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ACTA NÚM. 28 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

25 DE JULIOL DE 2019. 
 
 
  
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 25 de juliol de 2019 es reuneix en aquesta Casa 
Consistorial la Junta de Govern d’aquest Ajuntament m 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, els/les Srs./es. 
Agustí Arbós i Torrent i Adriana Francés i Planellas. 
 
Hi assisteixen com a regidors de l’oposició, els/les Srs./es. Josep Guix Feixas i 
Adriana Roca i Collell. 
 
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, el Secretari llegeix l'acta de la sessió anterior, que s'aprova per unanimitat.                                                                                          
 
 

2. - DESPATX OFICIAL 
 
El Sr. Alcalde comenta les reunions, entrevistes i actes més destacats als quals ha 
assistit des de la darrera Junta de Govern, celebrada el dia 18 de juliol: 
 
- el dia 19 de juliol, juntament amb la regidora Mariona Camps, va tenir una reunió de 

treball a Olot amb el Sr. MARTÍ FONALLERAS, director territorial d’Ensenyament i 
amb els diferents directors i directores dels centres de secundària de la ciutat. I al 
vespre, va presenciar la xerrada que va pronunciar el Sr. Elpidio Silva amb el títol 
“Espanya: la justícia es revenja”, a la sala Torin. 
 

- el dia 20 de juliol, va assistir a l’acte d’inauguració del nou bar del Parc Nou. 
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- el dia 22 de juliol, va assistir a la reunió de la Comissió Permanent del clúster carni 
Innovacc, que es va celebrar aquesta vegada a l’empresa Monter de Les Planes. 

 
- el dia 23 de juliol va assistir a la reunió trimestral d’Olot Televisió que va tenir lloc a 

les oficines de la ‘Gestoria Ribas Alvarez’, a l’acte de presentació del cartell de 
festes que va tenir lloc al Museu dels Sants i finalment a l’acte de presentació del 
nou equip de jugadors de la Unió Esportiva Olot, que va tenir lloc a l’estadi 
municipal. 

 
- I el dia 24 de juliol, una vegada acabada la instal·lació de la gespa artificial, va 

efectuar una visita al camp de futbol de Sant Pere Màrtir. A la tarda, va anar a donar 
la benvinguda als participants al Campus Nan Oliveras, que va tenir lloc a la Torre 
Malagrida i al vespre, va oferir una recepció a les patinadores del CPAO, per haver 
resultat subcampiones en el mundial celebrat el proppassat dia 14 de juliol a 
Barcelona.        

                                                                                                                                                                                                                                                   
 

3. - DISPOSICIONS.- ASSABENTATS DE LES DISPOSICIONS PUBLICADES EN 
ELS BUTLLETINS OFICIALS 

 
Tot seguit el Secretari dóna compte a la Junta de Govern dels edictes i anuncis de 
l'Ajuntament d''Olot apareguts als Butlletins Oficials BOE, BOP i DOGC, de de la 
darrera sessió. I se n'acorda l'assabentat.                                                                                                                                        
 
 
4.1. - PRORROGA I REVISIÓ DE PREUS ARRENDAMENT LOCAL DE LES SITGES 

UBICAT A LA ZONA DE L'ESTACIÓ 
 
  
Núm. de referència : X2019029108     
 
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 25 de juliol de 1996 va adjudicar la cessió 
d’ús en arrendament d’un local de les sitges ubicat a la zona de l’Estació d’Olot per un 
termini de 10 anys, amb l’entitat “SAT LA VALL DE BAS”. 
 
La Junta de Govern en sessió celebrada el dia 26 de juliol de 2006 va acorda 
proporrogar per cinc anys el contracte esmentat fins a 25 de juliol de 2011. 
 
Atès que segons estableix la clàusula segona del plec el contracte es pot prorrogar 
d’any en any fins a un màxim de 25 anys, previ acord d’ambdues parts.  
 
Atès que segons s’estableix en la clàusula tercera del plec, el preu de l’arrendament 
s’actualitzarà anualment i de manera acumulativa d’acord amb l’IPC i que a juny de 
2019 es fixa en 0,4%. 
 
Primer.- Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 25 de juliol de 2019, el 
contracte d’arrendament del local de les “sitges” ubicat a la zona de l’Estació;  
adjudicat a favor de:  SAT N1656 VALL DE BAS, amb NIF F1705022-0) 
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Segon.-  Augmentar en un 0,4% el preu de l’arrendament i fixar-lo en CENT 
CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS (153,63 €) + IVA 
mensuals,; amb efectes del dia 1 de juliol de 2019.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

4.2. - APROVACIÓ EXPEDIENT, APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DE 

L'ARRENDAMENT DE LOCALS PER PART DE L'AJUNTAMENT D'OLOT PER A 
LA IMPLANTACIÓ D'ESTABLIMENTS DE COMERÇ TRADICIONAL I DE 

PROXIMINAT AMB PRODUCTORS DIRECTES  EN EL NUCLI ANTIC DE LA 
CIUTAT, DINS DEL MARC DEL PROJECTE "EL TALLER DELS SASTRES"; I 

CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 
 
 
Núm. de referència : X2019029439    
 

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

  
 

En relació a l’expedient CCS12019000020 vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- INICIAR l’expedient de contractació de l’'arrendament de locals per part de 
l'Ajuntament d'Olot per a la implantació d’establiments d’activitats singulars de caràcter 
cultural, artístic, artesà i de comerç tradicional i de proximitat amb productors directes, 
en el Nucli Antic de la Ciutat, dins del marc del projecte "El Taller dels Sastres". 
 
Segon.- APROVAR  el plec de clàusules administratives particular que ha de regir 
l’'arrendament de locals per part de l'Ajuntament d'Olot per a la implantació 
d’establiments d’activitats singulars de caràcter cultural, artístic, artesà i de comerç 
tradicional i de proximitat amb productors directes, en el Nucli Antic de la Ciutat, dins 
del marc del projecte "El Taller dels Sastres". 
 
Tercer.- CONVOCAR  la licitació i tramitar l’expedient de l’'arrendament de locals per 
part de l'Ajuntament d'Olot per a la implantació d’establiments d’activitats singulars de 
caràcter cultural, artístic, artesà i de comerç tradicional i de proximitat amb productors 
directes, en el Nucli Antic de la Ciutat, dins del marc del projecte "El Taller dels 
Sastres", que es tramitarà per procediment obert, mitjançant concurs públic, de 
conformitat amb els articles 124.1 de la Llei de patrimoni de les administracions 
públiques i 156 LCSP. 
 
Quart.- Procedir a la seva publicació al Perfil del Contractant, de conformitat amb els 
articles 117 i 135 de la LCSP.  
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S’aprova per unanimitat. 
 
 
4.3. - OBRES DE MILLORA DELS PAVIMENTS DELS VESTIDORS DEL PAVELLÓ 

D'ESPORTS 1 
 
Núm. de referència : X2019027084 
     
Tipus de Contracte:obres  
Procediment Adjudicació directa  
Criteris Criteri únic  
 
 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar les obres de millora dels paviments dels 
vestidors del pavelló d’esports 1,  com es desprèn de l’informe de data 10 de juliol de 
2019, emès per la Sra. Clàudia Planas Grabolosa, Coordinadora d’instal·lacions 
esportives. 

Segon.- Atès que es tracta d’una obra amb una unitat funcional tal i com es desprèn de 
la memòria valorada aprovada per la Junt de Govern Local del dia 11 de juliol de 2019. 

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per executar l’obra de 
millora dels paviments dels vestidors del pavelló d’esports 1: 

-Grupo Pavin 

-Girmica,SL 

-Santi Solà Cucurull 

Quart.- Atès que s’ha presentat una única oferta subscrita per l’empresa GIRMICA, SL 
la qual s’informa favorablement.  

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 GIRMICA, SLi 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. 
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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: CC012019000309 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 per per la Sra. Clàudia Planas Grabolosa, 
Coordinadora d’instal·lacions esportives, de data 10 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 GIRMICA, SL , amb NIF núm. B17376500, el contracte menor de 
les obres de millora dels paviments dels vestidors del pavelló d’esports 1,  pel 
preu de disset mil vuit-cents noranta-quatre euros amb setanta-cinc cèntims 
(17.894,75 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en catorze mil set-cents vuitanta-nou euros amb cinc 
cèntims (14.789,05 €)  de pressupost net i tres mil cent cinc euros amb setanta 
cèntims (3.105,70 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 % 
 
Tercer.- El termini d’execució de les obres serà de quatre (4) setmanes a comptar des 
de la data de notificació de l’acord d’adjudicació. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 17.894,75 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida núm. 19.330.342.63216 “millora paviment vestidors pavelló” del 
Pressupost municipal. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
20220  Despeses 19.330.342.63216 17.894,75 MILLORA PAVIMENT VESTIDORS 

PAVELLÓ 
      

 
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 CC012019000309. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa GIRMICA, SL 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

4.4. - OBRES DE MILLORA DELS TANCAMENTS DE LA FAÇANA NORD DE 
L'ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY D'OLOT 
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Núm. de referència : X2019026477     
 
Tipus de Contracte: OBRES  
Procediment ADJUDICACIÓ DIRECTE 
Criteris CRITERI ÚNIC  
 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar les obres de millora dels tancaments de la 
façana Nord de l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot, com es desprèn de 
l’informe de data 17 de juliol de 3 de juliol,  emès pel  Sr. Albert Pons Clutaró i la Sra. 
Carme Yestes Casado, arquitectes municipals. 

Segon.- Atès que es tracta d’una obra amb una unitat funcional tal i com es desprèn de 
la memòria valorada redactada pels Serveis Tècnics Municipals i aprovada per la 
Junta de Govern Local del dia 13 de maig de 2019. 

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per executar les obres de 
millora dels tancaments de la façana Nord de l’Escola d’Art i Superior de Disseny 
d’Olot: 

-Smoc, SL 

-Pla d’Olot, SL 

-Obres Volcans3, SL  

Quart.- Atès que s’ha presentat una única oferta subscrita per l’empresa OBRES 
VOLCANS3, SL, la qual s’informa favorablement per ajustar-se a la memòria valorada. 

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 OBRES VOLCANS3, 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. 
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Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 

I vist l’expedient administratiu nùm. 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. Albert Pons Clutaró i la Sra. Carme Yestes 
Casado, arquitectes municipals, de data 3 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 OBRES VOLCANS3, SL, amb NIF núm. B55304422, el contracte 
menor de les obres de millora dels tancaments de la façana Nord de l’Escola d’Art 
i Superior de Disseny d’Olot,  pel preu de quaranta-vuit mil tres-cents divuit euros 
amb vuit vèntims (48.318,08 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en trenta-nou mil nou-cents trenta-dos euros amb vint-i-
nou cèntims (39.932,29 €) de pressupost net ivuit mil tres-cents vuitanta-cinc euros 
amb  setanta-nou cèntims (8.385.79 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 % 
 
Tercer.- El termini d’execució de les obres finalitzarà el dia 1 de setembre de 2019. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 48.318,08 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida núm. 19.500.324.63210 “actuacions escola Belles Arts” del 
Pressupost municipal. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19.500.324.63210 48318.08 ACTUACIONS ESCOLA BELES ARTS       

 
 
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 CC012019000304 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa OBRES VOLCANS3, SL 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

4.5. - CONTRACTAR ESCENARI FIRAL PER FESTES DEL TURA 
 
Núm. de referència : X2019026038     
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012019000298 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
Tipus de Contracte:SU DE SUBMINISTRAMENT 
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Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 
Criteris NO SENSE CRITERI 
 
Antecedents 
 
Primer.- Atès que l’Ajuntament d’Olot requereix contractar el subministrament en règim 
de lloguer, instal.lació i desmuntatge d’un escenari amb coberta per l’escenari Firal per 
les Festes del Tura 2019, com es desprèn de l’informe de data 26 de juny de 2019, 
emès pel Sr. Jordi Serrat Cruz, Tècnic responsable de l’Àrea de Festes. 
 
Segon.-  Atès que es tracta d’un subministrament esporàdic i puntual. 
 
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar aquest 
subministrament: 
 
- CASAMAYOR INMUEBLES SL 
- MECATUBS SL 
- EISI ESCENARIOS SL 
- POWER BAND 
- MOGAS SOLDEVILLA SLP 
 
- Quart.- Atès que han presentat pressupost totes 5 empreses i  d’acord amb l’informe 
de valoració, la millor proposta és la presentada per CASAMAYOR INMUEBLES 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 CASAMAYOR 
INMUEBLES SL, subministraments amb el mateix objecte per un import superior a 
15.000 euros (IVA exclòs) durant l’anualitat en curs o que havent-los subscrit les 
prestacions són qualitativament diferents. 
 
- Setè.- Vista la capacitat d’obrar de CASAMAYOR INMUEBLES SL i atès que aquesta 
compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del 
contracte. 
 
Fonament jurídic 
 
Primer.- Atesa la definició que l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (LCSP) formula del contracte de subministrament. 
 
Segon.- Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP, referent a l’inici, contingut i 
aprovació de l’expedient administratiu. 
 
Tercer.- Ateses les competències que estableix la disposició addicional segona de la 
LCSP i les delegacions efectuades pel cartipàs municipal. 
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Vist l’expedient administratiu núm: CC012019000298 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. Jordi Serrat Cruz, Tècnic responsable de 
l’Àrea de Festes, de data 26 de juny 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 CASAMAYOR INMUEBLES SL, amb NIF núm. B55089015, el contracte 
menor de el subministrament en règim de lloguer, instal.lació i desmuntatge d’un 
escenari amb coberta per l’escenari Firal per les Festes del Tura 2019, pel preu de 
tretze-mil tres-cents vuit euros amb setanta-nou cèntims (13.308.79€). 
 
L’esmentat preu es desglossa en deu-mil nou-cents noranta-nou euros (10.999€)  € + 
iva: dos-mil tres-cents nou euros amb setanta-nou cèntims (2309.79€) d’IVA calculat 
amb un tipus del 21%. 
 
Tercer.- El termini de lliurament serà del 2 de setembre a la tarda al 12 de setembre 
de 2019. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 13.308.79 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida del pressupost municipal: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19410  338  227995 13308.79 FESTES DEL TURA 100 001 001 001 000 000 

 
 
Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i que 
aquesta haurà d’incloure una còpia d’aquest acord o fer-hi constar el número 
d’expedient CC012019000298. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

5.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- ESTIMAR LA RECLAMACIÓ 
PRESENTADA PEL SR. ****  PER DANYS OCASIONATS A UN VEHICLE. 

 
Núm. de referència : X2019028890     
 
Vist l’escrit presentat pel Sr. ****, en el que es formula reclamació patrimonial contra 
l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a un vehicle i atesos els següents  
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
Primer.- En data 3 de juliol de 2019 el Sr. **** va formular reclamació patrimonial 
contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys que va patir el vehicle de la seva propietat 
marca Peugeot, model 207, matrícula ****, quan estava estacionat al parc del barri de 
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Sant Miquel. Aquests danys van ser provocats pels treballs de jardineria que realitzava 
personal adscrit a la Brigada Municipal de l’Ajuntament d’Olot. A la petició s’hi 
acompanyen la fitxa tècnica del vehicle matrícula **** acreditant la titularitat del Sr. **** 
i un pressupost de valoració de danys de 10 de juliol de 2019, emès per “Carglass, 
S.L.”, per un import de 412,74 euros, que és la quantitat que es reclama. 
 
Segon.- En informe del director tècnic de la Brigada Municipal de data 19 de juliol de 
2019 (Ref.: 2019-008), s’assenyala que operaris del “Pla ocupacional de jardineria” 
estaven realitzant tasques de jardineria a les zones verdes properes al parc del barri 
de Sant Miquel, en la data en què es va produir l’incident amb el vehicle matricula ****, 
propietat del Sr. ****; per la qual cosa, es reconeix la responsabilitat en la producció 
dels danys reclamats. 
 

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 responsabilitat patrimonial de les administracions públiques es basa en un 
sistema de responsabilitat objectiva, la qual cosa implica que no cal que hi hagi culpa o 
negligència, sinó únicament un funcionament normal o anormal dels serveis públics, 
un dany avaluable econòmicament i una relació de causalitat entre un i altre. També 
que el ciutadà afectat no tingui el deure jurídic de suportar aquest dany, que no hi hagi 
força major i que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons l’estat dels 
coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la producció 
dels danys. 
 
Així doncs, esdevé imprescindible acreditar que el dany o lesió sofert per la part 
reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, 
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en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció estranya 
que pugui interferir alterant el nexe causal. 
 
En el present cas, a la vista de l’informe del director tècnic de la Brigada Municipal de 
data 19 de juliol de 2019 (Ref.: 2019-008), és raonable apreciar la relació causal entre 
els danys reclamats i el funcionament dels serveis municipals, d’acord amb els articles 
25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 66  del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‘abril, pel que 
fa a les competències atorgades als municipis en matèria de trànsit, estacionament de 
vehicles i mobilitat; així com en el manteniment i conservació de parcs i jardins públics.  
 
Vist l’expedient administratiu SRP12019000027 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada d’Hisenda, 
proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 

Primer.- Acceptar la reclamació patrimonial formulada pel Sr. ****, pels danys 
ocasionats al vehicle matrícula ****, quan estava estacionat al parc del barri de Sant 
Miquel, a causa d’uns treballs de jardineria (sega d’herba) que realitzava la secció de 
jardineria de la Brigada Municipal de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Segon.- Efectuar un pagament de QUATRE-CENTS DOTZE EUROS AMB SETANTA-
QUATRE CÈNTIMS (412,74.- €) a favor del Sr. ****, en concepte d’indemnització pels 
danys ocasionats a un seu vehicle. Aquest pagament es farà a càrrec de la partida: 
19.130.920.224000 “Assegurances”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 19130  920  224000 412.74 ASSEGURANCES 130 001 999 052 999 999 

 
 
Aquest import s’ingressarà en el número de compte bancari que la persona 
interessada ha de facilitar a les Oficines de Tresoreria; així mateix ha de passar per les 
esmentades oficines municipals per signar la conformitat amb la indemnització rebuda 
pels danys reclamants en aquest expedient administratiu. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

6.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2019029220     
 
 
En relació a l’expedient CPG22019000073 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: 
 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 359436.17 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
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S’aprova per unanimitat. 
 
 

7.1. - APROVAR CERTIFICACIONS D'OBRA 
 
Núm. de referència : X2019028857     
 
 
En relació a l’expedient CPG22019000071 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: 
 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 199280.86 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

8.1. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST 
 
 
Núm. de referència : X2019028830     
 
 
En relació a l’expedient SD012019000013 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Promoció de la ciutat, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de SN, a l’ entitat ASSOCIACIO DE PLACERS 
DEL MERCAT D'OLOT amb  NIF: G1768059-6 per un import de 7000 euros, amb 
càrrec a la partida 19.200.4312.480051 Subvenció Associació de Placers. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
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l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19200  4312 480051 7000 SUBVENCIO ASSOCIACIO PLACERS 100 001 001 001 000 000 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
9.1. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE PLACERS 

DEL MERCAT D'OLOT 
 
 
Núm. de referència : X2019029219   
   
En relació a l’expedient CPG22019000072 de i vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d'Empresa, comerç i turisme, proposa a 
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
Procedir a la bestreta de 2.800,00 euros a l’ Associació de Placers del Mercat d’Olot 
en concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 7.000,00 
euros, destinada a diverses activitats de l’Associació  i aprovada per la Junta de 
Govern Local de data 25 de juliol de 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 
200400 1903560001 Despeses 19200  4312 480051 2800 SUBVENCIO ASSOCIACIO PLACERS 200 999 999 065 999 999 

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

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

 
 
Núm. de referència : X2019026559     
 
En relació a l’expedient RH132019000087 i antecedents corresponents, i atès els vist-
i-plau de la cap de l’Oficina de l’Atenció al Ciutadà, del cap de l’àrea d’Urbanisme i 
Infraestructures, de la cap de l’àrea de Secretaria, i de la cap de Progrés Econòmic, la 
regidora proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
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Pagament d’una gratificació especial a divers personal de les oficines de l’Ajuntament 
que es relaciona a continuació pels serveis extraordinaris realitzats durant el mes de 
juny de 2019: 
 
 

Nom i Cognoms Subàrea Data Serveis 
 
Núm/  
hores 

    Import € 

**** 
Progrés 
Econòmic 

24/06/19 
Muntatge i Desmuntatge 
Mercat Setmanat 

3 h 93,00 € 

**** Urbanisme 
Varis 
dies 

Juny 
Tramitació expedients 13 h 274,30 € 

**** Secretaria Juny Volum tasques a realitzar 10 h 271,00 € 
**** OAC 15/06/19 Ple Constitució ajuntament 3 h 59,40 € 
**** OAC 23/06/19 Sardana de Corpus 3 h 59,40 € 
**** OAC 27/06/19 Ple del Cartipàs Ajuntament 3 h 50,70 € 

TOTAL      807,80 €  

 
 
 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:  
 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 19200  4313 13001 93.00 HORES EXTRAORDINARIES DINAMIG 

MERCAT 
200 009 999 999 999 999 

0  Despeses 19140  151  13001 274.30 HORES EXTRAORDINARIES URBANISME140 001 999 999 999 999 
0  Despeses 19130  920  13001 440.50 HORES EXTRAORDINARIES ADMINISTRACIO 

GENERAL 
130 001 999 999 999 999 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
10.2. - PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL AL PERSONAL DE LA 

POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS EL MES DE JUNY DE 2019 
 
Núm. de referència : X2019026431     
 
 
Atès l’informe del Sergent de la Policia Municipal de data 03 de juliol de 2019. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132019000086 i antecedents corresponents, la 
regidora, 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. 
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Únic.- Pagament d’una gratificació especial al personal de la Policia Municipal que es 
relaciona a continuació pels serveis extraordinaris realitzats durant mes de juny de 
2019. 
 

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

****   
23/06/2019 REVETLLA SANT JOAN – FESTIVES DIÜRNES 2 60,20 € 
23/06/2019 REVETLLA SANT JOAN – FESTIVES NOCTURNES 8 308,16 € 
   
****   
23/06/2019 REVETLLA SANT JOAN – FESTIVES DIÜRNES 2 45,00 € 
23/06/2019 REVETLLA SANT JOAN – FESTIVES NOCTURNES 8 244,80 € 
   
****   
22/06/2019 REFORÇ TORN 12 270,00 € 
   
****   
12/06/2019 REFORÇ TORN 8 188,80 € 
   
****   
01/06/2019 REFORÇ TORN 8 204,00 € 
   
****   
15/06/2019 FIRES DIVERSES – FESTIVES DIÜRNES 2 45,00 € 
15/06/2019 FIRES DIVERSES – FESTIVES NOCTURNES 8 204,00 € 
   
****   
19/06/2019 REFORÇ TORN 3 63,30 € 
   
****   
23/06/2019 REVETLLA SANT JOAN – FESTIVES DIÜRNES 2 45,00 € 
23/06/2019 REVETLLA SANT JOAN – FESTIVES DIÜRNES 8 244,80 € 
   
****   
23/06/2019 REFORÇ TORN 12 270,00 € 

TOTAL  2.193,06 € 

 
 
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 2193.06 HORES EXTRAORDINARIES SEGURETAT180 008 999 999 999 999 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
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10.3. - PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL AL PERSONAL DE LA 

BRIGADA MUNICIPAL PELS SERVEIS EXTRAORDINARIS REALITZATS EL MES 
DE JUNY DE 2019 

 
 
Núm. de referència : X2019026321 
     
Vist l’expedient administratiu RH132019000083 i antecedents corresponents i atès 
l’informe NI022019001009 de data 03 de juliol de 2019 del Director tècnic de la 
Brigada Municipal, la regidora, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Pagament d’una gratificació al personal de la Brigada Municipal que es relaciona a 
continuació, pels serveis extraordinaris realitzats durant el mes de juny de 2019: 
 
 

Cognoms i Nom Data Tipus 
servei 

Brigada Hores  Import 

****   OPERATIVA Oficial 
1ª 

32,25 635,70 € 

Actes diversos. De 16:00h a 
20:00h. Escenaris, trasllat 
taules, cadires 

03/06/19 S. 
Diürn 

 4,00 76,80 € 

Actes diversos. De 16:00h a 
19:00h. Muntatge tarima per 
festa 

04/06/19 S. 
Diürn 

 3,00 57,60 € 

Actes diversos. De 16:00h a 
20:00h. Recollida de 
tarimes, taules i cadires 

10/06/19 S. 
Diürn 

 4,00 76,80 € 

Actes diversos. De 16:00h a 
19:00h. Muntar escenaris 
varis de festes  

11/06/19 S. 
Diürn 

 3,00 57,60 € 

Actes diversos. De 16:00h a 
19:15h. Muntatge d' 
escenaris varis per diferents 
festes 

12/06/19 S. 
Diürn 

 3,25 62,40 € 

Actes diversos. De 16:00h a 
19:15h.Recollir i desmuntar 
varis escenaris 

17/06/19 S. 
Diürn 

 3,25 62,40 € 

Actes diversos. DE 16:00h a 
19:45h. Muntatge de 
tarimes i trasllat de taules 

18/06/19 S. 
Diürn 

 3,75 72,00 € 

Actes diversos. De 16:00h a 
19:00h. Muntatge escenaris 
de l´escola de Belles 

19/06/19 S. 
Diürn 

 3,00 57,60 € 

Actes diversos. De 06:00h a 
11:00h. Recollida de 

08/06/19 S. 
Diürn 

 5,00 112,50 € 
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material divers de varis llocs Festiu  

TOTAL    32,25 635,70€ 

 
 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:  
 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 19142  1532 13001 635.70 HORES EXTRAORDINARIES VIES 

PUBLIQUES 
142 002 999 999 999 999 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

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

A JUNY DE 2019 
 
 
Núm. de referència : X2019026388     
 
 
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 3 de juliol de 
2019. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132019000085 i antecedents corresponents, la 
regidora, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Pagament de la paga extraordinària per les jornades de nit del personal de la Policia 
Municipal que es relaciona a continuació pels serveis extraordinaris realitzats des del 
mes de gener fins al juny de 2019: 
 
 

Nom i Cognoms Data Nits Serveis 
Import 
(€) 

**** 
Gener – Juny 
2019 21 

Paga extraordinària 
Estiu 19     42,42 €  

**** 
Gener – Juny 
2019 41 

Paga extraordinària 
Estiu 19     82,82 €  

**** 
Gener – Juny 
2019 26 

Paga extraordinària 
Estiu 19     52,52 €  

**** 
Gener – Juny 
2019 32 

Paga extraordinària 
Estiu 19     64,64 €  

**** Gener – Juny 34 Paga extraordinària     68,68 €  
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2019 Estiu 19 

**** 
Gener – Juny 
2019 22 

Paga extraordinària 
Estiu 19 29,70 € 

**** 
Gener – Juny 
2019 17 

Paga extraordinària 
Estiu 19 22,95 € 

**** 
Gener – Juny 
2019 28 

Paga extraordinària 
Estiu 19 37,80 € 

**** 
Gener – Juny 
2019 36 

Paga extraordinària 
Estiu 19 48,60 € 

**** 
Gener – Juny 
2019 18 

Paga extraordinària 
Estiu 19 24,30 € 

**** 
Gener – Juny 
2019 14 

Paga extraordinària 
Estiu 19 18,90 € 

**** 
Gener – Juny 
2019 25 

Paga extraordinària 
Estiu 19 33,75 € 

**** 
Gener – Juny 
2019 27 

Paga extraordinària 
Estiu 19 36,45 € 

**** 
Gener – Juny 
2019 41 

Paga extraordinària 
Estiu 19 55,35 € 

**** 
Gener – Juny 
2019 28 

Paga extraordinària 
Estiu 19 37,80 € 

**** 
Gener – Juny 
2019 23 

Paga extraordinària 
Estiu 19 31,05 € 

**** 
Gener – Juny 
2019 38 

Paga extraordinària 
Estiu 19 51,30 € 

**** 
Gener – Juny 
2019 39 

Paga extraordinària 
Estiu 19 52,65 € 

**** 
Gener – Juny 
2019 30 

Paga extraordinària 
Estiu 19 40,50 € 

**** 
Gener – Juny 
2019 26 

Paga extraordinària 
Estiu 19 35,10 € 

**** 
Gener – Juny 
2019 30 

Paga extraordinària 
Estiu 19 40,50 € 

**** 
Gener – Juny 
2019 3 

Paga extraordinària 
Estiu 19 4,05 € 

**** 
Gener – Juny 
2019 45 

Paga extraordinària 
Estiu 19 60,75 € 

**** 
Gener – Juny 
2019 49 

Paga extraordinària 
Estiu 19 66,15 € 

**** 
Gener – Juny 
2019 34 

Paga extraordinària 
Estiu 19 45,90 € 

TOTAL 
 

727 
  

1.084,63 
€ 

 
 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a la partida: 
 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
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0  Despeses 19180  132  121031 1084.63 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. 
 
 

12.1. - PAGAMENT D'UN COMPLEMENT DE NOCTURNITAT AL PERSONAL DE 
LA POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS EL MES DE JUNY DE 2019 
 
 
Núm. de referència : X2019026383     
 
Atès els informes del Sergent de la Policia Municipal de data 03 de Juliol de 2019. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132019000084 i antecedents corresponents, la 
regidora, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
D’acord amb el que estableix l’annex 1, aprovat pel Ple d’aquesta Corporació en la 
sessió celebrada el dia 26 de març de 1992, sobre els serveis de nocturnitat de la 
Policia Municipal. 
 
D’acord amb l’acta número 1/2018 de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament 
d’Olot de data 12 de juny de 2018, sobre la modificació del import de les hores 
extraordinàries i les condicions laborals de la Policia Municipal. 
 
Primer.- Pagament d’un complement de nocturnitat al personal de la Policia Municipal 
que es relaciona a continuació pels serveis realitzats durant el mes de maig i juny de 
2019: 
 
Nom i Cognoms Data Dies Serveis Import (€) 
CAPORALS     

**** Juny 2019 1 Nocturnitat 26,00 

**** Juny 2019 7 Nocturnitat 182,00 

**** Juny 2019 5 Nocturnitat 130,00 

**** Juny 2019 7 Nocturnitat 182,00 
**** Juny 2019 7 Nocturnitat 182,00 
AGENTS     

**** Juny 2019 2 Nocturnitat 36,00 

**** Juny 2019 2 Nocturnitat 36,00 

**** Juny 2019 2 Nocturnitat 36,00 

**** Juny 2019 9 Nocturnitat 162,00 
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**** Juny 2019 7 Nocturnitat 126,00 

**** Juny 2019 5 Nocturnitat 90,00 

**** Juny 2019 7 Nocturnitat 126,00 

**** Juny 2019 13 Nocturnitat 234,00 

**** Maig 2019 7 Nocturnitat 126,00 

**** Juny 2019 7 Nocturnitat 126,00 

**** Juny 2019 9 Nocturnitat 162,00 

**** Juny 2019 3 Nocturnitat 54,00 

**** Juny 2019 7 Nocturnitat 126,00 

**** Juny 2019 2 Nocturnitat 36,00 

**** Juny 2019 7 Nocturnitat 126,00 

**** Juny 2019 7 Nocturnitat 126,00 

**** Juny 2019 7 Nocturnitat 126,00 

**** Juny 2019 7 Nocturnitat 126,00 

TOTAL    2.682,00€ 

 
 
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 2682.00 ALTRES COMPLEMENTS NOCTURNITAT 

SEGURETAT 
180 008 999 999 999 999 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

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

DE 2019 
 
Núm. de referència : X2019026282     
 
Atès l’informe del director de l’àrea d’Infraestructura i Urbanisme de data 01 de juliol de 
2019 amb número d’expedient NI022019000921, l’informe del cap d’àrea d’Informàtica 
de data 02 de juliol de 2019 amb número d’expedient NI022019001008, i l’informe del 
director tècnic de la Brigada Municipal de data 03 de juliol de 2019 amb número 
d’expedient NI022019001007. 
 
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 RH132019000082 i antecedents corresponents, la 
regidora, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
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Primer.- Pagament d’un complement en concepte de reten al personal de la Brigada 
Municipal, d’informàtica i dels serveis tècnics d’urbanisme que es relaciona a 
continuació pels serveis de reten realitzats durant el mes de juny 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
a

t 

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 

**** 
Infra. i 

Urbanisme 
1 

- 
- 

- 135,00 

**** Informàtica 1 - - - 135,00 

**** Informàtica 1 - - - 135,00 

**** Informàtica 1 - - - 135,00 

**** Informàtica 1 - - - 135,00 

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

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

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

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

TOTAL      1.865,00€ 

 
 
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 540.00 RETENS INFORMATICA 120 001 999 999 999 999 
0  Despeses 19142  165  15300 515.00 RETENS ENLLUMENAT BRIGADA 142 002 999 999 999 999 
0  Despeses 19142  1522 15300 135.00 RETENS BRIGADA EDIFICIS 142 002 999 999 999 999 
0  Despeses 19140  151  15300 405.00 RETENS URBANISME 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 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
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14.1. - PROPOSANT DONAR COMPTE DELS ASSABENTATS D'OBERTURA I 
DELS DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 26 DE JUNY I 15 DE JULIOL DE 2019 

RELATIUS A L'ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
 
Núm. de referència : X2019028761     
 
En relació a l’expedient AG012019000029, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Prevenció i control ambiental de les activitats, 
proposa a la Junta de Govern Local, adoptar el següent acord: 
 
Únic.- Donar compte dels assabentats d’obertura i dels decrets dictats entre els dies 
26 de juny i 15 de juliol de 2019, relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen a 
continuació:  
 
Tràmit 
 
Activitats 

Nom / comercial Concepte Adreça Decret 
 

Assabentat 
obertura 

Om Lata Comestibles C/Esgleiers 7B B 3 03/07/201
9 

Assabentat 
obertura 

Juan Francisco 
González Luque 

Venda de sucs 
naturals 
(Bardesucs) 

C/Sant Esteve 9 B 2 03/07/201
9 

Assabentat 
obertura 

2015 Assessors 
G. Borràs SL 

Assessoria C/Bisbe Lorenzana 20 
B 1 

03/07/201
9 

Assabentat 
obertura 

Centre Cristià 
FEAM Olot 

Centre de culte C/Berga i Boada 6 12/07/201
9 

Assabentat 
obertura  

Club Natació 
Olot 

1a i 2a fases 
establiment 
esportiu 

Av. Pere Badosa 12 12/07/201
9 

Assabentat 
obertura 

Yongjiu Ye Venda de roba 
(Galaxy Star) 

C/Carme 8 B 1 15/07/201
9 

Assabentat de 
canvi no 
substancial 

Revisions de 
Vehicles SA 

Taller de 
reparació de 
vehicles 
(ITV) 

C/França núm. 5 03/07/201
9 

Assabentat de 
canvi de raó 
social 

Quin Estrada SL Òptica 
(Òptica Olot) 

C/Sant Esteve 30 04/07/201
9 

Assabentat de 
canvi de nom 

Josep Colomer 
Planagumà 

Venda de roba 
(Casa Blava) 

C/Sant Pere Màrtir 7 B 15/07/201
9 

Assabentat de 
canvi de nom 

Nuri Baus Solà Floristeria 
(L’Arrel) 

Pg. Bisbe Guillamet 9 B 
1 

15/07/201
9 

Assabentat de 
canvi de nom  

Alba 2008 SC Bar restaurant 
(7è Art) 

C/Josep Ayats 12 15/07/201
9 

Assabentat de 
baixa 

Pilar Prat 
Colomé 

Venda de moble 
auxiliar 

Ptge. del Cinema Colón 
2 

03/07/201
9 
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Assabentat de 
baixa 

Joel Ortuño 
Hostench 

Venda de roba 
esportiva 

C/Sant Esteve 14 03/07/201
9 

Assabentat 
baixa 

Juan Nogué 
Batlle 

Instal·lacions en 
general 

C/Sant Feliu 41 04/07/201
9 

Assabentat 
baixa 

Dolors Valeri 
Serrat 

Habitatge d’ús 
turístic 

C/Garbí 15 12/07/201
9 

Arxiu 
expedient per 
caducitat 

Manuela Herrera 
Moreno 

Venda de roba C/Dolors 7 B 15/07/201
9 

 
 
Llicències de gossos de raça potencialment perillosa  
Llicència  Tinença i 

conducció de 
gos 
potencialment 
perillós  

**** C/Gladiols 10 26/06/201
9 

Llicència Tinença i 
conducció de 
gos 
potencialment 
perillós 

**** C/Casimir Planas 11 3r 
1a 

26/06/201
9 

Llicència Tinença i 
conducció de 
gos 
potencialment 
perillós 

**** C/Casimir Planas 11 3r 
1a 

26/06/201
9 

 
 
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 menys cinc minuts de nou 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 

 


