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ACTA NÚM. 20 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

16 DE MAIG DE 2019 
 
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 16 de maig de 2019, a dos quarts de vuit del matí, es 
reuneix en aquesta Casa Consistorial la Junta de Govern d’aquest Ajuntament, sota la 
presidència del Sr. JOSEP MARIA COROMINAS I BARNADAS, per tal de celebrar la 
sessió ordinària, setmanal i de primera convocatòria que s’escau al dia d’avui. 
 
Hi assisteixen els tinents d’alcalde Srs. Josep Berga i Vayreda, Estanis Vayreda i 
Puigvert, Jordi Alcalde i Gurt, Josep Gelis i Guix, Maria del Mar Roca i Reixach, 
Montserrat Torras i Surroca.   
 
També hi assisteix com a regidor delegat expressament convidat per tal de presentar 
els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part resolutiva 
ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la votació, i 
segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, el Sr. Josep M. 
Coma i Punset. 
 
Hi assisteixen, com a regidors de l’oposició, la Sra. Clara Casanovas i Sarsanedas i 
el Sr. Josep Guix Feixas. 
 
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera. 
 
Hi assisteix l’interventor, Sr. Jordi Salvador i Culí. 
 
Hi assisteix el Gerent, Sr. Jordi Güell i Güell. 
 

1. - ACTA.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Essent l'hora assenyalada –dos quarts de 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  9 de maig   : 
 
 - el mateix dia 9 de maig va assistir a la reunió del Patronat de la FES, que va tenir 
lloc a la seva seu.  
 
- el dia 10 de maig va rebre la visita de l’Hble. Sra. ALBA VERGÉS, Consellera de 
Salut de la Generalitat de Catalunya. A part de firmar el Llibre d’honor de l’Ajuntament, 
va anar a visitar el CAP Garrotxa, va anar a veure els terrenys del futur CAP Sant 
Miquel i va visitar l’Hospital d’Olot i Comarcal.  
 
- el dia 11 de maig, va assistir a l’acte d’inauguració del Robolot 2019, que va tenir lloc 
al Casal Marià, per donar la benvinguda als participants.   
 
- el dia 13 de maig, va rebre la visita del Sr. ALBERT BALLESTA, Director territorial 
d’Interior, acompanyat de diferents efectius de Mossos, amb qui va mantenir una 
reunió per tractar el tema del trànsit que travessa la ciutat.  
I a la tarda, es va desplaçar a Barcelona per assistir a la reunió del Consell de Direcció 
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de Catsalut, que va tenir lloc a la seu del departament de Salut.  
 
- el dia 14 de maig va assistir a la reunió del Patronat de l’Hospital d’Olot i Comarcal de 
la Garrotxa.  
 
- i finalment ahir 15 de maig, va acompanyar uns empresaris olotins a efectuar una 
visita institucional a la Facultat de Medicina de la UVIC- UCC. I al vespre va assistir al 
sopar de final de mandat del Consell Comarcal que va tenir lloc en un restaurant de la 
comarca.  
 
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 CONVENI DE COL·LABORACIÓ I ENCÀRREC DE GESTIONS 
ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT 

D’OLOT RELATIU A L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE. 
 
Núm. de referència : X2019018488     
 
Vist que des del període 2005 es venen aprovant i formalitzant Convenis de 
col·laboració i encàrrec de gestió entre el Departament competent de la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament d’Olot relatiu a l’Oficina d’Habitatge ubicada en aquest 
municipi. 
 
Vista la possibilitat de prorrogar la col·laboració i encàrrec de gestions entre l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot, relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge 
per al període 2019. 
 
En relació a l’expedient HA012019000003, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el Conveni de Col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya i l’Ajuntament d’Olot relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge situada a Olot, per a 
l’any 2019.  
 
Segon.- Facultar l’Alcalde per signar tota la documentació necessària.  
 
S’aprova per unanimitat.  
 

5.1. - APROVAR CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE 
L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT D’OLOT RELATIU AL 
PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL D’HABITATGES. 

 
Núm. de referència : X2019018490     
 
Vist que des del període 2005 es venen aprovant i formalitzant Convenis de 
col·laboració entre el Departament competent de la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament d’Olot relatiu al programa de mediació per al lloguer social. 
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Vista la possibilitat de formalitzar Conveni de Col·laboració entre l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot relatiu al Programa de Mediació per al 
lloguer social d’habitatge, per a l’any 2019. 
 
En relació a l’expedient HA012019000004, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar Conveni de Col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
i l’Ajuntament d’Olot relatiu al Programa de Mediació per al Lloguer Social 
d’Habitatges, per a l’any 2019. 
 
Segon.- Facultar l’Alcalde per signar tota la documentació necessària.  
S’aprova per unanimitat.  
 

6.1. - APROVACIÓ BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE 
SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ DE FAÇANES – PERÍODE 2019 

 
Núm. de referència : X2019018977     

a) L’objecte de les presents bases és definir el procediment de 
concessió per l’Ajuntament d’Olot, en règim de competència 
competitiva, de subvencions per l’arranjament, millora o rehabilitació 
de façanes en edificis privats.  

b) La finalitat dels ajuts seran les obres destinades a aconseguir millorar 
i rehabilitar les façanes dels edificis situats dins l’àmbit del municipi 
d’Olot. 

 
En relació a l’expedient HA042019000003, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar les Bases específiques per a l’atorgament de subvencions 
destinades per a la rehabilitació de façanes 
 
SEGON.- Procedir a la publicació íntegra de les BASES ESPECÍFIQUES PER A 
L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES A LA REHABILITACIÓ DE 
FAÇANES al BOP de Girona. 
 
TERCER.- Donar per aprovades definitivament aquestes Bases transcorregut el 
termini de 20 dies hàbils, a partir de la seva publicació íntegra al BOP de Girona, en el 
cas que no s'hagin presentat al·legacions i essent efectives mentre no es modifiquin o 
deroguin expressament. 
 
QUART.- Obrir la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència 
competitiva, de subvencions per a propietaris d’habitatges que els posin en lloguer, al 
dia següent de la publicació de l’aprovació definitiva de les presents Bases. 
 
CINQUÈ.- Comunicar la convocatòria d’aquesta subvenció, un cop les bases hagin 
quedat aprovades definitivament, a la base nacional de subvencions. D’acord amb 
l’article 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aquesta 
comunicació de l’obertura de la convocatòria de les subvencions a la Base Nacional de 
Subvencions serà prèvia a qualsevol altra publicació que es pugui fer d’aquesta 
convocatòria. 
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SISÈ.- Les subvencions previstes s’imputaran als crèdits pressupostaris habilitats a 
l’efecte. Es preveu una quantitat 30.000,00 €, que es troba inclosa en la següent 
partida pressupostària municipal 2019.140.1521.78005 “Subvencions Habitatge 
(Façanes)”. El crèdit inicial disponible es podrà modificar d'acord amb la normativa 
vigent. L’atorgament de subvencions estarà limitat per la dotació econòmica establerta 
en el pressupost per aquesta finalitat, pel que les subvencions seran atorgades segons 
criteris de valoració del punt 10è e les Bases. 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200  Despeses 19140  1521 78005 30000 SUBVENCIONS HABITATGE  

( FAÇANES) (PR19) 
140 999 999 099 999 999 

 
S’aprova per unanimitat.  
 

7.1. - ACCEPTACIÓ DE LA DONACIÓ I CESSIÓ DELS DRETS D'EXPLOTACIÓ 
DEL FONS JORDI PUJIULA RIBERA A L'AJUNTAMENT D'OLOT 

 
AX032019000002  
Núm. de referència : X2019018516     
 
L’Ajuntament d’Olot és coneixedor del valor cultural del “Fons Jordi Pujiula Ribera”, 
propietat de Maria Assumpció Illas Quera i Elisabet Pujiula Illas, alhora que reconeix 
l’interès públic col·lectiu que té i la conveniència de garantir-ne la conservació i 
divulgació entre els investigadors i la societat en general. 
 
L’Ajuntament d’Olot considera que pot garantir la conservació i difusió d’aquest fons a 
través de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa. 
 
Vist l’expedient AX032019000002 i antecedents corresponents, que serveixen de 
motivació per a la present proposta, el regidor delegat  de Transparència i Govern 
Obert, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Acceptar la donació del “Fons Jordi Pujiula Ribera”, amb destí a l’Arxiu 
Comarcal de la Garrotxa. 
 
Segon.- Facultar el Sr. Alcalde per fer les gestions per al compliment i 
desenvolupament d’aquests acords i per a la signatura del conveni de donació i cessió 
de drets d’explotació del “Fons Jordi Pujiula Ribera”. 
 
S’aprova per unanimitat.  
 

8.1. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
Núm. de referència : X2019004769     
 
En relació a l’expedient SIC22019000001 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat 
ASSOCIACIO UNA CAPSULA DE TEATRE amb  NIF: G5523195-5 per un import de 
6500 euros, amb càrrec a la partida 19.400.334.480020 “SUBVENCIONS ACTIVITATS 
CIUTADANES”. 
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2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200230  Despeses 19400  334  480020 6500 SUBVENCIONS ACTIVITATS  

CIUTADANES 
400 032 070 065 001 008 

 
S’aprova per unanimitat.  
 

8.2. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
Núm. de referència : X2019007728     
 
En relació a l’expedient SIC22019000044 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat 
ASSOCIACIO ALLIBEREM-NOS amb  NIF: G5531227-6 per un import de 3500 euros, 
amb càrrec a la partida 19.400.334.480020 “SUBVENCIONS ACTIVITATS 
CIUTADANES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
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5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19400  334  480020 3500 SUBVENCIONS ACTIVITATS 

CIUTADANES 
400 032 070 065 014 008 

 
S’aprova per unanimitat.  
 

8.3. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS 
 
Núm. de referència : X2019015601     
 
En relació a l’expedient SIC22019000052 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat 
ASSOCIACIO MUSICA ALS MASOS amb  NIF: G5533494-0 per un import de 3000 
euros, amb càrrec a la partida 19.400.334.480020 “SUBVENCIONS ACTIVITATS 
CIUTADANES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19400  334  480020 3000 SUBVENCIONS ACTIVITATS  

CIUTADANES 
400 032 070 065 014 008 

 
S’aprova per unanimitat.  
 

9.1. - CONTRACTE LLOGUER IDEAL 
 
Núm. de referència : X2019017176     
 
Atès que la Fundació Catalunya la Pedrera és propietària per justos i legítims títols 
d’un local, situat a la segona planta de la Plaça Clarà, número 6 d’Olot, amb una 
superfície de 940,92 m2. 
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot ha interessat a la Fundació Catalunya la Pedrera 
l’arrendament de l’esmentat local, per  destinar-lo a Oficina Jove i altres projectes per a 



 
 
 

 7

joves. 
 
En relació a l’expedient ED032019000013 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d'Educació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el contracte de lloguer entre l’Ajuntament d’Olot i la Fundació per 
l’immoble assenyalat amb el núm. 6 de l’avinguda de la Plaça Clarà. Amb una durada 
de deu anys (10) anys amb efectes a partir de l’1 de juny de 2019. 
 
Segon.- La renda pactada serà de mil cinc-cents euros mensual (1.500 €/mensuals) 
més l’IVA corresponent. De juny a desembre de 2019 l’import serà de dotze mil set-
cents cinc euros (12.705€) que es pagaran en càrrec a la partida LLOGUER LOCAL 
19 500 320 202000 del pressupost de l’IMEJO 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 99999 12705 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat.  
 

10.1. - SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A DIPSALUT PEL SERVEI DE 
SOCORRISTES DE LA PISCINA MUNICIPAL D'OLOT, PER LA TEMPORADA 2019. 
 
Núm. de referència : X2019018095     
 
Atès que amb data 8 de maig de 2019, DIPSALUT va publicar l’edicte d’aprovació de 
la convocatòria de suport econòmic als ajuntaments de la demarcació de Girona per al 
finançament del servei de socorrisme a les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió 
municipal (Pt15). 
 
Atès que la piscina municipal d’Olot és de titularitat pública i durant la temporada 
d’estiu de l’any 2019 disposarà de servei de socorristes durant totes les hores en que 
estigui oberta al públic. 
 
En relació a l’expedient SES12019000002 de sol·licitud de subvenció a DIPSALUT, 
vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada  
d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Vista la convocatòria de subvencions de: 
 
Organisme DIPSALUT  
Programa: Subvencions per al finançament del servei de socorrisme a les 

piscines d'ús públic de titularitat i/o gestió municipal de la 
demarcació de Girona (PT15) 

Referència BOP núm. 88 de 8 de maig de 2019 
Núm disposició 3564 
 
Segon.- Presentar la corresponent sol·licitud a la convocatòria. 
 
Tercer.- Sol·licitar una subvenció de: 14.156,59 €, corresponent a un 50% del cost 
previst del servei per a l’estiu 2019. 
 
Quart.- Facultar a la Regidora Delegada d’Esports per signar tota la documentació 
necessària. 
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S’aprova per unanimitat.  
 
11.1. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- DECLARAR EXTINGIDA L’AUTORITZACIÓ DE 
VENDA DE LA PARADA DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0148, DESTINADA A 
LA VENDA DE MEL I ALTRES PRODUCTES APÍCOLES D’ELABORACIÓ PRÒPIA 

 
Núm. de referència : X2019018309     
 
Vista la instància de data 16 d’abril de 2019 (Registre general de l’Ajuntament d’Olot 
núm. E2019007653) presentada pel Sr. ****, adjudicatari de la parada del mercat 
setmanal núm. MS0148, de 3 metres, destinada a la venda de mel i altres productes 
apícoles d’elaboració pròpia, en la que demana la baixa permanent de mercat 
setmanal d’Olot. 
 
Considerant que l’article 18 del Reglament del mercat municipal de venda no 
sedentària (RMVNS), publicat al BOP, núm. 200/17-10-2018, estableix que 
l’autorització municipal per a l’exercici de la venda en el mercat d’Olot s’extingeix, entre 
d’altres supòsits, per renúncia expressa de titular. 
 
De conformitat amb els articles 4 i 18 del Reglament del mercat municipal de venda no 
sedentària; la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires; el Decret 
162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercat de marxants; i vist 
l'expedient administratiu IM022019000007 antecedents corresponents, que serveixen 
de motivació a la present proposta, el regidor delegat de Promoció de la Ciutat, 
Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord: 
 
Únic.- ACCEPTAR la renúncia del Sr. **** a la parada del mercat setmanal núm. 
MS0148, de 3 metres, destinada a la venda de mel i altres productes apícoles 
d’elaboració pròpia, amb efectes d’1 de març de 2019.  
 
S’aprova per unanimitat.  
 
11.2. - MERCAT SETMANAL.- AUTORITZAR EL CANVI DE NOM DE LA PARADA 
DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0084, DESTINADA A LA VENDA DE ROBA I 

COMPLEMENTS, A FAVOR DEL SR. ****. 
 
Núm. de referència : X2019018315     
 
Vista la instància presentada en data 4 de febrer de 2019 (Registre general de 
l’Ajuntament d’Olot E2019002176) pel Sr. ****, en la que demana que s’autoritzi el 
canvi de nom de la parada núm. MS0084 del mercat setmanal del dilluns, destinada a 
la venda la venda de roba i complements, de 12 metres, a favor del seu fill, el Sr. ****. 
 
Considerant que el Sr. ****està al corrent del pagament de les taxes municipals de 
mercats, corresponents a  l’exercici 2018. 
 
Considerant que el Sr. **** compleix els requisits assenyalats a l’article 10 del 
Reglament del mercat municipal de venda no sedentària (BOP, núm. 200/17-10-2018), 
per ser titular d’una autorització per a la venda en el mercat setmanal, segons 
s’acredita en la documentació que s’acompanya a l’escrit de petició. 
 
Considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal, adoptat en sessió de data 15 
d’abril de 2019, favorable a autoritzar aquest canvi de nom. 
Considerant els articles 4, 10 i ss. del Reglament del mercat municipal de venda no 
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sedentària i vist l’expedient administratiu IM022019000008 i antecedents 
corresponents, que serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat 
de l’Àrea de Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- AUTORITZAR el canvi de nom de la parada MS0084 del mercat setmanal del 
dilluns, de 12 metres, destinada a la venda de roba i complements, a favor del Sr. **** 
(****). 
 
Segon.- Aquest canvi de nom tindrà efectes a data d’1 d’abril de 2019 
 
S’aprova per unanimitat.  
 
11.3. - MERCAT SETMANAL.- AUTORITZAR EL CANVI DE NOM DE LA PARADA 
DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0109, DESTINADA A LA VENDA DE FRUITA I 

VERDURA, A FAVOR DEL SR. ****. 
 
Núm. de referència : X2019018327     
 
Vista la instància de data 25 de març de 2019 (Registre general de l’Ajuntament d’Olot 
E2019005608) presentada per l’administrador de l’empresa “Jeroni Fruits, S.L.”, en la 
que demana que s’autoritzi el canvi de nom de la parada núm. M0109 del mercat 
setmanal del dilluns, destinada a la venda de fruita i verdura de 12 metres, de la que 
n’és adjudicatària la societat “ Jeroni Fruits, S.L.”, a favor del Sr. ****, en tant que és 
soci principal de la mercantil “Jeroni Fruits, S.L.”, que està en procés dissolució. 
 
Vista la documentació acreditativa de la dissolució  de la mercantil “JERONI FRUITS, 
SL” i atès l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal, adoptat en sessió de data 15 
d’abril de 2019, favorable a aquest canvi de nom. 
 
Considerant que la mercantil “Jeroni Fruits, S.L.” està al corrent del pagament de les 
taxes municipals de mercats, corresponents a  l’exercici 2019. 
 
Considerant que el Sr. **** compleix els requisits assenyalats a l’article 10 del 
Reglament del mercat municipal de venda no sedentària (BOP, núm. 200/17-10-2018), 
per ser titular d’una autorització per a la venda en el mercat setmanal, segons 
s’acredita en la documentació que s’acompanya a l’escrit de petició. 
 
Considerant els articles 4, 10 i ss. del Reglament del mercat municipal de venda no 
sedentària i vist l’expedient administratiu IM022019000009 i antecedents 
corresponents, que serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat 
de l’Àrea de Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- AUTORITZAR el canvi de nom de la parada MS0109 del mercat setmanal del 
dilluns, de 12 metres, destinada a la venda de fruita i verdura, a favor del Sr. **** (****). 
 
Segon.- Aquest canvi de nom tindrà efectes a data d’1 d’abril de 2019 
 
S’aprova per unanimitat.  
 

11.4. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADA 
DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0112, DESTINADA A LA VENDA DE FRUITA I 

VERDURA,  AL SR. **** 



 10

 
Núm. de referència : X2019018362     
 
Vista la instància de data 12 de novembre de 2018 (Registre general de l’Ajuntament 
d’Olot núm. E20180189465), presentada per la Sra. ****, en nom i representació de la 
mercantil “Fruites Mercader Olot, S.L.”, adjudicatària de la parada del mercat setmanal 
núm. MS0112, de 12 metres, destinada a la venda de fruita i verdura, en la que 
demana que s’autoritzi el traspàs a favor del Sr. ****, per cessament voluntari de 
l’activitat. 
Considerant que l’article 17 del Reglament del mercat municipal de venda no 
sedentària (RMVNS), aprovat pel ple de l’ajuntament, en sessió de data 20 de juny de 
2013 i modificat per acord del plenari de dates 19 de maig de 2016 i 26 de juliol de 
2018 (BOP, núm. 200/17-10-2018), assenyala que l’autorització municipal de venda no 
sedentària en el mercat setmanal és transmissible, alhora que determina que aquesta 
transmissió és possible, entre d’altres, per cessament voluntari de l'activitat 
professional de venda no sedentària en tots els mercats, sempre que hagi 
transcorregut un mínim de cinc anys des de la seva obtenció.  
 
Considerant que els administradors de la mercantil “Fruites Mercader Olot, S.L.” han 
acreditat documentalment la baixa de l’activitat professional de venda no sedentària en 
tots els mercats i considerant que està al corrent de pagament de les taxes municipals 
i no té cap deute amb l’Ajuntament vinculat al mercat setmanal.  
 
Considerant que el Sr. **** compleix els requisits assenyalats a l’article 10 RMVNS per 
obtenir una autorització per a la venda en el mercat setmanal, segons s’acredita en la 
documentació que s’acompanya a l’escrit de petició. 
 
Considerant l’Ordenança fiscal 3.4 de l’Ajuntament d’Olot per l’any 2019, relativa a les 
taxes d’expedició de documents administratius, en relació a l’Ordenança fiscal 3.15 de 
l’Ajuntament d’Olot per l’any 2019, relativa a les taxes de mercats, mercats 
extraordinaris, rengle i atraccions. 
 
De conformitat amb els articles 4, 10 i 17 del Reglament del mercat municipal de 
venda no sedentària; la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires; el 
Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercat de marxants; les 
Ordenances fiscals 3.4 i 3.15 de l’Ajuntament d’Olot per l’any 2018; i vist l'expedient 
administratiu IM022019000010 i antecedents corresponents, que serveixen de 
motivació a la present proposta, el regidor delegat de Promoció de la Ciutat, 
Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- AUTORITZAR el traspàs de la parada del mercat setmanal núm. MS0112, de 
12 metres, destinada a la venda de fruita i verdura, a favor del Sr. **** (****) 
 
Segon.- Aquest traspàs té efectes a data 20 de maig de 2019 
 
Tercer.- Requerir al Sr. **** el pagament de la quantitat de QUATRE MIL TRES-
CENTS SETANTA VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS (4.378,20.- €), que 
corresponen a la taxa prevista a l’Ordenança fiscal núm. 3.4 en relació a l’Ordenança 
fiscal núm. 3.15 per l’any 2019. 
 
Quart.- La vigència d’aquesta transmissió d’autorització de venda al mercat setmanal 
d’Olot, sense perjudici de possible pròrrogues, finalitzarà el dia 7 d’octubre de 2025, de 
conformitat amb els articles 15.5 de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i 
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fires i 7.1 del Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercat de 
marxants. 
 
S’aprova per unanimitat.  
 

CONTRACTACIÓ. OBRES 
 
12.1. - DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DEFINITIVA DE LES  OBRES DEL PROJECTE 

DE RENOVACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA VIÀRIA DEL CARRER SERRA 
GINESTA. 

 
Núm. de referència : X2017003352     
 
La Junta de Govern Local de data 9 de març de 2017 va adjudicar a favor de 
l’empresa  PERE BOADA COMAS, SL, amb NIF B17320268, les obres del projecte de 
renovació de la infraestructura viària del carrer Serra Ginesta, pel preu de 80.700 € + 
IVA.  
 
Per tal de garantir la correcta execució de les obres en data 6 de març de 2017 
l’empresa “Pere Boada Comas,SL” va dipositar una fiança definitiva per import de 
4.035 €. 
 
Atesa la sol·licitud  de l’empresa “Pere Boada Comas,SL” de devolució de la garantia 
esmentada (Registre d’Entrada E2019003907 de data 27/02/2019). 
 
Atès que el Sr. Xavier Canal Molas, arquitecte tècnic de l’Àrea d’Infraestructura i Obra 
Pública en data 7 de maig de 2019 informa favorablement el retorna de la fiança  
d’import 4.035 €. 
 
I vist  l’expedient administratiu núm. CCS12017000004 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords: 
 
Que els Serveis Econòmics d’aquest Ajuntament procedeixin a la devolució de la 
fiança definitiva dipositada per l’empresa PERE BOADA COMAS, SL  amb NIF 
B17320268, en data 6 de març de 2017, per un import de quatre mil trenta-cinc 
euros (4.035 €) per  tal de garantir la correcta execució de les obres de renovació de 
la infraestructura viària del carrer Serra Ginesta.  
 
S’aprova per unanimitat.  
 

12.2. - DEVOLUCIÓ FIANÇA DE LES OBRES DEL PROJECTE DE MILLORA 
URBANA I IMPLANTACIÓ D'APARCAMENTS A L'ENTORN DE L'HOSPITAL 

D'OLOT 
 
Núm. de referència : X2015010462     
 
La Junta de Govern Local de data 9 de juliol de 2015 va adjudicar a favor de l’empresa 
AGLOMERATS GIRONA, SA  amb NIF A17027168, les obres del projecte de millora 
urbana i implantació d’aparcaments a l’entorn de l’Hospital d’Olot, pel preu de 
68.316,92 € + IVA. 
Per tal de garantir la correcta execució de les obres en data  3 de juliol de 2015 
l’empresa “Aglomerats Girona,SA” va dipositar una fiança definitiva per import de 
3.415,85 €. 
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Atesa la sol·licitud presentada per l’empresa “Aglomerats Girona, SA” de devolució de 
la fiança esmentada (Registre d’Entrada E2019001210 de data 17 de gener de 2019). 
 
Atès que el Sr. Xavier Canal Molas, arquitecte tècnic de l’Àrea d’Infraestructura i Obra 
Pública en data 8 de maig de 2019 informa favorablement el retorn de la fiança 
d’import 3.415,85 €. 
I vist l’expedient administratiu núm.  CCS12015000012  i antecedents corresponents, 
la regidora delegada  d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords: 
 
Que els Serveis Econòmics d’aquest Ajuntament procedeixin a la devolució de la 
fiança definitiva dipositada per l’empresa AGLOMERATS GIRONA,SA  amb NIF 
A17027168, per un import de tres mil quatre-cents quinze euros amb vuitanta-cinc 
cèntims (3.415,85 €) per tal de garantir la correcta execució de les obres del projecte 
de millora urbana i implantació d’aparcaments a l’entorn de l’Hospital d’Olot, 
 
S’aprova per unanimitat.  
 

CONTRACTACIÓ. SERVEIS 
 

12.3. - DEFENSA JURÍDICA JUDICI ORDINARI NÚM. 79/2017-2 
 
CC012019000235 
Núm. de referència : X2019019127     
 
Atès el Judici Ordinari núm. 79/2017-2 interposat per “Sres. Accionistas de la Plaza de 
Toros de Olot” contra l’Ajuntament d’Olot.  
 
Atès els serveis jurídics de representació i defensa judicial de l’Ajuntament d’Olot 
realitzats per l’empresa “ Capdevila Advocats, SLP”. 
 
Atesa la factura núm. F00118/19 d’honoraris presentada per “Capdevila Advocats, 
SLP” d’import 10.119,96 € . 
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012019000235 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Procedir al pagament de la factura  núm. F00118/19   a favor de 
“CAPDEVILA ADVOCATS OLOT SLP” amb NIF núm.B1753785-3 corresponent als 
honoraris de representació i defensa judicial de l’Ajuntament d’Olot en el Judici 
Ordinari 79/2017-2 interposat per “Sres. Accionistas de la Plaza de Toros de Olot”. 
 
Segon.- Aprovar i disposar el pagament de la despesa d’import deu mil cent dinou 
euros amb noranta-sis cèntims (10.119,96 €) (IVA inclòs); amb càrrec a la partida 
núm. 19.130.920.226040 “defensa jurídica” del Pressupost Municipal. 
 
Aquest import es desglossa en vuit mil tres-cents seixanta-tres euros amb seixanta 
cèntims (8.363,60 €) que corresponen a la base imposable i mil set-cents cinquanta-sis 
euros  amb trenta-sis cèntims (1.756,36 €) a l’IVA calculat al 21%. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19130  920  226040 10119.96 DEFENSA JURIDICA 100 001 001 001 000 000 
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S’aprova per unanimitat.  
 

12.4. - MODIFICACIÓ CONTRACTE DE LLOGUER DEL LOCAL DE L'AVINGUDA 
SANTA COLOMA NÚM. 99 AMB DESTINAT A USOS DE COMPETÈNCIA 

MUNICIPAL 
 
Núm. de referència : X2018039524     
 
La Junta de Govern Local de data 17 de gener de 2019 va aprovar subscriure un 
contracte de lloguer entre aquest Ajuntament i la Sra. Núria Esparrach Isil per a 
l’arrendament del local situat a la planta baixa de l’immoble assenyalat amb el núm. 99 
de l’avinguda Santa Coloma (referència cadastral 6887348DG5668N001XT). 
 
La Junta de Govern local de data 21 de març de 2019 va aprovar procedir al canvi de 
nom i amb les mateixes condicions aprovades per acord de la Junta de Govern Local 
del dia 17 de gener de 2019,el contracte de lloguer del local situat a l’avinguda Santa 
Coloma, núm. 99; a favor de la Sra. MARIA ISIL FUNOSAS amb DNI. núm. ****. 
 
Atès que en el local ha estat necessari executar les obres  de tancament d’una sala 
per a reunions, independent de la resta del local;a la qual es pot accedir des de 
l’exterior i també des de dins del local, les quals no estaven incloses en el projecte 
inicial.  
 
Atès que aquestes modificacions suposen un increment en el preu de les obres i en 
conseqüència un increment en la inversió a efectuar pels propietaris.  
 
I vist  l’expedient  administratiu núm. CC012018000685 i antecedents corresponents, 
la regidora delegada  d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.-  Modificar el contracte d’arrendament de l’avinguda Santa Coloma núm. 99 de 
la Ciutat d’Olot  amb destí a usos de competència municipal, subscrit amb la Sra. 
MARIA ISIL FUNOSAS, amb DNI núm. ****; en el sentit de modificar  la renda mensual  
a partir de l’acabament de les obres  segons: 
 
-Des de l’1 de juny de 2019 a 31 de desembre de 2019 : mil set-cents euros(1.700 €) 
mensuals + IVA 
-Des de l’1de gener de 2020 al 31 de desembre de 2020: mil cinc-cents euros (1.500 
€) mensuals + IVA 
-Des de l’1 de gener de 2021 a 31 de desembre de 2021: mil tres-cents euros (1.300 
€) mensuals + IVA. 
-Des de l’1 de gener de 2022 a 31 de desembre de 2022: mil euros (1.000€) mensuals 
+ IVA 
 
- A partir del dia 1 de gener de 2023 el preu de l’arrendament serà de vuit-cents (800 
€) mensuals més IVA. A partir d’aquest any la renda es revisarà anualment, 
acomodant-se a les variacions que prevegi l’índex General de Preus al Consum (IPC) 
que fixi l’Institut Nacional d’Estadística, per al conjunt nacional, a 31 de desembre de 
cada any pel que fa a l’aplicació de l’any següent.  
 
Segon.- Aprovar i disposar la despesa d’import mil tres-cents trenta-un euros (1.331 
€) (IVA inclòs) que correspon a la diferència entre la despesa aprovada per acord de 
la Junta de Govern Local del dia 17 de gener de 2019 (13.068 €) i la despesa 
corresponents als  mesos de juny a desembre de 2019 al preu de 1.700 €/mes + IVA 
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(14.399 €) 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 200220 Despeses 19.130.920.202000 1.331 LLoguers       
 

Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació 
signi el corresponent contracte. 
 
S’aprova per unanimitat.  
 

12.5. - APROVACIÓ DESPESA  TRACTAMENT DE DEIXALLES  ANY 2019 
 
CC012019000236 
Núm. de referència : X2019019188     
 
La Junta de  Govern Local de data 11 de maig de 2017 va aprovar el conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa de 
delegació de competències municipals en matèria de recollida selectiva, gestió i 
tractyament de les deixalles domèstiques i assimilables a domèstiques.  
 
D’acord amb la clàusula dotzena del conveni l’Ajuntament d’Olot  es compromet a 
satisfer la quantitat del valor del cost  dels serveis delegats, d’acord amb les 
corresponents ordenances fiscals comarcals o amb l’estudi econòmic anual que el 
Consell Comarcal aprova com a base per a la redacció de les corresponents 
ordenances fiscals municipals i el pagament es farà per mensualitats vençudes. 
 
Atès que segons informe del SIGMA,  en data 17 d’octubre des del Consorci de Medi 
Ambient i Salut Pública es va redactar l’estudi econòmic-financer de  la recollida de 
deixalles i la neteja viària per a l’any 2019; i que entre altres despeses  previstes 2019 
pel que fa al tractament de deixalles era de 1.491.543,34 €/any; i la dotació econòmica 
per fer front a aquestes despeses ha estat d’1.450.0000 € . 
  
I vist l’expedient administratiu núm: CC012019000236 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la despesa corresponent a l’any 2019 pel que fa al tractament de 
deixalles  per un import anual d’1.450.000 € (IVA inclòs), segons:  
-tractament de deixalles: dipòsit: 1.220.789,33 €/any. 
-tractament deixalles compostatge: 229.210,67 €/any, 
 
Segon.-  Aprovar i disposar el pagament d’ 1.053.801,78 € (IVA inclòs) a favor del 
Consell Comarcal de la Garrotxa, corresponent al tractament del servei de recollida 
de deixalles dels mesos d’abril a desembre de 2019; amb càrrec a la partida núm. 
19.700.1623.227002 “tractament de residus”; d’acord amb el que s’estableix en el 
conveni aprovat per la Junta de Govern Local del dia 11 de maig de 2017 entre aquest 
Ajuntament el Consell Comarcal de la Garrotxa.  
 
L’import esmentat es desglossa en: 
-Tractament deixalles. Dipòsit: 883.239,87 € (IVA  inclòs). 
-Tractament deixalles. Compostatge: 229.210.37 €/any (IVA inclòs) 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19700  1623 227002 1053801.78 TRACTAMENT  

RESIDUS 
100 001 001 001 000 000 

 

Tercer.- CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA adjuntarà una còpia d’aquest 
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acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient 
CC012019000236. 
 
 
S’aprova per unanimitat.  
 

CONTRACTACIÓ. SUBMINISTRAMENTS 
 

12.6. - ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE  SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE 
DE MOBILIARI PER A L'OFICINA DE TREBALL EN COOPERACIÓ "COWORKING" 
 
Núm. de referència : X2019011472  
    

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

 
Per acord de la Junta de Govern Local de 28 de març de 2019, s’aprovà l’expedient de 
contractació administrativa del subministrament i muntatge de mobiliari per a l’oficina 
de treball en cooperació “coworking”, 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 
diversos criteris de valoració de les ofertes i un pressupost base de licitació de vint-i-un 
mil trenta-cinc euros amb seixanta-tres cèntims (21.035,63€), sense IVA i vint-i-cinc mil 
quatre-cents cinquanta-tres euros amb onze cèntims (25.453,11€) IVA inclòs. 
 
En data 12 d’abril 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. OFICINA I ARXIU, SA 

2. INAD-HOC HABITAT, SL 

Vistos els antecedents obrants a l’expedient CCS12019000006, la Mesa de 
Contractació, en reunió celebrada el dia 8 de maig de 2019 va acordar declarar 
exclosa del procediment de licitació a l’empesa INAD-HOC HABITAT, SL  per no haver 
presentat la documentació acreditativa del compliment dels requisits establerts a la 
clàusula 4 del Plec de prescripcions tècniques (característiques del mobiliari i 
complements), impossibilitant-ne la comprovació. 
 
Vist l’informe de valoració de l’única proposició admesa en la licitació, la Mesa de 
Contractació, en reunió celebrada el dia 9 de maig de 2019, va proposar a l’òrgan de 
contractació l’adjudicació del contracte subministrament i muntatge de mobiliari per a 
l’Oficina de Treball en Cooperació Coworking, a favor de l’empresa OFICINA I ARXIU, 
SA, al ser aquesta l’única empresa admesa en el procediment de licitació i complir 
amb els requisits establerts en el Plec de clàusules administratives particulars i en el 
Plec de Prescripcions tècniques. 
 
En data 9 de maig de 2019 es va requerir l’empresa OFICINAI ARXIU, SA, 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 consta actualitzada en el Registre d’Empreses Licitadores de la 
Generalitat de Catalunya (RELI). 
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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 hi ha crèdit suficient a la partida núm. 19.130.920.63501 “mobiliari i material 
inventariable (PR 19)”  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. CCS12019000006 , 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 i muntatge de mobiliari per a 
l’oficina de treball en cooperació “coworking”, a l’empresa INAD-HOC HABITAT, SL , 
d’acord amb els fets i fonaments exposats als antecedents.  
 
Segon.- ADJUDICAR el contracte del subministrament i muntatge de mobiliari per a 
l’oficina de treball en cooperació “coworking”, a favor de l’empresa OFICINA I ARXIU, 
SA, amb NIF. A17037268,  per un import de vint-i-un mil dos-cents vint-i-dos euros 
amb quaranta-tres cèntims (21.222,43 €), IVA inclòs. 
 
Aquest import es desglossa en disset mil cinc-cents trenta-nou euros  amb vint cèntims 
(17.539,20 €) que corresponen a la base imposable i  tres mil sis-cents vuitanta-tres 
euros amb vint-i-tres cèntims (3.683,23 €) a l’IVA calculat al 21%. 
  
L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de clàusules 
administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques.  
 
Tercer.- Disposar la despesa per import de 21.222,43 € IVA inclòs, la qual es pagarà 
amb càrrec a la partida núm. 19.130.920.63501 “mobiliari i material inventariable  
(PR19)”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 200200 Despeses 19.130.920.63501 21.222,43 MOBILIAR I MATRERIAL  

INVENTARIALBGE 
      

200200 1901721 Despeses 19130  920  63501 -4230.68 MOBILIARI I MATERIAL  
INVENTARIABLE (PR19) 

      

 
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 18 del PCAP.  
 
Setè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci al Perfil del Contractant.  
 
S’aprova per unanimitat.  
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13.1. - APROVACIÓ EXPEDIENT, APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRÀ L'ALIENACIÓ, MITJANÇANT 
SUBHASTA PÚBLICA, D'UNA PARCEL·LA SITUADA A LA RONDA LES FONTS 

21; I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 
 
Núm. de referència : X2019019288    
 

Tipus contracte PA PATRIMONIALS 
Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 
Criteris UN ÚNIC CRITER 

  
Aquest Ajuntament és propietari del bé immoble patrimonial situat a la Ronda les 
Fonts, núm. 21, referència cadastral 819901DG5689N0001UU i atès l’interés d’aquest 
Ajuntament de procedir a la seva venda i vist l’informe del Lletrat d’Urbanisme de data 
8 d’abril de 2019 i  vist l’expedient administratiu CCS12019000012 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’un aparcel·la 
situada a la Ronda Les Fonts, núm. 21. 
 
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, les quals 
seran resoltes pel mateix òrgan de contractació. 
 
Tercer.- Simultàniament s’anuncia la convocatòria de concurs en el benentès que 
s’ajornarà el temps que calgui, en el supòsit de què es formulin reclamacions. 
 
S’aprova per unanimitat.  
 

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

CAIGUDA A LA PLAÇA DEL MERCAT D’OLOT. 
 
Núm. de referència : X2017029341     
 
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 Plaça del Mercat 
d’Olot i atesos els següents  

ANTECEDENTS DE FET 

 
Primer.- La Sra. **** va formular reclamació patrimonial pels danys ocasionats per una 
caiguda a la Plaça del Mercat d’Olot (Registre General, núm. E2017018122/28-11-
2017). En aquest escrit s’assenyala que, al voltant de les 10:00 hores del dia 4 de 
novembre de 2017, va patir una caiguda a les instal·lacions de la Plaça del Mercat, 
davant la parada de llegums “El fesolaire Petit”, a causa del mal estat d’una reixeta 
que estava aixecada del terra en un dels seus extrems. Arran de la caiguda es va fer 
ferides al nas (fractura) d’on sortia molta sang i, tot i ser atesa per un metgessa al 
mateix mercat, va ser traslladada amb ambulància al servei d’urgències de l’Hospital 
d’Olot. També se li van trencar les ulleres que portava (muntura i vidres). La 
reclamació es quantifica en 3.500 euros per les lesions físiques i en 456 euros pels 
danys materials. A la petició s’hi acompanya: unes fotografies (3) de lloc de l’accident; 
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un informe d’atenció del SEM (sistema d’emergències mèdiques) de 4 de novembre de 
2017; un informe d’alta d’urgències de l’Hospital d’Olot, de 4 de novembre de 2017 
(núm. assistència 1284216); una fotografia dels danys físics; i un pressupost de 6 de 
novembre de 2017 (núm. 170033), per un import de 456 euros, emès per “Òptica 
Rueda”. 
 
Segon.- L’Alcaldia per resolució de data 10 d’abril de 2018 va admetre a tràmit la 
reclamació per responsabilitat patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, atorgant als 
interessats termini per formular al·legacions, aportar documents i proposar proves. Així 
mateix es va notificar a l’empresa “RUBAU TARRES, SAU”, concessionària d’obra 
pública per a la redacció del projecte, construcció i explotació del Mercat Municipal 
d’Olot, la reclamació formulada per la Sra. ****, per tal que emetés  informe sobre 
aquesta incidència i sobre la possibilitat d’incloure-la en l’assegurança contractada per 
fer front a aquesta mena de situacions. 
 
Tercer.- En el termini atorgat als interessats per comparèixer al present procediment, 
formular al·legacions, aportar documents i proposar proves, la Sra. ****, en escrit de 23 
d’abril de 2018 (Registre General, núm. E2018006444/24-04-2018), va reiterar-se en la 
reclamació presentada aportant un informe clínic de data 24 d’abril de 2018. En escrit 
de data 13 de juny de 2018 (Registre General, núm. E2018009813/13-06-2018) 
s’aporta informe mèdic (notes d’evolució) de la mateixa data, emès pel doctor ****. 
 
Quart.- En escrit de data 22 de març de 2019 (Registre General, núm. 
E2019005572/22-03-2019), l’empresa “RUBAU TARRES, SAU”, concessionària d’obra 
pública per a la redacció del projecte, construcció i explotació del Mercat Municipal 
d’Olot, manifesta la inexistència de responsabilitat patrimonial en no haver-hi prova 
objectiva i certa de les manifestacions de la reclamant, atès que l’espai on va caure la 
Sr. **** era correcte, visible i amb abundant il·luminació, recte, ampli i sense obstacles 
significatius (la reixa no estava en zona de trànsit); per qual cosa la caiguda només pot 
atribuir-se a una desatenció elemental del ciutadà que trenca qualsevol nexe causal. 
En l’escrit també s’apunta que no estem davant d’un cas de responsabilitat aquiliana o 
extracontractual i, finalment, qüestiona la valoració de danys presentada per la part 
reclamant. 

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 
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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 fàcil, ja que 
cap servei de l’Ajuntament d’Olot va intervenir en l’accident ni en va tenir coneixement 
de manera immediata. Tampoc consta que l’empresa concessionària de la Plaça del 
Mercat d’Olot intervingués en l’accident ni en tingués coneixement abans de la 
presentació de la reclamació de responsabilitat patrimonial. 
 
La Plaça del Mercat d’Olot és una construcció nova que funciona des del novembre de 
2014 i que compleix totes les condicions requerides en la normativa d’aplicació per un 
edifici destinat a mercat municipal. En aquest sentit, la Plaça del Mercat disposa 
d’espais amples, plans, sense obstacles i ben il·luminats per tal que els clients del 
mercat municipal puguin transitar tranquil·lament i còmoda d’una a altra parada. 
Aquesta situació és apreciable fins i tot en les fotografies aportades per la part 
reclamant en el seu escrit de reclamació. 
 
La reixa on la Sra. **** manifesta que va entrebancar-se no es troba situada a la zona 
de pas dels clients del mercat, sinó que es troba a sota del mostrador de venda de la 
parada anomenada el “fesolaire petit”. Aquesta reixa, per tant, està separada de la 
zona de pas dels clients pel voladís que conforma el taulell de la mateixa parada. A les 
fotografies aportades per la Sra. **** es pot veure perfectament quina és la situació 
d’aquesta reixa en relació a la zona de pas i a la zona de venda. En totes les fotos 
queda clar que la reixa no es troba (no afecta) ni a la zona de pas dels clients ni a la 
zona on els compradors esperen torn per comprar i des d’on realitzen les seves 
compres. 
 
A les fotografies aportades en l’escrit de reclamació només s’aprecia una petita 
elevació de pocs centímetres en una cantó de la reixa situada a sota del voladís del 
taulell de venda de la parada del “fesolaire petit”. En cap d’aquestes fotografies 
apareixen irregularitats d’entitat suficient per constituir un risc per aquells clients de la 
Plaça del Mercat d’Olot que transitin amb l’atenció i la precaució normal exigible a 
qualsevol persona, segons els cànons socials imperants; sobretot si tenim en compte 
que els espais de pas són molt amples i plans i estan molt ben il·luminats, 
especialment de dia (moment de l’accident) quan la llum natural entra directament a 
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l’interior de l’edifici. 
 
En conseqüència la conservació de l’edifici de la Plaça del Mercat d’Olot s’adequa als 
estàndards exigibles a una administració pública responsable en matèria de mercats, 
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.  
 
Quart: La valoració econòmica de les lesions és genèrica i no queda acreditada en la 
documentació aportada a la reclamació. En relació a la valoració econòmica dels 
danys materials formulada per la part reclamant tampoc queda acreditada, atès que es 
fonamenta en un pressupost per una futura reparació. 
 
Cinquè.- La càrrega de provar la certesa dels fets dels que es desprèn la reclamació, 
correspon a la part reclamant i, en aquest cas, a la vista de l’informe de l’empresa 
concessionària de la redacció del projecte, construcció i explotació del Mercat 
Municipal d’Olot, no queda provada la relació causal entre els danys que es reclamen i 
el funcionament dels serveis municipals. La pretensió de la 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 SRP12017000021 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada de l’Àrea de 
Participació, Transparència i Govern Obert, proposa a la Junta de Govern Local 
l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- DENEGAR la indemnització reclamada per la Sra. **** pels danys ocasionats 
per una caiguda a la Plaça del Mercat d’Olot, en no quedar provat el nexe causal entre 
els danys reclamats i el funcionament dels serveis públics municipals, a la vista de 
l’informe de l’empresa concessionària de la redacció del projecte, construcció i 
explotació del Mercat Municipal d’Olot. 
 
Segon.- Notificar aquests acords a “RUBAU TARRES, SAU”, concessionària d’obra 
pública per a la redacció del projecte, construcció i explotació del Mercat Municipal 
d’Olot, i a l’entitat asseguradora de l’Ajuntament d’Olot. 
 
S’aprova per unanimitat.  
 

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

L’OFICINA DE TURISME. 
 

Núm. de referència : X2018022699     
 
Vist l’escrit presentat pel Sr. **** en el que es formula reclamació patrimonial contra 
l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats per una caiguda a l’Oficina de Turisme i 
atesos els següents  

ANTECEDENTS DE FET 

 
El Sr. **** va formular reclamació patrimonial pels danys ocasionats per una caiguda a 
l’Oficina de turisme d’Olot (Registre General, núm. E2018010143/18-06-2018). En 
aquest escrit s’assenyala que el dia 29 de març de 2018 es va aixafar el peu amb la 
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porta de l’Oficina de turisme d’Olot, que dóna al carrer del Doctor Fábregas, on hi ha 
una rampa que facilita que el peu quedi travat entre la fusta i el terra. També s’apunta 
que, a conseqüència d’aquest accident, va haver de suspendre les vacances de 
Setmana Santa i va estar de baixa fins el dia 20 d’abril de 2018. La reclamació es 
quantifica en 1.337,63 euros, on s’inclouen tant el perjudicis econòmics provocats per 
l’accident com la indemnització corresponent al període de baixa mèdica. A la petició 
s’hi acompanya: un informe d’atenció del SEM (sistema d’emergències mèdiques) de 
29 de març de 2018; un informe d’alta d’urgències de l’Hospital d’Olot, de 29 de març 
de 2018 (núm. assistència 1314516); un comunicat mèdic d’incapacitat temporal amb 
data d’alta de 20 d’abril de 2018; un tiquet de compra de medicaments de 29 de març 
de 2018, emès per Farmàcia M. Puigvert; i una copia de factura de reserva hotelera de 
31 de març de 2019, emesa per  Hostal La Vila 

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. 
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Tercer.- L’Oficina de turisme d’Olot és un espai nou que es va inaugurar el 18 
d’octubre de l’any 2015 amb motiu de les Fires de Sant Lluc. 
 
La remodelació d’aquest espai situat l’edifici històric de l’antic Hospital Sant Jaume 
d’Olot es va realitzar d’acord amb el projecte redactat pel despatx d’arquitectes “Arnau 
Estudi d’Arquitectura” i va ser aprovat per la Junta de Govern Local, en sessió de data 
19 de març de 2015. Aquest projecte compleix amb totes les condicions requerides en 
la normativa d’aplicació per un edifici destinat a usos públics, com ara una oficina de 
turisme que disposa d’espais d’atenció personal, d’espais d’audiovisuals, de zones 
interiors i exteriors de descans i de botiga. Entre aquesta normativa té especial 
rellevància la referida a l’edificació en general i, en particular, la referida a 
l’accessibilitat als espais públics urbanitzats i edificacions. 
 
L’Oficina de turisme d’Olot està pensada, tant pel que fa las accessos com a la seva 
distribució interior, com un espai sense obstacles i ben il·luminat per tal que els usuaris 
puguin transitar tranquil·lament i còmoda entre els seus diferents subespais . 
 
La porta d’accés on el Sr. **** manifesta que li va quedar travat el peu s’adequa a la 
normativa d’accessibilitat d’un edifici públic i està adequada als estàndards d’edificació 
generals. No es tracta d’un accés complicat sinó molt simple. L’accés a l’Oficina de 
Turisme pel carrer del Doctor Fàbrega és extremadament senzill i no ha de generar 
cap mena de problema als usuaris que transiten amb l’atenció i la precaució normal 
exigible a qualsevol persona, segons els cànons socials imperants. En aquest cas no 
ens trobem en un accident atribuïble a un defecte del projecte tècnic ni de la posterior 
construcció de l’oficina, sinó que estem en un d’aquells casos de riscos no qualificats 
que són inherents a qualsevol activitat humana; és a dir, ens trobem davant d’aquells 
petits riscos que la vida obliga a suportar.  
 
L’Oficina de turisme d’Olot s’adequa als estàndards exigibles a una administració 
pública responsable en matèria d’informació i promoció de l’activitat turística en relació 
a la conservació i manteniment d’equipaments de titularitat municipal, 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.  
 
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 SRP12018000019 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada de l’Àrea de 
Participació, Transparència i Govern Obert, proposa a la Junta de Govern Local 
l'adopció del següent acord: 
 
DENEGAR la indemnització reclamada pel Sr. **** pels danys ocasionats per una 
caiguda a l’Oficina de turisme d’Olot, en no quedar provat el nexe causal entre els 
danys reclamats i el funcionament dels serveis públics municipals. 
 
S’aprova per unanimitat.  
 

15.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2019019462     
 
En relació a l’expedient CPG22019000047 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
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corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar la relació d’ordenacions de despeses annex núm. 19/016 per un import de 
482.609,70 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 482609.79 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat.  
 
16.1. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ GARROTXA 

DIVERSA 
 
Núm. de referència : X2019019238     
 
En relació a l’expedient CPG22019000046 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 300 euros a l’ Associació Garrotxa Diversa en concepte 
d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 750 euros,  aprovada 
per la Junta de Govern Local de data 04/04/2019. 
 
Una vegada finalitzada l’activitat s’hauran de presentar els justificants en un termini 
màxim de dos mesos per tal de poder procedir a la liquidació definitiva de la 
subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1900083007001Despeses 19600  231  480006 300 SUBVENCIONS ACCIO  

SOCIAL 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat.  
 

16.2. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ BANC DEL 
TEMPS DE LA GARROTXA 

 
Núm. de referència : X2019019258     
 
En relació a l’expedient CPG72019000006 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 160 euros a l’ Associació Banc del Temps de la Garrotxa en 
concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 400 euros, 
aprovada per la Junta de Govern Local de data 04/04/2019. 
Una vegada finalitzada l’activitat s’hauran de presentar els justificants en un termini 
màxim de dos mesos per tal de poder procedir a la liquidació definitiva de la 
subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1900083011001Despeses 19600  231  480006 160 SUBVENCIONS ACCIO 

SOCIAL 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat.  
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17.1. - APROVACIÓ DEL PLA DE TREBALL ANUAL SOBRE EL CONTROL 
FINANCER DE LA CORPORACIÓ ( EX.2019) 

 
Núm. de referència : X2019019366     
 
En relació a l’expedient CPG32019000003 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d' Hisenda, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-  Aprovar el pla de treball anual sobre el control financer de la Corporació 
(Ex.2019) per tal de donar compliment al que disposa el RD 424/2017, de 12 de maig , 
pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local 
(RCIL) que té per objecte el desplegament reglamentari previst en l’article 213 del text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de 
març, (TRLRHL), l’entrada en vigor del qual es va posposar fins l’1 de juliol de 2018. 
 
Segon.- D’aquest acord caldrà donar-ne compte en una propera sessió plenària. 
 
S’aprova per unanimitat.  
 

18.1. - TAXA CIES SUBMINISTRADORES 1R TRIMESTRE 2019 
 
Núm. de referència : X2019018127     
 
En relació a l’expedient IG192019000004, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
S’acorda: 
 
Primer.- Aprovar les liquidacions del 1r trimestre de l’exercici 2019 corresponent a la 
taxa per ocupació del domini públic per empreses explotadores de serveis, de 
conformitat amb el que disposa l’article 24-1-1c) del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que 
importen les quantitats que es detallen: 
 

 
LIQUIDACIONS DE OSL-2019-800031 A OSL-2019-800070 
 
*Gas................................................................................................................60.496,94 € 
*Telefonia fixa (llevat de TELEFÒNICA DE ESPAÑA) ....................................4.899,27 € 
* Electricitat ....................................................................................................90.637,69 € 
 
 
TOTAL                     156.033,90 € 
Segon.- El període de cobrament en voluntària serà fins el 5 de juliol de 2019, 
transcorregut aquest termini els deutes que no s’hagin fet efectius seran exigits en via 
de constrenyiment i acreditaran el recàrrec de constrenyiment interessos de demora i, 
en el seu cas, les costes que es produeixin. 
 
S’aprova per unanimitat.  
 

19.1. - APROVAR L'ANNEX-2/2019 DE L'IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ 
MECÀNICA. RELACIÓ 19CIAN02 
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Núm. de referència : X2019018414     
 
En relació a l’expedient CI012019000087 d’aprovació de l’ANNEX-2/2019 de l’Impost 
de vehicles de tracció mecànica exercici 2019 i vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d' Hisenda, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la proposta de baixa/devolució 19CIAN02 que importa la següent 
quantitat:  
 
19CIAN02 ............................................................................................. 4.507,95 €  
 
Segon.- Aprovar les liquidacions d’altes, transferències i modificacions de l’Impost de 
vehicles de tracció mecànica corresponents a l’ANNEX-2/2019 relació 19CIAN02 que 
es detalla al full adjunt i que importa la quantitat de 2.106,36 €.  
 
L’esmentada relació comprèn les següents liquidacions:  

(1) Liquidacions positives  
(2) Liquidacions amb import zero  
(3) Liquidacions amb import inferior al mínim  

 
La mateixa relació excloent les liquidacions tipus 2 i 3, importa la quantitat de 2.106,36 
€ 
  
Tercer.- Procedir a les notificacions tipus (1) individuals als interessats afectats. 
  
Quart.- El període de cobrament en voluntària serà fins el dia 05 de juliol de 2019.  
 
Transcorregut aquest termini, els deutes que no s’hagin fet efectius, seran exigits en 
via de constrenyiment i acreditaran el recàrrec de constrenyiment, interessos de 
demora, i en el seu cas, les costes que es produeixin. 
 
S’aprova per unanimitat.  
 

20.1. - PROJECTE REPARCEL·LACIÓ PA 15.07 DEL CARRER POU DEL GLAÇ.- 
Proposant aprovar definitivament 

 
Núm. de referència : X2019004297     
 
Vist que per Junta de Govern Local de data 14 de març de 2019, es va adoptar, entre 
d’altres, l’acord d’aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació del PA 15.07 del 
carrer Pou del Glaç, redactat per l’arquitecte Marta Serra Fossas i l’advocat Santiago 
Tarinas Salichs i promogut per Sildin Marketing, SL. 
 
Vist que el referit acord es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 
65 de 2 d’bril de 2019, al tauler d’anuncis de la Corporació i al web de l’Ajuntament. 
 
Vist que durant el referit termini d’informació pública no s’han presentat al·legacions ni 
suggeriments de cap tipus. 
 
Vist l’establert a la normativa vigent aplicable, a saber, article 164.2 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme i 
l’article 113.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós 
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de la Llei d’urbanisme de Catalunya, modificada per la Llei 3/2012, de 29 de febrer de 
2012.   
 
En relació a l’expedient UPL12019000001, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Serveis urbans, Espai públic i 
infraestructures i obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte de reparcel·lació del PA 15.07 del 
carrer Pou del Glaç, redactat per l’arquitecte Marta Serra Fossas i l’advocat Santiago 
Tarinas Salichs i promogut per Sildin Marketing, SL. 
 
SEGON.- CONDICIONAR l’eficàcia del present acord a que es doni compliment al que 
es disposa a l’art. 125.5 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’Urbanisme i en conseqüència, a l’aprovació definitiva del 
Projecte d’Urbanització del sector. 
 
TERCER. – NOTIFICAR el present acord a tots els propietaris i titulars de drets de les 
finques incloses en l’àmbit d’actuació a què fa referència el projecte de reparcel·lació 
del PA 15.07 del carrer Pou del Glaç, i als que consten com a interessats en dit 
projecte de reparcel·lació. 
 
QUART. - ORDENAR la publicació d'aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província 
de Girona, al tauler d'anuncis i al web de l'Ajuntament. 
 
CINQUÈ.- EMETRE la certificació administrativa corresponent per a la inscripció en el 
Registre de la Propietat d’Olot del projecte de reparcel·lació del PA 15.07 del carrer 
Pou del Glaç. 
 
S’aprova per unanimitat.  
 

21. – PROJECTE URBANITZACIÓ PA 15.07 DEL CARRER POU DEL GLAÇ.- 
PROPOSANT APROVAR DEFINITIVAMENT 

 
La Junta de Govern Local acorda deixar aquest punt de l’ordre del dia sobre la taula.  
 
22.1. - LEGALITZAR OBRES DE REFORMA INTERIOR D’HABITATGE EXISTENT 

EN LA PLANTA PRIMERA I REJUNTAT DE DUES FAÇANES AL MAS ELS 
TUSSOLS 

 
Núm. de referència : X2019006088 
 
AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per , al : LLOC MAS ELS 
TOSSOLS N.0001 , del municipi d’Olot.  
 
Identificació de l’expedient: OMA32019000017   
Situació: LLOC MAS ELS TOSSOLS  
                 
1.- En data **** amb DNI: ****, representat per ****, presenta projecte d’obres majors 
per, amb situació al carrer LLOC MAS ELS TOSSOLS N.1 , d’Olot, d’acord amb el 
projecte redactat per Emili Salavedra Espigol. 
 
2.- En data 20/03/2019 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, Espais lliures, zones 
verdes 3.1 
 
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 
(OMA32019000017), per , amb situació al LLOC MAS ELS TOSSOLS N.0001 , del 
municipi d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per Emili Salavedra Espígol. 
 
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 .Donar compte de l’ingrès de les autoliquidació/ns que es detalla/en 
seguidament: CRA2019600023     
 
Liquidació de Drets i Garanties: 
 

Drets 
Per: 
Un pressupost de: 41793 euros  
 
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

41793 1379.17 0 1379.17 65.50 1444.67 
 

Garanties: 
   

Total Liquidació Euros 
Per Drets 1444.67 
Per Garanties  0 

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

23.1. - PROPOSANT DONAR COMPTE DELS ASSABENTATS D’OBERTURA I 
DELS DECRETS DICTATS ELS DIES 16 D’ABRIL I 8 DE MAIG DE 2019 RELATIUS 

A L’ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
Núm. de referència : X2019017961     
 
En relació a l’expedient AG012019000017, 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 
16 d’abril i 8 de maig de 2019, relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen a 
continuació:  
 
Tràmit 
 
Activitats 

Nom / comercial Concepte Adreça Decret 
 
 

Assabentat 
obertura 

Espai Integral de 
Piscines 

Venda d’articles 
per a piscines 

Av. Sant Jordi 174 B 16/04/2019 

Assabentat 
obertura 

Assemblea 
Nacional Catalana 

Local associatiu Pg. Bisbe Guillamet 8 Esc 
1 B 1 

16/04/2019 

Assabentat 
obertura 

Dentoestétic 
Centro de Salud y 
Estética Dental SL 

Clínica dental Pg. Blay 1 B 24/04/2019 

Assabentat 
obertura 

Abdeljalil Bensada Taller de reparació 
de vehicles 

C/Mestre Falla 31 24/04/2019 

Assabentat 
obertura 

Mariona Casadellà 
Solé 

Habitatge d’ús 
turístic 

Av. Morrot 101 06/05/2019 

Assabentat 
obertura 

Würth España SA Venda d’objectes 
de ferreteria i 
maquinària 

Av. Europa 7 B 06/05/2019 

Assabentat 
obertura 

Baozhu Zhang Centre d’estètica C/Sant Ferriol 19 B 06/05/2019 
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Assabentat 
obertura 

Ranjit Kaur Venda de roba i 
complements 

C/Sant Tomàs 6 B 06/05/2019 

Assabentat 
canvi de 
titularitat 

Meritxell Pons 
Navinès 

Venda de dietètica 
i complements 

C/Francesc Montsalvatge 
37 B 

16/04/2019 

Assabentat de 
canvi de 
titularitat 

Susana Pedrosa 
Toronell 

Llibreria Av. Reis Catòlics 13 B 1 16/04/2019 

Assabentat de 
canvi de 
titularitat 

Jordi Fajula Danés Bar Mas Hostal del Sol 1 16/04/2019 

Assabentat de 
canvi de 
titularitat 

Zone Wash & 
Fuels SL 

Estació de servei – 
unitat de càrrega 

C/França 130 24/04/2019 

Assabentat de 
canvi de 
titularitat 

Kuldip Singh Bar restaurant Ctra. de la Canya 181  06/05/2019 

Assabentat de 
canvi de 
titularitat 

David Granados 
Bosch 

Bar restaurant Pg. del Bisbe Guillamet 2 
B 

07/05/2019 

Assabentat de 
canvi no 
substancial  

Drinklaw SL Bar musical 
ampliat amb bar 
restaurant 

Pl. Del Puig del Roser 10 
B 

18/04/2019 

Caducitat i arxiu 
expedient 

Puia Mirela 
Chiroaica 

Venda de roba C/Bisbe Lorenzana 5 B 24/04/2019 

Estimació 
recurs presentat  

B y T J. Parés Ugé 
SA 

Revisió llicència 
ambiental per 
incorporar vector 
atmosfèric 

Ctra. de les Tries 73 25/04/2019 

Estimació 
recurs presentat  

Forrados y 
Acabados 
Modernos Parés 
SA 

Revisió llicència 
ambiental per 
incorporar vector 
atmosfèric 

C/Compositor Pedrell 40 25/04/2019 

Assabentat de 
baixa 

Montserrat 
Vayreda 
Casadevall 

Consultori mèdic Pg. Barcelona 3 E 2 08/05/2019 

 
Concessió ús d’horts municipals 
Adjudicació **** Ús hort municipal Horts Pou del Glaç 4 24/04/2019 

Renovació **** Ús hort municipal Horts Bonavista 10 17/04/2019 

Renovació **** Ús hort municipal Horts Bonavista 2 17/04/2019 

Renovació **** Ús hort municipal Horts les Planotes 15 17/04/2019 

Renovació **** Ús hort municipal Horts dels Desemparats 
núm. 113 

 

Baixa **** Ús hort municipal Horts dels Desemparats 24/04/2019 

 
S’aprova per unanimitat.  
 

ASSUMPTES URGENTS 
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24.1. - APROVAR PROTOCOL DE COL·LABORACIÓ PER A LA IMPLEMENTACIÓ 

DEL PROJECTE ESPORTIU SOCIAL, ADAPTAT I INCLUSIU 
 
Núm. de referència : X2019019436     
 
En relació a l’expedient CPG62019000007 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: 
 
Vist l’acord adoptat a la JGL  en data 02/05/2019 número d’expedient 
SBCO2019000009 en relació a l’aprovació del  conveni extraordinari amb l’entitat 
UNIÓ ESPORTIVA OLOT SAD, amb el compromís de fer una aportació per a 2019 de 
20.000.- euros de l’aplicació pressupostària  19.330.341.78001 (Convenis 
instal·lacions esportives). 
 
Vist que aquesta subvenció té caràcter plurianual pels anys 2019 i 2020, i que aquesta 
plurianualitat, segons l’esmentat acord, queda supeditada a la firma del protocol de 
col·laboració entre les diferents entitats que s’hi esmenten (veure expedient). 
 

1r. Aprovar el protocol de col·laboració per a la implementació del projecte esportiu 
social, adaptat i inclusiu. 

 
2n. Facultar a l’alcalde president de l’Ajuntament d’Olot a firmar la documentació 

escaient fins a la formalització definitiva d’aquest conveni. 
 
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 tres quarts i cinc minuts de vuit del matí, i per a constància 
del que s’hi ha tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva 
signatura. 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE LA SECRETÀRIA 


