010, de 1 de febrer. 
 
Les quatre fotografies aportades en la reclamació per la Sra. **** ofereixen una visió 
general (una foto) i de detall (tres fotos) del pas de vianants del carrer Sant Perer 
Màrtir. En aquestes fotografies s’observa que el pas de vianants del carrer Sant Pere 
Màrtir és suficientment uniforme, sense desnivells ni grans desperfectes i presenta un 
estat de conservació raonable, que s’adequa als estàndards exigibles a una 
administració pública responsable del manteniment de la via pública, d’acord amb els 
articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‘abril. 
A les fotografies no apareixen irregularitats d’entitat suficient per a constituir un risc 
pels vianants quan, a plena llum del dia, transiten per aquell pas de vianants.  
 
En conseqüència el conjunt integrat per la calçada, el pas de vianants i la vorera del 
carrer Sant Perer Màrtir, no sols no representa cap perill per al pas normal dels 
vianants, sinó que resulta fàcilment transitable amb un nivell d’atenció mínim, segons 
els cànons socials imperants, tal i com s’apunta en l’informe del director de l’Àrea 
d’infraestructura i obra pública de 21 de maig de 2018, quan s’assenyala que el pas de 
vianants es troba en correctes condicions d’utilització al moment de la inspecció i, a la 
vista de les fotografies aportades per la Sra. ****, també es trobava en condicions 
correctes d’utilització el dia en què va patir l’accident. 
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Quart.- Les proves testificals demanades per la part reclamant no es consideren 
necessàries atès que únicament van adreçades a acreditar la realitat de la caiguda de 
la Sra. ****. En aquest sentit és rellevant destacar que el Sr. **** va ser cridat al lloc 
dels fets molt desprès de produir-se l’accident, per tal que acompanyés a la seva filla a 
l’Hospitat d’Olot i per tant, no va presenciar l’accident. D’altra banda la testifical de la 
Sra. ****, que al moment de la caiguda es trobava davant de la botiga Aresta, tampoc 
es considera necessària, atès en aquest expedient no es posa en dubte la caiguda de 
la Sra. ****, sinó la responsabilitat de l’Ajuntament en la mateixa a la qual cosa la Sra. 
**** no pot fer-hi cap aportació en cap sentit. 
 
Cinquè.- La pretensió de la part reclamant sobrepassa l’àmbit de la responsabilitat 
objectiva de les administracions públiques i deriva cap a la conversió de l’Ajuntament 
d’Olot en una mena d’asseguradora universal de qualsevol eventualitat que es 
produeixi a la ciutat amb independència de la pròpia actuació administrativa. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, que serveixen de motivació 
a la present resolució, la regidora delegada de l’Àrea d’Organització, proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció del següent acord: 
 

RESOLC 
 
DENEGAR la indemnització reclamada per la Sra. **** pels danys ocasionats per una 
caiguda a la via pública, en no quedar provat el nexe causal entre els danys reclamats 
i el funcionament dels serveis públics municipals. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.2. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ 
PRESENTADA PEL SR. ****, PER DANYS OCASIONATS PER UNA CAIGUDA A LA 

VIA PÚBLICA. 
 
Núm. de referència : X2018012573     
 
Vist l’escrit presentat pel Sr. **** en el que es formula reclamació patrimonial contra 
l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats per una caiguda a la via pública i atesos els 
següents  

ANTECEDENTS DE FET 

 
Primer.- En escrit de data 27 d’abril de 2018 (Registre General, núm. 
E2018006700/27-04-2018), el Sr. **** va formular reclamació patrimonial pels danys 
ocasionats per una caiguda, el dia 17 de desembre de 2017, a l’avinguda Santa 
Coloma, a conseqüència del mal estat i a l’aixecament de les rajoles de la vorera. 
Arran d’aquesta caiguda el Sr. **** va patir diverses ferides facials, a les mans i al 
genoll dret i, posteriorment, li varen diagnosticar fractura de l’escafoide de la ma dreta i 
una fissura de la setena costella. A la petició s’hi acompanya la següent documentació: 
diverses (4) fotografies del lloc on es va produir l’accident; informe d’alta d’urgències 
de l’Hospital d’Olot, de data 17 de desembre de 2017 (núm. assistència 1293247); 
informe d’alta d’urgències de l’Hospital d’Olot, de data 18 de desembre de 2017 (núm. 
assistència 1293487); informe d’alta d’urgències de l’Hospital d’Olot, de data 24 de 
desembre de 2017 (núm. assistència 1293827); i full de citació de l’Hospital d’Olot, de 
data 27 de desembre de 2017 (núm. 44671) 
 
Segon.- L’Alcaldia per resolució de data 3 de maig 2018 va admetre a tràmit la 
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reclamació per responsabilitat patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot i va requerir als 
interessats a comparèixer al procediment i a formular les al·legacions que creguessin 
oportunes amb aportació dels documents i altres elements de judici que consideressin 
convenients, així com a proposar proves concretant els mitjans que volguessin emprar. 
 
Tercer.- En informe del sotsinspector en cap de la Policia Municipal de 9 de maig de 
2018 s’assenyala que la Policia Municipal no ha tingut coneixement de la caiguda que 
manifesta haver patit el Sr. ****, el dia 17 de desembre 2017, a l’avinguda Santa 
Coloma. 
 
Quart.- En informe del director de l’Àrea d’infraestructura i obra pública de 21 de maig 
de 2018, una vegada inspeccionada la zona on es va produir l’accident relatat pel Sr. 
****, s’assenyala que, actualment, la vorera es troba en condicions d’utilització i que, 
segons les fotografies adjuntes a l’escrit de reclamació (per bé que no permeten saber 
amb exactitud en quina part de l’avinguda de Santa Coloma es va produir l’incident), al 
moment de la caiguda, les voreres d’aquesta avinguda també es trobaven en correctes 
condicions d’utilització. 
 
Cinquè.- En data 23 de maig de 2018 (Registre General, núm. E2018008166) el Sr. 
**** presenta escrit de data 27 d’abril de 2018, on proposa l’admissió de determinades 
proves documentals i demana la remissió dels informes de la Policia Municipal i dels 
serveis tècnics municipals. En aquest escrit es concreta la quantitat reclamada en 
6.582,73 euros, sense perjudici de posterior actualització quan es disposi de l’alta 
mèdica. 
 
Sisè.- En escrit de data 30 de maig de 2018 (Registre General, núm. S2018012527) es 
van admetre les proves documentals proposades, es van incorporar els informes del 
cap de la Policia Municipal de 9 de maig de 2018 i del director de l’Àrea 
d’infraestructura i obra pública de 21 de maig de 2018 i es van trametre a la part 
reclamant i a la resta de parts interessades, per tal que al·leguessin el que 
consideressin pertinent al seus interessos, sense que cap d’elles hagi realitzat cap 
manifestació al respecte. 

 
FONAMENTS DE DRET 

 
Primer.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, d’acord amb l’article 106.2 de la Constitució, assenyala que “els particulars 
tenen dret a ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota 
lesió que pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui 
conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els 
casos de força major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar 
d’acord amb la Llei”. En igual sentit, l’article 81 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Aquests 
articles determinen que la  responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques 
sigui de caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui imprescindible acreditar que el 
dany o lesió sofert pel reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal 
dels serveis públics, en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense 
intervenció estranya que pugui interferir alterant el nexe causal. 
 
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis 
causats als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels 
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serveis públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes 
establerts per la legislació general sobre responsabilitat administrativa” 
 
Segon.- La jurisprudència ha reiterat en nombroses sentències que, perquè es pugui 
declarar la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, és necessari 
que qui la pretén acrediti i provi que es donen les circumstàncies següents: a) que el 
dany o lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis 
públics en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte sense intervenció 
estranya que pogués interferir alterant el nexe causal; b) que el dany sigui efectiu, 
econòmicament avaluable i individualitzat en relació a una persona o grups de 
persones; c) que el particular afectat no tingui el deure jurídic de suportar el dany; d) 
que no hi hagi força major; i e) que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons 
l’estat dels coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la 
producció dels danys.  
 
En tractar-se d’una responsabilitat objectiva és necessària la concurrència de tots 
aquests elements -que han de ser provats per qui els al·lega- i entre els que té una 
especial rellevància, en tant que element essencial de la responsabilitat, la relació de 
causalitat entre el dany i el funcionament del servei públic. 
 
Tercer.- La determinació de si els danys patits pel Sr. **** són atribuïbles de forma 
directa i exclusiva al funcionament dels serveis públics municipals no és gens fàcil. En 
aquest sentit, el fet que ni la Policia Municipal ni cap altre servei de l’Ajuntament d’Olot 
intervingués directament en l’accident no permet acreditar la veracitat dels fets relatats 
per la part reclamant, alhora que dificulta esbrinar el quan, el com i el perquè es va 
produir aquest accident. 
 
En primer lloc cal assenyalar que les voreres de l’avinguda de Santa Coloma 
compleixen totes i cadascuna de les normatives sectorials específicament aplicables, 
tant pel que fa a la pavimentació com a la resta d’elements propis d’una zona de pas 
de vianants.  
 
Les fotografies aportades en la reclamació pel Sr. **** ofereixen una visió de detall de 
la vorera de l’avinguda de Santa Coloma. En aquestes fotografies s’observa que les 
voreres existents a la carretera de Riudaura són suficientment uniformes, sense 
desnivells ni grans desperfectes i presenten un estat de conservació raonable, que 
s’adequa als estàndards exigibles a una administració pública responsable del 
manteniment de la via pública, d’acord amb els articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril i 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‘abril. A les fotografies no apareixen 
irregularitats d’entitat suficient per a constituir un risc pels vianants quan, a plena llum 
del dia, transiten per aquella vorera; sobre tot i tenim en compte que són voreres 
amples que combinen un espai de pas pels vianants amb zones enjardinades. 
 
En conseqüència, tal i com s’apunta en l’informe del director de l’Àrea d’infraestructura 
i obra pública de 21 de maig de 2018, la vorera existent a l’avinguda de Santa Coloma 
es troba en correctes condicions d’utilització al moment de la inspecció i, a la vista de 
les fotografies aportades pel Sr. ****, també es trobava en condicions correctes 
d’utilització el dia en què va patir l’accident. D’aquí que pugui afirmar-se que les 
voreres de l’avinguda de Santa Coloma són, ara i abans, fàcilment transitables amb un 
nivell d’atenció mínim, segons els cànons socials imperants.  
 
Quart.- La pretensió de la part reclamant sobrepassa l’àmbit de la responsabilitat 
objectiva de les administracions públiques i deriva cap a la conversió de l’Ajuntament 
d’Olot en una mena d’asseguradora universal de qualsevol eventualitat que es 
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produeixi a la ciutat amb independència de la pròpia actuació administrativa. 
 
Vist l’expedient administratiu SRP12018000012 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada de l’Àrea 
d’Organització, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord: 
 

RESOLC 
 
DENEGAR la indemnització reclamada pel Sr. ****, pels danys ocasionats per una 
caiguda a la via pública, en no quedar provat el nexe causal entre els danys reclamats 
i el funcionament dels serveis públics municipals. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.3. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- ESTIMAR PARCIALMENT LA 
RECLAMACIÓ PRESENTADA PER LA SRA. ****,  PER DANYS OCASIONATS A 

UN VEHICLE. 
 
Núm. de referència : X2019004597     
 
Vist l’escrit presentat per la Sra. **** en el que es formula reclamació patrimonial contra 
l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a un vehicle de la seva propietat en 
accident a la via pública i atesos els següents  

ANTECEDENTS DE FET 

 
En escrit de data 14 de gener de 2019 (Registre General, núm. E20190001043/15-01-
2019), la Sra. **** va formular reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels 
danys que va partir el vehicle marca Ford, model Focus, matrícula ****, durant la nit del 
9 al 10 de febrer de 2019, quan estava correctament aparcat a l’avinguda de l’Estació i 
un contenidor d’escombraries, mogut pel vent, va impactar contra ell. A la instància 
s’assenyala que el contenidor estava fora del seu lloc al costat del seu cotxe, que tenia 
el retrovisor esquerra trencat per l’impacte del contenidor. A la petició s’hi acompanya: 
documentació acreditativa de la titularitat del vehicle i pressupost per a la reparació 
emès per Planxisteria Martín, per un import de 536,94 euros, que és la quantitat que 
es reclama. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, d’acord amb l’article 106.2 de la Constitució, assenyala que “els particulars 
tenen dret a ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota 
lesió que pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui 
conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els 
casos de força major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar 
d’acord amb la Llei”. Aquest article determina que la  responsabilitat patrimonial de les 
Administracions Públiques sigui de caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui 
imprescindible acreditar que el dany o lesió sofert pel reclamant és conseqüència del 
funcionament normal o anormal dels serveis públics, en relació directa, immediata i 
exclusiva de causa a efecte, sense intervenció estranya que pugui interferir alterant el 
nexe causal. 
 
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
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pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis 
causats als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels 
serveis públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes 
establerts per la legislació general sobre responsabilitat administrativa” 
 
Segon.- La jurisprudència ha reiterat en nombroses sentències que, perquè es pugui 
declarar la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, és necessari 
que qui la pretén acrediti i provi que es donen les circumstàncies següents: a) que el 
dany o lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis 
públics en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte sense intervenció 
estranya que pogués interferir alterant el nexe causal; b) que el dany sigui efectiu, 
econòmicament avaluable i individualitzat en relació a una persona o grups de 
persones; c) que el particular afectat no tingui el deure jurídic de suportar el dany; d) 
que no hi hagi força major; i e) que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons 
l’estat dels coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la 
producció dels danys.  
 
En tractar-se d’una responsabilitat objectiva és necessària la concurrència de tots 
aquests elements -que han de ser provats per qui els al·lega- i entre els que té una 
especial rellevància, en tant que element essencial de la responsabilitat, la relació de 
causalitat entre el dany i el funcionament del servei públic. 
 
Tercer.- La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques es basa en un 
sistema de responsabilitat objectiva, la qual cosa implica que no cal que hi hagi culpa o 
negligència, sinó únicament un funcionament normal o anormal dels serveis públics, 
un dany avaluable econòmicament i una relació de causalitat entre un i altre. També 
que el ciutadà afectat no tingui el deure jurídic de suportar aquest dany, que no hi hagi 
força major i que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons l’estat dels 
coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la producció 
dels danys. 
 
Així doncs, esdevé imprescindible acreditar que el dany o lesió sofert per la part 
reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, 
en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció estranya 
que pugui interferir alterant el nexe causal. 
 
En la tramitació d’aquest expedient administratiu s’ha pogut acreditar que, durant la nit 
del 9 al 10 de febrer de gener de 2019, a la ciutat d’Olot, hi va bufar un vent fort; però 
no s’ha pogut acreditar l’excepcionalitat d’aquest fenomen ni la seva imprevisibilitat, en 
el sentit en què la jurisprudència interpreta l’article 32 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de règim jurídic del sector públic. 
 
En el present cas és raonable apreciar la relació causal entre els danys reclamats i el 
funcionament dels serveis municipals, d’acord amb els articles 25 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril i 66  del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‘abril, pel que fa a les competències 
atorgades als municipis en matèria de trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat, 
així com en el manteniment i conservació del mobiliari urbà (contenidors) i en matèria 
de gestió de residus sòlids urbans.  
 
Quart.- En relació a la valoració dels danys formulada per la part reclamant cal 
assenyalar que la valoració econòmica es fonamenta en un pressupost per una futura 
reparació, que encara no ha estat realitzada. Contràriament a la reparació de planxa i 
pintura, en la tramitació de l’expedient s’ha acreditat la compra d’un nou retrovisor per 
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substituir el retrovisor esquerra trencat per d’impacte del contenidor; per la qual cosa la 
indemnització ha de limitar-se al cost d’aquest retrovisor (136,43.- €, IVA inclòs) que és 
l’únic perjudici econòmicament avaluable que s’ha produït fins a la data.  
 
Vist l’expedient administratiu SRP12019000003 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada de l’Àrea 
d’Organització, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Acceptar parcialment la reclamació patrimonial formulada per la Sra. ****, pels 
danys ocasionats per un contenidor de deixalles al vehicle de la seva propietat, 
matrícula ****,  quan estava estacionat a l’avinguda de l’Estació d’aquesta ciutat. 
 
Segon.- La valoració econòmica dels danys soferts pel vehicle propietat de la Sra. **** 
i, en conseqüència, la indemnització ha satisfer es fixa en CENT TRENTA-SIS EUROS 
AMB QUARANTA-TRES  CÈNTIMS (136,43.- €). 
 
Tercer.- Efectuar un pagament de CENT TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-
TRES  CÈNTIMS (136,43.- €) a favor de la Sra. ****, en concepte d’indemnització pels 
danys ocasionats a un vehicle de la seva propietat. Aquest pagament es farà a càrrec 
de la partida: 19.130.920.224000 “Assegurances”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 19130  920  224000 136.43 ASSEGURANCES 130 001 999 052 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.4. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.-  DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ 
PRESENTADA PER LA SRA. ****, PER DANYS OCASIONATS A BÉNS DE LA 

SEVA PROPIETAT  (VIDRE). 
 
Núm. de referència : X2019010093     
 
Vist l’escrit presentat per la Sra. **** en el que formula reclamació patrimonial contra 
l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats en béns de la seva propietat i atesos els 
següents  
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
Primer.- En escrit de data 7 de febrer de 2019 (Registre General, núm. 
E2019002440/07-02-2019) la Sra. **** va formular reclamació patrimonial de quantia 
indeterminada contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys que van partir béns de la seva 
propietat (un vidre) situats a l’interior del seu habitatge del carrer Carnisseries, núm. 3, 
a conseqüència d’un concert celebrat a la plaça Major, el dia 1 de febrer de 2019. 
 
Segon.- En informe del dinamitzador de joventut de l’institut Municipal d’Educació i 
Joventut d’Olot (IMEJO) s’assenyala que, el passat divendres 1 de febrer de 2019, es 
va celebrar la festivitat de Sant Tomà d’Aquino, patró dels estudiants.  
 
Els actes, organitzats per la Comissió d’alumnes del Consell Escolar Municipal amb el 
suport de l’IMEJO, van consistir en un correfoc des de la plaça de toros fins a la plaça 
Major, a les 22:00 hores i un concert de la plaça Major, a les 23:00 hores. 
 
El correfoc es va desenvolupar sense cap incidència. Tampoc consta que durant la 
celebració del concert, de les 23:00 hores a la 01:00 hores i en el període posterior de 
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recollida de material i neteja de la plaça Major, hi hagués cap incidència destacable ni 
cap avis o protesta.  
 

FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, d’acord amb l’article 106.2 de la Constitució, assenyala que “els particulars 
tenen dret a ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota 
lesió que pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui 
conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els 
casos de força major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar 
d’acord amb la Llei”. En igual sentit, l’article 81 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Aquests 
articles determinen que la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques 
sigui de caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui imprescindible acreditar que el 
dany o lesió sofert pel reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal 
dels serveis públics, en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense 
intervenció estranya que pugui interferir alterant el nexe causal. 
 
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis 
causats als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels 
serveis públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes 
establerts per la legislació general sobre responsabilitat administrativa” 
 
Segon.- La jurisprudència ha reiterat en nombroses sentències que, perquè es pugui 
declarar la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, és necessari 
que qui la pretén acrediti i provi que es donen les circumstàncies següents: a) que el 
dany o lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis 
públics en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte sense intervenció 
estranya que pogués interferir alterant el nexe causal; b) que el dany sigui efectiu, 
econòmicament avaluable i individualitzat en relació a una persona o grups de 
persones; c) que el particular afectat no tingui el deure jurídic de suportar el dany; d) 
que no hi hagi força major; i e) que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons 
l’estat dels coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la 
producció dels danys.  
 
En tractar-se d’una responsabilitat objectiva és necessària la concurrència de tots 
aquests elements -que han de ser provats per qui els al·lega- i entre els que té una 
especial rellevància, en tant que element essencial de la responsabilitat, la relació de 
causalitat entre el dany i el funcionament del servei públic. 
 
Tercer.- La determinació de si els danys que es reclamen són atribuïbles de forma 
directa i exclusiva al funcionament dels serveis públics municipals no és gens clara. En 
aquest sentit, el fet que ni la Policia Municipal ni cap altre servei de l’Ajuntament d’Olot, 
tinguessin coneixement d’aquests fets dificulten esbrinar com i perquè es van produir 
els danys que es reclamen, alhora que no permet acreditar la veracitat dels fets 
relatats per la part reclamant. Tampoc van tenir coneixement d’aquests fets els 
organitzadors de la festa de Sant Tomàs: el Consell Escolar Municipal. 
 
En aquest sentit és rellevant recordar, en primer lloc, que es van repartir fulls 
informatius de la celebració de la festa de Sant Tomàs als veïns de la plaça Major, per 
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fer-los coneixedor dels actes i dels horaris dels mateixos i, d’altra banda, assenyalar, 
tal i com s’apunta en l’informe del dinamitzador de joventut, que en el cas de la festa 
de Sant Tomàs d’Aquino, es procura fer-la cada any en un lloc diferent de la ciutat per 
no molestar sempre als mateixos veïns. 
 
La realització de concerts a la plaça Major no és un fet excepcional. El concert de la 
festa de Sant Tomàs, per la seva limitada envergadura, va ser un acte molt allunyat 
dels grans concerts que per les Festes del Tura es celebren a la plaça Major sense 
cap tipus de problema. 
 
Quart.- La pretensió de la part reclamant sobrepassa l’àmbit de la responsabilitat 
objectiva de les administracions públiques i deriva cap a la conversió de l’Ajuntament 
d’Olot en una mena d’asseguradora universal de qualsevol eventualitat que es 
produeixi a la ciutat amb independència de la pròpia actuació administrativa. 
 
Vist l’expedient administratiu SRP12019000011 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada de l’Àrea 
d’Organització, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord: 
 
DENEGAR la indemnització reclamada per la Sra. ****, pels danys ocasionats en béns 
de la seva propietat (vidre) situats a l’interior del seu habitatge del carrer Carnisseries, 
núm. 3, a conseqüència d’un concert celebrat a la plaça Major, en no quedar provat el 
nexe causal entre els danys reclamats i el funcionament dels serveis públics. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2019010726     
 
En relació a l’expedient CPG22019000027 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. 19/009 per un import de 
36.104,38 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 36104.38 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

15.1. - APROVACIÓ TAXA CLAVEGUERAM FONTS PRÒPIES LIQUIDACIONS 
COMPLEMENTÀRIES 2018 I LIQUIDACIONS 2019 

 
Núm. de referència : X2019010481     
 
Un cop rebudes les declaracions trimestrals exercici 2018 de volum d’aigua obtinguda, 
presentades pels diferents interessats a l’Agència Catalana de l’Aigua i de conformitat 
amb allò establert a l’ordenança fiscal 3.10. reguladora de la taxa de clavegueram, cal 
procedir a: 
 

- Practicar la liquidació definitiva de la taxa clavegueram exercici 2018 i per 
tant regularitzar l’import ingressat a compte. 
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- Practicar les liquidacions provisionals exercici 2019, prenent com a base la 
definitiva del 2018. 

 
És per això que: 
 
En relació a l’expedient IG212019000001 de TAXA CLAVEGUERAM FONTS 
PRÒPIES LIQUIDACIONS DE COMPENSACIÓ 2018 i LIQUIDACIONS 2019 i vist 
l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada d’Hisenda, 
proposa a la Junta Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Aprovar les liquidacions complementàries de la taxa de clavegueram exercici 
2018 que importen un total positiu de 1.578,64 segons es detalla,  i notificar-les als 
diferents interessats. 

 Liquidacions positives ........................   3.317,34 
 Liquidacions negatives(proposta de baixa) CL19  1.738,70 
 

Segon: Aprovar les liquidacions provisionals de la taxa de clavegueram exercici 2019 
per l’import total de 54.521,67 € i notificar-les als diferents interessats. 
 
La quota diferencial d’import 56.100,31 € es tractarà de la següent manera: 
 
Les quotes complementàries positives exercici 2018, així com les quotes provisionals 
2019 s’ingressaran a les Oficines de Recaptació del Passeig Bisbe Ramon Guillamet, 
10-1r, d’acord als següents terminis: 
   

½ en el termini comprès entre els dies 2 i 31 de juliol de 2019 
½ en el termini comprès entre els dies 1 i 31 d’octubre de 2019 
 

Si s’ha facilitat la domiciliació bancària, es farà el càrrec abans de finalitzar cadascun 
dels terminis de pagament. 
Les quotes complementàries negatives exercici 2018 seran retornades des de l’oficina 
de Tresoreria d’aquest Ajuntament. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

16. - PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE REHABILITACIÓ I 
MANTENIMENT DEL SISTEMA DE VISUALITZACIÓ EN LA VIA PÚBLICA DE LES 

PLACES LLIURES ALS APARCAMENTS OBERTS AL PÚBLIC.- PROPOSANT 
APROVAR 

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

17.1. - CONCEDIR LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR REFORMA/REHABILITACIÓ 1C 
 
Núm. de referència : X2019000006 
 
AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** representada per **** per a 
REFORÇ ESTRUCTURAL EN HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, al : C 
DEL BISBE VILANOVA N.0018 , del municipi d’Olot.  
 
Identificació de l’expedient: OMA32019000001   
Situació: C DEL BISBE VILANOVA N.0018  
                 
UTM: : 7699610 
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1.- En data 21/12/2018, **** amb DNI: ****, representada per **** amb DNI: ****, 
presenta projecte d’obres majors per REFORÇ ESTRUCTURAL EN HABITATGE 
UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, amb situació al carrer C DEL BISBE VILANOVA 
N.0018 , d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per Jordi Hidalgo Tané. 
 
2.- En data 25/02/2019 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 (11.3) 
 
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de 
Catalunya, estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les 
llicències d’obres. És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret 
Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme. 
 
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local, 
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 30 de juny de 2015, que va delegar 
aquesta competència en aquest òrgan municipal. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar a **** amb DNI: ****, representada per ****, llicència d’obres 
(OMA32019000001), per REFORÇ ESTRUCTURAL EN HABITATGE UNIFAMILIAR 
ENTRE MITGERES, amb situació al C DEL BISBE VILANOVA N.0018 , del municipi 
d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per Jordi Hidalgo Tané. 
 
SEGON. Informar que no podran inciar-se les obres en tant no es doni compliment als 
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències 
d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran 
les corresponents actuacions sancionadores.  
 
TERCER. El termini per començar les obres és de 2 mesos i el termini per acabar-les 
és de 18 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 autoliquidacions que es detalla/en 
seguidament: CRA2019600013     
 
 
Liquidació de Drets i Garanties: 
 

Drets 
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Per: 
Un pressupost de: 15000 euros  
 
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

15000 495.00 -50% 247.50 65.50 313.00 
 

Garanties: 
      
   Garantia per reposició de paviments  300 euros 
    

  Garantia de gestió de residus: 150 euros 
 

Total Liquidació Euros 
Per Drets 313.00 
Per Garanties  300.00 

 
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. 
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9.- No es permet que com a conseqüència de l’execució de les obres, s’embrutin els 
embornals de la via pública, essent obligació del promotor l’adopció de les mesures 
adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de 
la fiança dipositada en concepte de moviment de terres o runes i reposició de 
paviments. 
 
10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model, 
rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la 
corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de 
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència. 
 
11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi 
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la 
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís, 
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en 
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal. 
 
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o 
que afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de 
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les 
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació 
vigent. 
 
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les 
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà 
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les 
prestacions de la Seguretat Social. 
 
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la 
corresponent llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals 
que causi. 
 
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li 
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En 
cas d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les 
sancions que corresponguin. 
 
Condicions particulars 
 
Abans de l’inici de l’obra caldrà presentar:  

- Nomenament de la direcció facultativa de l’obra (full d’assumeix)  
- Document signat pel contractista en què assumeix la responsabilitat de 

l’execució de l’obra i document que acrediti el contractista (model 36, certificat 
de l’epígraf corresponent, o qualsevol altra documentació equivalent)  

 Atès que l’edifici és plurifamiliar, la resistència al foc que es considerarà serà 
R60, d’acord al Document bàsic de seguretat d’incendis del Codi Tècnic de 
l’Edificació (CTE DBSI 6).  

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

 Com a mínim 48 hores abans de qualsevol operació de càrrega o de 
descàrrega que impliqui ocupació de la via pública caldrà comunicar-ho a la 
Policia Municipal per tal de preveure la senyalització necessària.  

 S’imposa una fiança de 150,00 € per garantir la correcta gestió de residus 
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generats per l’obra d’acord amb la memòria del projecte presentat i una fiança 
de 300€ per garantir la reposició dels paviments del a via pública que puguin 
veure’s afectats per l’execució de les obres. Les fiances s’hauran 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 les fiances en el termini esmentat.  

 Prèviament o simultàniament a la presentació del certificat final d’obra caldrà 
aportar document que acrediti la correcta gestió dels residus generats per 
l’obra segons l’establert a l’Ordenança general de gestió de residus aprovada el 
15/03/2002 i modificada el 28/07/2005.  

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

 
S’aprova per unanimitat. 
 

18.1. – ACORD PER DONAR COMPTE DELS ASSABENTATS D’OBERTURA I 
DELS DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 7 I 12 DE MARÇ DE 2019 RELATIUS 

A L’ÀREA DE MEDI AMBIENT. 
 
Núm. de referència : X2019010153     
 
En relació a l’expedient AG012019000012, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern 
Local, adoptar el següent acord:  
 
Únic.- Donar compte dels assabentats d’obertura i dels decrets dictats entre els dies 7 i 
12 de març de 2019, relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen a 
continuació:  
 
Tràmit 
 
Activitats 

Nom / comercial Concepte Adreça Decret 
 

Assabentat 
obertura 

Jordi Fàbrega 
Casadellà 

Habitatge d’ús 
turístic 

Av. València 6 07/03/2019 

Assabentat 
obertura 

Francesca 
Escobar Raya 

Habitatge d’ús 
turístic 

C/Hortènsies 34 07/03/2019 

Assabentat 
obertura 

Raquel López 
Castro 

Habitatge d’ús 
turístic 

Ctra. del Triai 98 07/03/2019 

Assabentat 
obertura 

Hereus Lluís CB Habitatge d’ús 
turístic 

C/Hipòlit Lázaro 20 07/03/2019 

Assabentat 
obertura 

Bibiana Gerez 
Perramon 

Centre de costura Pl. Major 5 B 1 07/03/2019 

Assabentat 
obertura 

Oriol Sánchez 
Ayuso 

Venda de roba C/Sant Esteve 6 07/03/2019 

Assabentat 
obertura 

Anna Maria 
Herrero Ruiz 

Restauració i 
tapisseria 

C/Carnisseries 6 B 07/03/2019 

Assabentat 
canvi no 
substancial 

Mercadona SA Modificació 
distribució i 
decoració interior 

Ctra. Sant Joan 
Abadesses 79 

07/03/2019 

Assabentat 
canvi no 
substancial 

Germans Amores 
CB 

Ampliació bar amb 
restaurant 

C/Aigua 10 12/03/2019 
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Assabentat 
canvi no 
substancial 

Curtidos Bassols 
SL 

Incorporació del 
vector atmosfèric a 
la llicència 
ambiental 

C/Compositor Pep 
Ventura 63 

12/03/2019 

Assabentat 
canvi de 
titularitat  

Ekaterina 
Zhuravleva 

Venda de bosses i 
complements 

C/Sant Pere Màrtir 31 i 33 07/03/2019 

Assabentat  
canvi de 
titularitat 

La Bloquera Espai 
Escalada SL 

Rocòdrom C/Mossèn Gelabert 9 D 07/03/2019 

Assabentat de 
canvi de 
titularitat 

Cau de Gats SC Bar restaurant C/Sant Ferriol 18 B 07/03/2019 

Assabentat de 
canvi de 
titularitat 

Jagtar Singh Bar restaurant C/Josep Ayats 12 07/03/2019 

Assabentat de 
canvi de 
titularitat 

Víctor Espasa i 
Martí 

Confecció de roba 
esportiva 

Av. Girona 41 B 12/03/2019 

Acord de 
suspensió canvi 
no substancial, 
en tant no es 
compleixin 
condicions 
llicència d’obres 

Radio Coderch SL Comerç 
d’electrodomèstics 

C/Mulleras 8 i 10 12/03/2019 

Acord de 
suspensió 
obertura 
activitat en tant 
no finalitzin les 
obres 

Xavier Codina SL Elaboració d’altres 
begudes 
alcohòliques 

Mas Transvaal  12/03/2019 

Desistiment de 
baixa  

Soler Nogué SL Venda de roba Pg. Blay 4 B 1 07/03/2019 

Desistiment 
d’obertura 

Puia Mirela 
Chiroica 

Venda de roba C/Major 27 baixos 07/03/2019 

Assabentat de 
baixa 

Laura Cano Feixas Bar i fleca Av. Reis Catòlics 26 B 1 12/03/2019 

 
Concessió ús d’horts municipals 
Baixa **** Ús hort municipal Zona les Planotes 39 07/03/2019 

Renovació **** Ús hort municipal Zona les Planotes 13 12/03/2019 

 
Llicència de gossos de raça potencialment perillosa 
Llicència **** Gos potencialment 

perillós 
(American Bully) 
 

C/Castanyer 68 2n 07/03/2019 

Llicència **** Gos potencialment 
perillós (American 
Staffordshire 
Terrier) 

C/Toledo 19 1r 2a 07/03/2019 

Llicència  **** Gos potencialment 
perillós 

C/Ignasi Buxó Gou 8 3r 
1a 

07/03/2019 
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(American 
Staffordshire 
Terrier) 

Llicència **** Gos potencialment 
perillós 
(American 
Staffordshire 
Terrier) 

Ctra. de la Canya 47 B A 
5 1 

07/03/2019 

Llicència **** Gos potencialment 
perillós. (Pit Bull) 

C/Puig del Roser 10, 2r 
2a 

11/03/2019 

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


