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ACTA NÚM. 21 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

23 DE MAIG DE 2019 
 
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 23 de maig de 2019, a les vuit del matí, es reuneix en 
aquesta Casa Consistorial la Junta de Govern d’aquest Ajuntament, sota la 
presidència del Sr. JOSEP MARIA COROMINAS I BARNADAS, per tal de celebrar la 
sessió ordinària, setmanal i de primera convocatòria que s’escau al dia d’avui. 
 
Hi assisteixen els tinents d’alcalde Srs. Josep Berga i Vayreda, Estanis Vayreda i 
Puigvert, Jordi Alcalde i Gurt, Josep Gelis i Guix, Maria del Mar Roca i Reixach, 
Montserrat Torras i Surroca.   
 
També hi assisteix com a regidor delegat expressament convidat per tal de presentar 
els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part resolutiva 
ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la votació, i 
segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, el Sr. Josep M. 
Coma i Punset. 
 
Hi assisteix com a regidor de l’oposició, el Sr. Josep Guix Feixas. 
 
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera. 
 
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 dóna compte als membres de la Junta de Govern dels actes i reunions a 
les quals ha assistit , des de la sessió delebrada el propasat 16 de maig: 
 
- el mateix dia 16 de maig es va desplaçar a Barcelona per  entrevistar-se amb el Sr. 
ADRIÀ COMELLA, Director del Servei Català de Salut.  
 
- el dia 21 de maig, va signar un protocol de col.laboració per a la implementació del 
projecte esportiu social, adaptat i inclusiu entre la Diputació de Girona, el Consell 
Català de l’Esport de la Generalitat, l’Ajuntament d’Olot, la Federació Catalana de 
Futbol, la Unió Esportiva Olot i la Fundació Unió Esportiva Olot. El Sr Miquel Noguer, 
president de la Diputació de Girona, el Sr. Gerard Figueras, secretari general de 
l’Esport, el Sr. Joan Soteras, president de la FCF, i el Sr. Joan Agustí president de la 
UE Olot varen venir a Olot per firmar aquest document.  
 
- i el dia 23 de maig, es va desplaçar a Madrid per assistir al Judici dels presos polítics 
al Tribunal Suprem.   
 
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 
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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 SANT ROC 
 
Núm. de referència : X2019009822     
 
En relació a l’expedient SBS22019000018 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 SANT ROC amb  NIF: G1704165-8 per un import de 4300 
euros, amb càrrec a la partida 19.160.924.480003 (SUBVENCIONS BARRIS). 
 
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 
200300 1901725021 Despeses 19160  924  480003 4200 SUBVENCIONS BARRIS 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

4.2. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS BARRI ST. MIQUEL 
 
Núm. de referència : X2019012711     
 
En relació a l’expedient SBS22019000062 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 BARRI ST. MIQUEL amb  NIF: G1714595-4 per un import de 
2800 euros, amb càrrec a la partida 19.160.924.480003 (SUBVENCIONS BARRIS). 
 
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. 
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L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1901725022 Despeses 19160  924  480003 2800 SUBVENCIONS BARRIS 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.1. - SUBVENCIÓ ASSOC. FLOR DE FAJOL 2019 
 
Núm. de referència : X2019013119     
 
En relació a l’expedient SIC22019000051 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Subvenció nominativa del pressupost, a l’ 
entitat ASSOCIACIO CULTURAL SARDANISTA FLOR DE FAJOL amb  NIF: 
G1716046-6 per un import de 6000 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  480010 6000 SUBVENCIO ASSOCIACIO  

FLOR DE FAJOL 
400 032 070 065 013 008 
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S’aprova per unanimitat. 
 
6.1. - (IM01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT ACTIVITAT 

EDUCACIÓ EN EL LLEURE 
 
Núm. de referència : X2019013508     
 
En relació a l’expedient SIM22019000005 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d'Educació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat 
ESPLAIS DE LA GARROTXA amb  NIF: G1728397-9 per un import de 14009 euros, 
amb càrrec a la partida SUBVENCIONS JOVENTUT 19 500 326 480022 

 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
6.2. - (IM01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT ACTIVITAT 

EDUCACIÓ EN EL LLEURE 
 
Núm. de referència : X2019013529     
 
En relació a l’expedient SIM22019000006 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d'Educació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat 
MINYONS ESCOLTES I GUIES DE CATALUNYA amb  NIF: G0893197-4 per un 
import de 5855 euros, amb càrrec a la partida 19 500 326 480022 SUBVENCIONS 
JOVENTUT. 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19500  326  480022 14009 SUBVENCIONS JOVENTUT 100 001 001 001 000 000 
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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. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
6.3. - (IM01) ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT ACTIVITAT 

EDUCACIÓ EN EL LLEURE 
 
Núm. de referència : X2019019835     
 
En relació a l’expedient SIM22019000007 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d'Educació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Subvenció nominativa del pressupost, a l’ 
entitat CENTRE EXCURSIONISTA D'OLOT amb  NIF: G1713274-7 per un import de 
3061.75 euros, amb càrrec a la partida SUBVENCIONS JOVENTUT. 

 
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 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19500  326  480022 5855 SUBVENCIONS JOVENTUT 100 001 001 001 000 000 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19500  326  480022 3061.75 SUBVENCIONS JOVENTUT 100 001 001 001 000 000 
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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. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
7.1. - PRORROGAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT 

D'OLOT I LA FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA PER LA CESSIÓ DEL ESPAI 
SITUAT A LA PLAÇA CLARÀ 6. 

 
Núm. de referència : X2019019107     
 
Atès que amb data 23 de febrer de 2016 l’Ajuntament d’Olot i la Fundació Catalunya 
La Pedrera van signar un conveni pel lloguer de l’espai situat a la Plaça Clarà, 6 d’Olot, 
destinat a l’espai Jove Ideal. 
 
Atès que aquest conveni tenia una validesa fins el 31 de desembre de 2018, per això 
es creu necessària la pròrroga fins el 31 de maig de 2019. 
 
En relació a l’expedient ED032019000014 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.- Prorrogar el conveni entre l’Ajuntament d’Olot i la Fundació Catalunya La 
Pedrera pel lloguer de l’espai situat a la Plaça Clarà, 6 d’Olot, destinat a l’espai Jove 
Ideal, fins el 31 de maig de 2019. 
 
Segon.- Aprovar l’addenda d’aquest conveni de 1 de gener de 2019 a 31 de maig de 
2019 que es fixa en la quantitat de 9.075€ corresponent al lloguer de mil cinc-cents 
euros (1.500€/mensuals) més l’IVA corresponent. Amb càrrec a la partida LLOGUERS  
19 500 320 202000 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 99999 9075 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 500 040 999 011 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
8.1. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- PROPOSANT APROVAR EL PLA D'ACTIVITATS 

DEL MONTSACOPA 2019. 
 
Núm. de referència : X2019020138     
 
En data 11 de juny de 2013 s’aproven per Junta de Protecció les Normes específiques 
de l’ús públic i programa d’actuacions d a la reserva natural del Volcà Montsacopa 
(vista la conformitat prèvia per Ple de l’Ajuntament d’Olot del 25 d’abril). 
 
En l’article 8 de les citades normes s’estableix que es realitzarà un Pla anual 
d’activitats que reculli totes aquelles activitats que es realitzin al Montsacopa i que per 
la seva recurrència o planificació es poden preveure amb antelació suficient. Aquest 
Pla inclourà una descripció de l’activitat, l’adequació i congruència de la mateixa a 
l’espai, una quantificació dels accessos amb vehicle que pot suposar, franges horàries 
ocupades, número d’usuaris, i espais i recorreguts utilitzats, així com un calendari de 
realització de les activitats. Per a la redacció del Pla es crearà una comissió del 
Consell de Cooperació del Parc Natural, formada per l’Ajuntament d’Olot, les 
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associacions de veïns de l’àmbit de la Reserva Natural, els propietaris i el Parc Natural 
de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Un cop redactat i abans de la seva aprovació 
formal es consultarà als propietaris i a les entitats del municipi que estiguin 
interessades, que podran fer propostes.  
 
La Junta de Protecció  del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, en data 
10 de maig de 2019, autoritza la proposta del Pla d’activitats del volcà del Montsacopa 
per al 2019, dins el terme municipal d’Olot. 
 
I vist l’expedient IM072019000003 i antecedents corresponents, el regidor delegat  de 
Promoció de la ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Aprovar el pla d’activitats del Montsacopa 2019. 
 
Segon. Sol·licitar que les  actuacions de neteja es programin d’acord amb el calendari 
de les activitats.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
9.1. - PAGAMENT D'UN COMPLEMENT DE NOCTURNITAT AL PERSONAL DE LA 

POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS EL MES D’ABRIL DE 2019 
 
Núm. de referència : X2019018224     
 
Atès els informes del Sergent de la Policia Municipal de data 10 d’Abril i de 07 de Maig 
de 2019. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132019000063 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 d’abril de 2019: 
 
Nom i Cognoms Data Dies Serveis Import (€) 

**** Abril 2019 7 Nocturnitat 126,00 
**** Abril 2019 3 Nocturnitat 54,00 
**** Abril 2019 7 Nocturnitat 126,00 
**** Abril 2019 7 Nocturnitat 126,00 
**** Abril 2019 7 Nocturnitat 126,00 
**** Abril 2019 2 Nocturnitat 36,00 
**** Abril 2019 7 Nocturnitat 126,00 
**** Abril 2019 7 Nocturnitat 126,00 
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**** Abril 2019 7 Nocturnitat 126,00 
**** Abril 2019 7 Nocturnitat 126,00 
**** Abril 2019 7 Nocturnitat 126,00 
**** Abril 2019 2 Nocturnitat 36,00 
**** Abril 2019 7 Nocturnitat 126,00 
**** Abril 2019 7 Nocturnitat 126,00 
**** Abril 2019 6 Nocturnitat 108,00 
**** Abril 2019 2 Nocturnitat 36,00 
**** Abril 2019 7 Nocturnitat 126,00 
**** Abril 2019 7 Nocturnitat 126,00 
**** Abril 2019 5 Nocturnitat 90,00 
**** Abril 2019 3 Nocturnitat 54,00 
**** Abril 2019 9 Nocturnitat 162,00 
**** Abril 2019 7 Nocturnitat 126,00 
**** Abril 2019 2 Nocturnitat 36,00 

TOTAL    2.376,00 € 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 19180  132  121031 2376.00 ALTRES COMPLEMENTS  

NOCTURNITAT SEGURETAT 
180 008 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.2. - PAGAMENT PAGA EXTRAORDINÀRIA PER JORNADES DE NIT AL 
PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONENT AL PERÍODE GENER 

A ABRIL DE 2019 
 
Núm. de referència : X2019020033     
 
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. 
 
Atès l’informe del Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal de data 10 d’abril de 
2019. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132019000064 i antecedents corresponents, l’alcalde, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Pagament de la paga extraordinària per les jornades de nit al Sr. Meliton Muro Rueda, 
agent de la Policia Municipal pels serveis realitzats des del mes de gener fins al abril 
de 2019: 
 

Nom i Cognoms Data Nits Serveis Import (€) 

**** Gener – Abril 19 21 Paga extraordinària Estiu 19      28,35 € 

TOTAL   21   28,35 € 

 

Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a la partida: 
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Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 19180  132  121031 28.35 ALTRES COMPLEMENTS  

NOCTURNITAT SEGURETAT 
180 008 999 999 999 999 

 
Tercer.- En cap cas, les quantitats assignades com a complement de nocturnitat, 
durant un període de temps, originarà cap dret individual respecte a les variacions o 
apreciacions corresponents a períodes successius. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.3.1 - PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL AL PERSONAL DE LA 
POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS EL MES D’ABRIL DE 2019 

 
Núm. de referència : X2019020101     
 
Atès l’informe del Sergent de la Policia Municipal de data 07 de maig de 2019. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132019000066 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 d’abril de 
2019. 
 

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

****   
14/04/2019 ACTE ESPORTIU 3 67,50 € 

   
****   
14/04/2019 ACTE ESPORTIU 3 67,50 € 
   
**** 3  
14/04/2019 ACTE ESPORTIU  67,50 € 

TOTAL  202,50 € 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:  
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 19180  132  13001 202.50 HORES EXTRAORDINARIES  

SEGURETAT 
180 008 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

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

D’ABRIL DE 2019 
 
Núm. de referència : X2019020051     
 
Vist l’expedient administratiu RH132019000065 i antecedents corresponents i atès 
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l’informe NI022019000701 de data 07 de maig 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 d’abril de 2019: 
 

Cognoms i Nom Data Tipus 
servei 

Brigada Hores  Import 

****   ESCOLES 
Supervisor 

24,00 537,00€ 

Eleccions. De 7:00h a 13:00h. 
Muntatge de la infraestructura 
i material 

27/04/19 S. Diürn 
Festiu 

 6,00 135,00 € 

Eleccions. De 7:00h  A 22:00h 
l. Control i desmuntatge 
electoral 

28/04/19 S. Diürn 
Festiu 

 15,00 337,50 € 

Eleccions. De 22:00h a 
01:00h. Desmuntatges 
eleccions. 

29/04/19 S. 
Nocturn 

 3,00 64,50 € 

TOTAL    24,00 537,00€ 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 19142  1522 13001 537.00 HORES EXTRAORDINARIES 

BRIGADA EDIFICIS1 
142 002 999 999 999 999 

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

LES OFICINES PELS SERVEIS EXTRAORDINARIS REALITZATS I/O 
PRESENTATS EL MES D’ABRIL DE 2019 

 
Núm. de referència : X2019018210     
 
En relació a l’expedient RH132019000062 i antecedents corresponents, i atès els vist-
i-plau de la cap de Recursos Humans, de la cap de l’Oficina de l’Atenció al Ciutadà, del 
cap de l’àrea d’Urbanisme i Infraestructures, del cap de l’ Àrea d’Esports, de la cap de 
l’àrea de Secretaria, 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 i/o presentats 
durant el mes d’abril de 2019: 
 
 

Nom i Cognoms Subàrea Data Serveis 
 Núm/  
hores 

 Import 
€ 

**** 
Progrés 
Econòmic 

22/04/19 

Muntatge i 
Desmuntatge Mercat 
Setmanat 

3.5 h 108,50 € 

**** Progrés 
Econòmic 

06/04/19 
Coordinació sortida 
Trailwalker 2019 

3 h 93,00 € 

**** Progrés 09/02/19 Coordinació i 1 h 31,00 € 
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Econòmic assentament Mercat 
Olot Antic 

**** Progrés 
Econòmic 09/03/19 

Control i gestió 
creperia carnaval 
2019 

0.75 h 23,25 € 

**** 
Urbanisme 

1,3,8,10,15,24 
i 29/04/19 

Suport administratiu 
Ciutat de Detalls 

7 h 147,70 € 

**** 
Urbanisme 

15,17,23,24,29 
i 30/04/19 

Tramitació 
expedients 

14 h 295,40 € 

**** 
Secretaria Març i Abril 

Confecció actes i ple 
i preparació 
eleccions 

18 h 379,80 € 

**** 
Secretaria Març i Abril 

Volum tasques a 
realitzar 

45 h 
1.219,50 

€ 
**** 

Esports Varis Març 

Tramitació 
expedients 
subvencions 

16 h 307,20 € 

**** OAC 13/04/19 Casament 3 h 59,40 € 
**** Urbanisme 27/04/19 Casament 1 42,45 € 
**** Recursos 

Humans 
3,9 i 10/04/19 

Entrada històrics 
personal al EPSILON 

8 h 168,80 € 

**** Recursos 
Humans 

3,9 i 10/04/19 Entrada històrics 
personal al EPSILON 

4 h 76,80 € 

TOTAL      
2.953,00

€ 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:  
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 19200  4311 13001 93.00 HORES EXTRAORDINARIES  

DINAMIG FIRES 
200 009 999 999 999 999 

0  Despeses 19200  4313 13001 108.50 HORES EXTRAORDINARIES DINAMIG 
MERCAT 

200 009 999 999 999 999 

0  Despeses 19200  430  13001 54.25 HORES EXTRAORDINARIES  
DINAMIG ADM. GRAL 

200 009 999 999 999 999 

0  Despeses 19140  151  13001 443.10 HORES EXTRAORDINARIES  
URBANISME 

140 001 999 999 999 999 

0  Despeses 19140  150  13001 42.45 HORES EXTRAORDINARIES  
URBANISME ADM.GRAL. 

140 001 999 999 999 999 

0  Despeses 19130  920  13001 1599.30 HORES EXTRAORDINARIES  
ADMINISTRACIO GENERAL 

130 001 999 999 999 999 

0  Despeses 19130  920  13001 307.20 HORES EXTRAORDINARIES  
ADMINISTRACIO GENERAL 

130 059 999 999 999 999 

0  Despeses 19121  925  13001 59.40 HORES EXTRAORDINARIES  
OAC 

130 001 999 999 999 999 

0  Despeses 19130  920  13001 245.60 HORES EXTRAORDINARIES  
ADMINISTRACIO GENERAL 

110 001 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

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

DE 2019 
 
Núm. de referència : X2019018185     
 
Atès l’informe del director de l’àrea d’Infraestructura i Urbanisme de data 08 de maig 
de 2019 amb número d’expedient NI022019000709, l’informe del cap d’àrea 
d’Informàtica de data 06 de maig de 2019 amb número d’expedient NI022019000693, i 
l’informe del director tècnic de la Brigada Municipal de data 08 de maig de 2019 amb 
número d’expedient NI022019000700. 
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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 RH132019000061 i antecedents corresponents, l’Alcalde, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Pagament d’un complement en concepte de reten al personal de la Brigada 
Municipal, d’informàtica i dels serveis tècnics d’urbanisme que es relaciona a 
continuació pels serveis de reten realitzats durant el mes d’abril de 2019: 
 
 
 

Nom i Cognoms Servei 

R
et

en
 

se
tm

an
a

 

S
o

rt
id

a 
re

te
n

 
la

b
o

ra
b

le
 

S
o

rt
id

a 
re

te
n

 
fe

st
iu

 
S

o
rt

id
a 

re
te

n
 

a
ct

e
 

p
ro

g
ra

m
at

 

Import (€) 

**** Infra. i 
Urbanisme 

1 
- 

- 
- 135,00 

**** Infra. i 
Urbanisme 

1 
- 

- 
- 135,00 

**** Infra. i 
Urbanisme 

1 
- 

- 
- 135,00 

**** Infra. i 
Urbanisme 

1 
- 

- 
- 135,00 

**** Informàtica 1 - - - 135,00 

**** Informàtica 1 1 - - 190,00 

**** Informàtica 2 - - - 270,00 

**** Informàtica 1 - - - 135,00 

**** Brigada 1 1 - - 190,00 

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

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

**** Brigada 1 1 - - 190,00 
**** Brigada 1 - - - 135,00 

TOTAL      2.055,00€ 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 19120  491  15300 730.00 RETENS INFORMATICA 120 001 999 999 999 999 
0  Despeses 19140  134  15300 135.00 RETENS MOBILITAT 140 001 999 999 999 999 
0  Despeses 19140  160  15300 135.00 RETENS CLAVEGUERAM 140 001 999 999 999 999 
0  Despeses 19140  165  15300 135.00 RETENS ENLLUMENAT 140 001 999 999 999 999 
0  Despeses 19140  151  15300 135.00 RETENS URBANISME 140 001 999 999 999 999 
0  Despeses 19142  165  15300 785.00 RETENS ENLLUMENAT  

BRIGADA 
142 002 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.1. - APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU 
PER A LA COBERTURA D'UN LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A MITJÀ/NA 

ADSCRIT A SECRETARIA, MITJANÇANT CONCURS DE MOBILITAT INTERNA 
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Núm. de referència: X2019020220     
 
Vist l’expedient administratiu, antecedents corresponents i atès que la senyora Anna 
Castany Angelats, tècnica mitjana adscrita al negociat de Contractació, Compres i 
Concessions, ha presentat una instància comunicant la seva intenció de deixar el lloc de 
treball que ve ocupant al Departament de Contractació com a conseqüència d’haver 
sol·licitat el seu reingrés a l’Ajuntament de Girona. 
 
Atès que la senyora Castany té subscrit amb l’Ajuntament d’Olot un contracte laboral 
temporal de relleu i que un cop l’empleada causi baixa a l’empresa, la Corporació està 
obligada a continuar el contracte de relleu amb la incorporació d’un nou empleat o 
empleada rellevista. 
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot té la voluntat de fomentar la mobilitat del personal laboral fix i 
del personal funcionari de carrera i té la necessitat de proveir temporalment el lloc de 
treball de tècnica mitjana adscrita a Secretaria, negociat de Contractació, Compres i 
Concessions. 
 
En relació a l’expedient RH122019000016, l’Alcalde, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu mitjançant concurs de 
mobilitat interna del personal laboral fix o del personal funcionari de carrera de 
l’Ajuntament d’Olot per a la cobertura temporal del lloc de treball de tècnica mitjana, grup 
A2, adscrit a Secretaria, negociat de Contractació, Compres i Concessions.  
 
Segon.- Publicar al tauler d’anuncis de la pàgina web de l’Ajuntament d’Olot (seu 
electrònica – tauler d’edictes i convocatòries de personal). 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. OBRES 
 

11.1. - APROVACIÓ EXPEDIENT, APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR  LA CONTRACTACIÓ DE 
LES OBRES DE RECOBRIMENT AMB MESCLA BITUMINOSA SONOREDUCTORA 

A L'AVINGUDA SANT JORDI, EL CARRER PORTBOU I EL CARRER 
ZAMENHOFF; I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ. 

 
Núm. de referència : X2019020397    
 

Tipus contracte OB D'OBRES 
Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 
Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

  
Vista la necessitat de contractar les obres del projecte “Recobriment amb mescla 
bituminosa sonoreductora a l’avinguda Sant Jordi, el carrer Portbou  i el carrer 
Zamenhof”, segons informe tècnic emès pel Cap de l’Àrea d’Infraestructura, 
Urbanisme i Brigada de l’Ajuntament d’Olot. 
 
L’objecte del contracte és l’execució de les obres del projecte “Recobriment amb 
mescla bituminosa sonoreductora a l’avinguda Sant Jordi, el carrer Portbou  i el carrer 
Zamenhof” , segons el Projecte redactat pels Serveis Tècnics Municipals, i aprovat per 
acord de la Junta de Govern Local de data 9 de maig de 2019. 
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El pressupost base de licitació ascendeix a 245.106,74€ (IVA exclòs), més 51.472,42 
en concepte d’IVA, calculat al 21%.  
 
Pel que fa a la durada del contracte, s'estableix un termini màxim de 3 setmanes, a 
comptar del dia següent a la signatura de l’acta de comprovació de replanteig. 
 
Als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat del contracte 
subjecte a licitació, el valor estimat del mateix ascendeix a  245.106,74€, IVA exclòs. 
 
Aquest contracte no està subjecte a regulació harmonitzada. 
 
A l'expedient hi consta el plec de clàusules administratives particulars, el projecte 
d’obres aprovat per acord de la Junta de Govern Local de data 9 de maig de 2019, i 
demés documentació prevista a l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre del 
2017 (LCSP). 
 

Atès que aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu d’obres d’acord 
amb el previst als articles 25 i 13 de la LCSP .  
 

Atès que el procediment a seguir per a l'adjudicació del contracte és l'obert simplificat,  
atenent a diversos criteris de valoració, en virtut dels articles  131, 145,146  i 159 de la 
LCSP, i que la tramitació de l’expedient serà la ordinària, de conformitat amb els 
articles 116 i següents de la LCSP.  
 

De conformitat amb els articles  28 i 116 de la LCSP 
 
De conformitat amb els articles 117, i 122  de la LCSP 
 
Vist l’acord d’acceptació  de la subvenció atorgada pel Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (amb clau 2019OP042), relativa al 
finançament del Projecte esmentat. 
 

Atès que d’acord amb la informació d’Intervenció hi ha crèdit suficient a la partida 
consignada. 
 

Examinada la documentació que consta a l’expedient, vist l’informe de la Secretària i 
de conformitat amb allò establert a la Disposició Addicional Segona de la LCSP. 
 

De conformitat amb el decret de l'Alcaldia de 2 de juliol de 2015 de delegació de 
competències, la competència per a l'aprovació d'aquest acord està delegada a la 
Junta de Govern Local.   
 

Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la 
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret de data 23 
d’octubre de 2017. 
 
I vist l’expedient administratiu nùm.  CCS12019000013 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- INICIAR l'expedient de contractació de les obres del projecte “Recobriment 
amb mescla bituminosa sonoreductora a l’avinguda Sant Jordi, el carrer Portbou  i el 
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carrer Zamenhof”. 
 

Segon.- APROVAR l'expedient de contractació administrativa de les obres del projecte 
“Recobriment amb mescla bituminosa sonoreductora a l’avinguda Sant Jordi, el carrer 
Portbou  i el carrer Zamenhof”, amb un import màxim de licitació de  dos-cents 
quaranta-cinc mil cent sis euros amb setanta-quatre cèntims (245.106,74 €), IVA 
exclòs.  
 

L'import total de la despesa ascendeix a 296.579,16€, IVA inclòs. Aquest import es 
desglossa en 245.106,74 € de pressupost net, més 51.472,42€ en concepte d'IVA 
calculat al tipus del 21%. 
 

Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la 
contractació de les obres del projecte “Recobriment amb mescla bituminosa 
sonoreductora a l’avinguda Sant Jordi, el carrer Portbou  i el carrer Zamenhof”. 
 

Quart.- APROVAR la despesa de la present contractació que es finançarà amb càrrec 
a la següent partida del pressupost municipal:  
 

2019.140.1532.61924 “pavimentació avingunda Sant Jordi” 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200  Despeses 19140  1532 61924 296579.16 PAV. AV.SANT JORDI 

(PORTBOU I ZAMENHOF)  
PR19(6,5) 

100 001 001 001 000 000 

 

Cinquè.- CONVOCAR la licitació i tramitar l'expedient de contractació de les obres del 
projecte “Recobriment amb mescla bituminosa sonoreductora a l’avinguda Sant Jordi, 
el carrer Portbou  i el carrer Zamenhof”, que es tramitarà pel procediment obert 
simplificat i procedir a la publicació de l’anunci de licitació en el Perfil del Contractant 
de conformitat amb els articles 117 i 135 de la LCSP. 
 
Sisè.- Delegar a l’Alcaldia la competència per aprovar tors els actes de tràmit que 
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a 
la seva definitiva finalització o resolució, d’acord amb el previst als articles 9 i 12 de la 
Llei 40/205, d’1 d’octubre, de Règim del Sector Públic, i l’article 11 de la Llei 26/2010, 
de 3 d’agost , de Règim Jurídic de Procediment de les Administracions Públiques de 
Catalunya.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.2. - ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE DE CONSERVACIÓ I 
MILLORA DE LA INFRAESTRUCTURA VIÀRIA A DIVERSOS CARRERS DE LA 

CIUTAT, ANY 2019: FASE 1 ETAPA A. 
 
Núm. de referència : X2019005398     
 
Tipus Contracte OB D'OBRES 
Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 
Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

 
Antecedents 
 
Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 4 d’abril de 2019, 
es va aprovar el “Projecte  de modificació del desglossat per fases del projecte de 
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conservació i millora de la infraestructura viària a diversos carrers de la Ciutat 
corresponent a l’any 2019”. 
  
Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 11 d’abril de 
2019, s’aprovà l’expedient de contractació administrativa i el Plec de clàusules 
administratives Particulars reguladores del contracte de les “obres de conservació i 
millora de la infraestructura viària a diversos carrers de la Ciutat, any 2019 (Fase 1 
Etapa A)”, mitjançant procediment obert simplificat, amb un pressupost de licitació de 
cent quaranta-sis mil quatre-cents trenta-sis euros amb seixanta-nou cèntims 
(146.436,69 €)  IVA exclòs,  i  cent setanta-set mil cent vuitanta-vuit euros amb trenta-
nou cèntims (177.188,39 €) IVA inclòs. 
 
En data 2 de maig 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.- AGLOMERATS GIRONA, SA  
2.- JOSEP VILANOVA, SA 
 
En data  6  de maig de 2019 es reuneix la Mesa de Contractació en acte públic, 
procedint a l’obertura del sobre únic, i la Mesa sol·licita als Serveis Tècnics de l’àrea 
d’Infraestructures i Obra Pública que procedeixin  a la valoració de les proposicions 
presentades d’acord amb els criteris d’adjudicació establerts a la clàusula 18 del plec 
de clàusules administratives particulars.  
 
 De conformitat amb l’informe de valoració de les ofertes presentades  emès, en data 8 
de maig de 2019,  pel Cap de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Brigada , la Mesa 
de Contractació en reunió celebrada el dia 9 de maig de 2019 acorda elevar a la Junta 
de Govern Local  la proposta d’adjudicació del contracte de les “obres de conservació i 
millora de la infraestructura viària a diversos carrers de la Ciutat, any 2019 (Fase 1 
Etapa A) “ a l’empresa “AGLOMERATS GIRONA,SA” pel preu de 124.471,19 €  (IVA 
exclòs). 
 
La Mesa de Contractació en data 9 de maig de 2019 requereix a l’empresa 
AGLOMERATS GIRONA,SA, la presentació de la documentació justificativa d’estar al 
corrent de pagament de l’IAE i d’haver constituït la  garantia definitiva d’import 
6.223,56 €. 
 
Atès que l’empresa AGLOMERATS GIRONA, SA, presentà la documentació requerida 
dins del termini atorgat a l’efecte (Registre d’Entrada núm. E2019009981 de 
16/05/2019). 
 
De conformitat amb l’article 151 de la LCSP 
 
D’acord amb els antecedents i de conformitat amb el punt 1 de la Disposició Addicional 
2a.  
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. 
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I vist l’expedient administratiu núm. CCS12019000003, com a regidora delegada 
d’Organització, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següent acord: 
 
Primer.- ADJUDICAR el contracte de les “Obres de conservació i millora de la 
infraestructura viària a diversos carrers de la Ciutat, any 2019 (Fase 1, Etapa A) , a 
favor de l’empresa AGLOMERATS GIRONA,SA  ,  amb NIF. A17207168 pel preu de 
CENT CINQUANTA MIL  SIS-CENTS DEU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS 
(150.610,14 €), IVA inclòs, que es desglossa en: 
CENT VINT-I-QUATRE MIL  QUATRE-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB DINOU 
CÈNTIMS (124.471,19 €)  + IVA:  VINT-I-SIS MIL CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB 
NORANTA-CINC CÈNTIMS (26.138,95 €).   
 
Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de 
clàusules administratives particulars reguladores de la contractació, aprovat per la 
Junta de Govern Local de data 11 d’abril de 2019; al projecte aprovat per acord de la 
Junta de Govern Local de data 4 d’abril de 2019; així com amb l’oferta presentada per 
l’adjudicatari. 
Les característiques i avantatges de l’oferta adjudicatària respecte de l’altra oferta 
presentada, queden acreditades e l’acta valoració efectuada per la Mesa de 
Contractació, en sessió celebrada en data 9 de maig de 2019. 
Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en 
el Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Tercer.- Aprovar i disposar la despesa per import de 150.610,14 € amb càrrec a la 
partida núm. 19.140.1532.61919 “paviments i voreres via pública 2019” del pressupost 
municipal. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200 1901967 Despeses 19.140.1532.61919 150610.14 PLA DE PAVIMENTS I VORERES 

VIA PUBLICA (PR19) 
100 001 001 001 000 000 

200200 1901967 Despeses 19140  1532 61919 -26578.25 PLA DE PAVIMENTS I VORERES  
VIA PUBLICA 2019 (PR19) 

100 001 001 001 000 000 

 
Quart.- El termini d’execució de les obres és de un  1,47 mesos, a comptar des del dia 
següent a la signatura de l’acta de comprovació del replanteig i el termini de garantía 
serà de 2,5 anys.  
 
Cinquè.-  La direcció de les obres anirà a càrrec del cap de l’Àrea d’Infraestructura i 
obra Pública,  senyor Ramon Prat Molas.  La coordinació de seguretat i salut anirà a 
càrrec de l’arquitecte tècnic municipal, senyor Xevi Canal Molas. 
 
Sisè.- Nomenar responsable del contracte al Sr. Ramon Prat Molas. 
 
Setè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta de licitadors que han 
participat a la licitació  i es publicarà en el Perfil del Contractant, de conformitat amb 
l’article 151.1 de la LCSP. 
  
Vuitè.- La formalització del contracte haurà d’efectuar-se en el termini màxim de 15 
dies hàbils següents a aquell en què es realitzi la notificació de l’adjudicació als 
licitadors.  
 
Novè.- 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. 
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11.3. - OBRES D'ARRANJAMENT DEL COL·LECTOR  I LA CALÇADA DELS 

PISOS "GARROTXA" 
 
Núm. de referència : X2019017948     
 
Tipus de Contracte: OB D'OBRES 
Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 
Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 
 
Primer.- Atès que és necessari executar les obres d’arranjament del col·lector i la 
calçada dels pisos “Garrotxa”,  com es desprèn de l’informe de data 6 de maig de 
2019, emès pel Sr. Xevi Canal Molas, tècnic de l’Àrea de Territori. 
 
Segon.- Atès que es tracta d’una obra amb una unitat funcional. 
 
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per executar l’obres 
d’arranjament del col·lector i la  calçada dels pisos “Garrotxa”: 
 
-Pere Boada Comas,SL 
-Josep Carreras Vila, SL 
-Serveis i Gestió Globals Banyoles, SL 
 
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per 
l’empresa PERE BOADA COMAS, SL,  per haver presentat l’oferta més econòmica. 
 
Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles 
generals de contractació. 
 
Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa PERE BOADA COMAS, SL i atès que 
aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació 
objecte del contracte. 
 
Fonament jurídic 
 
La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP) i correspon a la modalitat d’obres regulada a l’article 13 de la mateixa. 
 
Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de 
l’expedient administratiu. 
 
Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació. 
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les 
delegacions efectuades pel cartipàs municipal. 
 
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012019000230 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
Primer.-  Aprovar l’informe emès pel Sr. Xevi Canal Molas, tècnic de l’Àrea de Territori, 
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de data 6 de maig de 2019, en el que es motiven les necessitats de contractar. 
 
Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a 
favor de l’empresa PERE BOADA COMAS, SL, amb NIF núm.B17320268, el 
contracte menor de les obres d’arranjament del col·lector i de la calçada dels pisos 
“Garrotxa”, pel preu de deu mil set-cents deu euros amb seixanta-vuit cèntims 
(10.710,68 €), IVA inclòs. 
L’esmentat preu es desglossa en vuit mil vuit-cents cinquanta-un euros amb vuitanta 
cèntims (8.851,80 €) de pressupost net i mil vuit-cents cinquanta-vuit euros amb 
vjuitanta-vuit cèntims (1.858.88 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 % 
 
Tercer.- El termini d’execució de les obres serà de 15 dies a comptar des de la data de 
recepció de la notificació de l’adjudicació. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 10.710,68 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida 19.140.160.61906 “actuacions clavegueram” del Pressupost 
municipal. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19140  160  61906 10710.68 ACTUACIONS CLAVEGUERAM  

(PR19-40.000) 
100 001 001 001 000 000 

 
Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i adjuntarà 
una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número 
d’expedient CC012019000230 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a  les empreses: “Pere Boada Comas, SL”; “Josep 
Carreras Vila, SL”; “ Serveis i Gestió Global Banyoles, SL”.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SERVEIS 
 
11.4. - SERVEIS ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER ASSESSORAMENT I SUPORT EN 
DEFINICIÓ LICITACIÓ SUBMINISTRAMENT DELS SISTEMES D'INFORMACIÓ DE 

L'AJUNTAMENT 
 
Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 
Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 
Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Núm. de referència : X2019018936     
 
Antecedents 
 
Primer.- Atès que l’Ajuntament d’Olot ha de procedir a la renovació dels sistemes 
d’informació en el centre de procés de dades. Aquesta contractació ha de servir per 
millorar les prestacions, velocitat i capacitat d’emmagatzematge dels sistemes 
d’informació. És per aquest motiu que es requereix contractar els serveis 
d’assessorament tècnic necessari per portar a terme dita renovació, com es desprèn 
de l’informe de data 13 de maig de 2019, emès pel Sr. Joan Prat i Espuña, 
Responsable del Departament d’Informàtica i Noves Tecnologies. 
 
Segon.-  Atès que es tracta d’un servei esporàdic i puntual. 
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Tercer.- Atès que s’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar 
aquest servei: 
 
- IPNET CENTRALIZED SOLUTIONS SLU 
- JUAN CARLES RODRIGUEZ GAZALLO 
- ACTUALTIC SL 
 
Quart.- Atès que han presentat pressupost totes tres empreses dins el termini establert 
i d’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per l’empresa 
ACTUALTIC SL per haver presentat l’oferta més favorable. 
 
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 ACTUALTIC 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. 
 
Setè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa ACTUALTIC 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: CC012019000234 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.-  Aprovar l’informe emès pel Sr. Joan Prat i Espuña, Responsable del 
Departament d’Informàtica i Noves Tecnologies, de data 13 de maig de 2019, en el 
que es motiven les necessitats de contractar. 
 
Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a 
favor de l’empresa ACTUALTIC SL, amb NIF. B66131368, el contracte menor dels 
serveis d’assistència tècnica necessària per a l’assessorament i suport en la 
definició i el procés de licitació del subministrament dels sistemes d’informació 
de l’Ajuntament d’Olot, pel preu de onze mil tres-cents seixanta-quatre euros amb 
trenta-dos cèntims (11.364,32 €), IVA inclòs. 
 
L’esmentat preu es desglossa en nou mil tres-cents noranta-dos euros (9.392 €) de 
pressupost net i mil nou-cents setanta-dos euros amb trenta-dos cèntims (1.972,32 €) 
d’IVA calculat amb un tipus del 21%. 
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Tercer.- El termini màxim per a l’execució dels serveis serà de 12 mesos, a comptar 
de l’adjudicació del contracte. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 11.364,32 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida del pressupost municipal: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19120  491  220020 11364.32 MANTENIMENT I SUPORT 

 INFORMATIC 
120 001 999 001 000 000 

 
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 CC012019000234. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.5. - REVISIÓ PREU ARRENDAMENT D'UNA NAU INDUSTRIAL PER PART DE 
L'AJUNTAMENT D'OLOT AMB DESTÍ A MAGATZEM DE LES ENTITATS 

CULTURALS D'OLOT 
 
Núm. de referència : X2016003952     
 
La Junta de Govern Local de data 12 de maig de 2016 va adjudicar  al Sr. Sebastià 
Cros  Tubert i la Sra. Carme Nogué Costa l’arrendament d’una nau industrial ubicada 
al carrer Terrassa, núm. 5 amb destí a magatzem de les Entitats Culturals d’Olot,  amb 
una durada de 10 anys,  amb efectes del dia 16 de maig de 2016 per un import de 
1.8000 €/mes + IVA.  
 
D’acord amb el que s’estableix en la clàusula 11 del PCAP  que regula l’arrendament  
esmentat, el preu es revisarà anualment d’acord amb l’IPC i no pot superar el 85%de 
variació experimentada per l’índex adoptat.  
Atès que l’IPC a abril de 2019 es fixa en 1,5%, la revisió de preus a aplicar és del 
1,275%. 
 
Atès que la Junta de Govern Local de data 20 de setembre de 2018  va aprovar el 
canvi de nom de l’arrendament a favor de la comunitat de béns “Casamitjana Cros, 
CB” amb NIF. E55329882. 
 
I vist  l’expedient CCS12016000004 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Organització, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
  
Primer.- Fixar en MIL VUIT-CENTS VUITANTA EUROS AMB SETANTA-CINC 
CÈNTIMS (1.880,75 €) + IVA, i amb efectes del dia 16 de maig de 12019, el preu 
mensual de l’arrendament d’una nau industrial ubicada al carrer Terrassa, núm. 5 per 
a la seva utilització com a magatzem de les Entitats Culturals d’Olot, la propietat de la 
qual és de la comunitat de béns “CASAMITJANA CROS, CB” amb NIF E55329882. 
 
Segon.- Aprovar la revisió de preus corresponents a  vint-i-tres euros amb seixanta-
vuit cèntims (23,68 €) /mensuals  + IVA. 
 
Tercer.- Aprovar i disposar la despesa corresponent a la revisió del lloguer (16 de maig 
a 31 de desembre de 2019) per un import de DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB 
NORANTA CÈNTIMS (214,90 €) , amb càrrec a la partida núm. 19.130.202000 
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“lloguers” del Pressupost Municipal.  
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 19.130.920.202000 214,90 LLOGUERS       
            
 

Quart.- “Casamitjana Cros, CB” lliurarà a aquest Ajuntament el rebut corresponent.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
11.6. - REVISIÓ PREU ARRENDAMENT INSTAL·LACIONS DE LA PISCIFACTORIA 

DEL "MOLÍ DE LES FONTS" 
 
Núm. de referència : X2019020190     
 
En data 6 de maig de 2007 es va signar el contracte entre aquest Ajuntament i la Sra. 
Montserrat Mas Hostench, d’arrendament de part de les instal·lacions de piscifactoria 
del Molí de les Fonts per a la seva utilització com a viver d’espècies com els crancs de 
riu; i per un termini de 5 anys  amb efectes del dia 1 de maig de 2004. 
 
La Junta de Govern Local de data 9 d’abril de 2008 va ampliar el contracte esmentat i 
va fixar el termini fins a 30 d’abril de 20105. 
 
La Junta de Govern Local de data 28 de maig de 2015 va prorrogar el contracte per un 
termini de 10 anys  amb efectes del dia 1 de maig de 2015. 
 
Atès que la renda s’ha d’actualitzar anualment d’acord amb l’IPC i que aquest a abril 
de 2019 es fixa en un 1,5% i vist l’expedient administratiu núm: CC012019000251 i 
antecedents corresponents, la regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta 
de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Actualitzar, d’acord amb l’IPC (1,5%), el preu del contracte d’arrendament de 
part de les instal·lacions de la piscifactoria  del “Molí de les Fonts” per a la seva 
utilització com a viver d’espècies, la propietat de la qual és la Sra.  MONTSERRAT 
MAS HOSTENCH, amb NIF ****. 
 
Segon.- Fixar el preu de l’arrendament  (juny 2019-juny 2020)  en MIL CINC-CENTS 
SEIXANTA-SET EUROS (1.567 €)/ semestre + IVA. 
La regularització dels mesos de maig i juny de 2019 és de : 56,05 € (IVA incl``os), 
corresponent a 23,16 €/mes + IVA x 2 mesos). 
 
Tercer.- Aprovar i disposar la despesa per a 2019 (1 de juliol a 31 de desembre i 
regularització dels mesos de maig i juny) és de : MIL SIS-CENTS TRETZE EUROS 
AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS (1.613,32 €) + IVA: TRES-CENTS TRENTA-VUIT 
EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS (338,80 €), que es pagaran amb càrrec a la 
partida núm. 19.130.920.202000 “lloguers” del Pressupost Municipal  
  
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19130  920  202000 1952.12 LLOGUERS 100 001 001 001 000 000 

 
Quart.- MONTSERRAT MAS HOSTENCH adjuntarà una còpia d’aquest acord a la 
factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012019000251 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.7. - PRÒRROGA ARRENDAMENT LOCAL DE L'AVINGUDA XILE , NÚM. 6 
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Núm. de referència : X2019020324     
 
La Junta de Govern local de data 24 de març de 2010 va autoritzar el canvi de nom del 
contracte d’arrendament del local situat a l’avinguda Xile, núm. 6 destinat a magatzem 
de la Brigada Municipal, a favor de la companyia mercantil “Vallvella Finques, SL”. 
 
Atesa la clàusula  segona del contracte relativa a la pròrroga del contracte. 
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012019000254 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.-  Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia  1 de juny de 2019, el 
contracte subscrit amb l’empresa VALLVELLA FINQUES SL, amb NIF B55049654, 
per a l’arrendament del local de l’avinguda Xile, núm. 6 d’aquesta Ciutat i destinat a 
magatzem de la Brigada Municipal; pel preu mensual de 902,57 € + IVA.  
 
Segon.- Aprovar i disposar la despesa corresponent als mesos de juny a desembre de 
2019, per un import de set mil sis-cents quaranta-quatre euros amb setanta-set 
cèntims (7.644,77 €); amb càrrec a la partida núm. 19.130.920.202000 “lloguers” del 
Pressupost Municipal. 
 
El preu esmentat es desglossa en sis mil tres-cents disset euros amb noranta-nou 
cèntims (6.317,99 €) de preu net  i mil tres-cents vint-i-sis euros amb setanta-vuit 
cèntims (1.326,18 €) d’IVA al tipus del 21%.€.  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19130  920  202000 7644.77 LLOGUERS 100 001 001 001 000 000 
 

Tercer.- El preu mensual del lloguer (902,57 € + IVA) es veurà incrementat amb l’IPC 
corresponent al mes de  maig de 2019; d’acord amb el que s’estableix a la clàusula  
tercera del contracte. 
 
Quart.- “Vallvella Finques, SL” presentarà el corresponent rebut mensual al 
departament de comptabilitat i pressupostos d’aquest Ajuntament.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.8. - APROVACIÓ ESTAT D'EXECUCIÓ I PROPOSTES D'INCLUSIÓ D'OBRES 
EN EL PROGRAMA D'INVERSIONS DEL SERVEI D'AIGUA 2009-2029. ANY 11. 

ABRIL 2019 
 
Núm. de referència : X2019020483     
 
Atès l’informe del Cap de l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Brigada de daga 9 de 
maig de 2019 en relació a l’estat d’execució i a les obres del programa d’inversions del 
servei d’aigua 2009-2029. Any 11. Abril 2019, i vist l’expedient administratiu núm: 
CC012019000256 i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-  Aprovar un nou programa d’obres d’inversió en la xarxa d’aigua i ordenar la 
seva execució a SOREA, SA, amb NIF A08146367, consistents en: 

 

A) Obres amb càrrec al fons de reposició de la tarifa: 
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 Pressupost 
- MILLORA XARXA DE BATET, TRAM CANONADA PUJADA A BATET 
ZONA CAN VERGÉS, sobre 85 metres de canonada motivat per 
múltiples avaries en el tram amb pèrdua d’aigua 8.217,37 € 
- INSTAL.LACIÓ DE COMPTADOR EN ESCOMESA EXISTENT A 16 
FONTS MUNICIPALS, amb la finalitat de registrar el consum que 
actualment no té control 7.369,40 € 
- XARXA AFECTADA PLA DE'ASFALTS 2019, amb la finalitat de canviar 
trams existents sota calçada amb avaries i pèrdua d’aigua 

 
61.996,52 € 

 

B) A fons perdut, no hi ha noves propostes. 

 

Segon.- Donar comptes al Govern Municipal de l’estat d’execució del pla 

d’inversions de la xarxa d’aigua 2009-2029, fins a data informe: 

A) Obres executades des del darrer informe fins ara: 

  Import Executat 
- NOU DIPOSIT A LA ZONA BAIXA DE 5.000 M3.     590.757,12 € 
- INSTAL.LACIO HIDRANT AL PTGE HONORAT VILAMANYA 14.541,51 € 
- ESCOMESA DE REG AMB COMPTADOR C. SANT MIQUEL 1.044,69 € 
- AFECTACIO CONSERVACIO INFRAESTR. VIÀRIA 2018 F2 14.228,89 € 
- CAMI DE LA LLET 4.026,67 € 

- 
XARXA AFECTADA COL.LECTOR CARRER DELS 
SASTRES 3.091,82 € 

- 
CARRER BISBE SERRA TRAM  PINTOR DOMENGE - 
CARLES I 20.325,89 € 

 

B) Resum executat amb càrrec al fons de reposició de la tarifa fins a data informe: 

 Exigible Ordenat Executat 
Fons de reposició tarifari 5.569.430,00 € 4.599.741,56 € 3.914.005,54 € 
Excedents d’explotació 244.702,12 € 247.768,01 € 259.567,30 € 
Total 5.814.132,12 € 4.847.509,57 € 4.173.572,84 € 
 

C) Resum executat a fons perdut fins a data informe: 

Exigible al final de la concessió Ordenat  Executat  
1.105.420,00 € 629.382,84 € 621.397,95 € 

 

Quart.- Traslladar una còpia de l’informe tècnic a l’empresa SOREA, SA. 
 
Cinquè.- Donar compte d’aquest acord al Ple de l’Ajuntament.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SUBMINISTRAMENTS 
 

11.9. - ADQUISICIÓ D'UNA FURGONETA POLICIAL A TRAVÉS DE L'ACORD 
MARC DE MOBILITAT SOSTENIBLE (EXPEDIENT 216.02) 

Tipus de Contracte: SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 
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Criteris NO SENSE CRITERI 
 
Núm. de referència : X2019020144     
 
Vist l’expedient 2016.02 tramitat per la Central de Compres del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local (CCDL) i de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), 
corresponent a l’acord marc de mobilitat sostenible amb destinació a les entitats locals 
de Catalunya. 
 
Vistos els plecs de condicions particulars on es regula el corresponent procediment 
administratiu de licitació.  
 
Atès que, en sessió del dia 19 d’octubre de 2017, el CCDL va adjudicar el lot 5.8, 
corresponent a la modalitat d’arrendament d’una furgoneta policial dièsel oficina mòbil 
d’atestats, a l’empresa BANCO SANTANDER, SA.  
 
Vist l’expedient municipal número CC012019000250, tramitat per al subministrament 
d’una furgoneta destinada a la policia local, mitjançant arrendament amb opció de 
compra, a l’empara del referit Acord marc.  
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot va formular la corresponent petició d’oferta a BANCO 
SANTANDER, SA.  
 
Vista l’oferta, de data 14 de maig de 2019, presentada per l’empresa BANCO 
SANTANDER, SA, adjudicatària del referit sub lot.  
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot, mitjançant acord adoptat per la Junta de Govern Local de 
data 9 d’octubre de 2018, es va adherir al sistema d’adquisició centralitzada del CCDL. 
  
Vist allò que estableix l’article 221.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, pel que fa a l’adjudicació de contractes basats en un 
acord marc.  
 
De conformitat amb el que disposa la DT 1a de la LCSP “els expedients de 
contractació iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei es regiran per la 
normativa anterior.”  
 
De conformitat amb el decret de l’Alcaldia de 26 de juny de 2015, de delegació de 
competències, la competència per a l’aprovació d’aquest acord està delegada a la 
Junta de Govern Local. 
 
Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la 
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret de data 23 
d’octubre de 2017.  
 
I vist l’expedient administratiu núm. CC012019000250 com a regidora delegada 
d’Organització, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:  
 
PRIMER.- DISPOSAR l’adhesió del municipi d’Olot a l’Acord marc de mobilitat 
sostenible amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2016.02).  
 
SEGON.- APROVAR les condicions específiques d’execució del contracte derivat per 
a l’adquisició d’un vehicle amb destinació a la Policia Local.  
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TERCER.- APROVAR l’adquisició, a l’empresa adjudicatària BANCO SANTANDER, 
S.A amb NIF. A39000013, del contracte de subministrament, mitjançant arrendament 
amb opció de compra, del vehicle que a continuació s’assenyala, a l’empara de 
l’expedient 2016.02 tramitat per la Central de Compres del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local (CCDL) i de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), i amb 
subjecció als plecs de condicions particulars i al contracte que resulta del referit Acord 
marc, i d’acord amb l’oferta presentada per dita empresa:  
 
Vehicle: Model NISSAN NV300 COMBI 6 1.6 DCI 88 KW L2H1 1T OPTIMA  
Tipus de vehicle: Furgoneta  
Kms totals: 40.000 Km. (10.000 km/any)  
Termini en mesos: 48  
Quota mensual sense IVA: 1.090,77 €  
Import mensual IVA: 229,06 €  
Quota mensual amb IVA: 1.319,83€  
Total contracte (48 mesos) sense IVA: 52.356,96 €  
Import IVA total contracte: 10.994,88 €  
Total contracte (48 mesos) amb IVA: 63.351,84 €  
Preu per Km no consum, sense IVA: 0,0312 €  
Preu del Km per excés: 0,00  
Valor estimatiu del vehicle al finalitzar el contracte, sense IVA: 6.071,03 €  
 
QUART.- APROVAR l’autorització i disposició de la despesa d’aquest 
subministrament, amb càrrec a la partida pressupostària 19 180 132 204000 (rèntings 
vehicles Policia), per un import de 7.918,98 €, IVA inclòs, corresponent als mesos juliol 
a desembre de l’exercici 2019. 
  
Aquest import es desglossa en sis mil cinc-cents quaranta-quatre euros amb seixanta-
dos cèntims (6.544,62 €) de pressupost net i mil tres-cents setanta-quatre euros amb 
trenta-sis cèntims (1.374,36 €) en concepte d’IVA, calculat al 21%. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19180  132  204000 7918.98 RENTINGS VEHICLES 

POLICIA 
100 001 001 001 000 000 

 
Declarar la plurianualitat de la despesa derivada d’aquesta contractació. 
 
CINQUÈ.- ASSUMIR el compromís de fer la corresponent previsió pressupostària per 
als exercicis següents.  
 
SISÈ.- NOMENAR com a responsable del contracte al Cap de la Policia Local d’Olot. 
  
SETÈ.- ESTABLIR com a termini màxim d’entrega del vehicle en 90 dies naturals, a 
comptar de la data de formalització del contracte. 
  
VUITÈ.- COMUNICAR aquest acord al Consorci Català pel Desenvolupament Local 
(CCDL), a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i a BANCO SANTANDER, SA en 
quant empresa adjudicatària del contracte derivat als efectes del seu coneixement. 
  
NOVÈ.- PUBLICAR aquest acord en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament d’Olot. 
  
DESÈ.- FACULTAR al Sr. Alcalde perquè formalitzi el contracte oportú mitjançant 
document administratiu, amb l’assistència de la Secretària de la Corporació. 
S’aprova per unanimitat. 
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12.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ 
PRESENTADA PER LA SRA. ****, PER DANYS OCASIONATS PER UNA CAIGUDA 

A LA VIA PÚBLICA. 
 
Núm. de referència : X2018030562     
 
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 12 de setembre de 2018 (Registre General, núm. 
E2018014914/13-09-2018), la Sra. **** va formular reclamació patrimonial pels danys 
ocasionats per una caiguda a la plaça del Mig, a les 20:15 hores del dia 11 de 
setembre de 2018, a conseqüència de la qual es va fracturar el canell esquerra i va 
partir un esquinç al turmell esquerra. Aquest accident es va produir en un lloc on falta 
un tros de barana i no està senyalitzat el desnivell. A la petició s’hi acompanya un 
informe d’alta d’urgències de l’Hospital d’Olot, de data 12 de setembre de 2018 (núm. 
assistència 1346889).  
 
Segon.- En informe del cap de la Policia Municipal d’11 d’octubre de 2018 s’assenyala 
que la Policia Municipal, al mateix dia dels fets, no va tenir coneixement de l’accident 
que manifesta haver patit la Sra. ****. A l’informe  s’assenyala que a l’endemà el marit 
de la Sra. ****  va denunciar l’accident patit per la seva esposa i que un agent de la 
Policia Municipal va comprovar el lloc on manifesta haver caigut la Sr. **** i va 
constatar que a la baixada esquerra (vist des de dins de la plaça del Mig), on comença 
a fer pendent, hi ha una part dels esgraons que no tenen barana per la pròpia 
estructura o construcció de la plaça. També s’assenyala que els serveis mèdics de 
l’Hospital confirmen que van realitzar aquest servei. 
 
Tercer.- En escrits de dates 7 de novembre de 2018 (Registre General, núm. 
E2018018169/07-11-2018) i 8 de gener de 2019 (Registre General, núm. 
E2019000490/08-01-2019), la Sra. **** va aportar a l’expedient diversos comunicats 
mèdic d’incapacitat temporal amb data d’alta de 3 de gener de 2019.  
 
Quart.- En escrit de data 11 de març de 2019 (Registre General, núm. S2019005900) 
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. En resposta a aquest requeriment es va rebre un 
escrit de data 19 de març de 2019 (Registre General, núm. E2019005338/20-03-2019) 
en el que la Sra. ****  concretava la seva reclamació en la quantitat de 5.957,64 euros. 
 

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 
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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 clara. En 
aquest sentit, el fet que ni la Policia Municipal ni cap altre servei de l’Ajuntament d’Olot 
intervingués directament en l’accident ni en tingués coneixement de manera 
immediata, no permet acreditar la veracitat dels fets relatats per la part reclamant, 
alhora que dificulta esbrinar el quan, el com i el perquè es va produir aquest accident. 
En aquest cas, més enllà del que manifesta la part reclamant, no hi ha prova objectiva 
i certa dels fets que es relaten.  
 
La Plaça del Mig és un espai cèntric de la ciutat d’Olot que ha estat recentment 
rehabilitat per reduir les barreres arquitectòniques de la plaça, millorar l’espai públic i 
resoldre problemes de filtracions i humitats. Aquesta remodelació es va realitzar de 
conformitat amb el “Projecte de reurbanització i impermeabilització de la plaça del Mig” 
redactat per l’arquitecte Daniel Mallarach Macias, aprovat definitivament per acords de 
la Junta de Govern Local de dates 26 d’octubre de 2017 i 13 de desembre de 2018 
(projecte modificat). Aquests projectes compleixen amb totes les condicions requerides 
en la normativa d’aplicació pels espais públics en general i, en particular, en aquella 
normativa referida a l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques als espais 
públics urbanitzats i edificacions. 
 
La plaça del Mig, en tant que espai d’estada i gaudi ciutadà i de zona de pas, és un 
espai sense obstacles amb passos amples i francs per tal que els vianants puguin 
transitar-hi tranquil·lament i còmoda; per la qual cosa, no ha de generar cap mena de 
problema als vianants que hi transiten amb l’atenció i la precaució normal exigible a 
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qualsevol persona, segons els cànons socials imperants. En aquest cas no ens trobem 
amb un accident atribuïble a un defecte del projecte tècnic ni de la posterior realització 
de les obres de reurbanització, 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 l’esdevenir diari obliga a suportar.  
 
La plaça del Mig s’adequa als estàndards exigibles a una administració pública 
responsable en matèria d’ordenació urbanística i conservació de vies públiques, parcs 
i jardins, 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 SRP12018000027 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. 

 
12.2. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DENEGAR LA INDEMNITZACIÓ 

RECLAMADA PER LA SRA. ****, PER DANYS OCASIONATS A UN VEHICLE EN 
ACCIDENT A LA VIA PÚBLICA. 

 
Núm. de referència : X2019010681     
 
Vist l’escrit presentat per la Sra. **** en el que formula reclamació patrimonial contra 
l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a un vehicle de la seva propietat en 
accident a la via pública i atesos els següents  

 
ANTECEDENTS DE FET 

 
Primer.- En escrit de data 15 de març de 2019 (Registre General núm. 
E2019005177/18-03-2019), la Sra. **** va formular reclamació patrimonial contra 
l’Ajuntament d’Olot, pels danys que va patir el vehicle de la seva propietat, marca 
Mercedes-Benz, model CLS 320 CDI, matrícula ****, el dia 9 de març de 2019. En 
l’escrit s’assenyala que, quan circulava de nit pel vial Sant Jordi en direcció a Les 
Preses (davant de la Rostisseria Jordi i Mina), va rebre un cop a la roda davantera 
dreta a conseqüència d’un enfonsament en l’asfalt, la qual cosa li va provocar la 
ruptura de l’amortidor dret i del suport telescòpic. A la petició s’hi acompanya una 
factura de data 15 de març de 2019 (OB1900391), emesa  per “Opermovil, S.L.”, per 
un import de 1.235,48 euros, que és la quantitat que es reclama; i diverses fotografies 
(7) del lloc de l’accident. 
 
Segon.- En informe del sotsinspector en cap de la Policia Municipal, de data 20 de 
març de 2019, s’assenyala que, consultats els arxius, no consten actuacions policials 
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en relació a l’incident que manifesta haver patit la Sra. ****, el dia 9 de març de 2019, a 
l’avinguda Sant Jordi. 

 
FONAMENTS DE DRET 

 
Primer.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, d’acord amb l’article 106.2 de la Constitució, assenyala que “els particulars 
tenen dret a ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota 
lesió que pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui 
conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els 
casos de força major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar 
d’acord amb la Llei”. En igual sentit, l’article 81 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Aquests 
articles determinen que la  responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques 
sigui de caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui imprescindible acreditar que el 
dany o lesió sofert pel reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal 
dels serveis públics, en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense 
intervenció estranya que pugui interferir alterant el nexe causal. 
 
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis 
causats als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels 
serveis públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes 
establerts per la legislació general sobre responsabilitat administrativa” 
 
Segon.- La jurisprudència ha reiterat en nombroses sentències que, perquè es pugui 
declarar la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, és necessari 
que qui la pretén acrediti i provi que es donen les circumstàncies següents: a) que el 
dany o lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis 
públics en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte sense intervenció 
estranya que pogués interferir alterant el nexe causal; b) que el dany sigui efectiu, 
econòmicament avaluable i individualitzat en relació a una persona o grups de 
persones; c) que el particular afectat no tingui el deure jurídic de suportar el dany; d) 
que no hi hagi força major; i e) que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons 
l’estat dels coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la 
producció dels danys.  
 
En tractar-se d’una responsabilitat objectiva és necessària la concurrència de tots 
aquests elements -que han de ser provats per qui els al·lega- i entre els que té una 
especial rellevància, en tant que element essencial de la responsabilitat, la relació de 
causalitat entre el dany i el funcionament del servei públic. 
 
Tercer.- La determinació de si els danys que es reclamen són atribuïbles de forma 
directa i exclusiva al funcionament dels serveis públics municipals no és gens clara. En 
aquest sentit, el fet que ni la Policia Municipal ni cap altre servei de l’Ajuntament d’Olot 
intervingués directament en l’accident no permet acreditar la veracitat dels fets relatats 
per la part reclamant, alhora que dificulta esbrinar el quan, el com i el perquè es va 
produir aquest accident. En aquest cas, més enllà del que manifesta la part reclamant, 
no hi ha prova objectiva i certa dels fets que es relaten.  
 
D’entrada cal assenyalar que la conducció de qualsevol vehicle per vies urbanes 
requereix una especial atenció. En aquest sentit, els articles 10 del Reial decret 
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legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre i 3 del Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, 
assenyalen que els conductors han d’utilitzar el vehicle amb la diligència, la precaució i 
l’atenció necessàries per evitar qualsevol dany, propi o aliè, i s’han de cuidar de no 
posar en perill la seva persona ni els altres ocupants del vehicle i la resta d’usuaris de 
la via. També l’article 13 del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, quan 
estableix que el conductor ha d’estar en tot moment en condicions de controlar el seu 
vehicle. 
 
Les fotografies aportades en la reclamació per la Sra. ****  ofereixen una visió de detall 
de part de l’asfaltat de l’avinguda Sant Jordi, la qual cosa pot distorsionar la realitat de 
quin era l’estat general d’aquesta via urbana. En aquestes fotografies no apareixen 
irregularitats d’entitat suficient per a constituir un risc pels vehicles quan transiten per 
aquella via; sobretot si tenim en compte que, en tractar-se d’una via amb molt de 
trànsit, la velocitat ha de ser forçosament molt reduïda. Es tracta, per tant, d’una via 
suficientment uniforme, sense grans desperfectes i que presenta un estat de 
conservació raonable, que s’adequa als estàndards exigibles a una administració 
pública responsable del manteniment de la via pública, d’acord amb els articles 25 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‘abril. A més, 
l’Ajuntament d’Olot, en ús d’aquestes mateixes competències, aprova cada any un pla 
de manteniment i asfaltat de carrers, per tal de donar resposta a l’afectació negativa 
que l’excés de trànsit de vehicles de tota mena té sobre l’asfaltat dels carrers de la 
ciutat. 
 
En el nostre cas, la Sra. **** havia d’accentuar la diligència i la precaució normal 
exigible a qualsevol conductor, ja que circulava per una de les vies amb més trànsit de 
tota la ciutat. La relació causal entre els danys ocasionats al vehicle i el funcionament 
dels serveis municipals es trenca per la pròpia actuació de la conductora del vehicle, 
en no prestar la suficient atenció en la conducció ni en les circumstàncies de la via, 
quan circulava de nit per una de les vies de més trànsit de la ciutat.  
 
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 SRP12019000012 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 a un 
vehicle de la seva propietat, matrícula ****, quan circulava pel vial Sant Jordi, en 
produir-se l’accident com a conseqüència de l’actuació de la conductora del vehicle, en 
no prestar la suficient atenció en la conducció ni en les circumstàncies de la via; la qual 
cosa trenca el nexe causal entre els danys reclamats i el funcionament dels serveis 
públics municipals. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.1. - DEIXAR SENSE EFECTES L'APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PER REGIR L'ALIENACIÓ, MITJANÇANT SUBHASTA 

PÚBLICA, D'UNA PARCEL·LA A LA RONDA LES FONTS, 21 
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Núm. de referència : X2019019288     
 
La Junta de Govern Local de data 16 de maig de 2019 v a aprovar l’expedient i el plec 
de clàusules administratives particulars per regir l’alienació, mitjançant subhasta 
pública, d’una parcel·la a la Ronda les Fonts, núm. 21.  
 
Per tal de procedir a un millor detingut estudi de l’expedient  amb núm.  
CCS12019000012   i antecedents corresponents, la regidora delegada  
d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Deixar sense efectes l’aprovació de l’expedient i del plec de clàusules administratives 
particulars per regir l’alienació, mitjançant subhasta pública, d’una parcel·la a la Ronda 
Les Fonts, núm. 21. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2019020347     
 
En relació a l’expedient CPG22019000051 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar la relació d’ordenacions de despeses annex núm. 19/17 per un import de 
194.349,07 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 194349.07 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
15.1. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ CULTURAL 

SARDANISTA FLOR DE FAJOL 
 
Núm. de referència : X2019020341     
 
En relació a l’expedient CPG22019000048 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 2400 euros a l’ Associació Cultural Sardanista Flor de Fajol 
en concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 6000 
euros, destinada a l’activitat de Corpus aprovada per la Junta de Govern Local de data 
23/05/2019. 
 
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 1902677001001Despeses 19400  334  480010 2400 SUBVENCIO ASSOCIACIO  

FLOR DE FAJOL 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
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15.2. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ UNA 

CÀPSULA DE TEATRE 
 
Núm. de referència : X2019020343     
 
En relació a l’expedient CPG22019000049 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 2.600 euros a l’ Associació una càpsula de teatre en 
concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 6500 euros, 
destinada a l’activitat Festival de teatre, aprovada per la Junta de Govern Local de 
data 23/05/2019. 
 
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 
200300 1900080026001Despeses 19400  334  480020 2600 SUBVENCIONS ACTIVITATS  

CIUTADANES 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

16.1. - APROVAR DEVOLUCIÓ DE FIANCES 
 
Núm. de referència : X2019020346     
 
En relació a l’expedient CPG22019000050 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Vistos els informes tècnics aprovar la següent relació de fiances per tal de poder 
procedir a la seva devolució de la partida no pressupostària que correspongui. 
 
INTERESSAT IMPORT 
  
UTE GAS NATURAL SDG,SA WATTIA INNOVA 4306,00 
BON PREU SA 450,00 
****  300,00 
****  300,00 
  

 
S’aprova per unanimitat. 
 

17.1. - ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DE TERRITORI I 
SOSTENIBILITAT, PER L’EXECUCIÓ DEL RECOBRIMENT AMB MESCLA 

BITUMINOSA SONOREDUCTORA A L’AVINGUDA SANT JORDI, EL CARRER 
PORTBOU I EL CARRER ZAMENHOF.- PROPOSANT SOL·LICITAR 

 
Núm. de referència : X2019018178     
 
En relació a l’expedient SUR12019000007 i antecedents corresponents, el regidor 
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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, Departament 
de Territori i Sostenibilitat,  amb destinació al projecte Recobriment amb mescla 
bituminosa sonoreductura a l’avinguda Sant Jordi, el carrer Portbou i el carrer 
Zamenhof, per un import de 290.000 €. 
 
Segon.- Agrair a la Generalitat de Catalunya, la concessió de l’esmentada subvenció. 
 
Tercer.- Cuidarà e 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 
Seguretat Social. 
 
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
vinculat amb l’expedient. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

17.2. - ACCEPTAR SUBVENCIÓ FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I 
CULTURAL ANY 2019 

 
Núm. de referència : X2019007949     
 
En relació a l’expedient SUR12019000002 de FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA 
I CLTURAL ANY 2019 i 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 DIPUTACIÓ DE GIRONA. Assistència 
i Cooperació als Municipis, amb destinació a Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 
any 2019, per un import de 556.736,00 €. 
 
- Fons cooperació econòmica             463.807,60 € 
- Fons despeses culturals     81.848,40 € 
- Fons noves tecnologies     10.080,00 € 
- Fons camins         1.000,00 € 
                 556.736,00 € 

 
Segon.- Agrair a la Diputació de Girona. Assistència i Cooperació als Municipis, 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. 
 
Els terminis de justificació de la subvenció finalitza: 
 

- Despeses d’inversió     30 de setembre 2020 
- Despeses culturals     15 de novembre 2019 
- Accés a les noves tecnologies   15 de novembre 2019 
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- Actuacions en camins municipals    15 de novembre 2019 
 
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. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

17.3. - ACCEPTAR SUBVENCIÓ FESTIVAL SISMÒGRAF 2019 
 
Núm. de referència : X2019008557     
 
En relació a l’expedient SCU12019000002 d’acceptació de subvenció festival 
sismògraf 2019 i 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 DIPUTACIÓ DE GIRONA, amb 
destinació a SUBVENCIÓ NOMINATIVA PER AL FINANÇAMENT DEL FESTIVAL 
SISMÒGRAF, per un import de 30.000,00 €. 
 
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 els incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als 
efectes de fiscalització. 
 
El termini de justificació de la subvenció finalitza el 28 de juny de 2019. 
 
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. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

18.1. - SUBVENCIONS PER AL DESENVOLUPAMENT D’ACTUACIONS DE 
MITIGACIÓ I D’ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC.- Proposant sol•licitar. 

 
 
Núm. de referència : X2019016779     
 
Vist que el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va 
aprovar les bases reguladores de les subvencions a ens locals de Catalunya per al 
desenvolupament d’actuacions de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic, d’acord amb 
l’ordre TES/169/2018, de 4 d’octubre, publicada al DOGC 7723 de data 10/10/2018. 
 
Vist que s’ha publicat al DOGC núm. 7841 de 27 de març de 2019, la convocatòria de 
subvencions a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d’actuacions de 
mitigació i d’adaptació al canvi climàtic per als anys 2019 i 2020. 



 36

Vist que l’Ajuntament d’Olot té interès en concórrer a la convocatòria d’ajuts abans 
esmentada per  la instal·lació geotèrmica per a la climatització de l’Espai Cràter d’Olot. 

Vist l’expedient administratiu SUR12019000006 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 al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya un ajut de 30.000€ per la instal·lació geotèrmica per a la climatització de 
l’Espai Cràter d’Olot. 
 
SEGON.- FACULTAR l’Alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
TERCER.- TRASLLADAR aquest acord a la Generalitat de Catalunya, amb tota la 
documentació necessària per a la seva sol·licitud. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

19.1. - CONCEDIR LLICÈNCIA D'OBRES PER L'ENDERROC D'UN HABITATGE 
ENTRE MITGERES A L'AVINGUDA DEL MORROT, 56 D'OLOT. 

 
Núm. de referència : X2019012067 

 
AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per ENDERROC d'HABITATGE 
UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, a l’AV DEL MORROT N.0056, del municipi d’Olot.  
 
Identificació de l’expedient: OMA32019000036   
Situació: AV DEL MORROT N.0056  
UTM: : 7608210 
1.- En data 22/03/2019, **** amb DNI ****, representat per ****, presenta projecte 
d’obres majors per ENDERROC d'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, 
amb situació al carrer AV DEL MORROT N.0056, d’Olot. 
 
2.- En data 23/04/2019 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 
Generalitat de data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on 
es situa l’edificació existent de SÒL URBÀ CONSOLIDAT. Zona suburbana 
d’intensitat 3 (11.3) 
 
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de 
Catalunya, estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les 
llicències d’obres. És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret 
Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme. 
 
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local, 
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 30 de juny de 2015, que va delegar 
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aquesta competència en aquest òrgan municipal. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar a ****  amb DNI: ****, representat per ****, llicència d’obres 
(OMA32019000036), per ENDERROC d'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE 
MITGERES, amb situació al AV DEL MORROT N. 56, del municipi d’Olot. 
 
SEGON. Informar que no podran inciar-se les obres en tant no es doni compliment als 
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències 
d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran 
les corresponents actuacions sancionadores.  
 
TERCER. El termini per començar les obres és de 12MESOS 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: CRA2019600031     
 
Liquidació de Drets i Garanties: 

Drets 
 
Per: Un pressupost de: 3882.40 euros  
1 Tanca provisional 
 

Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 
3882.40 128.12 0 128.12 65.50 193.62 

 
Garanties: 

   
   Garantia per reposició de paviments  300 euros 

  Garantia de gestió de residus: 300 euros 
 

Total Liquidació Euros 
Per Drets 193.62 
Per Garanties  600.00 

 
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. 
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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 
prestacions de la Seguretat Social. 
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14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la 
corresponent llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals 
que causi. 
 
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li 
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En 
cas d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les 
sancions que corresponguin. 
 
Condicions particulars 
 

 Abans de l’inici de les obres caldrà aportar la signatura del contractista 
assumint l’execució de les obres i document que n’acrediti la seva condició 
(model 36, certificat d’alta a l’epígraf corresponent o altre documentació 
equivalent).  

 Els responsables de l’obra es faran càrrec de:  
1. comunicar amb antelació l’inici de l’obra a la Policia Municipal i 
s’observaran les indicacions que pugui disposar en relació a les condicions 
de seguretat i senyalització de l’ocupació de la via pública prevista, que 
correrà a càrrec del promotor i contractista de l’obra. Es compliran les 
normes de l’Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública aprovada el 
27/04/95.  
2. senyalitzar amb punts de llum de color vermell la tanca de protecció a 
col·locar al carrer. La tanca s’ajustarà a les condicions que determina 
l’Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública aprovada el 27/04/1995.  
3. col·locar, en els dos sentits de la marxa, la següent senyalització: a) 
discs de perill per obres, b) discs de perill per calçada estreta, c) discs de 
prohibició de l’estacionament davant l’edifici a enderrocar. Aquesta 
prohibició d’estacionament es senyalitzarà amb 24 hores d’antelació i caldrà 
comunicar-ho a la policia municipal (972 27 91 33) per tal que puguin 
prendre nota dels vehicles estacionats, en cas contrari, els vehicles que no 
respectin la senyalització no podran ser retirats.  
4. mantenir, per al pas de vianants, una amplada mínima de vorera de 90 
cm en el punt dels escocells, que haurà d’estar exempta d’obstacles 
permanentment, de forma que asseguri el pas de qualsevol persona, 
especialment d’aquelles amb mobilitat reduïda.  

 L’enderroc s’executarà d’acord amb les condicions determinades a la vigent 
Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública.  

 S’imposen dues fiances, una de 300,00 € 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 i 
una altra de 300,00€ per garantir la correcta gestió de residus generals per 
l’obra d’acord amb la memòria del projecte presentat. Les fiances s’hauran de 
dipositar en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de 
notificació de la concessió de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta 
llicència queda supeditada a l’ingrés de les fiances en el termini esmentat.  

 Prèviament o simultàniament a la presentació del certificat final d’obra caldrà 
aportar document que acrediti la correcta gestió dels residus generats per 
l’obra segons  

 l’establert a l’Ordenança general de gestió de residus aprovada el 15/03/2002 i 
modificada el 28/07/2005.  

 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, 
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pel qual es desenvolupa el text refós de la Llei del cadastre immobiliari, el 
termini per declarar l’alteració cadastral és de 2 mesos a partir del dia següent 
a la data de finalització de l’obra. A aquests efectes caldrà adreçar-se a 
l’Oficina d’atenció al ciutadà (OAC) de l’Ajuntament d’Olot. Cal aportar la 
següent documentació: 1) Plànol de situació i d'emplaçament, 2) Plànols 
definitius de cada planta, 3) Certificat final d'obra, 4) Fotografia/es de la/les 
façana/es (10x15), 5), fotocòpia DNI del titular i 6) Fotocòpia de les escriptures 
de propietat de la finca, (si cal). Tota la documentació es pot adjuntar en format 
digital, o enviar-ho a cadastre@olot.cat.  

 
S’aprova per unanimitat. 
 

20.1. – ACORD RELATIU A LA INSTAL·LACIÓ D’UN CONTENIDOR DE 
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES SOTERRAT A L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ DEL 

POLÍGON 1.05.- Proposant adoptar 
 
Núm. de referència : X2018003516     
 
La Junta de Govern Local celebrada el dia 26 d´abril de 2018 va concedir llicència 
d’obres OMA32018000014 a nom de Societat Olotina de Inversions Immobiliaries SL 
per construcció d'edifici entre mitgeres de 12 habitatges, 2 locals, 37 places 
d'aparcament de vehicles i 4 de motocicletes, al Passeig de Blay numero 8. 
 
Les condicions particulars 9 i 10 de la llicència prescriuen la reserva d’un espai dins de 
la finca per la ubicació de contenidors de residus destinats a ús privatiu de l’edifici: 
següents: 
- Pels habitatges: 1 contenidor de fracció resta de 1.100 litres, 1 contenidor de fracció 
orgànica de 240 litres, ambdós amb adquisició a càrrec del promotor de l’obra, així 
com 1 contenidor per a envasos lleugers de 1.100 litres, a càrrec de l’Ajuntament. 
- Pels locals: 1 contenidor per a vidre de 120 litres, 1 contenidor de fracció orgànica de 
240 litres, 1 contenidor per a envasos lleugers de 360 litres i 1 contenidor de fracció 
resta de 360 litres. 
 
La  condició particular número 10 estableix: 
Caldrà justificar la disponibilitat dels contenidors de deixalles homologats esmentats 
mitjançant document acreditatiu de la seva adquisició. Aquest requisit serà 
indispensable per obtenir la llicència de primera utilització. 
 
En data 11 de maig de 2018, la Societat Olotina de Inversions Immobiliaries SL, 
presenta recurs de reposició, on entre d’altres qüestions, manifesta el desacord amb 
les condicions 9 i 10 esmentades. Aquest recurs fou resolt per l’acord numero 4 
adoptat en la Junta de Govern Local celebrada el dia 14 de juny de 2018, en el qual es 
desestima el recurs interposat sobre els punts 9 i 10 de la llicència d’obres. 
 
Per altra banda, el ‘Projecte de reurbanització del Passeig de l’Escultor Miquel Blay’, 
redactat per Bach Arquitectes - XAA Xevi Bayona i Lluis Pauné, i aprovat 
definitivament per la JGL de 25 de maig de 2017, establia la previsió de contenidors 
soterrats següent a l’entorn del Firal: 
1 equip de contenidors a la zona del carrer del Roser, amb capacitat per 3 contenidors. 
2 equips de contenidors a la zona de Telyco, amb capacitat per a 7 contenidors. 
1 equip de contenidors a la zona del Casino, posats dintre de la Plaça 1 d’octubre, 
amb capacitat per a 4 contenidors. 
 
Aquesta previsió de contenidors soterrats no es va poder executar en la seva totalitat 
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dins del contracte de les obres de reurbanització del Firal adjudicades pel Ple de 27 de 
juliol de 2017:  
 
Així, per una banda, referent a l’equip de contenidors previst al carrer Roser degut a la 
impossibilitat material de construcció del fossat en una vorera d’amplada insuficient i 
travessada per conduccions subterrànies, i per l’altra, referent a l’equip de contenidors 
previst a la Plaça 1 d’octubre, es va desplaçar al Firal Petit i amb l’espai disponible 
proper a l’Àrea de jocs on hi ha unes escales i un accés viari, es va reduir la bateria a 
3 contenidors. 
 
Es per tant d’interès general restituir la capacitat prevista d’infraestructura de 
contenidors soterrats del projecte a l’entorn del Firal sempre que es disposi de terrenys 
on sigui materialment possible l’execució de les obres d’excavació i construcció dels 
fossats.  
 
Es descarta que els contenidors puguin tenir una disposició en superfície, atesa la línia 
que l’Ajuntament porta fent de fa anys en els espais urbans més sensibles del centre 
de la ciutat, motiu pel qual no hi ha cap altre espai a l’illa de vianants del centre de la 
ciutat en el que hi hagi contenidors de superfície, i que es justifica plenament per la 
baixa capacitat d’integració urbana d’elements de superfície prismàtics tan 
voluminosos en espais urbans reduïts i amb edificis de significació, i que no només 
s’ha realitzat a l’illa de vianants sinó en altres àmbits que s’han volgut cuidar 
especialment com la plaça Catalunya, que fa pocs anys ha estat actualitzat 
tecnològicament amb un canvi de sistema, o al carrer Pou del Glaç. 
 
Així les coses la proposta tècnica que fan els serveis tècnics municipals és la següent: 
Que la Societat Olotina de Inversions Immobiliaries SL, promotora de la urbanització 
del PA 01.05 Illa Teatre-Firal, polígon urbanístic que es desenvolupa pel sistema de 
compensació bàsica on el promotor té la obligació d’urbanitzar l’espai simultàniament a 
l’edificació, afegeixi al projecte d’urbanització de l’àmbit del polígon 01.05 que 
actualment es troba en tràmit, i posteriorment executi, una bateria de contenidors 
soterrats destinats a l’ús públic general. Aquesta infraestructura soterrada se sotmetrà 
a recepció i entrada en funcionament juntament amb la resta d’obres d’urbanització de 
la superfície de l’espai públic del polígon. 
 
Que la capacitat del grup soterrat sigui per a 3 contenidors, del model A3 Equinord o 
similar. Es fa constar que la idea inicial era que el grup fos apte per a 4 contenidors, no 
obstant, el replanteig previ ha determinat que l’espai disponible només té capacitat 
d’integrar un grup per a 3 contenidors, vista la interferència de les línies elèctriques 
subterrànies de connexió elèctrica paral·leles a la façana del centre de transformació, 
dels murs de contenció de l’aparcament que fan diagonal respecte de la façana del 
teatre, i dels desguassos del centre de Transformació que discorren paral·lels a la 
façana del Teatre cap a la cantonada de la Carbonera. 
 
Que l’emplaçament de la bateria de 3 contenidors quedi situat en l’espai triangular de 
propietat municipal dins l’àmbit del PA 01.05, delimitat per la parcel.la on hi ha el CT, el 
mur lateral de l’aparcament soterrat i la façana lateral del Teatre Principal, ja que és 
l’únic espai disponible on es viable degut a les ocupacions ja materialitzades del 
subsòl (per edicles del centre de transformació i dels quadres elèctrics municipals, de 
línies elèctriques d’interconnexió amb el Firal i de l’aprofitament urbanístic ja edificat 
del subsòl del PA 01.05 per a aparcament soterrani). 
 
Que l’Ajuntament deixi sense efecte les condicions 9 i 10 de la llicència d’obres 
OMA32018000014, per la qual dins de l’edifici hi hauria d’haver un espai i uns 
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contenidors d’ús privatiu, lo qual és viable degut a l’increment de capacitat que el nou 
equipament públic d’ús general dota al servei de recollida de residus urbans. 
 
Que l’Ajuntament compensi amb 10.000 euros a Societat Olotina de Inversions 
Immobiliaries SL, en justa proporció al desequilibri econòmic generat sobre el polígon, 
estimat en 10.857,21, calculat tenint en compte les despeses addicionals del polígon 
degudes a les obres i subministraments del grup de contenidors soterrats i la 
recuperació de part de les mateixes en major valor del sostre construït de l’edifici degut 
a l’agregació a l’espai comercial de planta baixa de l’espai inicialment construït en 
servitud comunitària, en els termes contemplats en l’estudi econòmic adjunt. 
 
Es descarta que els contenidors puguin tenir una disposició en superfície, atesa la línia 
que l’Ajuntament porta fent de fa anys en els espais urbans més sensibles del centre 
de la ciutat, motiu pel qual no hi ha cap altre espai a l’illa de vianants del centre de la 
ciutat en el que hi hagi contenidors de superfície, i que es justifica plenament per la 
baixa capacitat d’integració urbana d’elements de superfície prismàtics tan 
voluminosos en espais urbans reduïts i amb edificis de significació, i que no només 
s’ha realitzat a l’illa de vianants sinó en altres àmbits que s’han volgut cuidar 
especialment com la plaça Catalunya, que fa pocs anys ha estat actualitzat 
tecnològicament amb un canvi de sistema, o al carrer Pou del Glaç. 
 
En relació a l’expedient OMA32018000014, 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 l’informe dels serveis tècnics municipals emès en relació a la 
instal·lació d’un contenidor soterrat a l’àmbit del polígon d’actuació 01.05, Plaça de l’1 
d¡octubre, i en base a ell, 
 
Segon.- Autoritzar la citada instal·lació en substitució dels contenidors en superfície 
segons les condicions particulars de la llicència d’obres esmentada en els 
antecedents. 
 
Tercer.- Aprovar el conveni adjunt sobre regulació de les condicions de la citada 
instal·lació del nou contenidor soterrat. 
 
Quart.- Rectificar el contingut de les condicions particulars 9 i 10 de l’acord aprovat per 
la JGL de 26 d’abril de 2018 que vindran substituïdes pel compliment del conveni 
adjunt, a executar abans de la concessió de la primera utilització. 
 
Cinquè.- Assumir les despeses de compensació pel desequilibri econòmic poligonal, 
per import de 10.000 euros, a satisfer a “SOCIETAT OLOTINA DE INVERSIONS 
IMMOBILIÀRIES, S.L.” NIF número B-55.313.233, amb càrrec la partida 
pressupostària 19.140.1721.77001 "Conveni contenidors soterrats plaça u d'octubre" 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19140  1721 77001 10000 CONVENI CONTENIDORS  

SOTERRATS PL.U D'OCTUBRE  
(PR19 

100 001 001 001 000 000 

 
Sisè.- De la modificació pressupostària que suposa el traspàs de capítol 6 a capítol 7 
del pressupost caldrà donar-ne compte en una propera sessió plenària.  
 
Setè.- Facultar el senyor alcalde per a la signatura de la documentació corresponent.  
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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 de nou del matí, i per a constància del que s’hi 
ha tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura. 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE LA SECRETÀRIA 


