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ACTA NÚM. 36 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 
26 DE SETEMBRE DE 2019 

 
 
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 26 de setembre 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 membres de la Junta de Govern Local, Srs/es. Estanis Vayreda i 
Puigvert, Montserrat Torras i Surroca, 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, Gemma Pujolar i Busquets i Adriana Francés i Planellas. 
 
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 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 19 de setembre: 
 
- El mateix dia 19 de setembre, va assistir a la xerrada  organitzada per la Residència 

del Tura, sobre “Revolució emocional : 10 habilitats per la vida” que va tenir lloc al 
Casal Maria.  

 
- El dia 20 de setembre es va desplaçar a Girona per assistir a l’Assemblea de l’ACM 

(Associació Catalana de Municipis)  
 

- El dia 21 de setembre, va ser present a la sortida de la XV Clàssics dels Volcans 
que va tenir lloc a la Torre Malagrida; a l’acte d’inauguració de l’exposició “Cruïlles” 
que va tenir lloc a la sala 15 del Museu Comarcal i a la presentació del llibre de Jordi 
Cuixart que es va celebrar al local d’Òmnium.   
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- El dia 22 de setembre, va assistir a la festa del barri de l’Hostal del Sol. 

 
- El dia 23 de setembre, juntament amb la regidora Imma Muñoz, es va desplaçar a 

Girona per entrevistar-se amb la Sra. MARIA PUIG, presidenta de Dipsalut. I a la 
tarda, va assistir a les reunions del Patronat de la Fundació antic Hospital Sant 
Jaume i de l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa.  

 
- I finalment ahir dimecres, va rebre la visita a Olot del Sr. XAVIER FLORES, director 

general de Carreteres de la Generalitat de Catalunya; va assistir a la reunió de la 
Junta directiva del clúster carni Innovacc i a la de la Junta General de Dinàmig que 
va tenir lloc a can Monsà.  

 
3. - DISPOSICIONS.- ASSABENTATS DE LES DISPOSICIONS PUBLICADES EN 

ELS BUTLLETINS OFICIALS 
 
Tot seguit la Secretària dona 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 DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CORPORACIÓ CATALANA DE 
MITJANS AUDIOVISUALS S.A I L'AJUNTAMENT D'OLOT PER A LA 

REALITZACIÓ DEL PROGRAMA “LA MARATÓ DE TV3” 
 
Núm. de referència : X2019036860     
 
Televisió de Catalunya canvia aquest any el format de la Marató. El programa surt dels 
estudis de TV3 i es farà, alhora, en quatre localitats, una de les quals és la ciutat d’Olot.  
 
La mobilització de la ciutat amb la Marató ha fet que Televisió de Catalunya hagi escollit 
Olot entre les seus on el proper 15 de desembre es recolliran fons per a les malalties 
minoritàries.  Olot és una ciutat amb una gran tradició organitzant actes per a La Marató 
de TV3 i Catalunya Ràdio. 
 
De les 15 hores de programació ininterrompuda de Marató, Olot acollirà les de temàtica 
esportiva. Els actes es concentraran en dos escenaris: l’Estadi Municipal i el pavelló 
d’esports. A l’Estadi s’hi disputarà, al matí, el partit de futbol dels famosos que aquest 
any es reprèn després d’algunes edicions sense organitzar-se. Als pavellons s’hi 
portaran a terme les entrevistes i actuacions de tarda.  
 
L’Ajuntament d’Olot té voluntat de col·laborar amb la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals S.A per fer possible el programa “La Marató de TV3” i donar suport a les 
entitats que volen organitzar actes per a la recaptació de fons amb aquesta finalitat 
solidària. 
 
En relació a l’expedient AL012019000017 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, l'Alcalde, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
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Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració amb la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals S.A per a la realització del programa “La Marató de TV3”. 
 
Segon.- Facultar el Sr. Alcalde per fer les gestions per al compliment i desenvolupament 
d’aquests acords i per signar el conveni de col·laboració amb la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals S.A per a la realització del programa “La Marató de TV3”. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.1. - APROVACIÓ EXPEDIENT, APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES QUE 

REGIRAN L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI D'IMPLEMENTACIÓ 
DEL MÒDUL DE GESTIÓ DEL TEMPS DEL PROGRAMA EPSILON-RH; I 

CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 
 
Núm. de referència : X2019036749    
 

Tipus contracte SE DE SERVEIS 

Procediment NE PROCEDIMENT NEGOCIAT 

Criteris SP SENSE PUBLICITAT 

  
Antecedents: 
 
Vista la necessitat d’implementar el mòdul de gestió del temps del programa Epsilon-RH 
que permetrà dur una gestió integrada de fitxatges de tots els treballadors complint la 
normativa imposada pel Decret llei 8/2009, de 8 de març, i integrar aquesta informació 
a la resta de mòduls del programa –mòdul de nòmina i mòdul de gestió de l’empleat i 
portal de l’empleat– que permetrà portar una gestió integrada de recursos humans.  
 
La implementació comprendrà també la llicència del software i el manteniment per un 
any. 
 
Atès que “Carlos Castilla Ingenieros SA“ és l’empresa que té la propietat intel·lectual del 
Software de l’aplicació Epsilon-RH, i en conseqüència, és l’únic proveïdor que el pot 
realitzar.  
 
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 Cap de l’àrea de Recursos Humans. 
 
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.  
 
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12019000031 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
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Primer.- INICIAR l’expedient de contractació del Servei d’implantació del mòdul de 
gestió del temps del programa Epsilon-RH, amb “Carlos Castilla Ingenieros SA“.  
 
Segon.- APROVAR l’expedient de contractació administrativa del Servei d’implantació 
del mòdul de gestió del temps del programa Epsilon-RH, amb “Carlos Castilla Ingenieros 
SA“, d’acord amb el previst a l’article 117 de la LCSP. 
 
El pressupost base de licitació del contracte s’estableix en dinou mil dos-cents tres euros 
amb seixanta-set cèntims (19.203,67) € IVA inclòs. Aquest import es desglossa en 
quinze mil vuit-cents setanta euros amb vuitanta cèntims (15.870,80 €) de pressupost 
base tres mil tres-cents trenta-dos euros amb vuitanta-set cèntims (3.332,87 €) d’IVA 
calculat al 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. 
 
El temps d’execució del contracte serà fins a 31 de desembre de 2020. 
 
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.- AUTORITZAR la despesa per import de dinou mil dos-cents tres euros amb 
seixanta-set cèntims  amb càrrec a la partida 19.130.491.63604 (Inversions programa i 
terminals control horari IFS). 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200200  Despeses 19130  491  63604 19203.67 INV. PROGRAMA I TERMINALS CONTROL 
HORARI (IFS) 

100 001 001 001 000 000 

 

 
Cinquè.- CONVIDAR, en aplicació de l’article 168.a) 2n. i 170 de la LCSP, a l’empresa 
“Carlos Castilla Ingenieros SA”, 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. Lídia Fernández Brugués, Cap 
de l’Àrea de Recursos Humans, 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. 
 

5.2. - APROVACIÓ EXPEDIENT, APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER ADJUDICAR LA CONCESSIÓ D'ÚS DEL 

LLOC DE VENDA "LOT  2" (MÔDULS M3 i M4)  DE LA PLAÇA MERCAT; I 
CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 
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Núm. de referència : X2019036675    
 

Tipus contracte OT ALTRES 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

  
En relació a l’expedient CCS12019000029 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.- Contractar, mitjançant concurs per procediment obert, l’adjudicació de 
Aprovació expedient, aprovació plec de clàusules administratives particulars que regiran 
l'adjudicació de la concessió d'ús del lloc de venda  del "Lot " de la Plaça Mercat. 
 
Segon.- Aprovar el plec de condicions economicoadministratives que regiran l’esmentat 
concurs i disposar la seva exposició al públic durant el termini de quinze dies, anunciant-
ho al BOP i al DOGC per tal que s’hi puguin presentar reclamacions, les quals seran 
resoltes pel mateix òrgan de contractació. 
 
Tercer.- Simultàniament s’anuncia la convocatòria de concurs en el benentès que 
s’ajornarà el temps que calgui, en el supòsit de què es formulin reclamacions. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.3. - PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS I 
EQUIPAMENTS MUNICIPALS I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 

 
Núm. de referència : X2013003474     
 
Antecedents 
 
L’Ajuntament Ple de data 25 de juliol de 2013  adjudicar el contracte del servei de neteja 
dels edificis i equipaments municipals agrupats en 4 blocs: A, B, C i D, a favor de 
l’empreses INSTITUTO DE GESTION SANITARIA, SA (INGESAN) i IGFA, SA , 
constituïdes en Unió Temporal d’Empreses sota la denominació de “UTE NETEJA 
OLOT” amb CIF:U66092255.  
Així mateix va acordar delegar a la Junta de Govern Local l’adopció de tots aquells 
acords relatius al contracte que no constitueixin alteracions substancials del mateix.  
 
La durada del contracte es fixà en 3 anys, amb efectes del dia 1 d’octubre de 2013, 
prorrogables per 3 anys més, d’any en any, d’acord amb l’establert a la clàusula 3a la 
clàusula 3 del PCAP:  
La Junta de Govern en sessió celebrada el dia 9 d’agost de 2018 va prorrogar l’esmentat 
contracte pel termini d’un any  amb efectes del dia 1 d’octubre de 2018, esgotant així el 
termini total del contracte, pròrrogues incloses, establert en un màxim de 6 anys d’acord 
amb la clàusula 4 del PCAP.  
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Atès que s’ha iniciat una nova licitació per adjudicar el servei de neteja dels edificis i 
equipaments municipals de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Vista la necessitat que el servei no quedi interromput.  
 
Atès que la clàusula 25 del PCAP  estableix que el contracte es revisarà d’acord amb 
l’IPC estatal de conformitat amb  les previsions de l’article 90 TRLCSP. 
 
Atès que la competència per a l’adopció del present acord és la Junta de Govern Local, 
en virtut de la delegació efectuada per l’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 27 de 
juny de 2019 i atesos els Decrets de l’Alcaldia de dates 25 i 26 de juny de 2019 de 
delegacions de competències.  
 
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 25 de 
juny de 2019. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12013000006  i antecedents corresponents, 
com a ,  regidora delegada  d'Hisenda, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- PRORROGAR  pel termini, fins a la formalització del nou contracte resultant del 
nou procediment d’adjudicació, amb efectes del dia 1 d’octubre de 2019 el contracte del 
servei de neteja dels edificis i equipaments municipals  agrupats en 4 blocs: A, B, C i D, 
subscrit amb la UTE NETEJA OLOT, amb CIF U66092255, formada per les empreses 
“INGESAN, SA” i “IGFA, SA”. 
 
Segon.- APROVAR I DISPOSAR la  despesa per import de 199.090,35 € corresponents 
als mesos d’octubre a desembre de 2019; amb càrrec a les següents partides: 
 
-manteniment edificis Corporació: .................11.387,07 € 
-manteniment edificis  ensenyament: ..........131.698,89 €  
-manteniment edificis culturals: .....................22.983,72 
-manteniment edificis esports i lleure: ...........31.595,88 € 
-manteniment edificis culturals: ..........................881,04 € 
-manteniment edificis ensenyament : ................543,75 €  
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 19150  920  212001 11387.07 MANTENIMENT EDIFICIS CORPORACIO 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 19500  323  212001 1313698.89 MANTENIMENT EDIFICIS ENSENYAMENT 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 19400  333  212001 22983.72 MANTENIMENT EDIFICIS CULTURALS 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 19330  342  212001 31595.88 MANTENIMENT EDIFICIS ESPORTS I LLEURE 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 19400  333  212001 881.04 MANTENIMENT EDIFICIS CULTURALS 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 19500  323  212001 543.75 MANTENIMENT EDIFICIS ENSENYAMENT 100 001 001 001 000 000 

 
D’acord amb la clàusula 25 del PCAP, els imports esmentats seran revisats d’acord amb 
l’IPC estatal de setembre de 2019 i de conformitat amb  les previsions de l’article 90 
TRLCSP. 
 
S’aprova per unanimitat. 
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5.4. - APROVACIÓ EXPEDIENT, APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES QUE 

REGIRAN L'ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL ELÈCTRIC I 
D'ENLLUMENAT PER A LA MILLORA ENERGÈTICA DE L'ENLLUMENAT DE 

L'EIXAMPLE MALAGRIDA I DEL BARRI DE BONAVISTA, I CONVOCATÒRIA DE 
LICITACIÓ 

 

Núm. de referència : X2019036709    
 

Tipus contracte SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

  
Vista la necessitat de contractar el subministrament de material elèctric i d’enllumenat 
per a la millora energètica de l’enllumenat de  l’eixample Malagrida i del barri de 
Bonavista a la ciutat d’Olot, d’acord amb l’informe tècnic en el qual es proposa l’inici de 
l’expedient del contracte referit. 
 
El pressupost base de licitació es xifra en la quantitat de vint-i-set mil cent quaranta 
euros amb seixanta-vuit cèntims (27.140,68 €) que es desglossen en vint-i-dos mil  
quatre-cents trenta euros amb trenta-un cèntims (22.430,31 €) de base, més quatre mil 
set-cents  deu euros amb trenta-set cèntims (4.710,37 €) en concepte d’IVA calculat al 
tipus del 21%. 
 
Als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat subjecte a licitació, 
el valor estimat del contracte ascendeix a 22.430,31, IVA exclòs. 
 
De conformitat  amb el que disposa l’article 116 de la LCSP, la celebració de, contractes 
per part de les administracions públiques requerirà la prèvia tramitació de l’expedient, 
que s’iniciarà per l’òrgan den contractació motivant la necessitat del contracte en els 
termes previstos a l’article 28 de l’esmentada LCSP 
 
Vist que a l’expedient s’han incorporat el  plec de clàusules administratives particulars i  
el plec de clàusules tècniques  d’acord amb el que  disposa l’article 116.3 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP)- 
 
Atès que el procediment a seguir per a l’adjudicació del contracte és l’obert d’acord amb 
l’article 156 de la LCSP, i que la tramitació de l’expedient serà ordinària, de conformitat 
amb l’article 116 i següents de la LCSP. 
 
Vist que a l’expedient consta l’informe emès per la Secretària general de l’Ajuntament, 
en compliment de la Disposició Addicional Tercera de la LCSP. 
Vist el que disposa l’apartat 1 de la Disposició Addicional Segona de la LCSP i atès que 
l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local per la delegació conferida per 
l’Alcaldia en data 26 de juny de 2019. 
 
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 25 de 
juny de 2019. 
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I vist l’expedient administratiu núm. CCS12019000030 com a regidora delegada 
d’Hisenda proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- INICIAR l’expedient de contractació administrativa que ha de regir la licitació 
del  subministrament de material elèctric i d’enllumenat per a la millora energètica de 
l’enllumenat de  l’eixample Malagrida i del barri de Bonavista a la ciutat d’Olot, 
incorporant-hi la documentació a què fa referència l’article 116 de la LCSP. 
 
Segon.- APROVAR de conformitat amb l’article 117  de la LCSP,  l’expedient de 
contractació administrativa que ha de regir  la licitació  del subministrament de material 
elèctric i d’enllumenat per a la millora energètica de l’enllumenat de  l’eixample Malagrida 
i del barri de Bonavista a la ciutat d’Olot, pel preu de licitació de 27.140.68 €  IVA inclòs, 
22.430,31 € de pressupost net i 4.710,37 € en concepte d’IVA.  
La durada del contracte s’estableix en 1,5 mesos a partir de la formalització del 
contracte.  
 
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de clàusules 
tècniques que han de regir la contractació del subministrament abans esmentat, tal i 
com determina l’article 122 i 124 de la LCSP. 

AUTORITZAR  la despesa per import de vint-i-set mil cent quaranta euros amb 
seixanta-vuit cèntims (27.140,68 €)  amb càrrec a la partida núm. 19.700.1721.63301 
“estalvi energètic” del Pressupost municipal. 

 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200200  Despeses 19700  1721 63301 27140.31 ESTALVI ENERGETIC (PR19) 100 001 001 001 000 000 

 

Cinquè.- DISPOSAR l’obertura del procediment d’adjudicació que es tramitarà de forma 
ordinària, pel procediment obert simplificat abreujat i es durà a terme atenent a diversos 
criteris d’adjudicació, d’acord amb el que disposen els articles 145 i 146 de la LCSP, i 
procedir a la seva publicació en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament d’Olot.  

Sisè.- Nomenar com a  Responsable del Contracte, el Sr. Ramon Prat Molas, Cap de 
l’Àrea de Territori, amb les facultats determinades de l’article 62 de la LCSP i haurà de 
supervisar la seva execució, adoptar les decisions  i dictar les instruccions necessàries 
amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de la prestació pactada dins de l’àmbit 
de facultats que l’òrgan de contractació li atribueix. 

Setè.- DELEGAR  l’Alcaldia 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.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.5. - ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT D'OLOT A LA PRIMERA PRÒRROGA  DEL 
CONTRACTE BASAT (EXP. 2018-02-d1) EN  L'ACORD MARC DE 

SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL AMB DESTINACIÓ ALS ENS LOCALS 
DE CATALUNYA  (EXP. 2018.02) 

 
Núm. de referència : X2018029142 
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ANTECEDENTS 

1.- La Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment 
administratiu de licitació a tal efecte, va acordar en la sessió celebrada el dia 7 de juny 
de 2018, adjudicar l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a les 
entitats locals (Exp. 2018.02) dividit en dos lots (Lot 1: Baixa Pressió i Lot 2: Mitja i Alta 
Pressió), mitjançant la selecció de les empreses GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA 
(ara denominada NATURGY IBERIA SA) i ENDESA ENERGÍA SAU de conformitat amb 
els Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques, aprovats per 
la Resolució de Presidència núm. 12/2018, de 5 de març i publicats al perfil de 
contractant de l’entitat. 

 
2.- En data 9 de juliol de 2018 es va procedir a la formalització dels pertinents contractes 
administratius de l'Acord marc, amb l'empresa NATURGY IBERIA, SA, i amb l'empresa 
ENDESA ENERGÍA, SAU. 
 
3.- Mitjançant la Resolució de Presidència núm. 44/2018, de data 10 de juliol, va ser 
aprovat el plec de clàusules administratives particulars que havia de regir el contracte 
de subministrament de gas natural basat en l’Acord marc referenciat a l’apartat anterior 
i dividit en dos lots (Lot 1: Baixa Pressió i Lot 2: Mitja i Baixa Pressió), així com la seva 
licitació mitjançant la presentació de proposició econòmica en sobre tancat, el quals, es 
troben publicats, també, al perfil de contractant de l’entitat. 
 
4.- En data 20 de juliol de 2018 la Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del 
corresponent procediment definit als plecs referenciats a l’apartat anterior, va acordar 
adjudicar els dos lots del contracte basat del procediment derivat de l’Acord marc del 
subministrament de gas natural, amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
mitjançant oferta presentada en sobre tancat (expedient 2018.02-D.1) a l’empresa 
ENDESA ENERGÍA SAU, formalitzant-se el corresponent contracte, en data 31 d’agost 
de 2018. 
 
5.- En data 5 de juny de 2019, l’òrgan de contractació va resoldre aprovar definitivament 
l’expedient de la primera pròrroga del Contracte basat en l’Acord marc de 
subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya, 
formalitzant-se el contracte en data 2 de juliol de 2019 amb les condicions econòmiques 
següents: 
 

Lot 1                                                                          Preu tarifa 

Sublot 1 (3.1) Preu terme variable (EUR/MWh)    54,370 € 

Sublot 2 (3.2) Preu terme variable (EUR/MWh)    47,470 € 

Sublot 3 (3.3) Preu terme variable (EUR/MWh)    42,852 € 

Sublot 4 (3.4) Preu terme variable (EUR/MWh)    38,590 € 

 

Lot 2                                                                           Preu tarifa 

Sublot 5 (2.1) Preu terme variable (EUR/MWh)    28,685 € 

Sublot 6 (2.2) Preu terme variable (EUR/MWh)    28,485 € 
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6.-Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 20 

del Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat 2018.02-D1. 

 

7.- Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot en sessió ordinària, celebrada el 27 de 
setembre de 2018, va acordar l’adhesió a l’Acord Marc de subministrament de gas 
Natural amb destinació als Ens Locals. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 

Disposició addicional 3a. de la nova LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de 
la LBRL, en la redacció donada per la LRSAL. 

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.  

Disposició Transitòria Primera de la nova LCSP respecte al règim aplicable als 
contractes i Acords marc licitats abans de la seva entrada en vigor. 

Articles 197 i 198 del TRLCSP en relació al règim dels Acords marc, i articles 
concordants de la nova LCSP (Articles 220 a 222) en allò que resultin aplicables d’acord 
amb la seva Disposició Transitòria Primera. 

Article 156 i 198 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei de contractes del sector públic  (TRLCSP) i articles concordants 
de la nova LCSP (Articles 153 i 220) pel que fa a la formalització dels contractes 
administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents 
documents contractuals. 
 
Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècnioques que regeixen 
l’Acord marc del subministrament de gas natural amb destinació als ens locals de 
Catalunya aprovats per la Resolució de Presidència núm. 12/2018, de 5 de març i 
publicats al perfil de contractant de l’entitat. 
 
Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat de l'Acord marc del 
subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya, a 
licitar mitjançant sobre tancat, aprovat per Resolució de Presidència núm. 44/2018 de 
data 10 de juliol i publicat al perfil de contractant de l’entitat.  
 
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret 
assenyalats anteriorment, aquest  Ajuntament  
 
I vist  l’expedient  administratiu núm. SC992018000006  i antecedents corresponents, la  
regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels  
següents acords: 
 
Primer.- Disposar l’adhesió del  L’Ajuntament d’Olot  a la primera pròrroga del contracte 
basat (Exp. 2018.02-D1) en l’Acord marc de subministrament de gas natural amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.02), per un termini de dotze 
mesos, des de l'1 d’octubre de 2019 al 30 de setembre de 2020 amb les següents 
condicions econòmiques: 
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Lot 1                                                                          Preu tarifa 

Sublot 1 (3.1) Preu terme variable (EUR/MWh)    54,370 € 

Sublot 2 (3.2) Preu terme variable (EUR/MWh)    47,470 € 

Sublot 3 (3.3) Preu terme variable (EUR/MWh)    42,852 € 

Sublot 4 (3.4) Preu terme variable (EUR/MWh)    38,590 € 

 

Lot 2                                                                           Preu tarifa 

Sublot 5 (2.1) Preu terme variable (EUR/MWh)    28,685 € 

Sublot 6 (2.2) Preu terme variable (EUR/MWh)    28,485 € 

 

Segon.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària 
del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament de gas natural (Avinguda 
Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona), així com a l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques - ACM (preferentment per e-notum al NIF G66436064 i el correu electrònic 
centraldecompres@acm.cat o per correu a carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 
Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.1. - APROVAR ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2019036981     
 
En relació a l’expedient CPG22019000092 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 relació d’ordenacions de despeses annex núm. 19/031 per un import e 
48.799,48 euros.  
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200240  Despeses 99999 48799.48 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
7.1. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL 

BARRI DE PEQUIN 
 
Núm. de referència : X2019036999     
 
En relació a l’expedient CPG22019000093 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 1.200 euros a l’ Associació Veïns Barri de Pequin en concepte 
d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 3.000 euros, destinada a 
l’activitat “Festa del barri” aprovada per la Junta de Govern Local de data 18/04/2019. 
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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 1901725009001 Despeses 19160  924  480003 1200 SUBVENCIONS BARRIS 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
8.1. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SOLIDÀRIA ALS COPARTÍCEPS DE LA 

SOCIETAT "BAS RESTAURANT CAN JORDA CB" 
 
 
Núm. d’expedient: R0082019000047 
Núm. de referència : X2019034374     

 

Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada  

d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 

 

“Atesa la diligència de la Tresorera de data 05/06/2019 es concedeix audiència als 
cotitulars de la societat BAR-RESTAURANT JORDA CB amb NIF E17355819, 
expedient executiu núm. REXE2016000184 i que són: 
 
 COTITULAR                                                                                            NIF                                %PART. 

 **** ****  50,00 

 ****                                            ****  50,00 
 
 Atès que consta acreditada l’esmentada audiència a l'expedient, d'acord amb la Llei 
35/2015 d'1 d'octubre de "Procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques" i que no s’ha presentat cap al·legació ni documents o justificants que 
poguessin aturar el procés de derivació dels deutes de l’esmentada societat, 

 
 Atesos els fonaments de dret que ara es transcriuen: 
 
 Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que dóna lloc a aquesta 
responsabilitat, diu el següent: 
Article 42.1.b) : “1.- Serán responsables solidarios de la deuda tributaria las siguientes 
personas o entidades: ...  b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo a) anterior, los 
partícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el apartado 4 del artículo 35 de 
esta ley, en proporción a sus respectivas participaciones respecto a las obligaciones 
tributarias materiales de dichas entidades.” 
 
Article 35.4: “Tendrán la consideración de obligados tributarios, en las leyes en que así 
se establezca, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, 
carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio 
separado susceptibles de imposición.” 
 
Article 175.1: “El procedimiento para exigir la responsabilidad solidaria, según los 
casos, será el siguiente: 
 a) Cuando la responsabilidad haya sido declarada y notificada al responsable en 
cualquier momento anterior al vencimiento del período voluntario de pago de la deuda 
que se deriva, bastará con requerirle el pago una vez transcurrido dicho período. 
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 b) En los demás casos, una vez transcurrido el período voluntario de pago de la 
deuda que se deriva, el órgano competente dictará acto de declaración de 
responsabilidad que se notificará al responsable.” 
 
 Regulació de les societat civils i comunitat de béns en el Codi Civil: 
 
Art. 1669: “No tendrán personalidad jurídica las sociedades cuyos pactos se mantengan 
secretos entre los socios, y en que cada uno de éstos contrate en su propio nombre con 
los terceros. Esta clase de sociedades se regirá por las disposiciones relativas a la 
comunidad de bienes”. 
 
Art. 392: “Hay comunidad cuando la propiedad de una cosa o de un derecho pertenece 
pro indiviso a  varias personas. A falta de contratos, o de disposiciones especiales, se 
regirá la comunidad por las prescripciones de este título.” 
 
Art. 393: “El concurso de los partícipes, tanto en los beneficios como en las cargas, 
será proporcional  a sus respectivas cuotas. Se presumirán iguales, mientras no 
se pruebe lo contrario, las porciones correspondientes a los partícipes en la 
comunidad.” 
 
 S'ACORDA:  
 
 PRIMER: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 35.4 i 42.1.b de 
la Llei general tributària, la responsabilitat contra els cotitulars que ara s'indicaran, pel 
percentatge de participació que consten en aquest Ajuntament sobre les obligacions 
tributàries pendents de l'entitat deutora pels exercicis i conceptes que també s'indiquen: 
 

 **** amb DNI: ****, respon amb el 50,00% 

**** amb DNI: ****, respon amb el 50,00% 
 
 
 dels dèbits que ara es relacionen, 
 
  número de rebut                               concepte  / referència                                                                              euros 
nominal 
 
 2014EE  000000000000149/02P TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS 8451008726745  189,22 
 
 2015EE  000000000000143/00P TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS 8451008726745  836,13 
 
 2016EE  000000000000129/00P TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS 8451008726745  836,13 
 
 2018EE  000000000000128/00P TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS 8451008726745  852,85 
 

 Total nominal  

2.714,33 

 

SEGON. Requerir al(s) cotitular(s) de la societat BAR-RESTAURANT JORDA CB , 

perquè s'efectuï el pagament del(s) deute(s) dins dels terminis establerts a l'article 62.2 

de la Llei 5/2003 general tributària de 17 de desembre, tot notificant-los aquest acord 

amb els requisits de l'article 14 del Reglament general de recaptació. L’article 62.2 de la 

Llei 5/2003 disposa els següents terminis: 
 
 · Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de 
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’immediat hàbil següent. 
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 ·      Si la notificació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data 
de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’immediat hàbil 
següent. 
 
TERCER. En cas que no es pagui el dèbit notificat, que se segueixi el procediment 
executiu contra els responsables, prèvia providència de constrenyiment dictada pel  la 
tresorera. L'inici  d'aquest període determinarà el devengament del recàrrec de 
constrenyiment i dels interessos de demora, d'acord amb allò previst a l'article 28 de la 
Llei 58/2003, de 17 de desembre general tributària. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
8.2. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SOLIDÀRIA ALS COPARTÍCEPS DE LA 

SOCIETAT "BAR CAN GUIX CB" 
 
Núm. de referència : X2019034433     
 
Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada  
d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Atesa la diligència de la Tresorera de data 05/06/2019 es concedeix audiència als 
cotitulars de la societat BAR CAN GUIX CB amb NIF E17087289, expedient executiu 
núm. REXE2012000644 i que són: 
 

 COTITULAR                                                                  NIF                           %PART. 

 ****        ****                                                                                                      50,00 

 ********                                                                                                              50,00 
 
 Atès que consta acreditada l’esmentada audiència a l'expedient, d'acord amb la Llei 
35/2015 d'1 d'octubre de  "Procediment administratiu comú de les 
Administracions Públiques" i que no s’ha presentat cap al·legació ni  documents o 
justificants que poguessin aturar el procés de derivació dels deutes de l’esmentada 
societat, 
 
 Atesos els fonaments de dret que ara es transcriuen: 
 Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que dóna lloc a aquesta 
responsabilitat, diu el següent: 
 
Article 42.1.b) : “1.- Serán responsables solidarios de la deuda tributaria las siguientes 
personas o entidades: ...  b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo a) anterior, los 
partícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el apartado 4 del artículo 35 de 
esta ley, en proporción a sus respectivas participaciones respecto a las obligaciones 
tributarias materiales de dichas entidades.” 
 
Article 35.4: “Tendrán la consideración de obligados tributarios, en las leyes en que así 
se establezca, las  herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades 
que, carentes de personalidad jurídica,  constituyan una unidad económica o un 
patrimonio separado susceptibles de imposición.” 
 
Article 175.1: “El procedimiento para exigir la responsabilidad solidaria, según los 
casos, será el siguiente: 
 a) Cuando la responsabilidad haya sido declarada y notificada al responsable en 
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cualquier momento  anterior al vencimiento del período voluntario de pago de la deuda 
que se deriva, bastará con requerirle  el pago una vez transcurrido dicho período. 
 b) En los demás casos, una vez transcurrido el período voluntario de pago de la 
deuda que se deriva, el  órgano competente dictará acto de declaración de 
responsabilidad que se notificará al responsable.” 
 
 Regulació de les societat civils i comunitat de béns en el Codi Civil: 
 
Art. 1669: “No tendrán personalidad jurídica las sociedades cuyos pactos se mantengan 
secretos entre los  socios, y en que cada uno de éstos contrate en su propio nombre 
con los terceros. Esta clase de sociedades se regirá por las disposiciones relativas a la 
comunidad de bienes”. 
 
Art. 392: “Hay comunidad cuando la propiedad de una cosa o de un derecho pertenece 
pro indiviso a varias personas. A falta de contratos, o de disposiciones especiales, se 
regirá la comunidad por las prescripciones de este título.” 
 
Art. 393: “El concurso de los partícipes, tanto en los beneficios como en las cargas, 
será proporcional  a sus respectivas cuotas. Se presumirán iguales, mientras no 
se pruebe lo contrario, las porciones  correspondientes a los partícipes en la 
comunidad.” 
 
 S'ACORDA:  
 
 PRIMER: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 35.4 i 42.1.b de 
la Llei general tributària, la  responsabilitat contra els cotitulars que ara s'indicaran, pel 
percentatge de participació que consten en aquest  Ajuntament sobre les 
obligacions tributàries pendents de l'entitat deutora pels exercicis i conceptes que també 
 s'indiquen: 
 

 COLOMER GRANATCHE, Ma MERCEDES amb DNI: 77902863T, respon amb el 50,00% 

 PARAROLS FIGUERAS, JAUME amb DNI: 77900062M, respon amb el 50,00% 
 
 dels dèbits que ara es relacionen, 
 
  número de rebut                                       concepte                                    euros nominal 
 
 2012EE  000000000000144/02P TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS 8449100051384  
1.272,41 

 
 2013EE  000000000000138/00P TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS 8449100051384  

1.672,26 

 
 2014EE  000000000000140/00P TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS 8449100051384  
1.672,26 

 
 2015EE  000000000000135/00P TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS 8449100051384  
1.672,26 

 
 2016EE  000000000000126/00P TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS 8449100051384  
1.672,26 

 
 2017EE  000000000000129/00P TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS 8449100051384  
1.672,26 

 
 2017IS  000000000800105/00L INSPECCIO SALUT PÚBLICA 17ISL800105  
151,05 

 
 2018EE  000000000000124/00P TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS 8449100051384  
1.705,70 
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 Total nominal  

11.490,46 

 

SEGON. Requerir al(s) cotitular(s) de la societat BAR CAN GUIX CB , perquè s'efectuï 
el pagament del(s) deute(s) dins dels terminis establerts a l'article 62.2 de la Llei 5/2003 
general tributària de 17 de desembre, tot notificant-los aquest acord amb els requisits 
de l'article 14 del Reglament general de recaptació. L’article 62.2 de la Llei 5/2003 
 disposa els següents terminis: 
 
 • Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de 
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’immediat hàbil següent. 
 •      Si la notificació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data 
de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’immediat hàbil 
següent. 
 
TERCER. En cas que no es pagui el dèbit notificat, que se segueixi el procediment 
executiu contra els responsables, prèvia providència de constrenyiment dictada pel  la 
tresorera. L'inici  d'aquest període determinarà el devengament del recàrrec de 
constrenyiment i dels interessos de demora, d'acord amb allò previst a l'article 28 de la 
Llei 58/2003, de 17 de desembre general tributària. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.1. - APROVACIÓ PADRÓ CEMENTIRI 2019 
 
Núm. de referència : X2019036279     
 
En relació a l’expedient CM022019000003 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el padró de la taxa de manteniment de cementiri, corresponent a 
l’exercici 2019, que importa la quantitat de 84.608,32 €. 
Segon.- El període de cobrament en voluntària és de l’1 d’octubre al 30 de novembre de 
2019, ambdós inclosos, segons el calendari del contribuent vigent. Transcorregut aquest 
termini, els deutes que no s’hagin fet efectius seran exigits en via de constrenyiment i 
acreditaran el recàrrec, interessos de demora i, en el seu cas, les costes que produeixin. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.1. - APROVACIÓ ANNEX 1/19 IBI 
 
 
Núm. de referència : X2019036315     
 
En relació a l’expedient UR052019000010, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 



 
 
 

17 
 

Primer.-  Aprovar la relació 2019003 de les liquidacions 2019IBL0000800226L a 
2019IBL0000800373L, corresponents a l’annex 1/2019 de l’impost sobre béns immobles 
urbans, segons detall: 
 
ALTES  52.157,17 € 
BAIXES 52.157,17 € 
 
Segon.- Fixar com a període màxim de pagament en voluntària fins el dia 20/11/2019. 
 
Tercer.- Notificar individualment les liquidacions als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.1. - AUTORITZAR LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES A UNA ALUMNA DE 
L'IES LA GARROTXA A L'ARXIU MUNICIPAL 

 
Núm. de referència: X2019036548     
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot i el Departament d’Educació tenen signat un conveni de 
col·laboració per a l’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’Educació secundària 
del municipi que participi en el projecte d’atenció educativa a la diversitat (Projecte Clau) 
en el marc dels programes de diversificació curricular. 
 
Atès que l’Arxiu Municipal està disposat a col·laborar amb l’IES La Garrotxa per tal que 
el alumnat pugui adquirir coneixements relacionats amb tasques d’arxivar i classificar 
documentació i altres que se’n derivin del normal funcionament del departament. 
 
Vist l’expedient administratiu RH142019000011 i antecedents corresponents, la 
Regidora-delegada d’Organització i Atenció Ciutadana, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Autoritzar la col·laboració en la formació acadèmica de l’alumna **** (NIE ****), 
estudiant de 4rt d’ESO de l’IES La Garrotxa, facilitant la realització de les activitats 
d’aplicació pràctica del Projecte Clau i sense percebre cap remuneració, a l’Arxiu 
Municipal. 
Les pràctiques iniciaran el dia 3 d’octubre de 2019 i finalitzaran el 12 de juny de 2019.  
L’horari serà dijous i divendres de 9 a 13 hores, segons el calendari escolar. 
 
Segon.- Incloure a l’alumna ****, estudiant de 4rt d’ESO de l’IES La Garrotxa, a 
l’assegurança de responsabilitat civil d’aquest Ajuntament el temps que estigui realitzant 
les pràctiques. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

12.1. - AUTORITZAR LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES A UNA ALUMNA DE 
L'ESCOLA D'ART D'OLOT A L'ARXIU MUNICIPAL 

 
Núm. de referència : X2019036653     
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Atès que a l’Escola d’Art d’Olot es cursa el Cicle formatiu de grau superior en Fotografia 
en el programa educatiu del qual s’estableix l’obligació dels estudiants de realitzar 
pràctiques en les empreses o en les administracions públiques.  
 
Atès que l’Arxiu Municipal de l’Ajuntament d’Olot està disposat a col·laborar amb l’Escola 
d’Art d’Olot per tal que el seu alumnat pugui adquirir coneixements relacionats amb les 
tasques relacionades amb el funcionament normal del departament esmentat.  
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Organització i Atenció Ciutadana, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.- Autoritzar la realització de pràctiques a l’Arxiu Municipal de l’Ajuntament d’Olot 

a la senyora **** (DNI ****), alumna del Cicle formatiu de grau superior en Fotografia de 
l’Escola d’Art d’Olot, durant el període comprès entre el 01/10/2019 i fins el 29/11/2019 
i amb horari de dilluns a divendres de 15:30 a 18:00 hores, segons estableix el Conveni 
de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Escola d’Art d’Olot, per realitzar les tasques 
derivades del normal funcionament del departament, i sense percebre cap tipus de 
remuneració.  
 
Segon.- Incloure a la senyora ****, estudiant de l’Escola d’Art d’Olot, a l’assegurança de 
responsabilitat civil d’aquest Ajuntament el temps que estigui realitzant les pràctiques. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.1. - AUTORITZAR LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES A UNA ALUMNA DEL 
MÀSTER D'ACCÉS A L'ADVOCACIA A L'ÀREA DE SECRETARIA 

 
Núm. de referència : X2019036708     
 
Atès que un dels principals objectius del Màster d’Accés a l’Advocacia que organitzen 
conjuntament l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Girona (ICAG), l’Il·lustre Col·legi 
d’Advocats de Figueres (ICAFI), l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic (ICAVIC) i la 
Universitat de Girona (UdG) és garantir als alumnes matriculats en el programa la 
possibilitat d’assolir coneixements pràctics relacionats amb l’exercici de l’advocacia i 
adquirir les competències que la Llei 34/2006 sobre l’Accés a la Professió d’Advocat i el 
Reglament que la desenvolupa requereixen per a l’exercici d’aquesta professió. 
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot col·labora amb diferents centres educatius per facilitar la 
realització de pràctiques professionals als seus alumnes. 
 
Atès que el departament de Secretaria està disposat a col·laborar per tal que els 
alumnes de diferents centres educatius puguin adquirir coneixements pràctics 
relacionats amb les tasques que se’n deriven del funcionament del departament. 
 
Vist l’expedient administratiu RH142019000013 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Organització i Atenció ciutadana, proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció dels següents acords: 
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Primer.- Aprovar la signatura del Conveni de col·laboració entre l’Il·lustre Col·legi de 
l’Advocacia de Girona, Figueres, Vic i la Universitat de Girona, com a responsables de 
la formació pràctica dels estudiants del Màster d’Accés a l’Advocacia, i l’Ajuntament 
d’Olot. 
 
Segon.- Autoritzar la realització de pràctiques al departament de Secretaria a la senyora 
**** (DNI ****), estudiant del Màster d’Accés a l’Advocacia, durant el període comprès 
entre el 1 d’octubre de 2019 fins el 24 de gener de 2020 (350 hores), segons estableix 
el conveni de col·laboració esmentat. 
 
Tercer.- Incloure a l’alumne **** a l’assegurança de responsabilitat civil d’aquest 
Ajuntament el temps que estiguin realitzant les pràctiques. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.1. - CONCEDIR LLICÈNCIA PER A CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE 
UNIFAMILIAR AÏLLAT, al C DEL CALIU N.43 

 
 
Núm. de referència : X2019006613 

 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per CONSTRUCCIÓ 
D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, al C DEL CALIU N.43, del municipi d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32019000018   
Situació: C DEL CALIU N.0043  
UTM: : 6302102 
 

1.- En data 20/02/2019, **** amb DNI: ****, representat per ****, presenta projecte 
d’obres majors per CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, amb 
situació al carrer C DEL CALIU N 43, d’Olot. 
 
2.- En data 17/04/2019 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 URBANITZABLE DELIMITAT Zona Suburbana A intensitat 
II (illa A7). 
 
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. 
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3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local, 
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 30 de juny de 2015, que va delegar 
aquesta competència en aquest òrgan municipal. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar a **** amb DNI ****, representat per ****, llicència d’obres 
(OMA32019000018), per CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, amb 
situació al C DEL CALIU N.43, 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 12 mesos i el termini per acabar-les 
és de 24 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir qualsevol 
d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han acabat 
les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a l’ordenament urbanístic 
vigent.  
 
QUART.Donar compte de l’ingrès de les liquidació/ns que es detalla/en 
seguidament: CRA2019600029     
 
Liquidació de Drets i Garanties: 

Drets 
Per: Un pressupost de: 220078.49 euros  
1 Connexions desguassos habitatges 
1 Guals 
 

Base liquidable 
(3) 

Drets % 
bonifica
ció 

Drets definitius Taxes Total Drets 

220078.49 7388.59 0 7388.59 536.85 7925.44 

 
Garanties: 

   
   mov terres + gest res: 269.00 euros 

 

Total Liquidació Euros 

Per Drets 7925.44 

Per Garanties  300.00 

 
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. 



 
 
 

21 
 

 
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat 
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al 
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el 
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin. 
 
3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a l’interessat 
de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el propi 
interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta petició. 
 
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la 
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos 
així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i 
podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de 
l’Ajuntament, amb càrrec a l’interessat. 
 
5.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar, una pròrroga del termini d’inici i/o final de 
l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui. De 
no existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència 
assenyalat a l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar les 
obres. 
 
6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no 
podran envair l’espai públic. 
 
7.- Els desguassos interiors de l’edifici hauran de contenir el corresponent sifó inodor. 
 
8.- Es prohibeix practicar als soterranis qualsevol obra que afecti la via pública o terrenys 
del seu domini. 
 
9.- No es permet que com a conseqüència de l’execució de les obres, s’embrutin els 
embornals de la via pública, essent obligació del promotor l’adopció de les mesures 
adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de 
la fiança dipositada en concepte de moviment de terres o runes i reposició de paviments. 
 
10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model, 
rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la 
corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de 
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència. 
 
11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi 
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la 
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís, 
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en 
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal. 
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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. D'acord amb l'establert a l'art. 1 del Decret 282/1991, no es poden iniciar les obres 
de construcció si no s'ha presentat prèviament a l'Ajuntament el projecte executiu visat 
pel col·legi professional corresponent i el programa de control de qualitat.  
 

2. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: 1) Document signat per 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) Document signat per 
arquitecte tècnic assumint la direcció de l’execució de l’obra.  

3. El projecte de l’obra que s’autoritza amb aquesta llicència s’ajusta a la Concreció de 
l’ordenació volumètrica de l’illa A7 del sector Pla de Dalt – Rebaixinc, que s’aprova amb 
la resolució d’aquesta llicència d’obres d’acord amb el procediment previst a l’article 252 
del Reglament de la Llei d’urbanisme (Decret 305/2006).  
Les condicions de composició dels volums edificables de l’expedient de concreció de 
l’ordenació volumètrica (art. 18.5) són les següents:  
Les noves edificacions hauran de formar un conjunt harmònic amb les edificacions 
existents, per això s’han arbitrat una sèrie de mesures referents a diversos aspectes de 
l’edificació en aquestes parcel·les.  
 
a) Materials per tractament de les façanes:  
Preferentment els murs exteriors de façana de les edificacions seran d’un sol material, 
d’obra vista, manual o mecànica de color vermell (natural). 
S’admet la combinació de dos materials sempre que un sigui l’obra vista i l’altre un 
revestiment uniforme, sigui estucat, remolinat o d’altre. El color d’aquest revestiment 
serà el més proper possible al blanc o al gris. En tot cas el material dominant serà l’obra 
vista, que serà obligatori estigui present a totes les façanes i en el conjunt no serà inferior 
al 60% de la seva superfície.  
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Els tancaments de les obertures, seran preferentment de color blanc, qualsevol altre 
color s’haurà de justificar.  
 
b) Cobertes:  
Les edificacions en dues plantes resoldran la coberta amb una teulada inclinada de 
teula, idèntica o més semblant possible a la utilitzada per la resta de la zona de 
Rebaixinc. La teula utilitzada a les edificacions de la zona és la “Teja mixta Cazorla, 
marrón, URL”. El pendent dels teulats, serà entre el 30% i el 35%. Les cornises i ràfecs 
de teulada comptaran a efectes de separació mínima a partir d’una volada de 50 cm. El 
cantell dels ràfecs entre 10 i 12 cm. L’acabat dels ràfecs de coberta serà d’un material 
que es pugui deixar vist, sense pintar.  
S’admet la coberta plana a les plantes baixes i l’acabat serà amb grava tipus palet de 
riera o amb un paviment. No s’admetrà l’acabat amb làmines impermeables 
autoprotegides.  
 
c) Les parets de tancament tindran una cota mínima de 0,60 m d’alçada i una màxima 
de 1,00 m. A les tanques que donen a carrer, aquestes alçades es mesuraran respecte 
a la rasant del mateix. Seran de totxo manual o mecànic, de mida catalana color vermell 
(natural) i el seu coronament serà horitzontal i acabat amb una peça ceràmica del mateix 
color.  
 
Per sobre de la paret massissa, fins a 1,80 m, la tanca serà vegetal. S’admetrà una 
tanca de reixat prefabricat plastificat en color verd que quedarà amagada per la 
vegetació. Aquest reixat servirà com a suport del bruc provisionalment mentre el verd 
no arribi a l’alçada correcte.  
 

4. Aquesta llicència no autoritza l'ocupació de la via pública amb materials o altres 
elements propis de l'obra.  

5. S’imposa una fiança de 269,00 € per garantir la correcta gestió de residus generals 
per l’obra d’acord amb la memòria del projecte presentat. La fiança s’haurà de dipositar 
en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de notificació de la 
concessió de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta llicència queda supeditada a 
l’ingrés de la fiança en el termini esmentat.  

6. D’acord amb l’article 75.1 del Decret 64/2014 pel qual s’aprova el Reglament sobre la 
protecció de la legalitat urbanística, per a la primera utilització i ocupació de l’edifici, la 
persona promotora ha de comunicar prèviament la finalització de les obres a 
l’ajuntament. La comunicació ha d’anar acompanyada del certificat final d’ obra expedit 
per la direcció facultativa de les obres en què han de constar els fets següents: a) Data 
de finiment de les obres. b) Que les obres han estat executades de conformitat amb el 
projecte tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la 
llicència urbanística atorgada. c) Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de 
conformitat amb l’ús autoritzat.  

7. Per la concessió de la llicència de primera utilització serà necessari presentar certificat 
emès per empresa acreditada legalment que certifiqui la correcta gestió de residus 
d’acord amb les condicions de l’Ordenança General de Gestió de Residus aprovada el 
15/03/02 i modificada el 28/07/2005. El certificat també haurà d’incloure la gestió de les 
terres a reutilitzar (48 m3 a la mateixa obra i 33,60 m3 en altra autoritzada), d’acord amb 
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les previsions de l’Estudi de gestió de residus del projecte d’edificació, segons estableix 
l’article 15.2 de la Modificació del Decret 89/2010 (PROGROC).  
 
8. D’acord amb el Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari aprovat per Real Decret 
Legislatiu 1/2004, de 5 de març, i el Reial Decret 417/2006, de 7 d'abril, pel qual es 
desenvolupa el text refós de la Llei del cadastre immobiliari, el termini per declarar 
l’alteració cadastral és de 2 mesos a partir del dia següent a la data de finalització de 
l’obra. A aquests efectes caldrà adreçar-se a l’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. 
 
 
 
 
 
i no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a un quart 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 

 


