ACTA NÚM. 16
JUNTA DE GOVERN LOCAL
18 D’ABRIL DE 2019
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 18 d’abril 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, Josep Gelis i Guix, Maria del Mar Roca i Reixach, Montserrat Torras i
Surroca. Excusa la seva assistència el Sr. Jordi Alcalde i Gurt.
També hi assisteix com a regidor delegat expressament convidat per tal de presentar
els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part resolutiva
ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la votació, i
segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, el Sr. Josep M.
Coma i Punset.
Hi assisteixen, com a regidors de l’oposició, la Sra. Clara Casanovas i Sarsanedas, i
els Srs. Jaume Mir Bagó, Raül Massanella Quiles, Xavier García Zabal.
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera.
Hi assisteix l’interventor, Sr. Jordi Salvador i Culí.
Hi assisteix el Gerent, Sr. Jordi Güell i Güell.
1. - ACTA.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Essent l'hora assenyalada –les vuit del matí– l'Alcalde declara obert l'acte i del seu
ordre, la Secretària llegeix l'acta de la sessió anterior, que s'aprova per unanimitat..
2. - DESPATX OFICIAL
El Sr. Alcalde comenta les reunions, entrevistes i actes més destacats als quals ha
assistit des de la darrera Junta celebrada el dia 11 d’abril :
- el mateix dia 11 d’abril, va assistir a una roda de premsa en la qual es va fer públic
l’equip d’arquitectes, guanyador del projecte de l’Espai Cràter : Baena-Casamor. I a la
tarda, va assistir al Consell d’Alcaldes que va tenir lloc a la seu del Consell Comarcal
de la Garrotxa.
- el dia 14 d’abril, diumenge de Rams, va assistir a la benedicció de palmes i palmons,
davant de l’església parroquial de Sant Esteve.
- ahir dimecres va rebre la visita de l’Hble. Sr. Jordi Puigneró, Conseller de Polítiques
Digitals i Administració Pública de la Generalitat de Catalunya, amb qui va tenir una
breu reunió a l’Ajuntament i després es varen desplaçar a l’Orfeó, on va compartir un
esmorzar i una xerrada amb empresaris del sector de les noves tecnologies.
- i finalment, comenta que avui té concertada una reunió amb els Srs. Isidre Gavin i
Xavier Flores, secretari per a la Mobilitat i director general de Carreteres
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respectivament, al Departament de Territori i Sostenibilitat per parlar del tema de l’Av.
Sant Jordi i de la Variant.
3. - DISPOSICIONS.- Assabentats de les disposicions publicades en els butlletins
oficials
Tot seguit la Secretària dóna compte a la Junta de Govern dels edictes i anuncis de
l'Ajuntament d'Olot publicats als Butlletins Oficials BOE, BOP i DOGC, des de la
darrera sessió. I se n'acorda l'assabentat.
4.1. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'AAVV DEL BARRI DE LES TRIES
Núm. de referència

: X2019009740

En relació a l’expedient SBS22019000011 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:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat
ASSOCIACIO DE VEINS DEL BARRI DE LES TRIES amb NIF: G5531662-4 per un
import de 1000 euros, amb càrrec a la partida 19.160.924.480003.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220
1901725019

Tipus
Partida
Despeses 19160 924 480003

Import
1000

Descripció
SUBVENCIONS BARRIS

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

S’aprova per unanimitat.
4.2. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'AAVV SANT CRISTÒFOL MAS BERNAT
Núm. de referència

: X2019009819

En relació a l’expedient SBS22019000016 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
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1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat
ASSOCIACIO VEINS MASBERNAT I SANT CRISTOFOR amb NIF: G1722830-5 per
un import de 2500 euros, amb càrrec a la partida 19.160.924.480003.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220
1901725018

Tipus
Partida
Despeses 19160 924 480003

Import
2500

Descripció
SUBVENCIONS BARRIS

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

S’aprova per unanimitat.
4.3. - APROVAR SUBVENCIÓ A L' ASSOCIACIÓ DE VEÏNS BONAVISTA
Núm. de referència

: X2019009821

En relació a l’expedient SBS22019000017 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:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat
ASSOCIACIO DE VEINS BONAVISTA amb NIF: G1725971-4 per un import de 6500
euros, amb càrrec a la partida 19.160.924.480003.
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
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l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220
1901725017

Tipus
Partida
Despeses 19160 924 480003

Import
6500

Descripció
SUBVENCIONS BARRIS

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

S’aprova per unanimitat.
4.4. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'AAVV LES FONTS
Núm. de referència

: X2019009825

En relació a l’expedient SBS22019000019 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:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat
ASSOCIACIO DE VEINS DE LES FONTS amb NIF: G1713412-3 per un import de
600 euros, amb càrrec a la partida 19.160.924.480003.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220
1901725016

Tipus
Partida
Despeses 19160 924 480003

Import
600

Descripció
SUBVENCIONS BARRIS

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

S’aprova per unanimitat.
4.5. - APROVAR SUBVENCIÓ A L' AAVV VEÏNS MONTOLIVET
Núm. de referència

: X2019009830

En relació a l’expedient SBS22019000021 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:
1r.) Concedir
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subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat

ASSOCIACIO DE VEÏNS DE MONTOLIVET amb NIF: G1725456-6 per un import de
1600 euros, amb càrrec a la partida 19.160.924.480003.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220
1901725015

Tipus
Partida
Despeses 19160 924 480003

Import
1600

Descripció
SUBVENCIONS BARRIS

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

S’aprova per unanimitat.
4.6. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'AAVV I PROPIETARIS DEL NUCLI ANTIC
Núm. de referència

: X2019009843

En relació a l’expedient SBS22019000022 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:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat
ASSOCIACIO VEINS I PROPIETARIS DEL NUCLI ANTIC D'OLOT amb NIF:
G1715745-4 per un import de 3500 euros, amb càrrec a la partida 19.160.924.480003.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
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actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220
1901725014

Tipus
Partida
Despeses 19160 924 480003

Import
3500

Descripció
SUBVENCIONS BARRIS

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

S’aprova per unanimitat.
4.7. - APROVAR SUBVENCIÓ A L' AAVV DEL BARRI DE BENAVENT
Núm. de referència

: X2019009846

En relació a l’expedient SBS22019000025 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:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat
ASSOCIACIO DE VEÏNS DEL BARRI BENAVENT amb NIF: G1773356-9 per un
import de 1800 euros, amb càrrec a la partida 19.160.924.480003.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220
1901725013

Tipus
Partida
Despeses 19160 924 480003

Import
1800

Descripció
SUBVENCIONS BARRIS

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

S’aprova per unanimitat.
4.8. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'AAVV BARRI DESEMPARATS
Núm. de referència

: X2019009852

En relació a l’expedient SBS22019000026 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:
1r.) Concedir
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subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat

ASSOCIACIÓ DE VEINS DEL BARRI DELS DESEMPARATS amb NIF: G1755046-8
per un import de 2200 euros, amb càrrec a la partida 19.160.924.480003.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220
1901725012

Tipus
Partida
Despeses 19160 924 480003

Import
2200

Descripció
SUBVENCIONS BARRIS

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

S’aprova per unanimitat.
4.9. - APROVAR SUBVENCIÓ A L' AAVV I COMERCIANTS BARRI SANT FERRIOL
Núm. de referència

: X2019009854

En relació a l’expedient SBS22019000027 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:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat
ASSOCIACIO VEINS I COMERCIANTS DEL BARRI DE SANT FERRIOL amb NIF:
G1759730-3 per un import de 2400 euros, amb càrrec a la partida 19.160.924.480003.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
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actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220
1901725011

Tipus
Partida
Despeses 19160 924 480003

Import
2400

Descripció
SUBVENCIONS BARRIS

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

S’aprova per unanimitat.
4.10. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT JUNTA VEÏNAL DE BATET DE LA
SERRA
Núm. de referència

: X2019009861

En relació a l’expedient SBS22019000028 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:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat
JUNTA VEINAL DE BATET amb NIF: G1770665-6 per un import de 2500 euros, amb
càrrec a la partida 19.160.924.480003.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220
1901725010

Tipus
Partida
Despeses 19160 924 480003

Import
2500

Descripció
SUBVENCIONS BARRIS

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

S’aprova per unanimitat.
4.11. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS BARRI DE PEQUIN
Núm. de referència

: X2019009865

En relació a l’expedient SBS22019000029 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
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1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat
ASSOCIACIO DE VEINS DEL BARRI DE PEQUIN amb NIF: G1731585-4 per un
import de 3000 euros, amb càrrec a la partida 19.160.924.480003.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220
1901725009

Tipus
Partida
Despeses 19160 924 480003

Import
3000

Descripció
SUBVENCIONS BARRIS

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

S’aprova per unanimitat.
4.12. - APROVAR SUBVENCIONS A L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI DE
L'HOSTAL DEL SOL
Núm. de referència

: X2019009868

En relació a l’expedient SBS22019000030 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:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI DE L'HOSTAL DEL SOL D'OLOT amb NIF:
G5522587-4 per un import de 1000 euros, amb càrrec a la partida 19.160.924.480003.
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,
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còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220
1901725008

Tipus
Partida
Despeses 19160 924 480003

Import
1000

Descripció
SUBVENCIONS BARRIS

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

S’aprova per unanimitat.
4.13. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS VIVENDES
GARROTXA
Núm. de referència

: X2019009871

En relació a l’expedient SBS22019000031 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:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat
ASSOCIACIO DE PROPIETARIS I VEÏNS DE VIVENDES GARROTXA amb NIF:
G5512836-7 per un import de 1000 euros, amb càrrec a la partida 19.160.924.480003.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220
1901725007

Tipus
Partida
Despeses 19160 924 480003

Import
1000

Descripció
SUBVENCIONS BARRIS

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

S’aprova per unanimitat.
4.14. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CREU ROJA LA GARROTXA
Núm. de referència

: X2019009879

En relació a l’expedient SBS22019000033 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:
10

1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Subvenció nominativa del pressupost, a
l’ entitat CRUZ ROJA ESPAÑOLA amb NIF: Q2866001-G per un import de 15000
euros, amb càrrec a la partida 19.600.231.480007.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220
1902053001

Tipus
Partida
Despeses 19600 231 480007

Import
15000

Descripció
SUBVENCIO CREU ROJA

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

S’aprova per unanimitat.
4.15. - APROVAR SUBVENCIÓ A L' AAVV PLA DE DALT EL CASSES
Núm. de referència

: X2019009881

En relació a l’expedient SBS22019000034 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, 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 VEINS PLA DE DALT "EL CASSES" amb NIF: G1729627-8 per un
import
de
2400
euros,
amb
càrrec
a
la
partida
________________________________________________.
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,
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còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220
1901725006

Tipus
Partida
Despeses 19160 924 480003

Import
2400

Descripció
SUBVENCIONS BARRIS

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

S’aprova per unanimitat.
4.16. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'AAVV EIXAMPLE POPULAR
Núm. de referència

: X2019009883

En relació a l’expedient SBS22019000035 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:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat
ASSOCIACIO DE VEINS DEL BARRI DE L'EIXAMPLE amb NIF: G1727660-1 per un
import de 600 euros, amb càrrec a la partida 19.160.924.480003.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220
1901725020

Tipus
Partida
Despeses 19160 924 480003

Import
600

Descripció
SUBVENCIONS BARRIS

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

S’aprova per unanimitat.
4.17. - APROVAR SUBVENCIÓ A L' AAVV DE VEÏNS DEL BARRI DEL XIPRER
Núm. de referència

: X2019009889

En relació a l’expedient SBS22019000038 de i vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
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1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL XIPRER amb NIF: G5510743-7 per un import de 900
euros, amb càrrec a la partida 19.160.924.480003.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220
1901725005

Tipus
Partida
Despeses 19160 924 480003

Import
900

Descripció
SUBVENCIONS BARRIS

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

S’aprova per unanimitat.
4.18. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'AAVV LA CAIXA
Núm. de referència

: X2019009896

En relació a l’expedient SBS22019000041i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, 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 VEÏNS BARRI DE LA CAIXA amb NIF: G1728741-8 per un import
de 1450 euros, amb càrrec a la partida 19.160.924.480003.
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
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l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220
1901725004

Tipus
Partida
Despeses 19160 924 480003

Import
1450

Descripció
SUBVENCIONS BARRIS

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

S’aprova per unanimitat.
4.19. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'AAVV BARRI EL MORROT-PLA DE BAIX
Núm. de referència

: X2019009902

En relació a l’expedient SBS22019000044 de 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:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat
ASSOCIACIO DE VEINS DE SANT FRANCESC amb NIF: G1726774-1 per un import
de 2500 euros, amb càrrec a la partida 19.160.924.480003.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220
1901725003

Tipus
Partida
Despeses 19160 924 480003

Import
3300

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS BARRIS 100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
4.20. - (CS01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT
ACTIVITATS VEÏNALS
Núm. de referència

: X2019009917

En relació a l’expedient SBS22019000046 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:

14

1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat
ASSOC.VEINS DEL BARRI DE LES PLANOTES amb NIF: G1766561-3 per un import
de 2600 euros, amb càrrec a la partida 19.160.924.480003.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220
1901725001

Tipus
Partida
Despeses 19160 924 480003

Import
2600

Descripció
SUBVENCIONS BARRIS

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

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

: X2019013472

Atès l’informe del Sergent de la Policia Municipal de data 03 d’Abril de 2019.
Vist l’expedient administratiu RH132019000050 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 març de 2019:
Nom i Cognoms

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

Data

Dies

Serveis

Març 2019
Març 2019

7

Nocturnitat

126,00

9

Nocturnitat

162,00

3

Nocturnitat

54,00

Març 2019

Import (€)

15

Març 2019

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

Març 2019
Març 2019
Març 2019

7

Nocturnitat

126,00

7

Nocturnitat

126,00

7

Nocturnitat

126,00
180,00

10

Nocturnitat

Març 2019

3

Nocturnitat

54,00

Març 2019

7

Nocturnitat

126,00

Març 2019

3

Nocturnitat

54,00

Març 2019

7

Nocturnitat

126,00

Març 2019

7

Nocturnitat

126,00

3

Nocturnitat

54,00

3

Nocturnitat

54,00
126,00

Març 2019
Març 2019
Març 2019

7

Nocturnitat

Març 2019

6

Nocturnitat

108,00

Març 2019

5

Nocturnitat

90,00

Març 2019

7

Nocturnitat

126,00

Març 2019

1

Nocturnitat

18,00

Març 2019

2

Nocturnitat

36,00

TOTAL

1.998,00 €

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

Tipus
Partida
Despeses 19180 132 121031

Import
1998.00

Descripció
ALTRES
COMPLEMENTS
SEGURETAT

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

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

: X2019013851

Atès l’informe del Sergent de la Policia Municipal de data 05 d’abril de 2019.
Vist l’expedient administratiu RH132019000051 i antecedents corresponents, l'Alcalde,
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord:
D’acord amb l’acta número 1/2018 de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament
d’Olot de data 12 de juny de 2018, sobre la modificació del import de les hores
extraordinàries i les condicions laborals de la Policia Municipal.
Únic.- Pagament d’una gratificació especial al personal de la Policia Municipal que es
relaciona a continuació pels serveis extraordinaris realitzats durant mes de març de
2019.
Nom i Cognoms / Data / Servei

Hores

Import (€)

****
09/03/2019 CARNESTOLTES

16

9

325,08€

****
13/03/2019 REFORÇ TORN

30.755

14,40€

225
6
4
8

43,00€
153,00€
108,00€
244,80€

8

172,00€

8

188,80€

8

223,20€

8
4
2
6

216,00€
90,00€
51,00€
129,00€

8

216,00€

5.75

170,43€

8
8.25

204,00€
222,75€

8

267,84€

8

216,00€

2.44
8

172,00€

****
08/03/2019 REFORÇ TORN
09/03/2019 REFORÇ TORN
09/03/2019 CARNESTOLTES – DIURNES
09/03/2019 CARNESTOLTES - NOCTURNES

****
11/03/2019 REFORÇ TORN

****
28/03/2019 REFORÇ TORN

****
02/03/2019 REFORÇ TORN

****
09/03/2019 CARNESTOLTES
10/03/2019 REFORÇ TORN – DIURNES
10/03/2019 REFORÇ TORN - NOCTURNES
11/03/2019 REFORÇ TORN

****
09/03/2019 CARNESTOLTES

****
09/03/2019 CARNESTOLTES

****
02/03/2019 REFORÇ TORN
09/03/2019 CARNESTOLTES

****
09/03/2019 CARNESTOLTES

****
09/03/2019 CARNESTOLTES

****
12/03/2019 REFORÇ TORN

****
02/03/2019 CARNESTOLTES
03/03/2019 ACTE FESTIU
09/03/2019 CARNESTOLTES
TOTAL

3.75
3
110.25

84,38€
67,50€
230,63€
3.809,80 €

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

Tipus
Partida
Despeses 19180 132 13001
Despeses 19180 134 13001

Import
3427.29
382.51

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

S’aprova per unanimitat.
5.3. - PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL AL PERSONAL DE LA
BRIGADA MUNICIPAL PELS SERVEIS EXTRAORDINARIS REALITZATS EL MES
DE MARÇ DE 2019
Núm. de referència

: X2019015376

Vist l’expedient administratiu RH132019000057 i antecedents corresponents i atès
l’informe NI022019000604 de data 16 d’abril 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 març de 2019:
Data

Cognoms i Nom

Tipus
servei

Brigada
ESCOLES
Supervisor

12,00

277,50€

22/03/2019 S.
Mínim

1,00

30,00 €

09/03/2019 S. Diürn
Festiu

11,00

247,50 €

11,00

247,50€

11,00

247,50 €

23,00

525,00€

****
Urgència escoles. De 16:00h a
17:00h. Escola de Música:
pèrdua d’aigua
Carnestoltes. De 07:00h a
12:00h i de 16:00h a 22:00h.
Muntatge tanques, taules i
cadires Rua

.
PINTORS Supervisor
OLIVARES SÀNCHEZ,
SANTI

****
Carnestoltes. De 07:00h a
12:00h i de 16:00h a 22:00h.
Muntatge tanques, taules i
cadires Rua

Import

Hores

09/03/2019 S. Diürn
Festiu

TOTAL

Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 19142 1522 13001

Import
525.00

Descripció
HORES
EXTRAORDINARIES
EDIFICIS1

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
BRIGADA
142 002 999 999 999 999

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

: X2019014804

En relació a l’expedient RH132019000055 i antecedents corresponents, i atès els vist-

18

i-plau de la cap de Recursos Humans, el vist-i-plau de la cap de l’Oficina de l’Atenció al
Ciutadà, del cap de l’àrea d’Urbanisme i Infraestructures, i de la cap de Progrés
Econòmic, l’Alcalde proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
Pagament d’una gratificació especial a divers personal de les oficines de l’Ajuntament
que es relaciona a continuació pels serveis extraordinaris realitzats durant el mes març
2019:
Nom i Cognoms

Subàrea

****
****

Progrés
Econòmic
Progrés
Econòmic

****

Urbanisme

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

Juventut
OAC
Brigada
Recursos
Humans
Recursos
Humans
Recursos
Humans

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

Data

Núm/
hores

Serveis

16/03/19 Muntatge Fira de l’Embotit
16/03/19
18,20,25 i
27/03/19
16/03/19
16/03/19
30/03/19
Varis dies
Març
Varis dies
Març
Varis dies
Març

Coordinació Fira de l’
Embotit
Suport administratiu Ciutat
de Detalls
Casament
Casament
Casaments
Entrada històrics personal al
EPSILON
Entrada històrics personal al
EPSILON
Entrada històrics personal al
EPSILON

Import €

3h

93,00 €

5h

155,00 €

4h

84,40 €

1
3h
2

42,45 €
59,40 €
84,90 €

16 h

337,60 €

10 h

297,80 €

7.5 h

144,00 €

TOTAL

1.298,55 €

Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Import
Despeses 19200 4311 13001 155.00

0

Despeses 19200 4313 13001 93.00

0

Despeses 19140 151 13001

84.40

0

Despeses 19500 326 13001

42.45

0

Despeses 19121 925 13001

59.40

0

Despeses 19142 150 13001

84.90

0

Despeses 19130 920 13001

779.40

Descripció
HORES EXTRAORDINARIES
DINAMIG FIRES
HORES EXTRAORDINARIES
MERCAT
HORES EXTRAORDINARIES
URBANISME
HORES EXTRAORDINARIES
ENSENYAMENT SERV. COMPL.
HORES EXTRAORDINARIES
OAC
HORES EXTRAORDINARIES
BRIGADA ADM. GRAL.
HORES EXTRAORDINARIES
ADMINISTRACIO GENERAL

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
200 009 999 999 999 999
DINAMIG
200 009

999

999

999

999

140

001

999

999

999

999

500

040

999

999

999

999

130

001

999

999

999

999

142

002

999

999

999

999

110

001

999

999

999

999

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

: X2019014708

Atès l’informe del director de l’àrea d’Infraestructura i Urbanisme de data 01 d’abril de
2019 amb número d’expedient NI022019000511, l’informe del cap d’àrea d’Informàtica
de data 09 d’abril de 2019 amb número d’expedient NI022019000558, i l’informe del
director tècnic de la Brigada Municipal de data 10 d’abril de 2019 amb número
d’expedient NI022019000578.
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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 RH132019000054 i antecedents corresponents, l’Alcalde,
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:

Nom i Cognoms

Reten
setmana
Sortida
reten
laborable
Sortida
reten
festiu
Sortida
reten acte
programat

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 març de 2019:

Servei

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

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

1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

1
1
1
1
1

-

Import (€)

-

135,00

-

190,00

-

135,00

-

135,00

-

135,00
190,00
325,00
190,00
135,00
135,00
190,00

TOTAL

1.895,00€

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

Tipus
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses

Partida
19140 151 15300
19140 165 15300
19120 491 15300
19142 165 15300
19142 1522 15300

Import
405.00
190.00
650.00
515.00
135.00

Descripció
RETENS URBANISME
RETENS ENLLUMENAT
RETENS INFORMATICA
RETENS ENLLUMENAT BRIGADA
RETENS BRIGADA EDIFICIS

CC1
140
140
120
142
142

CC2
001
001
001
002
002

CC3
999
999
999
999
999

CC4
999
999
999
999
999

CC5
999
999
999
999
999

S’aprova per unanimitat.
6.1. - AUTORITZAR LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES A LA BRIGADA
MUNICIPAL A UN ALUMNE DEL PTT LA GARROTXA
Núm. de referència: X2019014762

Atès que al PTT La Garrotxa es cursa el Programa de formació i inserció (PFI)
d’Auxiliar de Fabricació Mecànica i Instal·lacions Electrotècniques, en el programa
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CC6
999
999
999
999
999

educatiu del qual s’estableix l’obligació dels estudiants de realitzar pràctiques en les
empreses o en les administracions públiques.
Atès que el departament de la Brigada Municipal de l’Ajuntament d’Olot està disposat a
col·laborar amb el PTT La Garrotxa 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 la Brigada Municipal al senyor ****
(DNI ****), alumne del Programa de formació i inserció (PFI) d’Auxiliar de Fabricació
Mecànica i Instal·lacions Electrotècniques del PTT La Garrotxa, durant el període
comprès entre el 23/04/2019 i fins el 21/06/2019 i amb horari de dilluns a dijous de 10
a 15 hores i divendres de 10 a 14 hores, segons estableix el Conveni de col·laboració
entre l’Ajuntament d’Olot i el PTT La Garrotxa, per realitzar tasques derivades del
normal funcionament del departament, i sense percebre cap tipus de remuneració.
Segon.- Incloure al senyor ****, estudiant del PTT La Garrotxa, a l’assegurança de
responsabilitat civil d’aquest Ajuntament el temps que estigui realitzant les pràctiques.
S’aprova per unanimitat.
CONTRACTACIÓ. SERVEIS
7.1. – ADJUDICACIÒ DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA INSERCIÓ
D'ANUNCIS I LA PUBLICACIÓ DE PROGRAMACIÓ CULTURAL I D'INFORMACIÓ
MUNICIPAL I MEDIAMBIENTAL.
Núm. de referència
Tipus
Contracte
Procediment
Criteris

: X2019010561
SE

DE SERVEIS

NE
SP

PROCEDIMENT NEGOCIAT
SENSE PUBLICITAT

Antecedents
Per acord de la Junta de Govern Local de 21 de març de 2019, es va iniciar l’expedient
dels serveis de publicitat i publicació de la columna d’informació municipal, cultural i
mediambiental amb Edicions El Bassegoda, SLU, es va aprovar l’expedient i el plec de
clàusules administratives particulars (PCAP) i el plec de condicions tècniques, es va
aprovar la despesa i es va convidar a l’empresa “Edicions el Bassegoda, SLU” (LA
COMARCA) perquè presentés oferta.
D’acord amb l’informe tècnic que proposa la contractació i per les raons que s’hi
exposen, s’han de seguir els tràmits de l’article 168.a)2n de la Llei de Contractes del
Sector Públic (en endavant LCSP) per ser “LA COMARCA” l’única publicació
d’informació local amb periodicitat setmanal a la Ciutat d’Olot i ser, per tant, un suport
indispensable per divulgar informació d’interès per a la ciutadania.
En data 8 d’abril de 2019, l’empresa “Edicions el Bassegoda, SLU” va presentar oferta
pels esmentats serveis.
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En data 11 d’abril de 2019, la responsable de l’Àrea de Comunicació va emetre
informe de valoració de l’oferta, proposant l’adjudicació a l’empresa “Edicions el
Bassegoda, SLU”.
En data 12 d’abril de 2019 es va requerir a l’empresa “Edicions el Bassegoda, SLU”
per tal que presentés la documentació justificativa a què fa referència l’article 150.2 de
la LCSP i la clàusula 19 del PCAP, atorgant un termini de 7 dies hàbils per a la
presentació de la documentació.
Vist que la documentació requerida ha estat presentada dins el termini establert a
l’efecte.
De conformitat amb el punt 3 de l’article 150 de la LCSP i amb la Disposició Addicional
Segona de la LCSP.
Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de Junta de Govern
Local, en virtut de la delegació efectuada per Decret de l’Alcaldia de data 26 de juny de
2015.
Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret de data 23
d’octubre de 2017.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12019000005, com a regidora delegada
d’Organització, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següent acord:
Primer.- ADJUDICAR el contracte dels serveis de publicitat i publicació de la columna
d’informació municipal, cultural i mediambiental, a favor de l’empresa EDICIONS EL
BASSEGODA, SLU, amb NIF. B17039116, per un import màxim de 32.424,00€, IVA
inclòs (26.796,70€ de pressupost net + 5.627,30€ d’IVA 21%) pels 8 mesos de durada
del contracte, i d’acord amb els preus unitaris que es detallen en la seva oferta:
-

Preu unitari columna setmanal d’informació municipal: 130,00€, IVA exclòs.
Preu unitari columna setmanal d’informació cultural: 130,00€, IVA exclòs.
Preu unitari columna mensual d’informació mediambiental: 130,00€, IVA
exclòs.
Preu unitari inserció d’anuncis:
o Pàgina sencera: 318,75€, IVA exclòs.
o Contraportada: 382,50€, IVA exclòs.
o Mitja pàgina: 170,00€, IVA exclòs.
o 1 terç de pàgina: 110,50€, IVA exclòs.
o 1/6 de pàgina: 63,75€, IVA exclòs.
o ¼ de pàgina: 85,00€, IVA exclòs.
o Encartament: 125,00€, IVA exclòs.

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
L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de clàusules
administratives particulars i el plec condicions tècniques reguladores de la
contractació, aprovats per la Junta de Govern Local de data 21 de març de 2019.
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Segon.- Disposar la despesa per import de 32.424,00 € IVA inclòs, amb càrrec a la
partida nùm. 19.100.491.227061 “insercions mitjans de comunicació”.
Operació Referència
200300
1901655

Tipus
Partida
Despeses 19.100.491.227061

Import
32424.00

Descripció
Despeses

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6

Tercer.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de
clàusules administratives particulars i el plec de condicions tècniques reguladores de la
contractació, aprovades per la Junta de Govern Local de data 21 de març de 2019.
Quart.- El contracte tindrà una durada de 8 mesos, amb efectes a partir del dia 1 de
maig de 2019.
Cinquè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària.
Sisè.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Perfil del Contractant,
de conformitat amb el punt 1 de l’article 151 de la LCSP.
Setè.- Requerir a l’adjudicatària per tal que dins el termini màxim de 15 dies hàbils, a
comptar del següent al de la notificació de l’adjudicació, comparequi a l’Ajuntament per
a la formalització del contracte, de conformitat amb l’article 153.3 de la LCSP.
Vuitè.- PUBLICAR la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del
Contractant.
S’aprova per unanimitat.
7.2. - ADJUDICACIÓ DEL CONCURS DE PROJECTE DELS SERVEIS DE
REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ D'OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE
L'EDIFICI "ESPAI CRÀTER".
Núm. de referència
Tipus
Contracte
Procediment
Criteris

: X2018039486
SE

DE SERVEIS

RE
MU

PROCEDIMENT RESTRINGIT
MULTIPLICITAT DE CRITERI

Antecedents
Per acord de la Junta de Govern Local de 20 de desembre de 2018, es va aprovar
l’expedient de contractació administrativa del concurs de projectes per a l’adjudicació
dels serveis d’arquitectura relacionats amb la redacció del projecte i direcció de les
obres de construcció de l’edifici “Espai Cràter”; es va aprovar el plec de clàusules
administratives particulars, el plec de prescripcions tècniques, la despesa; i es va
convocar la licitació.
L’objecte del concurs de projectes consisteix en l’adjudicació de diferents serveis
d’arquitectura relacionats amb el projecte de construcció de l’edifici “Espai Cràter”
d’acord amb les especificacions previstes al plec de clàusules administratives
particulars.
L’esmentat contracte té caràcter administratiu, es tipifica com a concurs de projectes
amb intervenció de Jurat, organitzat en el marc d’un procediment d’adjudicació d’un
contracte de serveis d’acord amb l’article 183.2.a) de la Llei de Contractes del Sector
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Públic (en endavant LCSP).
De conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars el
desenvolupament del concurs es produeix en dues fases, una fase de selecció de
candidats i una altra de selecció d’una proposta adjudicatària. En concret, per a la
selecció de la proposta guanyadora es constitueix un Jurat el qual selecciona, d’acord
amb els criteris de selecció indicats a la clàusula 11 (1a. fase), als candidats que han
de ser convidats a presentar proposicions en la segona fase, i després, d’acord amb
els criteris de valoració indicats a la clàusula 13 (2ona. fase) es selecciona la proposta
adjudicatària del concurs.
El 29 de gener de 2019, va finalitzar el termini de presentació d’ofertes, havent-se
presentat a la licitació 14 candidats.
En data 4 de febrer de 2019, la Mesa de contractació va procedir a l’obertura dels
sobre número 1, documentació administrativa (Fase I).
El 15 de febrer de 2019 es va procedir a l’obertura dels sobres núm. 2, referències
tècniques (Fase I), els quals contenien la documentació tècnica que havia de ser
objecte de valoració en la fase de selecció de candidats per part del Jurat del concurs,
realitzant el Jurat la tasca el mateix dia.
De conformitat amb l’acta del Jurat, de data 15 de febrer de 2019, els participants
seleccionats per passar a la segona fase del concurs per haver obtingut la major
puntuació són:
- FUSES – VIADER ARQUITECTES, SLP, amb 87,33 punts
- BAENA CASAMOR ARQUITECTES BCQ, SLP, amb 78,78 punts
- UTE CALDERON FOLCH STUDIO SLP + AV62 ARQUITECTES SLP, amb 73 punts.
La Junta de Govern Local, en reunió celebrada el dia 22 de febrer de 2019, va acordar
convidar als tres equips seleccionats a presentar les seves propostes per a la segona
fase.
El 22 de març de 2019 va finalitzar el termini de presentació de proposicions, haventse presentat 3 candidatures, essent els lemes que les identifiquen, els següents:
- EL PARC DELS VOLCANS
- CAMÍ DE FOC
- OLIMP VOLCÀNIC
En data 25 de març de 2019 el Jurat del Concurs va procedir a l’obertura del sobre
núm. 3 el qual conté 3 sobres :
-Sobre 3 A (documentació tècnica)
-Sobre 3 B (oferta econòmica)
-Sobre 3 C (Lema)
En la mateixa reunió el Jurat procedeix a l’ examen i qualificació de la documentació
tècnica (sobre 3 A) comprovant que el contingut de les mateixes s’ajustin als requisits
establerts al PCAP, a la clàusula 12, comprovant que les propostes respectessin el
format, el número de pàgines i l’anonimat.
Feta l’obertura i comprovada la documentació presentada els lemes que identifiquen
cadascuna de les propostes són els següents: EL PARC DELS VOLCANS, CAMÍ DE
FOC I OLIMP VOLCÀNIC.
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Efectuada la valoració de la documentació tècnica (sobre 3 A), el Jurat procedeix, en la
mateixa sessió, a l’obertura i valoració de l’oferta econòmica (sobre 3 B).
Previs els tràmits de rigor que figuren a l’expedient CCS12018000032 i d’acord amb
l’informe emès pel Jurat del concurs, en data 25 de març de 2019, atesa la puntuació
obtinguda, es proposa com a equip guanyador del concurs a l’equip que respon al
lema CAMÍ DE FOC.
En acte públic celebrat el 29 de març de 2019, es va procedir a l’obertura del sobres
número 3 C (identificació dels autors (Fase II) que conté la identificació del/s
concursant/s que han presentat la proposta en relació amb el lema escollit. L’autor de
la proposta presentada amb el lema CAMÍ DE FOC és “Baena Casamor Arquitectes
BCQ, SLP”.
Per Decret de l’Alcaldia del dia 3 d’abril de 2019 es va requerir a “Baena Casamor
Arquitectes BCQ, SLP” per tal que presentés la documentació requerida d’acord amb
l’article 150.2 de la LCSP i amb la clàusula 17 del plec de clàusules administratives
particulars regulador del contracte.
La notificació va ser acceptada el mateix dia 3 d’abril de 2019, i “Baena Casamor
Arquitectes BCQ, SLP” va presentar la documentació requerida dins el termini
establert a l’efecte .
De conformitat amb l’article 150.3 de la LCSP i la clàusula 17 del plec de clàusules
administratives particulars reguladores del contracte.
Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de Junta de Govern
Local, en virtut de la delegació efectuada per Decret de l’Alcaldia de data 26 de juny de
2015.
Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret de data 23
d’octubre de 2017.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12018000032, com a regidora delegada
d’Organització, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següent acord:
Primer.- ADJUDICAR el concurs de projectes dels serveis de redacció del projecte i
direcció d’obres de construcció de l’edifici “Espai Cràter”, a favor de l’equip “BAENA
CASAMOR ARQUITECTES BCQ, SL” amb NIF. B63060644, pel preu de cent vuitantasis mil quatre-cents vuitanta-cinc euros amb vint cèntims (186.485,20 €), IVA inclòs.
Aquest import es desglossa en cent cinquanta-quatre mil cent vint euros (154.120€)
més trenta-dos mil tres-cents seixanta-cinc euros amb vint cèntims (32.365,20€) d’IVA
calculat amb un tipus del 21%.
Aquest preu comprèn els següents conceptes:
- Per la redacció del projecte = 93.430€ (IVA exclòs). (113.050,30€ (IVA inclòs).
-Per la direcció d’obres = 60.690€ (IVA exclòs). (73.434,90€ (IVA inclòs)
Segon.- Aprovar i disposar la despesa per import de 186.485,20€, amb càrrec a la
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partida núm. 19 140 151 64004 “Espai cràter (projecte i direcció)”
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 19140 151 64004

Import
186485.20

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
ESPAI CRATER (PROJECTE I DIRECCIO)
100 001 001 001 000 000

Tercer.- A més de l’adjudicatària han participat en la segona fase del concurs de
projectes presentat oferta les següents empreses:
-FUSES – VIADER ARQUITECTES, SLP
-UTE CALDERON FOLCH STUDIO SLP + AV62 ARQUITECTES SLP.
Les característiques i avantatges de proposta adjudicatària, determinants de la seva
selecció davant les restants proposicions presentades, queden detallades en l’informe
de valoració emès pel Jurat del Concurs de Projectes en data 25 de març de 2019,
essent els següents:
- Qualitat arquitectònica de l’edifici, adequació al programa funcional, solucions
constructives i material proposats i facilitat de manteniment: 25 punts.
- Integració urbana i paisatgística en l’àmbit d’actuació exterior. Urbanització.
Connectivitat urbana de l’equipament : 20 punts.
- Enginyeria d’instal·lacions, autosuficiència i estalvi energètic: 15 punts.
- Proposta de disseny museogràfic: 6 punts
- Viabilitat econòmica de la proposta: 5 punts.
- Proposta econòmica: 25 punts.
- TOTAL PUNTUACIÓ: 96 punts.
Les actes de les reunions del Jurat es poden consultar en el Perfil del Contractant de
l’Ajuntament d’Olot.
L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de clàusules
administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques reguladores del
concurs de projectes.
Quart.- Els terminis d’execució per a cadascuna de les actuacions seran els següents:
-

El termini de lliurament dels treballs de redacció del projecte executiu és de 3
mesos i 15 dies des de la signatura del contracte.

-

El termini de realització dels treballs de direcció d’obra serà igual al termini
d’execució del contracte d’obres al qual queda vinculat, més el termini de
liquidació de les mateixes i 1 altre més pel lliurament dels plànols i documents
de l’obra executada.

Cinquè.- Notificar l’adjudicació a l’adjudicatari i a la resta de participants a la
segonafase del concurs de projectes.
Sisè.- Publicar
l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Perfil del
Contractant de l’Ajuntament d’Olot, de conformitat amb l’article 151.1 LCSP.
Setè.- La formalització del contracte no es podrà efectuar abans que transcorrin 15
dies hàbils des de que es remeti la notificació de la present adjudicació als licitadors,
de conformitat amb l’article 153.3 de la LCSP.
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Vuitè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del
Contractant de l’Ajuntament d’Olot, de conformitat amb l’article 154 de la LCSP.
S’aprova per unanimitat.
7.3. - SERVEI DE GESTIÓ I CONTROL D'INSTAL.LACIONS MUNICIPALS AMB
RISC DE TRANSMISSIÓ DE LEGIONEL.LOSI
Núm. de referència : X2019014148

Antecedents
Primer.- Atès que l’Ajuntament d’Olot requereix contractar el servei de descripció,
implantació i execució dels programes d’autocontrol, manteniment, neteja i desinfecció
de les instal·lacions de titularitat municipal classificades d’alt i baix risc de transmissió
de legionel·losi, com es desprèn de l’informe de data 9 d’abril de 2019, emès pel Sr.
David Llongarriu i Reixach i Francesc Canalias i Farrés, Tècnic i Director del SIGMA
respectivament.
Segon.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar aquest servei:
- FLORENCI COS SL
- JOAN SERRA SERRAT - COMERCIAL TÈCNICA DE L’AIGUA (COTA)
- INSTAL·LACIONS VIÑETA SL
Tercer.- Atès que de les 3 ofertes sol·licitades, ha presentat oferta dins del termini
establert l’empresa FLORENCI COS SL i aquesta es valora favorablement.
Quart.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals
de contractació.
Cinquè.- Atès que no consta que s’hagin adjudicat a l’empresa FLORENCI COS SL,
serveis amb el mateix objecte per un import superior a 15.000 euros (IVA exclòs)
durant l’anualitat en curs o que havent-los subscrit les prestacions són qualitativament
diferents.
Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa FLORENCI COS SL i atès que aquesta
compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del
contracte.
Fonament jurídic
Primer.- Atesa la definició que l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (LCSP) formula del contracte de serveis.
Segon.- Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP, referent a l’inici, contingut i
aprovació de l’expedient administratiu.
Tercer.- Ateses les competències que estableix la disposició addicional segona de la
LCSP i les delegacions efectuades pel cartipàs municipal.
Vist l’expedient administratiu núm: CC012019000189 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
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Primer.- Aprovar l’informe emès pel Sr. David Llongarriu i Reixach i Francesc Canalias
i Farrés, Tècnic i Director del SIGMA respectivament, de data 9 d’abril 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 FLORENCI COS SL, amb NIF. B17034307, el contracte menor del servei de
descripció, implantació i execució dels programes d’autocontrol, manteniment,
neteja i desinfecció de les instal·lacions de titularitat municipal classificades
d’alt i baix risc de transmissió de legionel·losi, (segons la relació que es detalla a
continuació), pel preu de tretze mil quatre-cents trenta-nou euros amb cinquanta
un cèntims (13.439,51 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en onze mil cent set euros amb tres cèntims (11.107,03
€) de pressupost net i dos mil tres-cents trenta-dos euros amb quaranta-vuit cèntims
(2.332,48 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21%.
RELACIÓ D’INSTAL·LACIONS.


PT01: Programa de suport a la gestió i control d’instal·lacions d’alt risc de
transmissió de legionel·losi, que inclou els edificis:

- Escola Malagrida
- Pavelló Municipal d’Esports
- Llar d’Infants del Morrot
- Llar d’Infants de les Fonts
- Teatre Municipal d’Olot
- Pavelló Municipal Pla de Llacs
- Escola de Sant Roc
- Camp de futbol Olot (vestidors nous)
- Estadi d’atletisme i zona esportiva



PT02: Programa de suport a la gestió i control d’instal.lacions de baix risc de
transmissió de legionel.losi, que inclou els edificis:

- Estadi d’atletisme i zona esportiva
- Piscina municipal
- Camp de futbol Olot
- Policia Municipal
- Escola Pla de Dalt
- Escola Llar
- Llar d’Infants Sant Pere Màrtir
- Escola Volcà Bisaroques
- Camp de futbol Sant Pere Màrtir
- Camp de futbol Sant Roc
- Camp de futbol del Morrot
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- Pavelló Firal
- Sala Torín
- Consorci SIGMA
- Llar d’Infants Sant Miquel
- Font Passeig de Barcelona
- Font Plaça Malagrida
- Font Plaça Clarà
- Font Plaça Campdenmàs
- Font del Firal
- Parc Martí i Pol
- Plaça Bonavista
- Plaça Rosella
- Plaça Vista Alegre
- Museu dels Sants
- Plaça Clarà
- Plaça Can Joanetes
- Plaça Mossèn Lluís Planella
- Plaça Sant Francesc
Tercer.- Els serveis objecte del contracte es portaran a terme entre el dia 1 de maig i
el 31 de desembre de 2019 i es portaran a terme segons el plec de prescripcions
adjuntat a l’expedient.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 13.349,51€, IVA inclòs, amb
càrrec a la partida del pressupost municipal:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 19710 311 227990

Import
13439.51

Descripció
ACTUACIONS SALUT PUBLICA

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

Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i que
aquesta haurà d’incloure una còpia d’aquest acord o fer-hi constar el número
d’expedient CC012019000189.
S’aprova per unanimitat.
7.4. - MODIFICACIÓ CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS I
EQUIPAMENTS MUNICIPALS, BLOD B: ESPAI LARAI
Núm. de referència

: X2013003474

L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 25 de juliol de 2013 va adjudicar a
l’empresa “INGESAN, SA –IGFA, SA “ –UTE NETEJA OLOT”, el servei de neteja dels
edificis i equipaments municipals agrupats en quatre blocs A, B, C, D.
La durada del contracte es va fixar en tres anys amb efectes del dia 1 d’octubre de
2013, amb possibilitat de pròrroga per tres anys més d’any en any d’acord amb el que
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s’estableix en la clàusula 4 del PCAP.
La Junta de Govern Local de data 9 d’agost de 2018 va acordar prorrogar pel termini
d’un any amb efectes del dia 1 d’octubre de 2018 el contracte del servei de neteja dels
edificis i equipaments municipals, esgotant així el termini total del contracte,
pròrrogues incloses.
Aquest servei de neteja està distribuït en 4 blocs, A, B, C, D. Dins del Bloc B hi ha el
local “Espai Larai” en un servei total de 5 hores setmanals, de les quals 2 assumeix el
pagament l’Ajuntament i 3 el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa.
Atès l’informe de la directora del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa de data 8
d’abril de 2019 en el qual es demana que l’Ajuntament assumeix el cost de les 3 hores
setmanals de neteja de l’Espai Larai.
Vist el pressupost presentat per l’empresa “INGESAN, SA –IGFA, SA “ –UTE NETEJA
OLOT”.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12013000006 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció
dels següents acords:
Primer.- Modificar el contracte del servei de neteja dels edificis i equipaments
municipals adjudicat a l’empresa “INGESAN, SA –IGFA, SA “ –UTE NETEJA OLOT”,
amb NIF.U66092255..... pel que fa a “Espai Larai” , inclòs en el Bloc B, en el sentit
que l’Ajuntament assumeix el cost de les 3 hores setmanals del servei que anaven a
càrrec del Consorci de Benestar Social de Garrotxa, amb efectes del dia 1 de maig i
fins el 30 de setembre de 2019, tenint en compte que el mes d’agost no s’efectua el
servei de neteja.
Segon.- El servei de neteja de l’Espai Larai, és de 5 hores setmanals que assumeix
en la seva totalitat l’Ajuntament d’Olot.
Tercer.- Aprovar i disposar la despesa per import de nou-cents sis euros amb vint-iset cèntims (906.27 €), el qual es desglossa en: set-cents quaranta-vuit euros amb
noranta-vuit cèntims (748,98 €) de pressupost net i cent cinquanta-set euros amb
vint-i-nou cèntims (157,29 €) d’IVA al tipus del 21%.
L’import de la despesa es pagarà amb càrrec a la partida núm. 19.500.323.212001
“manteniment edificis ensenyament” del pressupost municipal
Operació Referència
200220
200220

Tipus
Partida
despeses 19.500.323.212001

Import
906,.27

Descripció
Manteniment edificis ensenyament

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6

S’aprova per unanimitat.
CONTRACTACIÓ. SUBMINISTRAMENTS
7.5. - SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE TANCAT DE FUSTA EN DUES ÀREES
DE CONTENIDORS
Tipus de Contracte SU
Procediment
AD
Criteris
NO
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DE SUBMINISTRAMENT
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Núm. de referència : X2019013575

Antecedents
Primer.- Atès que l’Ajuntament d’Olot requereix contractar el subministrament i
col·locació de tancament de fusta al perímetre de dues àrees de contenidors, a fi de
millorar la imatge del sector, com es desprèn de l’informe de data 4 d’abril de 2019,
emès pel Sr. Ramon Prat Molas, Cap d’Àrea de Territori.
Segon.- Atès que es tracta d’un subministrament esporàdic i puntual.
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar aquest
subministrament:
- EXCAVACIONS BURON SL
- DISSENY BARRACA SL
- JESÚS GARCIA CASTELLS
Quart.- Atès que de les 3 ofertes sol·licitades, s’ha presentat 1 oferta dins del termini
establert a l’efecte per part de l’empresa DISSENY BARRACA SL, el qual s’informa
com a favorable en l’informe de valoració de les ofertes.
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 DISSENY BARRACA 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 DISSENY BARRACA SL i atès que
aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació
objecte del contracte.
Fonament jurídic
Primer.- Atesa la definició que l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (LCSP) formula del contracte de subministrament.
Segon.- Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP, referent a l’inici, contingut i
aprovació de l’expedient administratiu.
Tercer.- Ateses les competències que estableix la disposició addicional segona de la
LCSP i les delegacions efectuades pel cartipàs municipal.
Vist l’expedient administratiu núm: CC012019000186 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar l’informe emès pel Sr. Ramon Prat Molas, Cap d’Àrea de Territori, de
data 4 d’abril 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 DISSENY BARRACA SL, amb NIF. B63710636, el contracte menor de
subministrament de tancament de fusta al perímetre de dues àrees de
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contenidors a fi de millorar la imatge del sector i segons característiques i condicions
especificades en el croquis adjunt a l’expedient, pel preu de deu mil vuit-cents dotze
euros amb cinquanta-sis cèntims (10.812,56 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en vuit mil nou-cents trenta-sis euros (8.936 €) de
pressupost net i mil vuit-cents setanta-sis euros amb cinquanta-sis cèntims (1.876,56
€) d’IVA calculat amb un tipus del 21%.
Tercer.- El termini màxim de lliurament i instal·lació serà de 30 dies a comptar de la
data de recepció de la notificació de l’adjudicació.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 10.812,56 €, IVA inclòs, amb
càrrec a la partida del pressupost municipal:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 19142 1532 61918

Import
10812.56

Descripció
RENOVACIO EQUIPAMENTS VIES
PUBLIQUES (PR19)

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
142 030 001 001 000 000

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 CC012019000186.
S’aprova per unanimitat.
7.6. - ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE PLANTA
ARBUSTIVA, VIVAÇ DE TEMPORADA PER ALS CONJUNTS FLORALS I
PARTERRES DELS PARCS I JARDINS DE LA CIUTAT
Núm. de referència
Tipus
Contracte
Procediment
Criteris

: X2019010489
SU

DE SUBMINISTRAMENT

AB
MU

PROCEDIMENT OBERT
MULTIPLICITAT DE CRITERI

Per acord de la Junta de Govern Local de 21 de març de 2019, s’aprovà l’expedient de
contractació administrativa del contracte de subministrament de planta arbustiva, vivaç
i de temporada per als conjunts florals i parterres dels parcs i jardins de la Ciutat, es va
aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques, la despesa i es va convocar la licitació.
El procediment a seguir per l’adjudicació és l’obert simplificat sumari, atenent a un únic
criteri de valoració de les ofertes i un pressupost base de licitació de deu mil cinc-cents
dotze euro amb trenta cèntims (10.512,30 €), sense IVA i onze mil cinc-cents
seixanta-tres euros amb cinquanta-tres cèntims (11.563,53 €) IVA inclòs.
En data 28 de març de 2019 finalitzà el termini de presentació de proposicions, havent
participat en la licitació, per haver presentat la seva oferta dins el termini fixat i en la
forma pertinent, les següents empreses:
1. PROMOJARDI SERVEIS PER A LA JARDINERIA, SL
2.CULTIVOS GUTIERREZ, SL.
Vistos els antecedents obrants a l’expedient CCS12019000004, la Mesa de
Contractació, en reunió celebrada el dia 8 d’abril de 2019 va acordar: excloure de la
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licitació la proposta presentada per l’empresa CULTIVOS GUTIERREZ, SL, per no
complir amb els requisits a la clàusula 7 del PCAP reguladores de la contractació,
relatiu a l’obligació dels licitadors d’estar degudament inscrits en el Registre Oficial de
Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic; i proposar a l’òrgan de
contractació l’adjudicació del contracte subministrament de planta arbustiva, vivaç i de
temporada per als conjunts florals i parterres dels parcs i jardins de la Ciutat a favor de
l’empresa PROMOJARDI SERVEIS PER A LA JARDINERIA,SL amb NIF. B64557697,
al ser l’única empresa admesa en el procediment i complir aquesta amb els requisits
establerts en el PCAP.
En data 9 d’abril de 2019 es va requerir l’empresa PROMOJARDI SERVEIS PER A LA
JARDINERIA SL per tal que en el termini de 7 dies hàbils presentés la documentació
acreditativa del compliment dels requisits previs, que en el seu dia fou substituïda per
la corresponent Declaració responsable i que no consten en el Registre d’Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI).
Vist que la documentació ha estat presentada dins el termini establert a l’efecte.
De conformitat amb els articles 158 i 159 de la LCSP.
Atès que d’acord amb la informació d’Intervenció hi ha crèdit suficient a la partida núm.
19.700.171.210001 “reposició arbrar i plantes” i pot ordenar-se la despesa proposada.
De conformitat amb la Disposició Addicional Segona de la LCSP.
Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de Junta de Govern
Local, en virtut de la delegació efectuada per Decret de l’Alcaldia de data 26 de juny de
2015.
Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret de data 23
d’octubre de 2017.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12019000004 , com a regidora delegada
d’Organització, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següent acord:
Primer.- EXCLOURE de la licitació del subministrament de planta arbustiva, vivaç i de
temporada per al conjunt de parterres de la Ciutat, a l’empresa CULTIVOS
GUTIERREZ, SL , d’acord amb els fets i fonaments exposats als antecedents.
Segon.- ADJUDICAR el contracte del subministrament de planta arbustiva, vivaç i de
temporada per al conjunt de parterres de la Ciutat, a favor de l’empresa PROMOJARDÍ
SERVEIS PER A LA JARDINERIA, SL, amb NIF. B-64557697, per un import màxim
d’onze mil cinc-cents seixanta-tres euros amb cinquanta-tres cèntims (11.563,53€),
IVA inclòs.
Aquest import es desglossa en 10.512,30€ que corresponen a la base imposable i
1.051,23€, a l’IVA calculat al 10%.
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,
L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de clàusules
administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques.
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Tercer.- Disposar la despesa per import de 11.563,53€, IVA inclòs, la qual es pagarà
amb càrrec a la partida núm. 19.700.171.21001 “reposició arbrat i plantes”
Operació Referència
200300
1901600

Tipus
Partida
Despeses1600
19.700.171.21001

Import
11563.53

Descripció
Reposició arbrat i plantes

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6

Quart.- Notificar l’adjudicació a les empreses que han pres part en el procediment.
Cinquè.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci al Perfil del Contractant.
Sisè.- Requerir a l’adjudicatària, per tal que, si ho considera, en el termini màxim de 3
dies hàbils des de la seva notificació, presenti l’acceptació de l’acord d’adjudicació en
els termes de la clàusula 11 del PCAP.
Setè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci al Perfil del Contractant.
S’aprova per unanimitat.
7.7. - ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D''ARREMDAMENT OPERATIU DEL
SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE GESPA ARTIFICIAL AL
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DEL PLA DE DALT.
Núm. de referència

: X2019003710

Tipus Contracte
Procediment
Criteris

SU
AB
MU

DE SUBMINISTRAMENT
PROCEDIMENT OBERT
MULTIPLICITAT DE CRITERI

Antecedents
Per acord de la Junta de Govern Local de 7 de febrer de 2019, s’aprovà l’expedient de
contractació administrativa de l’ arrendament operatiu per al subministrament,
instal·lació i manteniment de la gespa artificial del camp de futbol de Pla de Dalt, es va
aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques, la despesa i es va convocar la licitació.
El procediment a seguir per l’adjudicació és l’obert, atenent a una pluralitat de criteris
de valoració, en virtut dels articles 131, 145 i 156 de la Llei de Contractes del Sector
Públic (en endavant), i la tramitació de l’expedient és l’ordinària.
El contracte no està subjecte a regulació harmonitzada, atès que el valor estimat del
mateix no supera la xifra prevista a l’article 21.1.b) de la LCSP.
En data 11 de març de 2019 va finalitzar el termini de presentació d’ofertes, havent-se
presentat a la licitació 2 proposicions:
1. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA”
2. CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE, SAU”
Vistos els antecedents obrants a l’expedient CCS12019000002 i d’acord amb l’informe
tècnic de valoració de les ofertes presentades, emès el 3 d’abril de 2019 pel Cap de
l’Àrea de Territori de l’Ajuntament, la Mesa de Contractació, en reunió celebrada el dia
4 d’abril de 2019 procedeix a l’obertura del Sobre núm. 3, i procedeix a valoració i
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classificació de les proposicions.
A la vista de les puntuacions obtingudes per cadascuna de les empreses, la Mesa de
Contractació, va proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte d’
arrendament operatiu per al subministrament, instal·lació i manteniment de la gespa
artificial del camp de futbol de Pla de Dalt, a favor de BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA, SA, amb NIF. A-48265169 per haver obtingut la millor puntuació.
Des del Servei de Contractació, es va requerir a l’empresa BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA, SA, la constitució de la garantia definitiva per import de 8.909,57€,
corresponent al 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs, a l’empara del que estableix
l’article 107 de la LCSP i la clàusula 28 del PCAP regulador del contracte i la
documentació que acredités la possessió i validesa dels documents a què fa referència
la clàusula 30 del PCAP.
L’empresa BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA, va donar compliment al
requeriment esmentat dins el termini establert a l’efecte (Registre d’Entrada del
16/04/2019 núm. E2019007679).
La Mesa de Contractació, en sessió celebrada el dia 16 d’abril de 2019, ha acordat
que han estat complerts els requisits de capacitat i solvència mitjançant l’aportació de
determinada documentació recollida a la clàusula 30 del PCAP i substituïda en el seu
dia per la Declaració responsable recollida a l’article 140.1.a de la LCSP.
Atès que l’empresa BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA està al corrent de
pagament amb l’Ajuntament d’Olot, segons les dades que consten en la Tresoreria
municipal.
De conformitat amb el punt 3 de l’article 150 de la LCSP i amb la Disposició Addicional
Segona de la LCSP.
Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de Junta de Govern
Local, en virtut de la delegació efectuada per Decret de l’Alcaldia de data 26 de juny de
2015.
Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret de data 23
d’octubre de 2017.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12019000002, com a regidora delegada
d’Organització, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següent acord:
Primer.- ADJUDICAR el contracte d’ arrendament operatiu per al subministrament,
instal·lació i manteniment de la gespa artificial del camp de futbol de Pla de Dalt, a
favor de l’empresa BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA, amb NIF. A48265169, pel preu de DOS-CENTS QUINZE MIL SIS-CENTS ONZE EUROS AMB
CINQUANTA-CINC CÈNTIMS (215.611,55 €), IVA inclòs, que es desglossa en:
CENT SETANTA-VUIT MIL CENT NORANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SIS
CÈNTIMS (178.191,36€) + TRENTA-SET MIL QUATRE-CENTS VINT EUROS AMB
DINOU CÈNTIMS (37.420,19€) en concepte d’IVA.
S’accepten les millores tècniques ofertades pel licitador, concretament:
-

Aportació d’un raspall triangular específic per al manteniment de la gespa
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artificial model REDEXIM VERTI BROOM de 100x100x100 cm.
-

Assumir, a cost zero per la propietat, l’execució del Pla de Manteniment del
paviment esportiu de gespa artificial d’acord amb el que s’estableix a l’annex 4
del PCAP, durant la durada del contracte.

Segon.- Les característiques i avantatges de l’oferta adjudicatària, determinants de la
seva selecció, queden detallades en l’informe de valoració dels diferents criteris
d’adjudicació degudament puntuats i en l’acta de la Mesa de contractació celebrada el
dia 4 d’abril de 2019, essent els següents:
- Galga de la gespa:
- Nervis de la fibra monofilament:
- Núm. total de puntades:
- Dtex fil monfilament:
- Dtex fil fibrilat:
- Certificat FIFA i UNE EN notarial
- Aportació raspall
- Asssumpció Pla de Manteniment a cost zero
- Oferta econòmica
- Cessió de la gespa al final del termini del contracte

10 punts
5 punts
5 punts
5 punts
5 punts
5 punts
2 punts
3 punts
50 punts
10 punts

TOTAL

100 punts

L’informe de valoració de les ofertes, així com les actes de la Mesa de Contractació es
poden consultar al Perfil del Contractant.
L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de clàusules
administratives particulars i el plec de clàusules tècniques reguladores de la
contractació, aprovats per la Junta de Govern Local de data 7 de febrer de 2019.
Tercer.- La durada del contracte s’estableix en:
- Arrendament financer: 48 mensualitats, d’import 4.491,91€, IVA inclòs cadascuna
(3.712,32€ de base + 779,59€, d’IVA 21%).
- Subministrament i instal·lació: 5 setmanes.
- Manteniment: 4 anys
Quart.- La despesa prevista per a l’any 2019 serà de vint-i-sis mil nou-cents cinquantaun euros amb quaranta-sis cèntims (26.951,46€), IVA inclòs. Aquest import es
desglossa en vint-i-dos mil dos-cents setanta-tres euros amb noranta-tres cèntims
(22.273,93€) de base més quatre mil sis-cents setanta-set euros amb cinquanta-tres
cèntims (4.677,53€) d’IVA calculat al 21%.
Amb càrrec a la partida 2019 140 342 204000 “Rènting inst. St. Pere Màrtir (contracte
operatiu)”
Operació Referència
200300
19000183

Tipus
Partida
Despeses 19.140.342.204000

Import
26951.46

200210

Despeses 19140 342 204000

-9048.54

1900183

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
RENTING INSTAL. ST.PERE MARIT
(CONTR. OPERATIU)
RENTING INSTAL. ST.PERE MARTIR
(CONTR.OPERATIU)

Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització se
subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos
municipals.
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Cinquè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta de licitadors que
han participat a la licitació.
Sisè.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Perfil del Contractant,
de conformitat amb el punt 1 de l’article 151 de la LCSP.
Setè.- La formalització del contracte no es podrà efectuar fins que hagin transcorregut
15 dies hàbils des de la remissió de la notificació als licitadors, de conformitat amb el
punt 3 de l’article 153 de la LCSP.
Vuitè.- PUBLICAR la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del
Contractant.
S’aprova per unanimitat.
8.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. RECLAMACIÓ INDEMNITZACIÓ PER
DANYS PER CAIGUDA A LA VIA PÚBLICA (PASSEIG DE BARCELONA). SRA.
****.
Núm. de referència

: X2018015507

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 21 de maig de 2018 (Registre General, núm.
E2018008021/21-05-2018), la Sra. **** va formular reclamació patrimonial pels danys
ocasionats per una caiguda, al voltant de les dotze del migdia del dia 2 de maig de
2018, al passeig de Barcelona, a conseqüència de l’aixecament de les rajoles de la
vorera. A la petició s’hi acompanya la següent documentació: diverses (4) fotografies
del lloc on es va produir l’accident i un justificant de visita al CAP GARROTXA, de data
16 de maig de 2018, on s’assenyala que la Sra. **** va ser atesa el dia 2 de maig de
2018, a les 12:10 hores.
Segon.- En informe del sotsinspector en cap de la Policia Municipal d’1 de juny de
2018 s’assenyala que la Policia Municipal no va intervenir en la caiguda que manifesta
haver patit la Sra. ****, el dia 2 de maig de 2018, al passeig de Barcelona. A l’informe
s’assenyala que, posteriorment, es van posar en contacte amb la Sra. **** i van anar al
lloc on es produïren el fets denunciats per comprovar quin era l’estat de la vorera. Allà
van comprovar que hi havia un tram de vorera aixecat i ho van notificar a la Brigada
Municiapl i al Departament d’infraestructures per a la seva urgent reparació.
Tercer.- En escrit de data 11 de març de 2019 (Registre General, núm. S2019005903)
es va requerir a la Sra. ****, per tal que aportés la valoració dels danys que es
reclamen a l’Ajuntament ja que, tot i el termini transcorregut, encara no es disposava
de la valoració de la reclamació pretesa. També es deia que, en cas de no aportar
aquesta valoració de danys, s’entendria que es desistia de la petició formulada. La
notificació defectuosa d’aquest escrit impedeix aplicar el desistiment automàtic i
aconsella la terminació ordinària del procediment mitjançant una resolució expressa.
Quart.- En informe del tècnic de l’Àrea de Territori de data 21 de març de 2019, una
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vegada inspeccionada la zona on es va produir l’accident relatat per la Sra. ****,
s’assenyala que, en el seu conjunt, la vorera del passeig de Barcelona es troba en
condicions d’utilització i que, segons les fotografies adjuntes a l’escrit de reclamació al
moment de la caiguda, les voreres d’aquest passeig també es trobaven en condicions
per a la seva 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”. 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 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 el quan, el com i el perquè es va
produir aquest accident.
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En primer lloc cal assenyalar que les voreres del passeig de Barcelona 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 per la Sra. **** ofereixen una visió de detall
de la vorera del passeig de Barcelona, la qual cosa pot distorsionar la realitat de quin
era l’estat general de la mateixa. En aquestes fotografies no apareixen irregularitats
d’entitat suficient per a constituir un risc pels vianants quan, a plena llum del dia,
transiten per aquella vorera; sobretot si tenim en compte que són voreres molt amples
amb un gran espai de pas pels vianants, la qual cosa permet no haver de passar per
aquelles zones que puguin estar més deteriorades. Es tracta per tant d’unes voreres
que 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.
En conseqüència, tal i com s’apunta en l’informe del tècnic de l’Àrea de Territori de
data 21 de març de 2019, la vorera existent al passeig de Barcelona 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. De l’actuació policial tampoc es desprèn
que la vorera representés un perill imminent pels vianants, ja que no es va adoptar cap
mesura dràstica i immediata, sinó que es va limitar a donar avis a la Brigada Municipal
i al Departament d’infraestructures per a la seva reparació. D’aquí que pugui afirmar-se
que les voreres del passeig de Barcelona 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
produeixi a la ciutat amb independència de la pròpia actuació administrativa.
Vist l’expedient administratiu SRP12018000013 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.
8.2. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ
PRESENTADA PER LA SRA. ****, PER DANYS OCASIONATS PER UNA CAIGUDA
A LA VIA PÚBLICA.
Núm. de referència : X2018021649
Vist l’escrit presentat per la representació de 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
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Primer.- En escrit de data 11 de juny de 2018 (Registre General, núm.
E2018009690/12-06-2018), la Sra. ****, en nom i representació de la Sra. ****, va
formular reclamació patrimonial pels danys ocasionats per una caiguda de la Sra. ****,
al voltant de les 22:15 hores del dia 9 de juny de 2018, al carrer Ginebre, a causa d’un
mal arranjament de la calçada. A la petició s’hi acompanya un informe d’alta
d’urgències de l’Hospital d’Olot, de data 10 de juny de 2018 (núm. assistència
1328790), per entorsis de turmell esquerra desprès d’un mal gest.
Segon.- En informe del sotsinspector en cap de la Policia Municipal d’13 de juliol de
2018 s’assenyala que la Policia Municipal
van rebre una trucada telefònica
comunicant una caiguda a la via pública per culpa d’un forat que hi havia a l’alçada del
núm. 20 del carrer Ginebre. Una patrulla policial es va personar al lloc del fets i va
comprovar que hi havia un flonjall a la calçada a causa d’una rasa, que posteriorment
es va saber que havia realitzat l’empresa SOREA, la qual va ser requerida, pels
serveis tècnics municipals, per tal que arrangés el flonjall.
Tercer.- En escrit de data 11 de març de 2019 (Registre General, núm. S2019005902)
es va requerir a la Sra. ****, per tal que concretés la valoració dels danys que es
reclama a l’Ajuntament ja que, tot i el termini transcorregut, encara no es disposava de
la valoració de la reclamació pretesa. També es deia que, en cas de no aportar
aquesta valoració de danys, en compliment de l’article 68.1 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, se
l’entendria per desistida de la petició formulada. Aquest escrit va ser notificat en data
14 de març de 2019.
El termini atorgat per aportar la documentació requerida s’ha sobrepassat
sobradament, sense que, a data d’avui, aquest Ajuntament disposi de la valoració
econòmica dels danys que es reclamen.
Quart.- En informe del tècnic de l’Àrea de Territori de data 21 de març de 2019, una
vegada inspeccionada la zona on es va produir l’accident relatat per la Sra. ****,
s’assenyala que, en el seu conjunt, la calçada del carrer Ginebre es troba 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”. 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,
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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.
En aquesta cas, degut a la inactivitat de la Sra. **** no s’ha pogut acreditar l’efectivitat
del dany ni la seva avaluació econòmica i individualitzada; d’aquí que de conformitat
amb les previsions de l’article 68.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, sigui procedent
tenir per desistida a la Sra. **** en la seva reclamació de responsabilitat patrimonial.
Vist l’expedient administratiu SRP12018000016 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
TENIR PER DESISTIDA a la Sra. **** en la seva petició de reclamació patrimonial
contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats per una caiguda a la via pública;
arxivant-la sense cap altre tràmit.
S’aprova per unanimitat.
8.3. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ
PRESENTADA PER LA SRA. ****, PER DANYS OCASIONATS PER UNA CAIGUDA
A LA VIA PÚBLICA.
Núm. de referència : X2018025175

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 10 d’agost de 2018 (Registre General, núm.
E2018013693/10-08-2018), la Sra. **** va formular reclamació patrimonial pels danys
ocasionats per una caiguda al parc Espuña, al matí del dia 10 d’agost de 2018, en
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haver relliscat degut al mal manteniment de la font del parc, que estava embossada i
enfangada en tot el seu voltant. A la petició s’hi acompanyen dos informes clínics de
dates 10 d’agost de 2018 i un pla de medicació de la mateixa data.
Segon.- En informe del cap de la Policia Municipal de 16 d’agost de 2018 s’assenyala
que la Policia Municipal no ha tingut coneixement de la caiguda que manifesta haver
patit la Sra. ****, el dia 10 d’agost de 2018, al parc Espuña.
Tercer.- En escrit de data 11 de març de 2019 (Registre General, núm. S2019005901)
es va requerir a la Sra. ****, per tal que concretés la valoració dels danys que es
reclamaven a l’Ajuntament ja que, tot i el termini transcorregut, encara no es disposava
de la valoració de la reclamació pretesa. També es deia que, en cas de no aportar
aquesta valoració de danys, en compliment de l’article 68.1 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, se
l’entendria per desistida de la petició formulada. Aquest escrit va ser notificat en data
25 de març de 2019.
El termini atorgat per aportar la documentació requerida s’ha sobrepassat
sobradament, sense que, a data d’avui, aquest Ajuntament disposi de la valoració
econòmica dels danys que es reclamen.
Quart.- En informe del tècnic de l’Àrea de Territori de data 21 de març de 2019, una
vegada inspeccionada la zona on es va produir l’accident relatat per la Sra. ****,
s’assenyala que el parc Espuña i la zona al voltant de la font, tant pel que fa a la zona
verda com a la zona pavimentada, es troben en bon estat i compleixen els estàndards
que marquen les normatives d’aplicació.
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
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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.
En aquesta cas, degut a la inactivitat de la Sra. **** no s’ha pogut acreditar l’efectivitat
del dany ni la seva avaluació econòmica i individualitzada; d’aquí que de conformitat
amb les previsions de l’article 68.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, sigui procedent
tenir per desistida a la Sra. **** en la seva reclamació de responsabilitat patrimonial.
Vist l’expedient administratiu SRP12018000022 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
TENIR PER DESISTIDA a la Sra. **** en la seva petició de reclamació patrimonial
contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats per una caiguda a la via pública;
arxivant-la sense cap altre tràmit.
S’aprova per unanimitat.
8.4. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ
PRESENTADA PER LA SRA. ****, PER DANYS OCASIONATS PER UNA CAIGUDA
A LA VIA PÚBLICA.
Núm. de referència : X2018030529

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 2 d’octubre de 2018 (Registre General, núm.
E2018016166/04-10-2018), la Sra. **** va formular reclamació patrimonial pels danys
ocasionats per una caiguda, al voltant de les 12:00 hores del dia 22 de setembre de
2018, al carrer Sant Rafel, degut al paviment en mal estat, a les peces aixecades i a
un sot al mig del carrer. A la petició s’hi acompanya: un informe d’alta d’urgències de
l’Hospital d’Olot, de data 22 de setembre de 2018 (núm. assistència 1349181); un
informe d’alta d’urgències de l’Hospital d’Olot, de data 28 de setembre de 2018 (núm.
assistència 1350493); i una fotografia dels danys físics.
Segon.- En informe del cap de la Policia Municipal d’11 d’octubre de 2018 s’assenyala
que la Policia Municipal van rebre una trucada telefònica comunicant una caiguda a la
via pública, a l’alçada del núm. 19 del carrer Sant Rafel. Una patrulla policial es va
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personar al lloc del fets, a les 12:180 hores del dia 22 de setembre de 2018, on els van
informar que la Sra. **** s’havia entrebancat amb un llambordí que sobresortia una
mica més que els altres degut a un petit enfonsament, la qual cosa va ser comunicada
a la Brigada Municipal.
Tercer.- En escrit de data 11 de març de 2019 (Registre General, núm. S2019005904)
es va requerir a la Sra. ****, per tal que concretés la valoració dels danys que es
reclamaven a l’Ajuntament ja que, tot i el termini transcorregut, encara no es disposava
de la valoració de la reclamació pretesa. També es deia que, en cas de no aportar
aquesta valoració de danys, en compliment de l’article 68.1 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, se
l’entendria per desistida de la petició formulada. Aquest escrit va ser notificat en data
14 de març de 2019.
El termini atorgat per aportar la documentació requerida s’ha sobrepassat
sobradament, sense que, a data d’avui, aquest Ajuntament disposi de la valoració
econòmica dels danys que es reclamen.
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.
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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.
En aquesta cas, degut a la inactivitat de la Sra. **** no s’ha pogut acreditar l’efectivitat
del dany ni la seva avaluació econòmica i individualitzada; d’aquí que de conformitat
amb les previsions de l’article 68.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, sigui procedent
tenir per desistida a la Sra. **** en la seva reclamació de responsabilitat patrimonial.
Vist l’expedient administratiu SRP12018000026 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
TENIR PER DESISTIDA a la Sra. **** en la seva petició de reclamació patrimonial
contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats per una caiguda a la via pública;
arxivant-la sense cap altre tràmit.
S’aprova per unanimitat.
8.5. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ
PRESENTADA PER LA SRA. ****, PER DANYS OCASIONATS PER UNA CAIGUDA
A LA VIA PÚBLICA.
Núm. de referència

: X2018024301

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 16 de juliol de 2018 (Registre General, núm.
E2018013062/31-07-2018), la Sra. **** va formular reclamació patrimonial pels danys
patits, a quarts de set de la tarda del dia 14 de maig de 2018, per una caiguda a la
plaça de Mig, quan per culpa d’una rajola que sobresortia es va entrebancar i va caure
a terra trencant-se un vidre de les ulleres graduades. A l’escrit assenyala que es va
comunicar l’accident a la Policia Municipal, per tal que avisés a la Brigada Municipal i
evitar nous accident. A la petició s’hi acompanya una factura de data 7 de juny de
2018 (Ref. núm.: 0.0/2018000027), emesa pe “Alain Afflelou Òptic”, per un import de
395 euros, que és la quantitat que es reclama.
Segon.- En informe del cap de la Policia Municipal de 24 d’agost de 2018 s’assenyala
que la Policia Municipal no ha tingut coneixement ni els consta que ningú els avisés de
l’incident que manifesta haver patit la Sra. ****, el dia 14 de maig de 2018, a quarts de
set de la tarda, a la plaça del Mig.
Tercer.- En informe del tècnic de l’Àrea de Territori de data 21 de març de 2019, una
vegada inspeccionada la zona on es va produir l’accident relatat per la Sra. ****,
assenyala que desprès de les obres de reforma la plaça compleix els estàndards que
marquen les normatives d’aplicació a les vies públiques.
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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 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 el quan, el com i el perquè es va
produir aquest accident.
A diferència del que diu la Sra. ****, la Policia Municipal no va intervenir ni va tenir
coneixement d’aquest accident; per la qual cosa, els hi és impossible manifestar-se en
cap sentit, tal i com apunten en l’informe de 24 d’agost de 2018.
Quart.- En la data en que es va produir l’accident (14 de maig de 2018) la plaça del
Mig estava en obres. Des del 17 d’abril de 2018 (data d’inici) fins el 18 d’octubre de
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2018 (data de la inauguració) la plaça del Mig estava immersa en plenes obres de
reurbanització i impermeabilització, d’acord amb el projecte redactat per l’arquitecte
Daniel Mallarach i aprovat definitivament per la Junta de Govern Local, de data 26
d’octubre de 2017.
La plaça del Mig, en aquest període, era un espai en el que calia transitar de forma
extremadament prudent i seguint sempre les instruccions i les rutes marcades per
l’empresa contractista de conformitat amb les indicacions de la direcció d’obres. En
cap cas en aquestes rutes de pas hi havia elements de risc o perillosos pels vianants,
més enllà de les situacions ordinàries inherents a una zona de la via publica que està
en obres de remodelació.
En aquest context els vianants que optaven per transitar per la plaça del Mig havien de
tenir una especial atenció. En el nostre cas, la diligència, l’atenció i la precaució normal
exigible a qualsevol vianant segons els cànons socials imperants, havia d’accentuar-se
per tractar-se d’una zona de l’espai públic que estava en obres i que tenia l’accés
restringit a uns únics passos prèviament determinats i senyalitzats.
El dia en què va patir l’accident la Sra. ****, aquests passos expressament habilitats
per tal que els vianants poguessin transitar per la plaça del Mig es trobaven en
condicions correctes d’utilització i s’adequaven al pla de seguretat dissenyat per la
direcció tècnica i la coordinació de seguretat de les obres, sense que hi haguessin
elements pertorbadors o de risc per als transeünts.
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 SRP12018000020 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.
9.1. - APROVACIÓ EXPEDIENT, APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRÀ L'ALIENACIÓ, MITJANÇANT
SUBHASTA PÚBLICA, D'UNA PARCEL·LA AL CAMÍ DE REBAIXINC, 59 ; I
CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ
Núm. de referència
Tipus contracte
Procediment
Criteris

: X2019015439
PA
AB
UN

PATRIMONIALS
PROCEDIMENT OBERT
ÚNIC CRITER

Aquest Ajuntament és propietari del bé immoble patrimonial situat al camí de
Rebaixinc núm. 59, referència cadastral 6603301DG5760S0001ZB i atès que és
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d’interès d’aquest Ajuntament procedir a la seva venda i vist l’expedient administratiu
núm. CCS12019000008
i antecedents corresponents, la regidora
delegada d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Iniciar l’expedient per a l’alienació, mitjançant subhasta pública, d’una
parcel·la situada al camí de Rebaixinc, núm. 59.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regiran
l’esmentada licitació i disposar la seva exposició al públic durant el termini de quinze
dies, anunciant-ho al BOP per tal que s’hi puguin presentar reclamacions; així com al
perfil del contractant, les quals seran resoltes pel mateix òrgan de contractació.
Tercer.- Simultàniament s’anuncia la convocatòria de subhasta en el ben entès que
s’ajornarà el temps que calgui, en el supòsit de què es formulin reclamacions.
S’aprova per unanimitat.
10.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES
Núm. de referència

: X2019015491

En relació a l’expedient CPG22019000040 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 número 19/013 per un import de
151.009,19 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
151009.19

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

S’aprova per unanimitat.
11.1. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ENTITAT NIBIRU MOSTRA
D'ART AVANÇADA
Núm. de referència

: X2019015459

En relació a l’expedient CPG22019000039 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:
Procedir a la bestreta de 800 euros a l’ entitat Nibiru Mostra d’Art Avançada en
concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 2000 euros,
aprovada per la Junta de Govern Local de data 04/04/19.
Una vegada finalitzada l’activitat s’hauran de presentar els justificants en un termini
màxim de dos mesos per tal de poder procedir a la liquidació definitiva de la
subvenció.
Operació Referència
Tipus
Partida
200220
1900080009001
Despeses 19400 334 480020
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Import Descripció
800
SUBVENCIONS ACTIVITATS
CIUTADANES

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

S’aprova per unanimitat.
11.2. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ CULTURAL
CINE CLUB OLOT
Núm. de referència

: X2019015453

En relació a l’expedient CPG22019000038 I vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Procedir a la bestreta de 4000 euros a l’ Associació Cultural Cine Club Olot en
concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 10.000 euros,
aprovada per la Junta de Govern Local de data 28/03/19.
Una vegada finalitzada l’activitat s’hauran de presentar els justificants en un termini
màxim de dos mesos per tal de poder procedir a la liquidació definitiva de la
subvenció.
Operació Referència
Tipus
Partida
200220
1900080008001
Despeses 19400 334 480020

Import
4000

Descripció
SUBVENCIONS ACTIVITATS
CIUTADANES

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

S’aprova per unanimitat.
12.1. - ACCEPTAR UNA SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER AL
FINANÇAMENT DE LES ACTIVITATS I PROJECTES CULTURALS DE LES
OFICINES JOVES - COMISSIÓ D'ALUMNES Ideal OJG
Núm. de referència

: X2019002382

En relació a l’expedient SED12019000001 d’acceptació de subvenció per al
finançament de les activitats i projectes culturals de les Oficines Joves, capitals de
comarca i municipis de més de 15.000 habitants de les comarques gironines, anualitat
2019 i antecedents corresponents, el regidor delegat d' Hisenda, proposa a la Junta
de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 11 d’abril de 2019 segons el
detall:
“En relació a l’expedient SED1201900001 d’acceptació de subvenció per al
finançament de les activitats i projectes culturals de les Oficines Joves, capitals de
comarca i municipis de més de 15.000 habitants de les comarques gironines, anualitat
2019, s’acorda:
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per la DIPUTACIÓ DE GIRONA,
d’acceptació de subvenció per al finançament de les activitats i projectes culturals de
les Oficines Joves, capitals de comarca i municipals de més de 15.000 habitants de les
comarques gironines, anualitat 2019, per import de 5.000 €.
Segon.- Agrair a la DIPUTACIÓ DE GIRONA, la concessió de l’esmentada subvenció.
Tercer.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la
qual donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als
efectes de fiscalització.
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Quart.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de
Seguretat Social.
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari
vinculat amb l’expedient.
Sisè.- Es donarà compte d’aquest Decret en la propera Junta de Govern Local.”
S’aprova per unanimitat.
12.2. - SUBVENCIONS PER ACTUACIONS D’ORDENACIÓ AMBIENTAL DE LA
IL·LUMINACIÓ EXTERIOR REALITZADES DURANT ELS ANYS 2016, 2017 I 2018
O A REALITZAR DURANT L’ANY 2019.
Núm. de referència : X2019001011

En relació a l’expedient SUR12019000001 d’acceptació de subvenció per a l’ordenació
ambiental de la il·luminació exterior realitzades durant els anys 2016, 2017 i 2018 o a
realitzar durant l’any 2019i antecedents corresponents, el regidor delegat d' Hisenda,
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya, amb
destinació a l’ordenació ambiental del camí d’accés al Montsacopa, per un import de
9.668,27 €.
Segon.- Agrair a la Generalitat de Catalunya, la concessió de l’esmentada subvenció.
Tercer.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la
qual donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als
efectes de fiscalització.
Quart.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de la
Seguretat Social.
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari
vinculat amb l’expedient.
S’aprova per unanimitat.
13.1. - PADRÓ 2019 RÚSTICA
Núm. de referència

: X2019004133

En relació a l’expedient UR052019000002 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:
Primer.- Aprovar el Padró de l’Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica,
exercici 2019, d’acord al següent detall:
Número de rebuts:
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262

Import total:

16.315,84 €

El període de pagament en voluntària serà del 01/05/2019 al 30/06/2019.
Si els rebuts es troben domiciliats, es carregaran al banc a 30 de juny de 2019.
Si no es troben domiciliats caldrà fer el pagament fins el 30 de juny, mitjançant el tríptic
de pagament que s’enviarà al contribuent, per algun dels següents sistemes:
a. Per internet, accedint a www.olot.cat o www.caixabank.cat
b. A qualsevol terminal SERVICAIXA
c. En efectiu a qualsevol oficina de la Caixa que presti el servei de caixa.”
Segon.- Exposar al públic el present acord en el termini d’un mes.
S’aprova per unanimitat.
14.1. - MEMÒRIA VALORADA PER A LA INSTAL•LACIÓ D’UNA CALDERA DE
BIOMASSA EL CEIP VOLCÀ BISAROQUES D’OLOT.- Proposant aprovar
Núm. de referència

: X2019014935

Vista la memòria valorada per a la instal·lació d’una caldera de biomassa el CEIP
volcà Bisaroques d’Olot, redactada pel director de l’Àrea de Territori en data abril de
2019, que te per objecte proporcionar la informació tècnica i econòmica necessària per
validar la instal・ lacio d’una caldera de biomassa en substitució de les actuals calderes
de gas natural al CEIP Volca Bisaroques d’Olot.
Vist l’art. 37 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
En relació a l’expedient UPOM2019000011, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Serveis urbans, Espai públic i
infraestructures i obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR la memòria valorada per a la instal·lació d’una caldera de
biomassa el CEIP volcà Bisaroques d’Olot, redactada pel director de l’Àrea de Territori
en data abril de 2019.
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament.
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
S’aprova per unanimitat.
15.1. - CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DEL PROGRAMA DE SUPORT A LA
INSTAL·LACIÓ DE CALDERES I XARXES DE CALOR DE BIOMASSA
MUNICIPALS, ANUALITAT 2019” DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
Núm. de referència

: X2019014894

Vist que la Diputació de Girona té aprovades les bases específiques reguladores de
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les subvencions als ajuntaments per instal·lar calderes i xarxes de calor de biomassa
municipals (BOP núm. 235 de data 10 de desembre de 2018).
Vist que així mateix s’ha aprovat la convocatòria corresponent a la subvenció
esmentada en l’apartat anterior (BOP núm. 21 de data 30 de gener de 2019).
Vist que són subvencionables les despeses en calderes per equipaments de titularitat
o gestió municipal i xarxes o micro-xarxes de calor municipals.
Vist que l’Ajuntament d’Olot vol concórrer a l’esmentada convocatòria amb les
despeses derivades de la instal·lació d’una caldera de biomassa al CEIP volcà
Bisaroques d’Olot.
Vist l’expedient administratiu SUR12019000005 i antecedents corresponents, el
regidor delegat de l’Àrea d’Urbanisme, Infraestructura i Obra Pública, proposa a
la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- SOL·LICITAR a la Diputació de Girona un ajut per les despeses derivades
de la instal·lació d’una caldera de biomassa al CEIP volcà Bisaroques d’Olot.
SEGON.- FACULTAR l’Alcalde per signar tota la documentació necessària.
TERCER.- TRASLLADAR aquest acord a la Diputació de Girona, amb tota la
documentació necessària per a la seva sol·licitud.
S’aprova per unanimitat.
16.1. - CONCEDIR LLICENCIA DE REFORMA D'INTERIOR DE LOCAL PER A
HABITATGE UNIFAMILIAR I LLICENCIA DE PRIMERA UTILITZACIÓ.
Núm. de referència : X2019005923

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per , al : C DE L'HOSPICI N.0011
Esc.1 Pis.2 Pta.1 , del municipi d’Olot.
Identificació de l’expedient: OMA32019000016
Situació: C DE L'HOSPICI N.0011 Esc.1 Pis.2 Pta.1
UTM: :
1.- En data 21/03/2019, **** amb DNI: ****, representada per **** amb DNI ****,
presenta projecte d’obres majors per a la LEGALITZACIÓ DEL CANVI DÚS EN
PLANTA SEGONA D’EDIFICI PLURIFAMILIAR CANTONER , amb situació al carrer
C DE L'HOSPICI N.0011 Esc.1 Pis.2 Pta.1 , d’Olot, d’acord amb el projecte redactat
per Jordi Vilalta Raspau.
2.- En data 10/04/2019 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
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Generalitat de data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on
es situa l’edificació existent de sòl. Zona de colmatació de l’estructura urbana,
Clau7.2.
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de
Catalunya, estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les
llicències d’obres. És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret
Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme.
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local,
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 30 de juny de 2015, que va delegar
aquesta competència en aquest òrgan municipal.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar a **** amb DNI: ****, representat per ****, llicència d’obres
(OMA32019000016), per , amb situació al C DE L'HOSPICI N.0011 Esc.1 Pis.2 Pta.1 ,
del municipi d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per Jordi Vilalta Raspau.
SEGON. Informar que no podran iniciar-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 .Donar compte de l’ingrès de les autoliquidació/ns que es detalla/en
seguidament: CRA2019600025
Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per:
Un pressupost de: 47036 euros
Base liquidable (3)
47036

Drets
1552.19

% bonificació
0

Drets definitius
1552.19

Taxes
65.50

Total Drets
1617.69

Garanties:
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties

Euros
1617.69
0

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


-A l’aportació del Certificat a efectes de legalització signat i visat pels
arquitectes.



-Al compliment del condicionant de l’informe emès pels Serveis Tècnics de
SIGMA abans de la sol·licitud de la primera ocupació, i que a continuació es
transcriu:
“D’acord a la SP 134, si la porta de sortida de l’habitatge està a una distància
superior a 25m de la sortida de l’edifici, la porta d’accés a l’habitatge serà com
a mínim EI2C60.”



-A la sol·licitud de la Primera utilització i ocupació, segons estableix l’article
75.1 del Decret 64/2014 del Reglament de Protecció de la legalitat urbanística,
un cop estiguin totalment finalitzades les obres. Simultàniament, s’iniciarà la
tramitació d’alta de l’immoble reformat i ampliat a l’Àrea d’Urbana d’aquest
Ajuntament.

S’aprova per unanimitat.
16.2. - INSTAL·LACIONS PER A L’ELABORACIÓ DE RATAFIA AL MAS
TRANSVAAL.
Núm. de referència

: X2019005111

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de XAVIER CODINA SL per
INSTAL·LACIONS PER A L'ELABORACIÓ DE RATAFIA, al MAS EL TRANSVAAL
del municipi d’Olot.
Identificació de l’expedient: OMA32019000015
Situació: LLOC EL TRANSVAAL N.0001
1.- En data 6/02/2019, XAVIER CODINA SL amb DNI B5515517-0, representat per FC
XAVIER CODINA GUELL, presenta projecte d’obres majors per INSTAL·LACIONS PE
A L'ELABORACIÓ DE RATAFIA, amb situació MAS EL TRANSVAAL d’Olot, d’acord
amb el projecte redactat per Joan Font i Turrats.
2.- En data 15/04/2019 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.
FONAMENT DE DRET
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1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny
de 2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de
setembre de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la
Generalitat de data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on
es situa l’edificació existent de sòl NO URBANITZABLE, PE zona volcànica de la
Garrotxa (AD 22/02/1994). Espai altiplà basàltic de Batet. El PEZVG situa l’edifici en
Espai periurbà densament edificat (clau 6.2).
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 XAVIER CODINA SL amb DNI: B5515517-0, representat per FC
XAVIER
CODINA
GUELL,
llicència
d’obres
(OMA32019000015),
per
INSTAL·LACIONS PE A L'ELABORACIÓ DE RATAFIA, amb situació al MAS EL
TRANSVAAL del municipi d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per Joan Font i
Turrats.
SEGON. Informar que no podran inciar-se les obres en tant no es doni compliment als
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències
d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran
les corresponents actuacions sancionadores.
TERCER. El termini per començar les obres és de 12 mesos i el termini per acabar-les
és de 24 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir
qualsevol d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no
s’han acabat les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a
l’ordenament urbanístic vigent.
QUART.Donar compte de l’ingrès de les liquidació/ns que es detalla/en
seguidament: CRA2019600024
Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per: Un pressupost de: 467465.61 euros
1 Connexions desguassos industrial o comercial
Base liquidable (3)
Drets
467465.61 15667.67

% bonificació
0

Drets definitius
15667.67

Garanties:
mov terres + gest res: 986.00 euros
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Taxes Total Drets
536.85 16204.52

Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties

Euros
16204.52
986.00

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.
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.
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11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís,
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal.
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o
que afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació
vigent.
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les
prestacions de la Seguretat Social.
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la
corresponent llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals
que causi.
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En
cas d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les
sancions que corresponguin.
Condicions particulars
1. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: 1) Document signat per contractista o
contractistes assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra, així com
documentació que acrediti la seva condició de contractista. 2) Qüestionari Estadístic
d’Edificació i Habitatge signat pel promotor de l’obra i pel tècnic redactor del
projecte.
2. Aquesta llicència s'atorga sense perjudici de l'autorització de l'obra per part de la
Direcció General de Carreteres del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya.
3. S’observaran les següents condicions de l’informe del director del Parc de la zona
volcànica de la Garrotxa de data 10/04/2019:
- La transformació i l’ordenació agrícola de la finca haurà de ser objecte d’un
projecte específic en el qual es concreti, especialment, la transformació en
regadiu. En aquest sentit caldrà detallar les necessitats hídriques dels conreus
establerts a la finca i les fonts de subministrament d’aigua previstes. Així mateix
inclourà les actuacions especifiques de tractament del rec de Sant Cristòfol per
tal de recuperar i potenciar la vegetació típicament associada als recs de la zona.
- Caldrà presentar seccions constructives de detall dels diversos trams de la
façana principal de l’edifici semisoterrat que s’hauran de consensuar amb l’equip
de gestió del Parc i els Serveis tècnics municipals de forma prèvia a la seva
execució.
- Caldrà plantejar possibles solucions alternatives en relació amb la pavimentació
del camí d’accés i zones de circulació per tal d’assolir la màxima integració a
l’entorn i la mínima urbanització dels espais exteriors. La solució que finalment
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s’adopti haurà de ser consensuada amb l’equip de gestió del Parc i els Serveis
tècnics municipals.
- Caldrà facilitar a l’equip de gestió del Parc el resultat dels sondatges geotècnics
que s’hagin dut a terme a la parcel·la.
- Caldrà comunicar la data d’inici de les obres amb deu dies d’antelació per tal de
poder organitzar el corresponent seguiment.
4. Segons informes de Agència Catalana de l’Aigua, de dates 30/01/2018, 25/04/2018
i 19/07/2018, l’atorgament de l’autorització i/o concessió administrativa per l’ús de
l’aigua, l’autorització i/o l’informe i la imposició dels límits dels abocaments d’aigües
residuals al medi i l’autorització d’ocupació, modificació del relleu o la construcció
d’obres en la franja de terreny de 100 m confrontant amb les lleres públiques, que
correspon a la zona de policia del domini públic hidràulic, si procedeixen, es
resoldran en expedients independents, d’acord amb els procediments administratius
establerts al Reglament del Domini Públic Hidràulic, aprovat per reial decret
849/1986, d’11 d’abril i a la Llei 20/2009 de 4 de desembre de Prevenció i Control
Ambiental d’activitats de Catalunya.
5. Segons informe de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, de data
04/04/2017:
- Caldria prendre les mesures adequades durant i posteriorment a l’execució
d’excavacions o talussos per evitar el desenvolupament d’inestabilitats.
- Caldria evitar edificar a les vores d’escarpaments i talussos. Si la zona inclou
talussos naturals o artificials l’estudi geotècnic ha d’incloure l’anàlisi d’estabilitat
dels talussos, ja que es poden veure afectats per un desenvolupament
progressiu d’inestabilitzacions locals en forma de moviments de massa o de
despreniments.
- Caldria evitar les fonamentacions sobre terraplens o rebliments antròpics
preexistents. Usualment, no solen ser aptes pera a fonamentar estructures i es
poden generar assentaments diferencials importants en ser sotmesos a
càrregues.
6. Segons informe del Servei Territorial de Carretes del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, de data 25/10/2017:
- Els treballs de l’actuació no han d’afectar el drenatge de la carretera i han
d’evitar l’aportació de noves aigües cap a la carretera.
- Caldrà aportar una solució constructiva conjunta d’ordenació dels accessos i
senyalització de les dues activitats situades al mateix marge (Fustes Palomé i
Ratafia Russet).
- D’acord amb l’art 84 del Decret 293/2003, entre la zona de domini públic i la línia
d’edificació només es posen autoritzar obres de conservació i manteniment que
no impliquin reconstrucció o millora i, en el cas de canvi d’ús, siguin compatibles
amb l’ordenació urbanístic vigent.
7. Aquesta llicència d’obres s’atorga sense perjudici de les condicions que puguin
derivar-se de l’expedient corresponent d’autorització o comunicació de l’establiment
de l’activitat.
8. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o
altres elements propis de l’obra.
9. L’excavació prevista s’executarà d’acord amb les condicions determinades a la
vigent Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública.
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10. Caldrà justificar la disponibilitat dels contenidors de deixalles homologats
necessaris segons llicència d’activitat mitjançant document acreditatiu de la seva
adquisició. Aquest requisit serà indispensable per obtenir la llicència de primera
utilització. (Ordenança general de Gestió de Residus aprovada el 15/03/2002 i
modificada el 28/07/2005).
11. Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de la
via pública.
12. S’imposa una fiança de 986,00 € per garantir la neteja i/o reposició de
paviments de la via pública que puguin afectar-se per l’execució de l’obra,
especialment pels treballs de moviment i transport de terres o runes previstos.
Aquesta fiança també ha d’assegurar la correcta gestió de residus generats per
l’obra. La fiança s’haurà de dipositar en el termini màxim de 15 dies naturals a
comptar des de la data de notificació de la concessió de la llicència d’obres.
L’efectivitat d’aquesta llicència queda supeditada a l’ingrés de la fiança en el termini
esmentat.
13. D’acord amb l’article 75.1 del Decret 64/2014 pel qual s’aprova el Reglament
sobre la protecció de la legalitat urbanística, per a la primera utilització i ocupació de
l’edifici, la persona promotora ha de comunicar prèviament la finalització de les
obres a l’ajuntament. La comunicació ha d’anar acompanyada del certificat final d’
obra expedit per la direcció facultativa de les obres en què han de constar els fets
següents: a) Data de finiment de les obres. b) Que les obres han estat executades
de conformitat amb el projecte tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions
i les condicions de la llicència urbanística atorgada. c) Que l’edificació està en
condicions de ser utilitzada de conformitat amb l’ús autoritzat.
14. Per la concessió de la llicència de primera utilització, serà necessari presentar la
documentació que acrediti la correcta gestió de residus, d’acord amb les condicions
de l’Ordenança General de Gestió de Residus aprovada el 15/03/02 i modificada el
28/07/2005. S’acreditarà mitjançant certificat del tècnic director de l’obra,
acompanyat de fotografies dels estats inicial i final del terreny, la gestió de 4.606,91
m3 de terres i pedres no contaminades a reutilitzar en una altra obra autoritzada
d’acord amb les previsions de l’Estudi de gestió de residus del projecte d’obres
presentat. Els Serveis tècnics municipals comprovaran el dipòsit d’aquestes terres.
15. D’acord amb el Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari aprovat per Real
Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, i el Reial decret 417/2006, de 7 d’abril, pel
qual es desenvolupa el text refós de la Llei del cadastre immobiliari, el termini per
declarar l’alteració cadastral és de 2 mesos a partir del dia següent a la data de
finalització de l’obra. A aquests efectes caldrà adreçar-se a l’Ofici d’atenció al
ciutadà (OAC) de l’Ajuntament d’Olot. Cal aportar la següent documentació: 1)
Plànol de situació i d’emplaçament, 2) Plànols definitius de cada planta, 3) Certificat
d’obra nova, 4) Fotografia/es de la/les façana/es (10x15), 5) fotocòpia DNI del titular
i 6) Fotocòpia de les escriptures de propietat de la finca, (si cal). Tota la
documentació es pot adjuntar en format digital, o enviar-ho a cadastre@olot.cat.
S’aprova per unanimitat.
17.1. - PROPOSANT DONAR COMPTE DELS ASSABENTATS D'OBERTURA I
DELS DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 21 DE MARÇ I 10 D'ABRIL DE 2019
RELATIUS A L'ÀREA DE MEDI AMBIENT
Núm. de referència
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: X2019014669

En relació a l’expedient AG012019000014, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció del següent acord:
Únic.- Donar compte dels assabentats d’obertura i dels decrets dictats entre els dies
21 de març i 10 d’abril de 2019, relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen a
continuació:
Tràmit

Nom / comercial

Concepte

Adreça

Decret

Assabentat
obertura

Alexandra
Granados Ferran

Habitatge
turístic

C/Garrinada 40 1r 2a

03/04/2019

Assabentat
obertura

Georgina
Busquets

Taller estampació,
disseny i formació

C/Sastres 14 B

03/04/2019

Assabentat
obertura

Homehonesty Olot
SL

Agència
immobiliària

C/Pou del Glaç 6 B B
Local 1

03/04/2019

Assabentat
obertura

Raquel
Giralt

Bar – fleca

Av. Reis Catòlics 26 B 1

03/04/2019

Assabentat
obertura

Aldi
Masquefa
Supermercados
SL
Paula
López
Mercader

Supermercat

Av. Països Catalans 1

03/04/2019

C/Antoni Llopis 10 B 1

03/04/2018

Olga Mercader

Habitatge
turístic

Cabanya de Can Janot 1

10/04/2019

Miquel A. Borrero
Balaguer

Fusteria

C/Madrid 217 B 2

10/04/2019

Miquel Vila SL

Explotació
ramadera d’èquids

Mas la Canova d’en Grau

10/04/2019

David Camps Vila

Venda i reparació
de bicicletes

C/Mulleras 4 B A

10/04/2019

Assabentat de
canvi de nom

Harmeet
Sakhepnar

Bar i restaurant

C/Sant Rafel 18 B 1

10/04/2019

Assabentat de
canvi de nom

Zone Wash and
Fuels SL

Rentat de vehicles

Ronda Sant Miquel 2

10/04/2019

Assabentat de
canvi de nom

Zone Wash and
Fuels SL

Centre de càrrega

C/França 130

10/04/2019

Assabentat de
canvi de nom

Zone Wash and
Fuels SL

Estació de servei

C/Ignasi Buxó Gou 11

10/04/2019

Assabentat
baixa

de

Dijous 3 CB

Venda de mobles

C/Mulleras 28 B 1

10/04/2019

Assabentat
baixa

de

Manuela
Castillo

Confecció i venda
de teixits

Ronda Sant Bernat 6 B

10/04/2019

Consultori
medicina
alternativa

C/Bisbe Lorenzana 18 1

10/04/2019

Activitats

Assabentat
canvi
de
titularitat
Assabentat
canvi de raó
social
Assabentat
canvi de raó
social
Assabentat
canvi de raó
social
Assabentat de
canvi de nom

Acord
d’arxiu
d’expedient

Artigas

Masó

Sing

Muñoz

Leontina Zavoian

Botiga de
d’aliments

d’ús

venda

d’ús

de
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Concessió ús d’horts municipals
Adjudicació
****

Ús hort municipal

Horts Pou del Glaç 18

21/03/2019

Adjudicació

****

Ús hort municipal

Horts del Parc Nou 18

21/03/2019

Adjudicació

****

Ús hort municipal

Horts Ctra. Vella de la
Deu 1

22/03/2019

Adjudicació

****

Ús hort municipal

Horts del Parc Nou 211

03/04/2019

Renovació

****

Ús hort municipal

Horts Les Planotes 18

27/03/2019

Renovació

****

Ús hort municipal

Horts Pou del Glaç 20

27/03/2019

Renovació

****

Ús hort municipal

Horts Pou del Glaç 12

27/03/2019

Baixa

****

Ús hort municipal

Horts Parc Nou 211

27/03/2019

Renovació

****

Ús hort municipal

Horts Pou del Glaç 19

09/04/2019

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 dos quarts 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
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LA SECRETÀRIA

