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ACTA NÚM. 35 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 
19 DE SETEMBRE DE 2019 

 
 
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 19 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. 
 

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 5 de setembre: 
 

- El mateix dia 5 de setembre, juntament amb les regidores Imma Muñoz i Mariona 

Camps, va participar del dinar de germanor de festes del Casal de la gent gran que 

va tenir lloc en un restaurant de la comarca; va assistir a la reunió de la Fundació 

Impulsa que es va celebrar al Saló de Sessions d’aquest Ajuntament i va ser present 

a la festa commemorativa del 40è. Aniversari del setmanari “la Comarca”. 

- El dia 6 de setembre, va participar dels habituals actes del primer dia de les Festes 

del Tura : cercavila de la faràndula, Ofrena i Pregó, acompanyat d’autoritats i 

alcaldes de la comarca convidats. 

- El dia 7 de setembre, va presenciar entre altres : l’actuació castellera dels Xerrics 

d’Olot i dels Marrecs de Salt, el festival de patinatge que va tenir lloc al Pavelló i la 

Batalla de les Flors, a la Plaça Clarà.  
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- El dia 8 de setembre, va assistir entre altres actes : a l’Ofici solemne del Santuari 

del Tura, va presenciar el Ball dels gegants a la Plaça Major i va participar del brindis 

de festa major de la residència del Tura. 

- El dia 9 de setembre, va assistir al Concert de festa major a la Plaça Major. 

- El dia 10 de setembre, va presenciar el ball dels gegants a la Plaça Major, va assistir 

a la Tornaboda que va tenir lloc a les fonts de Sant Roc i al vespre, va presenciar 

l’espectacle pirotècnic i també el ball dels gegants amb espelmes a la Plaça Major.  

- El dia 11 de setembre va presidir l’acte institucional de la Diada, que a causa de la 

pluja, es va haver de celebrar dins l’entrada de l’Ajuntament.  

- El dia 13 de setembre, juntament amb el regidor Estanis Vayreda va visitar 

l’hipermercat Esclat de Malla i la plataforma logística de Bonpreu d’Hostalets de 

Balenyà, convidats pel seu propietari Joan Font. I a la tarda, va assistir a la 

inauguració de l’exposició sobre la història del barri de Sant Ferriol que va tenir lloc 

a la capella del mateix barri. 

- El dia 14 de setembre, va acompanyar el President Torra i la seva esposa a donar 

un volt per Olot, donat que es trobava a la zona, convidat per uns particulars.  

- El dia 17 de setembre, es va desplaçar al municipi veí de Torelló, per respondre 

favorablement a la invitació que li va fer el seu alcalde i assistir a la inauguració del 

nou aparcament de l’estació del tren. I al capvespre, va assistir  l’acte de presentació 

del projecte que ha de ser l’Espai Cràter, que va tenir lloc al Saló de Sessions 

d’aquest Ajuntament.  

- I finalment ahir 18 de setembre, va assistir a les Juntes Generals del Sigma i del 

CASG que varen tenir lloc a la seu del Consell Comarcal.  

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. - PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL CONTRACTE DE CESSIÓ DEL FONS 
FOTOGRÀFIC L'ABANS-OLOT, VOLUM 2 A L'AJUNTAMENT D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2019035238     
 
En data 21 de desembre de 2017 es va signar un conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament d’Olot i l’Editorial Efadós per a l’edició del llibre L’Abans: Recull gràfic d’Olot 
(1960-1990). L’Ajuntament va considerar, aleshores, l’interès que la col·lecció L’Abans 
tenia per donar a conèixer el patrimoni cultura d’Olot. 
 
L’Editorial Efadós disposa d’un fons de 6.194 imatges digitalitzades d’Olot, recopilades 
en l’elaboració del llibre, que constitueixen un recull testimonial en imatge fitxa molt 
valuós per a la nostra ciutat. 
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Vist l’expedient AX032019000005 i la proposta de contracte, que serveixen de motivació 
per a la present proposta, l'Alcalde proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Acceptar el fons fotogràfic L’Abans-Olot, volum 2, amb destí a l’Arxiu Comarcal 
de la Garrotxa, amb les condicions expressades en el contracte de cessió. 
 
Segon.- Facultar el Sr. Alcalde per fer les gestions per al compliment i desenvolupament 
d’aquests acords i per signar el contracte de cessió del fons fotogràfic L’Abans-Olot, 
volum 2. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.1. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST 
 
Núm. de referència : X2019033943     
 
En relació a l’expedient SIM22019000009 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d'Educació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords:  
 
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Subvenció nominativa del pressupost, a 
l’entitat JUNTA VEÏNAL DE BATET DE LA SERRA amb  NIF: G17706656 per un import 
de 1500 euros, amb càrrec a la partida 19 500 326 480080. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 

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

200220  Despeses 19500  326  480080 1500 SUBVENCIO JUNTA VEINAL DE BATET 500 040 999 099 056 017 

 
S’aprova per unanimitat. 
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6.1. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- ADJUDICAR UN LLOC DE VENDA NO 
SEDENTÀRIA AL MERCAT SETMANAL, DESTINAT A LA VENDA DE 

FORMATGES I PRODUCTES LÀCTICS DE PRODUCCIÓ PRÒPIA 
 
Núm. de referència : X2019029987     
 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 1 d’agost de 2019, va aprovar les bases i 
la convocatòria del procediment per a l’atorgament d’un lloc de venda no sedentària al 
mercat setmanal en règim de competència competitiva, destinat a la venda de formatges 
i altres productes làctics de producció pròpia. 
 
L’anunci d’aquesta convocatòria va publicar-se al BOP, núm. 156, de 14 d’agost de 2019 
i al tauler d’anuncis (e-tauler) d’aquest ajuntament. 
 
En el termini de presentació de propostes es va presentar una única oferta: “Mas Vigatà, 
S.L.”. 
 
Vistos els informes dels serveis generals de secretaria, de data 5 de setembre de 2019, 
i dels serveis tècnics de l’Institut Municipal de Promoció d’Olot, de data 12 de setembre 
de 2019, en els que, respectivament, es qualifica la documentació administrativa i es 
valoren les propostes presentades, d’acord amb el criteris fixats en les bases de la 
convocatòria. 
De conformitat amb la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires; el Decret 
162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercat de marxants; el Reglament 
del mercat municipal de venda no sedentària, aprovat pel ple de l’ajuntament, en sessió 
de data 20 de juny de 2013 i modificat per acord del plenari de dates 19 de maig de 
2016 i 26 de juliol de 2018 (BOP, núm. 200/17-10-2018); i les bases que regeixen aquest 
procediment per a l’atorgament d’un lloc vacant del mercat setmanal, destinat a 
productors de formatges i altres productes làctics de producció pròpia. 
 
Vist l'expedient administratiu IM022019000011 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de 
Promoció de la Ciutat, proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- ADJUDICAR a la mercantil “MAS VIGATÀ, S.L.” (NIF: B17431289) una parada 
del mercat setmanal, de tres (3) metres, destinada a la venda de formatges i altres 
productes làctics de producció pròpia, amb efectes de 1 d’octubre de 2019. 
 
Segon.- La vigència d’aquesta autorització de venda al mercat setmanal d’Olot és de 
quinze anys i finalitza el dia 30 de setembre de 2034. 
 
Tercer.- Requerir als administradors de la mercantil “Mas Vigatà, S.L.” el pagament de 
la quantitat de CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS (58,65.- 
€), que corresponen a la taxa de l’últim trimestre de 2019, d’acord amb l’Ordenança 
fiscal 2019, núm. 3.15, sobre mercats, mercats extraordinaris, rengle i atraccions. 
 
Quart.- Requerir als administradors de la mercantil “Mas Vigatà, S.L.” per tal que, en el 
termini de quinze dies a comptar de la notificació d’aquesta acord iniciïn l’explotació del 
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lloc de venda i que, en el mateix termini, acreditin documentalment el compliment de les 
manifestacions realitzades en la declaració jurada, així com la contractació d’una 
assegurança de responsabilitat civil per la cobertura fixada a les bases de la 
convocatòria. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.1. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- ADJUDICAR UN LLOC DE VENDA NO 
SEDENTÀRIA AL MERCAT SETMANAL, DESTINAT A LA VENDA DE CAFÈS A.- 
ADJUDICAR UN LLOC DE VENDA NO SEDENTÀRIA AL MERCAT SETMANAL, 

DESTINAT A LA VENDA DE CAFÈS I TES A GRANEL 
 
Núm. de referència : X2019029991     
 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 1 d’agost de 2019, va aprovar les bases i 
la convocatòria del procediment per a l’atorgament d’un lloc de venda no sedentària al 
mercat setmanal en règim de competència competitiva, destinat a la venda de cafès i 
tes a granel. 
 
L’anunci d’aquesta convocatòria va publicar-se al BOP, núm. 156, de 14 d’agost de 2019 
i al tauler d’anuncis (e-tauler) d’aquest ajuntament. 
 
En el termini de presentació de propostes es va presentar una única oferta per part del 
Sr. Eduard Noguera Serrat. 
 
Vistos els informes dels serveis generals de secretaria, de data 5 de setembre de 2019, 
i dels serveis tècnics de l’Institut Municipal de Promoció d’Olot, de data 12 de setembre 
de 2019, en els que, respectivament, es qualifica la documentació administrativa i es 
valoren les propostes presentades, d’acord amb el criteris fixats en les bases de la 
convocatòria. 
 
De conformitat amb la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires; el Decret 
162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercat de marxants; el Reglament 
del mercat municipal de venda no sedentària, aprovat pel ple de l’ajuntament, en sessió 
de data 20 de juny de 2013 i modificat per acord del plenari de dates 19 de maig de 
2016 i 26 de juliol de 2018 (BOP, núm. 200/17-10-2018); i les bases que regeixen aquest 
procediment per a l’atorgament d’un lloc vacant del mercat setmanal, destinat a la venda 
de cafès i tes a granel. 
 
Vist l'expedient administratiu IM022019000012 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de 
Promoció de la Ciutat, proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- ADJUDICAR al Sr. ****  (****) una parada del mercat setmanal, de cinc (5) 
metres, destinada a la venda de cafès i tes a granel, amb efectes d’1 d’octubre de 2019. 
 
Segon.- La vigència d’aquesta autorització de venda al mercat setmanal d’Olot és de 
quinze anys i finalitza el dia 30 de setembre de 2034. 
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Tercer.- Requerir al Sr. **** el pagament de la quantitat de NORANTA-SET EUROS 
AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS (97,75.- €), que corresponen a la taxa de l’últim 
trimestre de 2019, d’acord amb l’Ordenança fiscal 2019, núm. 3.15, sobre mercats, 
mercats extraordinaris, rengle i atraccions. 
 
Quart.- Requerir al Sr. **** per tal que, en el termini de quinze dies a comptar de la 
notificació d’aquesta acord iniciïn l’explotació del lloc de venda i que, en el mateix 
termini, acreditin documentalment el compliment de les manifestacions realitzades en la 
declaració jurada, així com la contractació d’una assegurança de responsabilitat civil per 
la cobertura fixada a les bases de la convocatòria. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.1. - MODIFICACIÓ CONTRACTE DE LES  OBRES DE REMODELACIÓ DEL 
FIRAL -PASSEIG DE L'ESCULTOR MIQUEL 

 
 
Núm. de referència : X2017013362     
 
En relació al contracte de les obres de remodelació del Firal – Passeig de l’Escultor Miquel 
Blay (expedient núm. CCS12017000014), adjudicat per Ple del 27 de Juliol de 2017 a 
RUBAU-TARRÉS, S.A.U., amb NIF A17013863 pel preu de 3.445.705,04€, IVA inclòs 
(2.847.690,11€, IVA exclòs). 
 
Atès que s’han produït un seguit de circumstàncies no previstes al projecte adjudicat, que no 
impliquen la formulació d’un projecte modificat. 
 
Tenint en compte que per part de la direcció de l’obra s’ha proposat l’adopció d’una 
modificació de contracte, aprovat per Ple de l’Ajuntament del 22 de febrer de 2018 amb un 
augment del pressupost d’adjudicació per import de 35.607,10€, IVA inclòs, 29.427,36€, IVA 
exclòs (un cop aplicada la baixa de licitació) que respecte al conjunt de l’obra suposa una 
alteració del 1,03% respecte al preu del contracte, limitant-se a una variació estrictament 
indispensable per respondre a la causa objectiva que la fa necessària i que no afecta a les 
condicions essencials del contracte. 

Tenint en compte l’aprovació definitiva del projecte modificat 2 de remodelació del Firal 
aprovat per Junta de Govern Local del 4 de juliol de 2019, per valor de 175.863 € IVA inclòs 
 
Vist l’informe tècnic de justificació de la modificació del contracte, emès pel director de l’àrea 
d’Infraestructura i Obra Pública de l’Ajuntament d’Olot, aquesta comporta: 
 

a) Introducció d’un nou quadre de preus contradictoris del 8 al 101, amb una valoració 
d’obra executada conjunta d’aquestes partides segons contracte, deduïda la baixa 
d’adjudicació del 17,7% de 600.248,18 € IVA inclòs. 
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b) La proposta d’aprovació de la valoració final de l’obra executada segons contracte 
igual a 3.657.176,11 € IVA inclòs, obtinguda de deduir la baixa d’adjudicació del 
17,7% de l’import de la relació valorada a preus de projecte. 

c) La proposa de la segona modificació del contracte a favor del contractista adjudicatari 
de les obres de 175.863,96€ IVA inclòs, equivalent al 5,104% de l’import d’adjudicació 
, obtinguda deduint el contracte d’obres i la primera modificació de la valoració final 
de l’obra executada. 

 

Vist l’expedient administratiu  núm. CCS12017000014 i antecedents corresponents, la  
Regidora Delegada d’Hisenda , proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- AUTORITZAR la modificació del contracte proposada per la direcció d’obres de 
remodelació del Firal – Passeig de l’Escultor Miquel Blay, adjudicat a RUBAU-TARRÉS, SAU, 
amb NIF. A17013863, per import de 175.863,96 € IVA inclòs. 
 
Segon.-  APROVAR els preus contradictoris números de l’8 al 101, corresponents a les obres 
de remodelació del Firal – Passeig de l’Escultor Miquel Blay, subscrits pel contractista 
adjudicatari i el tècnic director de l’obra . 
 
Tercer.- MODIFICAR el contracte d’obres de remodelació del Firal – Passeig de l’Escultor 
Miquel Blay, en el següent sentit: 
 
Aquesta modificació suposa un augment del preu del contracte per import de 175.863,96€, 
IVA inclòs, 145.342,12€, IVA exclòs (un cop aplicada la baixa de licitació)  el que representa 
un increment del preu del contracte del 17,7% respecte al preu d’adjudicació, limitant-se a 
una variació estrictament indispensable per respondre a la causa objectiva que la fa 
necessària i donat que no afecta a les condicions essencials del contracte. 
 
Quart.- APROVAR la despesa addicional que genera la present modificació contractual, per 
import de 175.863,96€, amb càrrec a la partida 2019 140 1532 61908  “Remodelació del Firal 
(PR19-150.000) del Pressupost municipal, dels quals 145.342,12 € corresponen a la base 
imposable i 30.521,84 € a l’IVA. 
 

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

200220  Despeses 19140  1532 61908 175863.96 REMODELACIO DEL FIRAL (PR19-150.000) 100 001 001 001 000 000 

 

 
Cinquè.- Requerir a l’adjudicatària per tal que dins el termini de 15 dies hàbils, a comptar de la 
recepció de la notificació del present acord, comparegui a l’Ajuntament per formalitzar la 
modificació del contracte, prèvia ampliació de la garantia definitiva per import de 7.267,11€, 
que correspon al 5% de l’import de la modificació, sense IVA, a l’empara del que s’estableix a 
l’article 99.3 del TRLCSP.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.2. - SERVEI D'AMBULÀNCIES MEDICALITZADES DURANT LES FESTES DEL 
TURA 2019 
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Núm. de referència : X2019034615     
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar la prestació de serveis preventius 
d’ambulàncies i tècnics itinerants durant les Festes del Tura 2019, com es desprèn de 
l’informe de data 5 de setembre de 2019, emès pel Sr. Jordi Serrat Cruz, director de 
l’Àrea de Festes. 

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

Tercer.- S’ha demanat pressupost a l’empresa TRANSPORT SANITARI DE 
CATALUNYA, SLU 

Quart.- Atès que s’informa favorablement la proposta presentada per l’empresa 
TRANSPORT SANITARI DE CATALUNYA, SLU. 

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

Sisè.- Atès que una vegada fetes les comprovacions oportunes no consta que s’hagi 
adjudicat a l’empresa TRANSPORT SANITARI DE CATALUNYA, SLU per un servei 
amb el mateix objecte per import superior a 15.000 euros (IVA exclòs) i en el període 
d’un any. 

Setè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa TRANSPORT SANITARI DE 
CATALUNYA, SLU i atès que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària 
per realitzar la prestació objecte del contracte. 

Fonament jurídic 

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

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

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

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

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 
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I vist l’expedient administratiu núm. CC012019000422 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 de data 5 de setembre de 
2019,  en el que es motiven les necessitats de contracta 

Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a 
favor de l’empresa TRANSPORT SANITARI DE CATALUNYA, SLU, amb NIF núm. 
B62003280, el contracte menor de prestació de serveis preventius d’ambulàncies i 
i tècnics itinerants durant les Festes del Tura 2019,  pel preu de set mil tres-cents 
trenta-nou euros amb setanta-cinc cèntims (7.339,75 €),  Exempt d’IVA. 
 
Tercer.-  Els serveis es portaren a terme durant les Festes del Tura, del 6 al 10 de 
setembre de 2019, ambdós inclosos.    
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 7.339,75 €, Exempt d’IVA., amb 
càrrec a la partida núm. 19.410.338.227995 “Festes del Tura”del Pressupost municipal. 
 

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

200220  Despeses 19410  338  227995 7339.75 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 adjuntarà 
una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient 
CC012019000422. 

Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses que han presentat pressupost.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

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

REGIRAN LA LICITACIÓ PER ADJUDICAR EL SERVEI DE NETEJA I INSPECCIÓ 
DE LA XARXA MUNICIPAL DE CLAVEGUERAM DE LA CIUTAT I DE LES 

ESCOMESES DELS EDIFICIS PÚBLICS MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT 
D'OLOT; I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 

 
Núm. de referència : X2019035483    
 

Tipus contracte SE DE SERVEIS 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

  
Atès que és necessari contractar el servei de neteja i inspecció de la xarxa municipal de 
clavegueram de la ciutat i de les escomeses dels edificis públics municipals de 
l’Ajuntament d’Olot. 

Vist l’informe emès pel  Sr. Xavier Canal Molas, arquitecte tècnic de l’Àrea de Territori 
d’aquest Ajuntament, en el qual es proposa l’inici de l’expedient del contracte referit.. 
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L’objecte del contracte és el servei de neteja i inspecció de la xarxa municipal de 
clavegueram de la ciutat i de les escomeses dels edificis públics municipals de 
l’Ajuntament d’Olot. 

a durada del contracte s’estableix per una durada de dos anys i podrà ser prorrogat per 
una anualitat més..   

El pressupost màxim de licitació es fixa en 158.154,79 € (IVA inclòs), amb el següent 
desglossament 143.777,08€ de pressupost net i 14.377,71  € en concepte d’IVA del 
tipus del 10%. 

Als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat subjecte a la 
licitació, el valor estimat del contracte ascendeix a 215.665,62 €(IVA exclòs). 

De conformitat amb el que disposa l’article 116 de la LCSP, la celebració de contractes 
per part de les administracions púbiques requerirà la prèvia tramitació de l’expedient, 
que s’iniciarà per l’òrgan de 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. 

I vist l’expedient administratiu núm. CCS12019000028 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 
servei de neteja i inspecció de la xarxa municipal de clavegueram de la ciutat i de les 
escomeses dels edificis públics municipals de l’Ajuntament d’Olot,    incorporant-hi la 
documentació que fa 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 servei de neteja i inspecció de 
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la xarxa municipal de clavegueram de la ciutat i de les escomeses dels edificis públics 
municipals de l’Ajuntament d’Olot, pel preu de licitació de 158.154,79 € IVA inclòs, 
143.777,08 € de pressupost net i 14.377,71 € en concepte d’IVA). 

La durada del contracte s’estableix en 2 anys, i es podrà prorrogar  per una anualitat 
més.. 

Tercer. APROVAR el Plec de clàusules administratives 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. 

Quart.- La despesa prevista per a l’any 2020 i 2021 és de 79.077,39 € /any  (IVA inclòs), 
que es pagarà amb càrrec a la partida “clavegueram i sanejament” . 

Atès el caràcter  plurianual  de la despesa (anys 2020 i 2021) , la seva autorització o 
realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius 
pressupostos. 

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

200200  Despeses 99999 79077.39 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

Cinquè.- DISPOSAR l’obertura del procediment d’adjudicació que es tramitarà de forma 
ordinària, pel procediment obert 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. Xavier Canal Molas, 
arquitecte tècnic de l’Àrea de Territori, amb les facultats determinades a 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 atribueixi..  

Setè. DELEGAR a 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. 
 
8.4. - PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA  I INSPECCIÓ DE 

LA XARXA MUNICIPAL DE CLAVEGUERAM DE LA CIUTAT I DE LES 
ESCOMESES DELS EDIFICIS MUNICIPALS 

 
Núm. de referència : X2016016093     
 
La Junta de Govern Local de data 15 de setembre de 2016 va adjudicat a l’empresa 
SERVEIS DE NETEGES TÈCNIQUES OLOT-NET, SL , amb NIF B17667932, el servei 
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de neteja i inspecció de la xarxa municipal de clavegueram de la Ciutat i de les 
escomeses dels edificis públics  municipals de l’Ajuntament d’Olot, per un import anual 
de seixanta-un mil nou-cents deu euros (61.910 €) + IVA: sis mil cent noranta-un euros 
(6.191 €). 
 
La durada del contracte s’establia per un termini de dos (2) anus amb efectes del dia 1 
d’octubre de 2016. D’acord amb la clàusula 7 del plec de clàusules administratives 
particulars, la Junta de Govern Local de data 6 de setembre de 2019, va prorrogar el 
contracte esmentat pel termini d’un any amb efectes del dia 1 d’octubre de 2018. 
 
Vist l’informe del Sr. Xavierevi Canal Molas, arquitecte tècnic de l’Àrea de Territori 
d’aquest Ajuntament, emès en data 16 de setembre de 2019, en el qual proposa 
prorrogar el contracte del servei de neteja i inspecció de la xarxa municipal de 
clavegueram de la Ciutat i de les escomeses dels edificis municipals, per un termini de 
3 mesos amb efectes del dia 1 d’octubre de 2019 i amb les mateixes condicions 
establertes en el PCAP aprovat per la Junta de Govern Local del dia 14 de juliol de 2016. 
 
I vist  l’expedient administratiu nùm. CCS12016000021  i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Prorrogar pel termini de tres mesos, amb efectes del dia 1 d’octubre de 2019, 
el contracte subscrit amb l’empresa SERVEIS DE NETEGES TÈCNIQUES OLOT-NET, 
SL ,amb NIF B17667932, pel servei de neteja i inspecció de la xarxa municipal de 
clavegueram de la Ciutat i de les escomeses dels edificis públics municipals de 
l’Ajuntament d’Olot; per un import de quinze mil quatre-cents setanta-set euros amb 
cinquanta cèntims (15.477,50 €) + IVA: mil cinc-cents quaranta-set euros amb 
setanta-cinc cèntims (1.547,75 €). 
 
Segon.- Aprovar i disposar la despesa per import de 17.025,25 € (IVA inclòs) amb 
càrrec a  la partida núm. 19.141.160.21002 “clavegueram i sanejament”. 
 

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

200220  Despeses 19141  160  210002 17025.25 CLAVEGUERAM I SANEJAMENT 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

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

REGIRNA LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT I 
SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT (GASOIL TIPUS C) PER A CALEFACCIÓ 

DELS EQUIPAMENTS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA (ACS) DELS EDIFICIS 
MUNICIPALS I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS; I CONVOCATÒRIA DE 

LICITACIÓ 
 
 
Núm. de referència : X2019035258    
 

Tipus contracte SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 
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Criteris UN ÚNIC CRITER 

  

Atès que és necessari contractar el  transport i subministrament de carburant (gasoil 
tipus C) per calefacció dels equipaments i aigua calenta sanitària (ACS) dels edificis 
municipals i els seus organismes autònoms de l’Ajuntament d’Olot. 

Vist l’informe emès pel  Sr. Xavier Viñolas  Boix, enginyer tècnic de l’Àrea de Territori 
d’aquest Ajuntament, en el qual es proposa l’inici de l’expedient del contracte referit.. 

L’objecte del contracte és  el transport i subministrament de carburant (gasoil tipus C) 
per calefacció dels equipaments i aigua calenta sanitària (ACS) dels edificis municipals 
i els seus organismes autònoms de l’Ajuntament d’Olot..  

La durada del contracte s’estableix per una durada de dos anys sense pròrrogues.   

El pressupost màxim de licitació es fixa en 185.840 € (IVA inclòs), amb el següent 
desglossament 153.586,80€ de pressupost net i 32.253,20  € en concepte d’IVA del 
tipus del 21%. 

Als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat subjecte a la 
licitació, el valor estimat del contracte ascendeix a 184.304,16 €(IVA exclòs). 

De conformitat amb el que disposa l’article 116 de la LCSP, la celebració de contractes 
per part de les administracions púbiques requerirà la prèvia tramitació de l’expedient, 
que s’iniciarà per l’òrgan de 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. CCS12019000025 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 
transport i  subministrament  de carburant (gasoil tipus C)  per calefacció dels 
equipaments i aigua calenta (ACS) dels edificis municipals i els seus  Organismes 
Autònoms,   incorporant-hi la documentació que fa 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 transport i  subministrament  
de carburant (gasoil tipus C)  per calefacció dels equipaments i aigua calenta (ACS) dels 
edificis municipals i els seus  Organismes Autònoms , pel preu de licitació de 185.840 € 
IVA inclòs. 153.586,80 € de pressupost net i 32.253,20 € en concepte d’IVA). 

La durada del contracte s’estableix en 2 anys, a comptar des de l’1 de gener de 2020 
fins a 31 de desembre de 2021 o fins a exhaurir el pressupost màxim anual. 

Tercer. APROVAR el Plec de clàusules administratives 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. 

Quart.- La despesa prevista per a l’exercici 2020 és de noranta-dos mil euros (92.000 
€) (IVA inclòs) amb càrrec a les partides: 
 
-Gasoil edificis esportius....................................17.000 € (IVA inclòs) 
-Gasoil edificis ensenyament.............................71.000 € (IVA inclòs) 
-Gasoil edificis  Corporació (Pavelló Firal) ..........4.000 € (IVA inclòs) 
 

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

200200  Despeses 99999 17000 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 99999 71000 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 99999 4000 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
La despesa prevista per a l’exercici 2021 és de 93.840 € amb càrrec a les partides: 
 
-Gasoil edificis esportius: ...............................72.420 € (IVA inclòs) 
-Gasoil edificis ensenyament:....................... 17.340 € (IVA inclòs) 
-Gasoil edificis Corporació (pavelló firal): .......4.080 € (IVA inclòs) 
 
Atès el caràcter  plurianual  de la despesa (anys 2020 i 2021) , la seva autorització o 
realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius 
pressupostos 
 
Cinquè.- DISPOSAR l’obertura del procediment d’adjudicació que es tramitarà de forma 
ordinària, pel procediment obert i es durà a terme  atenent a un únic criteri d’adjudicació, 
( clàusula 12 del PCAP);  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. 
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Sisè. NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. Xavier Viñolas Boix, tècnic 
de l’Àrea de Territori, amb les facultats determinades a 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 atribueixi. 
 
Setè. DELEGAR a 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. 
 

8.6. - APROVACIÓ EXPEDIENT, APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES QUE 
REGIRAN L'ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE CARBURANT PER A 
VEHICLES I MAQUINÀRIA DEL PARC MÒBIL DE L'AJUNTAMENT D'OLOT; I 

CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 
 
Núm. de referència : X2019035425    
 

Tipus contracte SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris UN ÚNIC CRITER 

  
Atès que és necessari contractar el subministrament de carburant destinat a  vehicles i 
la maquinària del parc mòbil de l’Ajuntament d’Olot, agrupat en flotes amb la següent 
distribució :  
Flota núm. 1: Brigada Municipal 
Flota núm. 2 : Serveis de Seguretat 
Flota núm. 3: Joventut 
Flota núm. 4: Esports i Lleure 
Flota núm. 5: Serveis Tècnics.  . 

Vist l’informe emès pel  Sr. Xavier Viñolas  Boix, enginyer tècnic de l’Àrea de Territori 
d’aquest Ajuntament, en el qual es proposa l’inici de l’expedient del contracte referit. 

L’objecte del contracte és  el subministrament de carburant destinat a  vehicles i la 
maquinària del parc mòbil de l’Ajuntament d’Olot, agrupat en flotes amb la següent 
distribució: 
Flota núm. 1: Brigada Municipal 
Flota núm. 2 : Serveis de Seguretat 
Flota núm. 3: Joventut 
Flota núm. 4: Esports i Lleure 
Flota núm. 5: Serveis Tècnics 

La durada del contracte s’estableix per una durada de 37 mesos a comptar des de la 
formalització del contracte fins a exhaurir el pressupost màxim de licitació .   
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El pressupost màxim de licitació es fixa en 170.042,38 € (IVA inclòs), amb el següent 
desglossament 140.530,90 € de pressupost net i 29.511,49  € en concepte d’IVA del 
tipus del 21%. 

Als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat subjecte a la 
licitació, el valor estimat del contracte ascendeix a 168.637,08€ (IVA exclòs). 

De conformitat amb el que disposa l’article 116 de la LCSP, la celebració de contractes 
per part de les administracions púbiques requerirà la prèvia tramitació de l’expedient, 
que s’iniciarà per l’òrgan de 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. 

I vist l’expedient administratiu núm. CCS12019000027 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 carburant destinat a  vehicles i la maquinària del parc mòbil de 
l’Ajuntament d’Olot, agrupat en flotes amb la següent distribució: 
Flota núm. 1: Brigada Municipal 
Flota núm. 2 : Serveis de Seguretat 
Flota núm. 3: Joventut 
Flota núm. 4: Esports i Lleure 
Flota núm. 5: Serveis Tècnics 
incorporant-hi la documentació que fa 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 carburant 
destinat a  vehicles i la maquinària del parc mòbil de l’Ajuntament d’Olot, agrupat en 
flotes amb la següent distribució: 
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Flota núm. 1: Brigada Municipal 
Flota núm. 2 : Serveis de Seguretat 
Flota núm. 3: Joventut 
Flota núm. 4: Esports i Lleure 
Flota núm. 5: Serveis Tècnics. 
 pel preu de licitació de 170.042,38€ IVA inclòs,  140.530,90 € de pressupost net i 
29.511,49 € en concepte d’IVA). 

La durada del contracte s’estableix en 37 mesos,  comptar des de la formalització del 
contracte o fins a exhaurir el pressupost màxim de licitació. 

Tercer. APROVAR el Plec de clàusules administratives 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. 
Quart.-   AUTORITZAR  la despesa  prevista per a l’exercici 2019 per import de quatre 
mil quatre-cents vint euros (4.285 €) (IVA inclòs), amb càrrec a les partides que es 
detallen a continuació, del pressupost municipal.  
 
-Combustible Brigada Municipal...........2.955 €  
-Combustible Serveis Seguretat...........1.160 € 
-Combustible vehicles Joventut.................50 € 
-Combustible vehicles Esports i Lleure......70 € 
-Combustible Serveis Tècnics....................50 € 
 

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

200200  Despeses 19180  132  221030 1160 COMBUSTIBLE SERVEI SEGURETAT 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 19500  326  221030 50 COMBUSTIBLE VEHICLES JOVENTUT 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 19330  340  221030 70 COMBUSTIBLE VEHICLES ESPORTS I 

LLEURE 
100 001 001 001 000 000 

200200  Despeses 19140  151  221030 50 COMBUSTIBLE SERVEIS TECNICS 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 19142  1511 221030 2955 COMBUSTIBLE BRIGADA 100 001 001 001 000 000 

 
Atès el caràcter  plurianual  de la despesa (anys 2020,  2021 i 2022) , la seva autorització 
o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius 
pressupostos. 

 
Cinquè.- DISPOSAR l’obertura del procediment d’adjudicació que es tramitarà de forma 
ordinària, pel procediment obert i es durà a terme  atenent a un únic criteri d’adjudicació, 
(clàusula 12 del PCAP);  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. Xavier Viñolas Boix, tècnic 
de l’Àrea de Territori, amb les facultats determinades a 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 atribueixi. 
 
Setè. DELEGAR a 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. 
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S’aprova per unanimitat. 
 

8.7. - APROVACIÓ EXPEDIENT, APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
QUE REGIRAN L'ADJUDIDACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DELS SISTEMES 

D'INFORMACIÓ DE L'ENTORN VIRTUAL D'ORACLE DE L'AJUNTAMENT D'OLOT; 
I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 

 
Núm. de referència : X2019035300    
 

Tipus contracte SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

  

Atès que és necessari contractar el subministrament i implementació dels sistemes 
d’informació que conformaran l’entorn virtual d’Oracle. 

Vist l’informe emès pel  Sr. Joan Prat Espuña, responsable del Departament 
d’Informàtica i Noves Tecnologies d’aquest Ajuntament, en el qual es proposa l’inici de 
l’expedient del contracte referit.. 

L’objecte del contracte és  el subministrament i implementació dels sistemes 
d’informació que conformaran l’entorn virtual d’Oracle. 

La durada del contracte s’estableix per una durada de 40 dies hàbils a comptar des de 
la data de signatura del contracte.  

El pressupost màxim de licitació es fixa en 53.240,-€ (IVA inclòs), amb el següent 
desglossament 44.000€ de pressupost net i 9.240,€ en concepte d’IVA del tipus del 21%. 

Als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat subjecte a la 
licitació, el valor estimat del contracte ascendeix a 44.000 €(IVA exclòs). 

De conformitat amb el que disposa l’article 116 de la LCSP, la celebració de contractes 
per part de les administracions púbiques requerirà la prèvia tramitació de l’expedient, 
que s’iniciarà per l’òrgan de 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. 
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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. 

I vist l’expedient administratiu núm. CCS12019000026 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  
el subministrament i implementació dels sistemes d’informació que conformaran l’entorn 
virtual d’Oracle,   incorporant-hi la documentació que fa 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 el subministrament i 
implementació dels sistemes d’informació que conformaran l’entorn virtual d’Oracle,  pel 
preu de licitació de 53.240 € IVA inclòs., 44.000 € de pressupost net i 9.240 € en 
concepte d’IVA). 

La durada del contracte s’estableix en 40 dies hàbils a comptar des de la data de 
signatura del contracte.  

Tercer. APROVAR el Plec de clàusules administratives i el Plec de Prescripcions 
Tècniques que han de regir la contractació del subministrament abans esmentat, tal i 
com determina l’article 122 i 124 de la LCSP. 

Quart.- AUTORITZAR la despesa per import de cinquanta-tres mil dos-cents quaranta 
euros (53.240 €) amb càrrec a  la partida núm. 19.120.491.63601 “equipament 
informàtic” del pressupost municipal. 
 

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

200210  Despeses 19120  491  63601 53240 EQUIPAMENT INFORMATIC (PR19-65.000.-) 100 001 001 001 000 000 

 
Cinquè.- DISPOSAR l’obertura del procediment d’adjudicació que es tramitarà de forma 
ordinària, pel procediment obert simplificat  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. Joan Prat Espuña, 
Responsable del Departament d’Informàtica i Noves Tecnologies, amb les facultats 
determinades a 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 atribueixi. 
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Setè. DELEGAR a 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. 
 

8.8. - CONTRACTAR EL SUBMINISTRAMENT DE PAPER A ÚS D'OFICINA 
 
Núm. de referència : X2019033338     
 
En relació a l’expedient CC012019000386 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: 
 
 Antecedents 
 
Primer.- Atès que l’Ajuntament d’Olot requereix contractar el subministrament de paper 
per a ús d’oficina que es detalla a continuació, per tal d’abastar les diferents àrees de 
l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms: 
 
2.500 paquets de paper mida DIN-A4 
75 paquets de paper mida DIN-A3 
 
Segon.-  Atès que es tracta d’un subministrament esporàdic i puntual. 
 
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar aquest 
subministrament: 
 

- UNION PAPELERA MERCHANTING SL 
- COMERCIAL PAPERERA I MATERIALS D’OFICINAS SL 
- COPIOLOT SL 

 
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per 
UNION PAPELERA MERCHANTING 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 UNION PAPELERA 
MERCHANTING 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 UNION PAPELERA MERCHANTING SL i atès que 
aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació 
objecte del contracte. 
 
Fonament jurídic 
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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. 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012019000386 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’informe emès pel Departament de Contractació, de data 16 de 
setembre 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 UNION PAPELERA MERCHANTING SL, amb NIF núm. B62219290, el 
contracte menor de subministrament de paper per a ús d’oficina, pel preu de set mil set-
cents quatre euros amb seixanta-vuit cèntims (7704.68 €), IVA inclòs. 
 
L’esmentat preu es desglossa en sis mil tres-cents seixanta-set euros amb cinquanta 
cèntims( 6367.50€) de pressupost net i mil tres-cents trenta-set euros amb divuit cèntims 
(1337.18€) d’IVA calculat amb un tipus del 21%. 
 
Tercer.- El termini de lliurament es farà en dues entregues (50% del material en cada 
entrega) 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 7704.68 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida del pressupost municipal: 
 

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

200220  Despeses 19130  920  220000 7704.68 MATERIAL OFICINA 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 
CC012019000386. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

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

A LA VIA PÚBLICA 
 
Núm. de referència : X2019011918     

 

Vist l’escrit presentat per la Sra. **** en el que es formula reclamació patrimonial contra 
l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats per una caiguda a la via pública i atesos els 
següents  
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(i) ANTECEDENTS DE FET 

 
Primer.- En escrit de data 14 de març de 2019 (Registre General, núm. E2019005045), 

la Sra. **** va formular reclamació patrimonial pels danys ocasionats per una caiguda a 
la l’alçada del núm. 90 del carrer Tartana, al matí del dia 13 de març de 2019, per culpa 
d’unes diferències en el nivell de les voreres. A conseqüència de la caiguda va patir una 
fractura nasal, ferides a les mans i contusions generals i va haver de ser traslladada 
amb ambulància a l’Hospital d’Olot. També se li van fer malbé els vidres de les ulleres. 
A la petició s’hi acompanya un informe d’alta d’urgències de l’Hospital d’Olot, de data 13 
de març de 2019 (núm. assistència 1387417) i una factura de data 22 de març de 2019 
(ref. 29752), emesa per “Òptica Clarà”, per un import de 430 euros, que és la quantitat 
que es reclama. 
 
Segon.- En informe del cap de la Policia Municipal de data 2 d’abril de 2019 s’assenyala 
que, consultats els arxius de la Policia Municipal, no els consta haver intervingut en la 
caiguda que manifesta haver patit la Sra. ****, el dia 13 de març de 2019, al carrer 
Tartana. 
 

Sección 1.02 FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
d’acord amb l’article 106.2 de la Constitució, assenyala que “els particulars tenen dret a 
ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota lesió que 
pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del 
funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força 
major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei”. 
En igual sentit, l’article 81 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. Aquests articles 
determinen que la  responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques sigui de 
caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui imprescindible acreditar que el dany o lesió 
sofert pel reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis 
públics, en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció 
estranya que pugui interferir alterant el nexe causal. 
 
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis causats 
als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels serveis 
públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes establerts 
per la legislació general sobre responsabilitat administrativa” 
 
Segon.- La jurisprudència ha reiterat en nombroses sentències que, perquè es pugui 
declarar la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, és necessari 
que qui la pretén acrediti i provi que es donen les circumstàncies següents: a) que el 
dany o lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics 
en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte sense intervenció estranya 
que pogués interferir alterant el nexe causal; b) que el dany sigui efectiu, econòmicament 
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avaluable i individualitzat en relació a una persona o grups de persones; c) que el 
particular afectat no tingui el deure jurídic de suportar el dany; d) que no hi hagi força 
major; i e) que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons l’estat dels 
coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la producció dels 
danys.  
 
En tractar-se d’una responsabilitat objectiva és necessària la concurrència de tots 
aquests elements -que han de ser provats per qui els al·lega- i entre els que té una 
especial rellevància, en tant que element essencial de la responsabilitat, la relació de 
causalitat entre el dany i el funcionament del servei públic. 
 
Tercer.- La determinació de si els danys patits per la Sra. **** són atribuïbles de forma 
directa i exclusiva al funcionament dels serveis públics municipals no és gens clara. En 
aquest sentit, el fet que ni la Policia Municipal ni cap altre servei de l’Ajuntament d’Olot 
intervingués directament en l’accident ni en tingués coneixement de manera immediata, 
no permet acreditar la veracitat dels fets relatats per la part reclamant, alhora que 
dificulta esbrinar el quan, el com i el perquè es va produir aquest accident. En aquest 
cas, més enllà del que manifesta la part reclamant, no hi ha prova objectiva i certa dels 
fets que es relaten.  
 
En primer lloc cal assenyalar que les voreres del carrer Tartana compleixen totes i 
cadascuna de les normatives sectorials específicament aplicables, tant pel que fa a la 
pavimentació com a la resta d’elements propis d’una zona de pas de vianants. La vorera 
existent al carrer Tartana és uniforme, sense desnivells ni grans desperfectes i presenta 
un estat de conservació raonable, que s’adequa als estàndards exigibles a una 
administració pública responsable del manteniment de la via pública, d’acord amb els 
articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‘abril.  
 
D’altra banda, no podem oblidar l’obligació general dels vianants de transitar per les vies 
públiques amb una mínima diligència i atenció. 
 
Quart.- La pretensió de la part reclamant sobrepassa l’àmbit de la responsabilitat 
objectiva de les administracions públiques i deriva cap a la conversió de l’Ajuntament 
d’Olot en una mena d’asseguradora universal de qualsevol eventualitat que es produeixi 
a la ciutat amb independència de la pròpia actuació administrativa. 
 
Vist l’expedient administratiu SRP12019000013 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 del següent acord: 
 

RESOLC 
 
DENEGAR la indemnització reclamada per la Sra. **** pels danys ocasionats per una 
caiguda a la via pública, en no quedar provat el nexe causal entre els danys reclamats i 
el funcionament dels serveis públics municipals. 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

10.1. - APROVAR ORDENACIONS DE DESPESES 
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Núm. de referència : X2019036112     
 
En relació a l’expedient CPG22019000091 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar la relació d’ordenacions de despeses annex núm. 19/030 per un import de 
591.073,81 euros.  
 

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

200240  Despeses 99999 591073.81 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.1. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ENTITAT LLUERNIA 
ASSOCIACIÓ CULTURAL LLAC 

 
Núm. de referència : X2019035814     

 
En relació a l’expedient CPG22019000090 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Procedir a la bestreta de 24.000 euros a Lluernia Associació Cultural Llac  en concepte 
d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 60.000 euros, destinada 
a l’activitat “Festival Lluernia” aprovada per la Junta de Govern Local de data 
01/04/2019. 
 
Una vegada finalitzada l’activitat s’hauran de presentar els justificants en un termini 
màxim de dos mesos per tal de poder procedir a la liquidació definitiva de la subvenció. 
 

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

200220 1901792001001 Despeses 19400  334  480032 24000 SUBVENCIO  LLUERNIA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

12.1. - APROVAR CERTIFICACIONS D'OBRA 
 
Núm. de referència : X2019035558     
 
En relació a l’expedient CPG22019000088 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 

Aprovar la certificació n.2 de OBRES VOCLANS SL corresponent a les obres de 
MILLORA DELS TANCAMENTS DE LA FAÇANA NORD A L’ESCOLA D’ART I 
SUPERIOR DE DISSENY D’OLOT  amb càrrec a la partida 19.500.324.63210 
“ACTUACIONS ESCOLA BELLES ARTS” per un import de 9.764,52 euros. 
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Aprovar la certificació n.1 de AGLOMERATS GIRONA corresponent a les obres 
de RECOBRIMENT AMB MESCLA BITUMINOSA SONOREDUCTORA A L’AV. 
SANT JORDI, EL C/ PORTBOU I EL C/ ZAMENHOFF  amb càrrec a la partida 
19.140.1532.61924 “PAVIMENT AV. ST. JORDI” per un import de 286.198,88 
euros. 
Aprovar la certificació n.2 de C.O.P GERMANS MARTY SA corresponent a les 
obres de PROJECTE DE RENOVACIÓ AMB AMBPLIACIÓ DE LA LÍNIA DE 
CLAVEGUEREAM DE LA PLAÇA MAJOR D’OLOT  amb càrrec a la partida 
19.140.160.61906 “ACTUACIONS CLAVEGUERAM” per un import de 7.682,58 
euros. 
 

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

200240  Despeses 99999 303645.98 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.1. - APROVAR DEVOLUCIÓ DE FIANCES 
 
Núm. de referència : X2019035567     
 
En relació a l’expedient CPG22019000089 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Vistos els informes tècnics aprovar la següent relació de fiances per tal de poder procedir 
a la seva devolució de la partida no pressupostària que correspongui. 
 

INTERESSATS IMPORT 

  

**** 300,00 

**** 400,00 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.1. - APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DEL SERVEI D'AIGUA I CLAVEGUERAM DEL 
SEGON TRIMESTRE 2019 

 
Núm. de referència : X2019034598     
 
En relació a l’expedient IG192019000009 a nom de SOREA SA amb NIF A08146367 
corresponent a la liquidació del servei d’aigua i clavegueram del 2n trimestre de 2019 i 
vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat  d' Hisenda, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’import liquidat en concepte de cànon a ingressar pel subministrament 
d’aigua potable 2n trimestre 2019: 67.912,65 €. 
 
Segon: Aprovar l’excedent de tarifes d’aigua 2n trimestre 2019 (a favor de Sorea):  
8.360,86 €. 
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Tercer.- Aprovar l’import liquidat en concepte de taxa clavegueram 2n trimestre 2019: 
57.039,86 €. 
Quart.- Aprovar l’import liquidat en concepte de drets de connexió període 2019/02: 
3.421,30 €. 
 
Cinquè.- Aprovar el cost de les taxes de la Generalitat “ CIH “ i “ C. A. “ en concepte 
d’edificis municipals, corresponents al període 2019/02: 26.028,12 €. 
 
Sisè.- Aprovar l’import de 0,00 € corresponent al cost a suportar pel període 2n trimestre 
2019 per l’Ajuntament d’Olot, amb càrrec al Fons Social de Solidaritat creat entre SOREA 
SA (50%) i el mateix Ajuntament (50%). 
 
L’esmentat Fons, així com el Protocol regulador de mesures contra la pobresa energètica 
i la vulnerabilitat econòmica entre l’Ajuntament d’Olot i SOREA, SA va ser aprovat per 
Decret d’Alcaldia de data 27/11/2015 i ratificat per acord de Junta de Govern de data 
03/12/2015. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
15.1. - APROVACIO PADRO TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS - EXERCICI 

2019 
 
Núm. de referència : X2019035274     
 

En relació a l’expedient EE022019000036 i antecedents corresponents, la regidora 
delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 
acords: 
 
s’acorda: 
 
Primer. Aprovar el padró de taxes d’ escombraries empresarials exercici 2019, que 

importa la següent quantitat: 

 

PADRÓ ESCOMBRARIES EMPRESARIALS  . . . . . . . . . . . . .615.050,59.-€ 
 

 

Segon. El període de cobrament en voluntària és de l’1 d’octubre fins el dia 30 de 
novembre de 2019, ambdós inclosos, de conformitat amb l’acord  de 
l’Ajuntament Ple  d’aprovació provisional de data 25 d’octubre de 2018 elevat a 
definitiu, pel qual, entre d’altres, s’aprovà el calendari del contribuent per 
l’exercici 2019. Transcorregut aquest termini, els deutes que no s’hagin fet 
efectius seran exigits en via de constrenyiment i acreditaran el recàrrec de 
constrenyiment, interessos de demora i, en el seu cas, les costes que 
produeixin. 

 

S’aprova per unanimitat. 
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16.1. - APROVACIO LIQUIDACIONS ALTES 1R I 2N TRIMESTRE 2019 - IAE 
 
Núm. de referència : X2019035073     
 
 

En relació a l’expedient administratiu AE012019000040 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer. Aprovar les liquidacions corresponents a les altes del 1r i 2n trimestre de 

l’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES que importen les següents 
quantitats i notificar-les als titulars afectats: 

 

1r trimestre 2019 

 
      Exercici 2018 
 

IAE  . . . . . .     . .
 .   .  .      215,69.-€ 

RECÀRREC DIPUTACIÓ . . . . . .    
 .    23,62.-€ 

 
   TOTAL. . . . . .

 . .       239,31.-€ 
 
 

      Exercici 2019 
 

IAE  . . . . . .     . .
 .   .  .     3.722,20.-€ 

RECÀRREC DIPUTACIÓ . . . . . .    
 .  777,72.-€ 

 
   TOTAL. . . . . .

 . .     4.499,92.-€ 
 

 
2n trimestre 2019 

 
IAE     . . . .

 .   . . .     3.183,68.-€ 
RECÀRREC DIPUTACIÓ . . . . . .             
407,39.-€ 

 
        TOTAL. . . .

 . . . .      3.591,07.€ 
 

 

 
Segon. El període de cobrament en voluntària serà fins el dia 05 de novembre de 2019. 

Transcorregut aquest termini, els deutes que no s’hagin fet efectius, seran exigits 
en via de constrenyiment i acreditaran el recàrrec de constrenyiment, interessos 
de demora i, en el seu cas, les costes que es produeixin. 

 
 

Tercer. Procedir a la notificació de la liquidació individual als interessats afectats. 
 

S’aprova per unanimitat. 
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17.1. - APROVACIO PADRO TAXA ENTRADA VEHICLES EXERCICI 2019 
 
Núm. de referència : X2019034949     

 

Vist l’expedient administratiu EP012019000017 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 d’entrada de vehicles de l’exercici 2019 que importa 
la quantitat de 606.196,46€. 
 
Segon.- El període de cobrament en voluntària és de l’1 d’octubre fins el dia 30 de 
novembre de 2019, ambdós inclosos, de conformitat amb l’acord de l’Ajuntament Ple 
d’aprovació provisional de data 25 d’octubre de 2018 elevat a definitiu, pel qual, entre 
d’altres, s’aprovà el calendari del contribuent per l’exercici 2019. Transcorregut aquest 
termini, els deutes que no s’hagin fet efectius seran exigits en via de constrenyiment i 
acreditaran el recàrrec de constrenyiment, interessos de demora i, en el seu cas, les 
costes que produeixin. 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

18.1. - APROVACIO LIQUIDACIONS ALTA TAXA ENTRADA VEHICLES 
DERIVADES D'IBI I INSPECCIÓ 

 
 

Núm. de referència : X2019026551     
 

Vist l’expedient administratiu EP012019000014 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
 
Primer.-  Aprovar les liquidacions (relació 19EVL1) corresponents a: 

a) liquidacions corresponents a finques d’alta de nova incorporació al padró. 
b) liquidacions corresponents a finques objecte de regularització. 

 
Exercici 2018 Exercici 2019 TOTAL 

130,00€ 7.090,99€ 7.220,99€ 
 

El termini d’ingrés per aquestes liquidacions  és el següent: 

A) Fins a la data límit especificada a l’anvers de la liquidació a qualsevol oficina de La 
Caixa o als terminals ServiCaixa. 

B) Des del dia següent a la data límit especificada a l’anvers de la liquidació i fins a la fi 
voluntària (*) a les oficines de recaptació al Pg. Bisbe Guillamet, 10-1r pis (mitjançant 
diners de curs legal, xec conformat o targeta de crèdit o dèbit) 

(*)Terminis LGT: 

** signatura de la notificació entre els dies 1 i 15 de cada mes, fins el dia 20 del mes 
següent o l’immediat hàbil posterior. 

** signatura de la notificació entre els dies 16 i últim de cada mes, fins els dia 5 del 
segon mes següent o immediat hàbil posterior. 
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C) Si s’ha facilitat la domiciliació bancària, es farà el càrrec a partir de la data límit 
de pagament. 

Segon.- Procedir a la notificació de la liquidació individual als interessats afectats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

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

 
Núm. de referència : X2019034906     
 
Atès l’informe del Sergent de la Policia Municipal de data 04 de setembre de 2019. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132019000106 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. 
 
Únic.- Pagament d’una gratificació especial al personal de la Policia Municipal que es 
relaciona a continuació pels serveis extraordinaris realitzats durant mes d’agost de 2019. 
 

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

****- agent   

15/08/2019 REFORÇ TORN 2 51,00 € 

16/08/2019 REFORÇ TORN 6 129,00 € 

   

****- agent   

17/08/2019 REFORÇ TORN 4 90,00 € 

17/08/2019 REFORÇ TORN NOCTURN 8.75 223,13 € 

18/08/2019 REFORÇ TORN 4 90,00 € 

18/08/2019 REFORÇ TORN NOCTURN 2 51,00 € 

19/08/2019 REFORÇ TORN NOCTURN 6.75 145,13 € 

   

****- agent   

09/08/2019 REFORÇ TORN 8 153,60 € 

26/08/2019 REFORÇ TORN 3 57,60 € 

   

****- agent   

26/08/2019 REFORÇ TORN 3 57,60 € 

   

****- agent   

18/08/2019 REFORÇ TORN 4 90,00 € 

18/08/2019 REFORÇ TORN NOCTURN 2         51,00 € 

19/08/2019 REFORÇ TORN 6 129,00 € 
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****- agent   

16/08/2019 REFORÇ TORN 2 43,00 € 

17/08/2019 REFORÇ TORN 6.25 159,38 € 

   

****- agent   

26/08/2019 REFORÇ TORN 2 38,40 € 

   

****- agent   

26/08/2019 REFORÇ TORN 2.5 48,00 € 

   

****- caporal   

26/08/2019 REFORÇ TORN 3 63,30 € 

   

****- agent   

14/08/2019 REFORÇ TORN 2 43,00 € 

15/08/2019 REFORÇ TORN 6 153,00 € 

18/08/2019 REFORÇ TORN 1 22,50 € 

18/08/2019 REFORÇ TORN NOCTURN 2 51,00 € 

19/08/2019 REFORÇ TORN  6 129,00 € 

   

****- agent   

26/08/2019 REFORÇ TORN 3 57,60 € 

   

****– agent   

17/08/2019 REFORÇ TORN 4 90,00 € 

17/08/2019 REFORÇ TORN 8.75 223,13 € 

   

TOTAL  2.439,37 € 

 
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 2439.35 HORES EXTRAORDINARIES SEGURETAT 180 008 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

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

D’AGOST DE 2019 
 
Núm. de referència : X2019034802     
 
Vist l’expedient administratiu RH132019000104 i antecedents corresponents i atès 
l’informe NI022019001355 de data 05 de setembre de 2019 del Director tècnic de la 
Brigada Municipal, la regidora, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
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Pagament d’una gratificació al personal de la Brigada Municipal que es relaciona a 
continuació, pels serveis extraordinaris realitzats durant el mes de juliol de 2019: 
 

Cognoms i Nom Data 
Tipus 
servei 

Brigada Hores  Import 

****   OPERATIVA Supervisor 1,50 33,75 € 

Urgència font Pl. Clarà.(Desembussar) 
De 12:00h a 13:30h 

31/08/19 S. Diürn 
Festiu 

 1,50 33,75 € 

TOTAL 
   

1,50 33,75 € 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:  
 

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

0  Despeses 19142  1522 13001 33.75 HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA 
EDIFICIS1 

142 002 999 999 999 999 

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

LES OFICINES PELS SERVEIS EXTRAORDINARIS REALITZATS EL MES 
D’AGOST DE 2019 

 
 

Núm. de referència : X2019034824     
 
En relació a l’expedient RH132019000105 i antecedents corresponents, i atès el vist-i-
plau del cap d’Informàtica i de la cap de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, la regidora 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Pagament d’una gratificació especial a divers personal de les oficines de l’Ajuntament 
que es relaciona a continuació pels serveis extraordinaris realitzats/presentats durant el 
mes d’agost de 2019: 
 
 

Nom i Cognoms Subàrea Data Serveis 
 Núm/  

hores 
    Import € 

**** Informàtica 
14 i 

16/08/19 
En resolució incidències varies 3.75h 72,00 € 

**** OAC 29/08/19 Ple Municipal 3 h 50,70 € 

TOTAL      122,70 €  

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:  
 

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

0  Despeses 19120  491  13001 72.00 HORES EXTRAORDINARIES INFORMATICA I 
PROCESSOS 

120 001 999 999 999 999 

0  Despeses 19130  920  13001 50.70 HORES EXTRAORDINARIES ADMINISTRACIO 
GENERAL 

130 001 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
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20.1. - PAGAMENT D'UN COMPLEMENT DE NOCTURNITAT AL PERSONAL DE 
LA POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS EL MES D’AGOST DE 2019 
 
Núm. de referència : X2019034912     
 
Atès els informes del Sergent de la Policia Municipal de data 03 de Setembre de 2019. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132019000107 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 d’agost de 2019: 
 

Nom i Cognoms Data Dies Serveis Import (€) 

CAPORALS     

**** Agost 2019 7 Nocturnitat 182,00 

**** Agost 2019 4 Nocturnitat 104,00 

**** Agost 2019 7 Nocturnitat 182,00 

**** Agost 2019 6 Nocturnitat 156,00 

**** Agost 2019 7 Nocturnitat 182,00 

AGENTS     

**** Agost 2019 7 Nocturnitat 126,00 

**** Agost 2019 2 Nocturnitat 36,00 

**** Agost 2019 14 Nocturnitat 252,00 

**** Agost 2019 4 Nocturnitat 72,00 

**** Agost 2019 4 Nocturnitat 72,00 

**** Agost 2019 4 Nocturnitat 72,00 

**** Agost 2019 4 Nocturnitat 72,00 

**** Agost 2019 5 Nocturnitat 90,00 

**** Agost 2019 6 Nocturnitat 108,00 

**** Agost 2019 20 Nocturnitat 360,00 

**** Agost 2019 7 Nocturnitat 126,00 

**** Agost 2019 2 Nocturnitat 36,00 

**** Agost 2019 6 Nocturnitat 108,00 

**** Agost 2019 2 Nocturnitat 36,00 

TOTAL    2.372,00€ 



 
 
 

33 
 

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 2372.00 ALTRES COMPLEMENTS NOCTURNITAT 
SEGURETAT 

180 008 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

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

DE 2019 
 
Núm. de referència : X2019034780     
 
Atès l’informe del director de l’àrea d’Infraestructura i Urbanisme de data 06 de setembre 
de 2019 amb número d’expedient NI022019001359, l’informe del cap d’àrea 
d’Informàtica de data 06 de setembre de 2019 amb número d’expedient 
NI022019001378, i l’informe del director tècnic de la Brigada Municipal de data 05 de 
setembre de 2019 amb número d’expedient NI022019001358. 
 
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 RH132019000103 i antecedents corresponents, la 
regidora, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Pagament d’un complement en concepte de reten al personal de la Brigada 
Municipal, d’informàtica i dels serveis tècnics d’urbanisme que es relaciona a continuació 
pels serveis de reten realitzats durant el mes d’agost de 2019: 
 
 
 

Nom i Cognoms Servei 
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Import (€) 

**** 

Infra. i 
Urbanisme 

1 
- 

- 
- 135,00 

**** 

Infra. i 
Urbanisme 

1 
- 

- 
- 135,00 

**** 

Infra. i 
Urbanisme 

1 
- 

- 
- 135,00 

**** Informàtica 1 - - - 135,00 

**** Informàtica 2 2 - - 380,00 

**** Informàtica 1 - - - 135,00 

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

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

**** Brigada 1 2 - - 245,00 

TOTAL      1.705,00€ 

 
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 650.00 RETENS INFORMATICA 120 001 999 999 999 999 
0  Despeses 19140  151  15300 405.00 RETENS URBANISME 140 001 999 999 999 999 
0  Despeses 19142  165  15300 405.00 RETENS ENLLUMENAT BRIGADA 142 002 999 999 999 999 
0  Despeses 19142  1522 15300 245.00 RETENS BRIGADA EDIFICIS 142 002 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

22.1. - DONAR COMPTE.- ACORD RELATIU A L’EDIFICI DE LA CASA BOLÓS 
 
Núm. de referència : X2019034412     
 

Vist que en data 5 de setembre de 2019, l' Alcalde-president d’aquest Ajuntament ha 

dictat el decret número 2019LDEC002579 pel qual s’acorda: 
 

1. aprovar la proposta de conveni a subscriure amb la propietat de l’edifici de la 
casa Bolós en ordre a l’autorització de les obres i règim d’utilització de la casa 
un cop restaurada. 

 
2. aprovar el projecte d’actuacions per a la restauració i conservació de la casa 

Bolós i el seu museu/gabinet de curiositats, redactat per la Sra. **** en data 
setembre de 2019. 

 
3. sol·licitar al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya un ajut per 

les obres de restauració i conservació del bé cultural d’interès local (BCIL) 
anomenat casa Bolós. 

 
Vist que en el referit Decret es va acordar donar compte dels acords adoptats a la Junta 
de Govern Local. 

 
Vist l’expedient administratiu SUR12019000009 i antecedents corresponents, el regidor 
delegat de l’Àrea d’Urbanisme, Infraestructura i Obra Pública, proposa a la Junta de 
Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- DONAR COMPTE del decret número 2019LDEC002578 de data 5 de 
setembre de 2019, pel qual s’acorden els següents punts: 
 

1. aprovar la proposta de conveni a subscriure amb la propietat de l’edifici de la 
casa Bolós en ordre a l’autorització de les obres i règim d’utilització de la casa 
un cop restaurada. 
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2. aprovar el projecte d’actuacions per a la restauració i conservació de la casa 

Bolós i el seu museu/gabinet de curiositats, redactat per la Sra. **** en data 
setembre de 2019. 

 
3. sol·licitar al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya un ajut 

per les obres de restauració i conservació del bé cultural d’interès local (BCIL) 
anomenat casa Bolós. 

 
SEGON.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

23.1. - DONAR COMPTE.- ACORD RELATIU A LA SUBVENCIÓ RETIRADA 
COBERTA TRIBUNA ESTADI MUNICIPAL D’OLOT 

 
Núm. de referència : X2019034248     
 
Vist que en data 5 de setembre de 2019, l' Alcalde-president d’aquest Ajuntament ha 
dictat el decret número 2019LDEC002578 pel qual s’acorda  sol·licitar al Departament 
de Territori i Sostenibilitat la Generalitat de Catalunya un ajut per les obres de substitució 
de la coberta de la tribuna de l’estadi municipal d’Olot així com també assumir el 
compromís d’executar l’actuació per a la qual es demana la subvenció, en cas d’obtenir-
la, mitjançant una empresa inscrita al Registre d’empreses amb risc d’amiant (RERA). 
 
Vist que en el referit Decret es va acordar donar compte dels acords adoptats a la Junta 
de Govern Local. 
 
Vist l’expedient administratiu SUR12019000008 i antecedents corresponents, el regidor 
delegat d’Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
acords: 
 
PRIMER.- DONAR COMPTE del decret número 2019LDEC002578 de data 5 de 
setembre de 2019, pel qual s’acorda  sol·licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat 
la Generalitat de Catalunya un ajut per les obres de substitució de la coberta de la tribuna 
de l’estadi municipal d’Olot així com també assumir el compromís d’executar l’actuació 
per a la qual es demana la subvenció, en cas d’obtenir-la, mitjançant una empresa 
inscrita al Registre d’empreses amb risc d’amiant (RERA). 
 
SEGON.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
i no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a dos quarts de nou del matí i per constància del que s’hi ha 
tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura 
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VIST I PLAU 
L’ALCALDE 

LA SECRETÀRIA 

 


