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ACTA NÚM. 27 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

18 DE JULIOL DE 2019 
 

 
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 18 de juliol 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 BERGA I VAYREDA, 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. Estanis Vayreda i Puigvert i Montserrat 
Torras i Surroca i els membres de la Junta de Govern Local, Srs/es. Immaculada 
Muñoz i Díaz, Jordi Güell i Güell, Maria Assumpció Camps i Bosch, Aniol 
Sellabona i Aguilera i Gemma Canalias i Rafel. 
 
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 Srs/es. Agustí 
Arbós i Torrent, Gemma Pujolar i Busquets i Adriana Francés i Planellas. 
 
Hi assisteixen com a regidors de l’oposició, el Sr. Josep Guix Feixas. 
 
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera. 
 
Hi assisteix l’interventor, Sr. Jordi Salvador i Culí. 
 

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 
 
Essent  l'hora  assenyalada –les vuit del matí–  l'Alcalde comenta les reunions, 
entrevistes i actes més destacats als quals ha assistit des de la darrera Junta 
celebrada el dia 11 de juliol: 
 
- el dia 11 de juliol, va nomenar ambaixador de la ciutat, el metge Marc Boix, que 
actualment resideix al Nepal i que és fundador de l’ONG Health us Nepal, i tot seguit, 
va assistir a la sessió constitutiva del Consell Comarcal de la Garrotxa.   
                                                                                                                                                                                            
-  el dia 12 de juliol va presenciar la xerrada que varen organitzar els Amics del Tren a 
la sala de l’Arxiu i seguidament va assistir al concert que va tenir lloc al Mas Ventós, 
en el marc del cicle “Música als Masos” 
 
-  el dia 13 de juliol  va participar de l’esmorzar dels camioners que celebraven la seva 
festa patronal, Sant Cristòfor, al pavelló firal. I al capvespre, va assistir a l’homenatge 
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al compositor Josep Bassachs que va tenir lloc a Can Trincheria, en el marc dels actes 
de l’Aplec de la Sardana.   
- el dia 14 de juliol, va participar de la campanya “Mulla’t per a l’esclerosi múltiple” 
primerament  a la piscina del CNO i seguidament a la municipal. A continuació va fer 
una visita a l’Aplec de la Sardana que se celebrava al parc Nou i tot seguit, es va 
desplaçar a Barcelona per presenciar el campionat mundial de patinage, en el marc 
del World Roller Games, que va tenir lloc al Palau de Sant Jordi.   
 
- el dia 15 de juliol va assistir a la reunió del Consell d’Administració de Ràdio Olot.  
 
- el dia 16 de juliol va dinar amb la comunitat carmelita amb motiu de la celebració de 
la festa de la Mare de Déu del Carme i al capvespre, va assistir a la reunió del 
Patronat de l’Hospital d’Olot i Comarcal.  
 
-  i finalment ahir, 17 de juliol, va assistir a l’acte d’inauguració del coworking – can 
Nyera. 
 
3. - DISPOSICIONS.- Assabentats de les disposicions publicades en els butlletins 

oficials 
 
Tot seguit la Secretària dóna compte a la Junta de Govern dels edictes i anuncis de 
l'Ajuntament d'Olot publicats als Butlletins Oficials BOE, BOP i DOGC, des de la 
darrera sessió. I se n'acorda l'assabentat.  
   
 

4.1. - Conveni espònsors Festes del Tura 2019 
 
Núm. de referència : X2019026417     
 
En relació a l’expedient FE022019000012 de l’Àrea de Festes, vist l’expedient 
administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat  de Festes, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1.- L’Empresa  TRANSPORTES ESCAPA SA, serà patrocinadora de les Festes del 
Tura  
 
2.- El patrocini de les Festes del Tura 2019 queda establert en les següents 
contraprestacions de l`Àrea de Festes: 
 
3.- L’Empresa  TRANSPORTES ESCAPA SA, amb motiu de les prestacions que li 
atorga el present conveni, ingressarà a l’Ajuntament la quantitat de: 3.000,00 € 
 
És per això que s’aprova la liquidació núm: BFL-2019-800011 per l’esmentat import de: 
3.000,00 € 
El lloc, terminis, forma de pagament i recursos que es podem interposar contra l’acte 
de liquidació, són els que es determinen a la liquidació que s’adjunta a l’acord. 
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4.- L’Empresa  TRANSPORTES ESCAPA SA  haurà de fer arribar a l’Àrea de Festes 
de l’Ajuntament d’Olot, o bé a festes@olot.cat el logotip o imatge que vulgui que 
aparegui en els llocs especificats en l’apartat 2n.-  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

4.2. - Conveni espònsors Festes del Tura 2019 
 
Núm. de referència : X2019026459     
 
En relació a l’expedient FE022019000015 de l’àrea es Festes, vist l’expedient 
administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat  de Festes, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1.- L’Empresa  OPTIPUNT SL, serà patrocinadora de les Festes del Tura  
 
2.- El patrocini de les Festes del Tura 2019 queda establert en les següents 
contraprestacions de l`Àrea de Festes: 
 
3.- L’Empresa  OPTIPUNT SL, amb motiu de les prestacions que li atorga el present 
conveni, ingressarà a l’Ajuntament la quantitat de: 5.000,00 € 
 
És per això que s’aprova la liquidació núm: bfl-2019-800014 per l’esmentat import de: 
5.000,00 € 
El lloc, terminis, forma de pagament i recursos que es podem interposar contra l’acte 
de liquidació, són els que es determinen a la liquidació que s’adjunta a l’acord. 
 
4.- L’Empresa  OPTIPUNT SL  haurà de fer arribar a l’Àrea de Festes de l’Ajuntament 
d’Olot, o bé a festes@olot.cat el logotip o imatge que vulgui que aparegui en els llocs 
especificats en l’apartat 2n.-  
 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.1. - RECTIFICACIÓ ERROR MATERIAL 
 
 
Núm. de referència : X2019027872     
 
Atès que per acord de la Junta de Govern Local de 16 de maig de 2019 a l’expedient 
ED032019000013 es va aprovar el contracte de lloguer de l’Ideal. 
 
Atès que aquest acord hi figura com a NIF de la Fundació Catalunya La Pedrera el 
G65959512 i aquest és erroni. 
 
Atès que es tracta d’un error material i el NIF correcte és G65345472 
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En relació a l’expedient ED032019000017 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: 
 
Únic.- Rectificar l’Acord de 16 de maig de 2019 que aprova el contracte, en el sentit de 
substituir el NIF de la Fundació Catalunya La Pedrera número G65959512 pel NIF 
G65345472 i rectificar l’AD de comptabilitat en aquest sentit. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
6.1. - SUBVENCIÓ: APROVAR LES BASES PER A LA SOL•LICITUD D’AJUTS PER 

PAGAR L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA, ANY 2020 
 
Núm. de referència : X2019028528     
 
Atesa la voluntat de l’Ajuntament d’Olot de fomentar la Fira de Sant Lluc i, molt especialment, 
la Fira del Vehicle d’Ocasió. 
 
Considerant que les competències atorgades als municipis en matèria de fires i mercats, als 
articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 66 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  
 
De conformitat amb els articles 118 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i vist l'expedient 
administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat de l’Àrea de promoció de la 
ciutat, comerç i turisme, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Aprovar les bases per a la sol·licitud d’ajuts per pagar l’impost sobre vehicles de 
tracció mecànica de l’any 2020, en l’adquisició de vehicles d’ocasió en un dels 
concessionaris de la Fira del Vehicle d'Ocasió que s'organitza en el marc de la Fira de Sant 
Lluc 2019. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública l’aprovació d’aquestes bases mitjançant la publicació 
del corresponent anunci al BOP de Girona, a un mitja de comunicació escrit i al tauler 
d’anuncis de la corporació, per un període de vint dies, per tal que s’hi puguin presentar 
reclamacions i suggeriments. En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment les bases 
s’entendran aprovades definitivament. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

7.1. - APROVACIÓ EXPEDIENT, APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
QUE REGIRAN L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT 

SENSE PUBLICITAT, DEL SERVEI DE MANTENIMENT DEL CERCADOR 
D'IMATGES DE L'ARXIU COMARCAL DE LA GARROTXA 



 
 
 

 5

 
 
Núm. de referència : X2019027783    
 

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

  
Antecedents: 
 

Atesa la necessitat de contractar el Servei de manteniment del cercador d’imatges de 
l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa (ACGAX), amb “Cran Consulting, SL“, d’acord amb 
l’informe emès per la tècnica superior arxivera de l’Arxiu Municipal d’Olot. 
 
Atès que “Cran Consulting, SL“ ha desenvolupat l’aplicació “Pandora” objecte de 
manteniment i n’és la propietària, és l’únic proveïdor que pot realitzar-ne el 
manteniment.  
 
Vist que el procediment a seguir per a l’adjudicació és el negociat sense publicitat, en 
aplicació dels articles 166 i 168.a)2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant LCSP). 
 
Vist l’informe tècnic emès per la tècnica superior arxivera de l’Arxiu Municipal d’Olot. 
 
De conformitat amb l’acord de Ple de 27 de juny de 2019 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 conferides en virtut de la delegació 
efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament en data 25 de juny de 2019, de la qual 
se’n va donar compte al Ple de 27 de juny de 2019. 
 
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12019000019 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- INICIAR l’expedient de contractació Servei de manteniment del cercador 
d’imatges de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa (ACGAX), amb “Cran Consulting, SL“.  
 
Segon.- APROVAR l’expedient de contractació administrativa del Servei de 
manteniment del cercador d’imatges de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa (ACGAX), amb 
“Cran Consulting, SL“, d’acord amb el previst a l’article 117 de la LCSP. 
 
El pressupost base de licitació és de mil setanta-vuit euros amb vuitanta cèntims 
(1.078,80) IVA inclòs. Aquest import es desglossa en vuit-cents noranta-un euros amb 
cinquanta-set cèntims (891,57) de pressupost net, més cent vuitanta-set euros amb 
vint-i-tres cèntims (187,23) d’IVA calculat al tipus del 21%. 
 
L’oferta de preu de l’empresa licitadora  no pot superar el pressupost base de licitació. 
Si el preu ofertat per l’empresa supera el pressupost base, l’oferta serà refusada. 
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El contracte tindrà una durada de 1 any. 
 
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
condicions tècniques, d’acord amb el previst als articles 122 i 124 de la LCSP.  
 
Quart.- APROVAR la despesa amb càrrec a la partida  19 400 3322 227990 - Arxiu 
Municipal d’Olot, del Pressupost Municipal. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200  Despeses 19400  3322 227990 1078.80 ARXIU MUNICIPAL D'OLOT 100 001 001 001 000 000 

 
 
Cinquè.- CONVIDAR, en aplicació de l’article 168.a) 2n. i 170 de la LCSP, a l’empresa 
“Cran Consulting, SL”, de conformitat amb l’informe que consta a l’expedient, per tal 
que si ho desitja, presenti oferta en els termes recollits en el plec de clàusules 
administratives particulars i el plec de condicions tècniques. 
Sisè.- NOMENAR Responsable del Contracte a la Sra. Anna Bonfill Plana, Tècnica 
superior arxivera de l’Arxiu Municipal d’Olot, d’acord amb l’article 62 de la LCSP. 
 
Setè.- DELEGAR a l’Alcalde la competència per aprovar tots els actes de tràmit que 
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a 
la seva definitiva finalització o resolució, d’acord amb el previst als articles 9 i 12 de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i l’article 11 de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions 
Públiques de Catalunya. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
7.2. - SERVEI D'ASSESSORAMENT DE DISSENY PER TOTHOM DE L'EDIFICI I 

MUSEUOGRAFIA DE L'ESPAI CRÀTER 
 
Núm. de referència : X2019026961     
 
 
Tipus de Contracte SE DE SERVEIS 

Procediment DC DIÀLEG COMPETITIU 
Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar el servei d’assessorament de disseny per 
tothom de l’edifici i museografia de l’Espai Cràter, com es desprèn de l’informe de data 
8 de juliol de 2019, emès pel Sr. Xevi Collell Colomer, Coordinador de l’Espai Cràter. 

Segon.-  Atès que es tracta d’un servei esporàdic i puntual. 

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar el el servei 
d’assessorament de disseny per tothom de l’edifici i museografia de l’Espai Cràter: 
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-TOTHOM WEB, SL 

-AVANTI AVANTI ESTUDIO, SL 

-INDEX SENYALITZACIÓ INTEGRAL D’ESPAIS SLL 

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per  
l’empresa  AVANTI AVANTI ESTUDIO, SL  per haver presentat l’oferta més 
econòmica. 

Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles 
generals de contractació. 

Sisè.- Atès que una vegada fetes les comprovacions oportunes no consta que s’hagi 
adjudicat a l’empresa AVANTI AVANTI ESTUDIO, SL , per un servei amb el mateix 
objecte per import superior a 15.000 euros (IVA exclòs) i en el període d’un any. 
 
Setè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa AVANTI AVANTI ESTUDIO, SL   i atès 
que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació 
objecte del contracte. 

Fonament jurídic 

La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP) i correspon a la modalitat de serveis regulada a l’article 17 de la mateixa. 

Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de 
l’expedient administratiu. 

Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació. 

Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les 
delegacions efectuades pel cartipàs municipal. 

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 

I vist l’expedient administratiu núm. CC012019000304 i antecedents corresponents, la 
regidora-delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords:  

Primer.-  Aprovar l’informe emès pel Sr. Xevi Collell Colomer de data 8 de juliol 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 AVANTI AVANTI ESTUDIO, SL ,  amb NIF núm. B6521377-9, el 
contracte menor del el servei d’assessorament de disseny per tothom de l’edifici i 
museografia de l’Espai Cràter,  pel preu de cinc mil sis-cents vuitanta-set euros 
(5.687 €), IVA inclòs. 
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L’esmentat preu es desglossa en quatre mil set-cents euros (4.700 €) de pressupost 
net i nou-cents vuitanta-set euros (987 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %. 

Els servei d’assessorament  a desenvolupar són els següents:  

-Avaluació i diagnosis del projecte arquitectònic i museogràfic i redacció d’un informe 
inicial de l’estat de la situació.  

-Reunions de seguiment i assessorament amb els arquitectes durant la redacció del 
projecte executiu arquitectònic i museogràfic. 

-Propostes de millora dels usos i funcions i la distribució dels espais 

-Informe final de les tasques executades 
 
Tercer.- El termini per a l’execució dels serveis serà de tres (3) mesos a partir de la 
data de recepció de la notificació de l’adjudicació. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 5.687 €, IVA inclòs, amb càrrec a 
la partida núm. 19.140.151.2270620 “serveis espai cràter” del Pressupost municipal. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19140  151  227062 5687 SERVEIS ESPAI CRATER 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 CC012019000308- 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses: “Avanti Avanti Estudio, SL” ; 
“Tothom Web, SL” ; “Ïndex  Senyalització Integral d’Espais, SLL.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

7.3. - RECTIFICACIÓ DE L'ACORD DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE 
SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ D'OBRES DE 

CONSTRUCCIÓ DE L'EDIFICI ESPAI CRÀTER 
 
 
Núm. de referència : X2018039486     
 
La Junta de Govern Local del dia 4 de juliol de 2019 va aprovar la modificació del 
contracte subscrit amb l’empresa BAENA CASAMORA ARQUITECTES BCQ, SLP , 
amb NIF B63060644  corresponent als “serveis de redacció del projecte i direcció 
d’obres de construcció de l’edifici Espai Cràter”, per un import de 35.000 € amb càrrec 
a la partida núm. 19.140.151.227062 “serveis espai cràter”. 
 
I vist l’informe de data 15 de juliol de 2019 emès pel Sr. Xevi Colell Colomer, 
coordinador de l’Espai Cràter, en el qual proposa la imputació de la despesa de la 
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modificació del contracte amb càrrec a la partida núm. 19.410.151.64004 “Espai 
Cràter. Projecte i direcció” . 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12018000032 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
RECTIFICAR l’acord adoptat per la Junta de Govern Local del dia 4 de juliol de 2019 
de  modificació del  contracte subscrit amb l’empresa BAENA CASAMORA 
ARQUITECTES BCQ, SLP , amb NIF B63060644  corresponent als “serveis de 
redacció del projecte i direcció d’obres de construcció de l’edifici Espai Cràter”;  en el 
sentit que la despesa , 35.000 € (IVA inclòs) es pagarà amb càrrec a la partida núm. 
19.140.151.64004 “espai cràter. Projecte i direcció “. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200230 1903352001 Despeses 19140  151  227062 -35000 SERVEIS ESPAI CRATER 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 19140  151  64004 35000 ESPAI CRATER (PROJECTE I DIRECCIO)100 001 001 001 000 000 
 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

7.4. - APROVACIÓ EXPEDIENT, APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRAN L'ADJUDICACIÓ DE 

L'AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA D'ÚS PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC PER 
INSTAL·LAR UNA PARADA DESTINADA A XURRERIA I DUES A ESPAI 

GASTRONÒMIC LOCAL DURANT LES FESTES DE TURA 2019; I 
CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 

 
 

Núm. de referència : X2019027781    
 

Tipus contracte OT ALTRES 
Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 
Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

  

De conformitat amb la pràctica dels darrers anys d’instal·lar parades de fira al passeig 
de Blay, durant les Festes el Tura amb activitats vinculades a la restauració, com ara 
xurreries i similars, i amb la voluntat d’ajudar a activitat d’alimentació que estan 
ubicades al nucli antic de la ciutat, en el marc del Pla Integral d’Accions de Millora del 
Nucli Antic, s’obre la proposta a la instal.lació de dos espais gastronòmics locals. 

 

I vist l’expedient administratiu núm. CCS12019000018 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 l’autorització administrativa d’ús 
privatiu del domini públic per instal·lar i explotar una parada destinada a xurreria i dos 
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espais gastronòmics durant les Festes del Tura 2019, i declarar la seva tramitació per 
urgència.   

Segon.- APROVAR l'expedient de contractació administrativa de l’autorització 
administrativa d’ús privatiu del domini públic per instal·lar i explotar una parada 
destinada a xurreria i dos espais gastronòmics locals durant les Festes del Tura 2019. 

 

Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir de 
l’autorització administrativa d’ús privatiu del domini públic per instal·lar i explotar una 
parada destinada a xurreria i dos espais gastronòmics les Festes del Tura 2019.  

 

Quart.- CONVOCAR la licitació i tramitar l'expedient de contractació de l’autorització 
administrativa d’ús privatiu del domini públic per instal·lar i explotar una parada 
destinada a xurreria i dos espais gastronòmics locals durant les Festes del Tura 2019, 
que es tramitarà pel procediment obert i procedir a la seva publicació, així com de la 
present resolució en el Perfil del Contractant de conformitat amb els articles 117 i 135 
de la LCSP.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
7.5. - SUBMINISTRAMENT D'EQUIPS D'IMPRESSIÓ I MULTIFUNCIÓ MITJANÇANT 

ADHESIÓ A L'ACM 
 
 
Núm. de referència : X2019027847     
 
Tipus de Contracte SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 
Criteris NO SENSE CRITERI 

 
ANTECEDENTS 
 
1.- La Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment 
administratiu de licitació a tal efecte, en la sessió celebrada el dia 20 de juliol de 2018, 
va acordar adjudicar els diferents lots de l’Acord marc de subministrament d’equips 
d’impressió i de multifunció en les modalitats de compra i arrendament, amb destinació 
a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.02) a les empreses següents:  
 
GIRCOPI, SL – SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, S.A. – UTE:  
Lot: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,17 i 19 
KONICA MINOLTA: Lot: 14 
UTE RICOH: Lot: 15  
BASSO: Lots: 16, 18 i 20 
 
2.- En data 20 de març de 2019 es va procedir a la formalització dels pertinents 
contractes administratius de l'Acord marc, amb les empreses GIRCOPI, SL -
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SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, S.A. - UTE, KONICA MINOLTA, UTE RICOH i 
BASSO. 
 
3.- Atès que l'Ajuntament d'Olot, mitjançant acord adoptat per la Junta de Govern Local 
de data 11 de juliol de 2019, es va adherir  a l’Acord marc de subministrament d’equips 
d’impressió i de multifunció en les modalitats de compra i arrendament, amb destinació 
a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.02). 
 
4.- Enguany s’acaba el contracte amb l’empresa Girocopy pel que fa a cost per còpia 
de tot el parc de les impressores i equips multifunció de l’Ajuntament d’Olot, per tant 
cal contractar els nous equips que substituiran els que actualment s’estan utilitzant. 
 
5.- Atès l’informe emès pel Sr. Joan Prat i Espuña, Responsable d’Informàtica i Noves 
Tecnologies, de data 12 de juliol de 2019, que figura a l’expedient. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la 
creació i règim de centrals de contractació i l’adhesió a aquestes i articles concordants 
del TRLCSP en relació a les adhesions formalitzades abans de l’entrada en vigor de la 
nova LCSP.  
Articles 219 a 222 de la nova LCSP en relació al règim dels Acords marc, i 
l’adjudicació de contractes basats en aquests. 
Article 153 i 220 de la nova LCSP pel que fa a la formalització dels contractes 
administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents 
documents contractuals. 
Disposició addicional 3a. de la nova LSCP. 
 
Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen 
l’Acord marc de subministrament d’equips d’impressió i de multifunció en les modalitats 
de compra i arrendament, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 
2017.02) aprovats per la Resolució de Presidència de 5 de març de 2018 i publicats al 
perfil de contractant de l’entitat. 
 
Per tot això, d’acord amb els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret 
assenyalats anteriorment, i vist l’expedient administratiu núm. CCS12019000312, la  
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària GIROCOPI, SL – 
SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, SA – UTE amb NIF U67273987 dels béns següents 
en un contracte de renting per 4 anys. 
 

  
Compra 
€/mes 

Unitats 
Total 

mensual 
HP Laserjet E77830dn A3 Color  - Multifunció  
(Lot 9) 

25,00 22 550,00 

Fax (Lot 9) 10,00 2 20,00 
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Taula (Lot 9) 5,00 22 110,00 

HP Laserjet M577dnm A4 Color – Multifunció  
(Lot 5) 

9,25 18 166,50 

Fax (Lot 5) 10,00 1 10,00 

HP Laserjet E60055dn A4 Mono – Impressora  
(Lot 3) 

5,00 20 100,00 

HP Laserjet M553dnm A4 Color   – Impressora 
(Lot 2) 

3,00 2 6,00 

Pack Hores (Lot 9) 12,50 20 250,00 

    

Total  mensual     1.212,50€ 

Total mensual (IVA inclòs)   1.467,13€ 
 
El consum previst per aquests equips segons el que s’ha anat produint durant aquest 
últim any és de 120.000 copies mensuals B/N i 36.500 en color i segons el cost per 
copia de cada impressora el cost mensual seria de 564€ B/N i de 1.850,00€ color, total 
2.414,00€ mensuals sense iva,  2.920,94€ mensuals IVA inclòs. 
  
Segon.- Aprovar l'autorització i disposició de les despeses que s’imputaran del 
pressupost municipal. 
 
Els imports de la columna Lloguer s’imputaran a la partida  19 120 491 206000 – 
Renting equipament informàtic, i els de la columna Consum a la partida 19 120 491 
220020 – Manteniment i suport informàtic, així per tots els següents exercicis (durant 
el 2019 es calculen 4 mesos, de setembre a desembre i el 2030 els 8 mesos restants 
fins completar els 4 anys) 
 
Exercici Lloguer Consum 
2019 5.868,50€ 11.683,76€ 
2020 17.605,50€ 35.051,28€ 
2021 17.605,50€ 35.051,28€ 
2022 17.605,50€ 35.051,28€ 
2023 11.737,00€ 23.367,52€ 

 
Declarar la plurianualitat de la despesa derivada d’aquesta contractació. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19120  491  206000 5868.50 RENTING EQUIPAMENT INFORMATIC100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 19120  491  220020 11683.76 MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC100 001 001 001 000 000 

 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a GIROCOPI, SL – SISTEMES D’ORGANITZACIÓ, SA 
– UTE amb NIF U67273987 amb correu de notificació reprogir@acmprinting.cat, com a 
empresa adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament 
d’equips d’impressió i de multifunció,  així com al Consorci Català pel 
Desenvolupament Local – CCDL (preferentment per e-notum al NIF P0800222B i el 
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correu electrònic ccdl@ccdl.cat o per correu al carrer València núm. 231, 6a planta, 
08007 Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius i a 
intervenció de l’Ajuntament per ser un contracte plurianual. 
 
Quart.- Nomenar com a responsable del contracte el Sr. Joan Prat Espuña. 
 
Cinquè.- Comunicar aquest acord a l’ACM (preferentment per correu electrònic a 
centraldecompres@acm.cat o per correu postal al carrer València núm. 231, 6a planta, 
08007 Barcelona). 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

8.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2019028578     
 
En relació a l’expedient CPG22019000069 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. 19/022 per un import de 
304.790,19 euros. 
 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 304790.19 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

9.1. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I 
PROPIETARIS DEL NUCLI ANTIC D'OLOT 

 
 
Núm. de referència : X2019027873     
 
En relació a l’expedient CPG22019000067 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 1.400 euros a l’ Associació de veïns i propietaris del nucli 
antic d’Olot en concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 
3.500 euros, destinada a l’activitat “Festa del barri” aprovada per la Junta de Govern 
Local de data 19/04/2019. 
 
Una vegada finalitzada l’activitat s’hauran de presentar els justificants en un termini 
màxim de dos mesos per tal de poder procedir a la liquidació definitiva de la 
subvenció. 
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Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1901725014001Despeses 19160  924  480003 1400 SUBVENCIONS BARRIS 100 001 001 001 000 000 
 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
9.2. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ ALLIBEREM-

NOS 
 
Núm. de referència : X2019027875     
 
 
En relació a l’expedient CPG22019000068 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Procedir a la bestreta de 1.400 euros a l’ Associació Alliberem-nos en concepte 
d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 3.500 euros, destinada 
a l’activitat “Festival rebentem armaris” aprovada per la Junta de Govern Local de data 
19/05/2019. 
 
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 19000800250 Despeses 19400  334  480020 1400 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES100 001 001 001 000 000 
 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

10.1. - MEMÒRIA VALORADA: PINTAT DE LES FAÇANES DE L’ALA SUD-OEST 
CEIP MALAGRIDA.- Proposant aprovar 

 
 
Núm. de referència : X2019028597     
 
Vista la memòria valorada pel pintat de les façanes de l’ala sud-oest del CEIP 
Malagrida, redactada pels serveis tècnics municipals en data juny de 2019, que té per 
objecte pintar les façanes que actualment estan molt envellides. 
 
Vist l’art. 37 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
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En relació a l’expedient UPOM2019000020, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR la memòria valorada pel pintat de les façanes de l’ala sud-oest 
del CEIP Malagrida, redactada pels serveis tècnics municipals en data juny de 2019. 
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
11.1. - SUBSTITUCIÓ DE COBERTA EN EDIFICI UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES   

C. SANT PERE MÀRTIR N.35 
 
 
Núm. de referència : X2019012055 

 
AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per SUBSTITUCIÓ DE 
COBERTA EN EDIFICI UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, al C DE SANT PERE 
MÀRTIR N.35, del municipi d’Olot.  
 
Identificació de l’expedient: OMA32019000035   
Situació: C DE SANT PERE MÀRTIR N.0035  
UTM: 7502419 
 
1.- En data 25/03/2019, **** amb DNI ***5522**, representat per ****, presenta projecte 
d’obres majors per SUBSTITUCIÓ DE COBERTA EN EDIFICI UNIFAMILIAR ENTRE 
MITGERES, amb situació al carrer C DE SANT PERE MÀRTIR N.0035 , d’Olot. 
 
2.- En data 15/07/2019 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 de rehabilitació de 
l’estructura urbana (6.2) 
 
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de 
Catalunya, estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les 
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llicències d’obres. És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret 
Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme. 
 
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local, 
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 30 de juny de 2015, que va delegar 
aquesta competència en aquest òrgan municipal. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar a **** amb DNI: ***5522**, representat per ****, llicència d’obres 
(OMA32019000035), per SUBSTITUCIÓ DE COBERTA EN EDIFICI UNIFAMILIAR 
ENTRE MITGERES, amb situació al C DE SANT PERE MÀRTIR N.35, 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 2 mesos i el termini per acabar-les 
és de 12 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir 
qualsevol d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no 
s’han acabat les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a 
l’ordenament urbanístic vigent.  
 
QUART.Donar compte de l’ingrès de les liquidació/ns que es detalla/en 
seguidament: CRA2019600054     
 
Liquidació de Drets i Garanties: 

Drets 
Per:Un pressupost de: 13721.22 euros  
  
Base liquidable 
(3) 

Drets % 
bonifica
ció 

Drets definitius Taxes Total Drets 

13721.22 452.80 0 452.80 65.50 518.30 
 

Garanties: 
   Garantia per reposició de paviments  300 euros 

  Garantia de gestió de residus: 160 euros 
 

Total Liquidació Euros 
Per Drets 518.30 
Per Garanties  460.05 

 
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 
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en sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de 
Govern Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010. 
 
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat 
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al 
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el 
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin. 
 
3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a 
l’interessat de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el 
propi interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta 
petició. 
 
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la 
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos 
així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i 
podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de 
l’Ajuntament, amb càrrec a l’interessat. 
 
5.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar, una pròrroga del termini d’inici i/o final 
de l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui. 
De no existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència 
assenyalat a l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar 
les obres. 
 
6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no 
podran envair l’espai públic. 
 
7.- Els desguassos interiors de l’edifici hauran de contenir el corresponent sifó inodor. 
 
8.- Es prohibeix practicar als soterranis qualsevol obra que afecti la via pública o 
terrenys del seu domini. 
 
9.- No es permet que com a conseqüència de l’execució de les obres, s’embrutin els 
embornals de la via pública, essent obligació del promotor l’adopció de les mesures 
adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de 
la fiança dipositada en concepte de moviment de terres o runes i reposició de 
paviments. 
 
10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model, 
rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la 
corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de 
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència. 
 
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, 
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quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en 
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal. 
 
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o 
que afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de 
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les 
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació 
vigent. 
 
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les 
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà 
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les 
prestacions de la Seguretat Social. 
 
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la 
corresponent llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals 
que causi. 
 
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li 
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En 
cas d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les 
sancions que corresponguin. 
 
Condicions particulars: 
 
1. Abans de l’inici de les obres caldrà presentar:  

- Qüestionari Estadístic d’Edificació i Habitatge signat pel promotor de l’obra i 
pel tècnic redactor del projecte.  

- Document signat pel contractista assumint la responsabilitat de l’execució de 
l’obra i document que l’acrediti (model 36, certificat d’alta a l’epígraf 
corresponent o altra documentació equivalent).  

 
2. La volada màxima dels ràfecs no ultrapassarà els 0,50 m del pla de façana (art. 
207.8 POUM).  
 
3. L’enderroc de la coberta s’executarà d’acord amb les condicions determinades a la 
vigent Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública.  
 
4. Aquesta llicència no autoritza l'ocupació de la via pública amb materials o altres 
elements propis de l'obra.  
 
5. Com a mínim 48 hores abans de qualsevol operació de càrrega o de descàrrega 
que impliqui ocupació de la via pública caldrà comunicar-ho a la Policia Municipal per 
tal de preveure la senyalització necessària.  
 
6. S’imposen una fiança 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 de 160,00 € per 
garantir la correcta gestió de residus generals per l’obra d’acord amb la memòria del 
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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.  
. 
 
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 quan falten cinc minuts per dos quarts de nou del matí i per 
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 

 


