
 
 
 

 
ACTA NÚM. 46 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
28 DE NOVEMBRE DE 2019 

 
 
  

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 28 de novembre de 2019, a les vuit del matí, es reuneix 
en aquesta Casa Consistorial la Junta de Govern d’aquets 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 i Aniol Sellabona i Aguilera. 
 
 
També hi assisteixen com a regidors delegats expressament convidats 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 
Srs/es: Agustí Arbós i Torrent, Gemma Pujolar i Busquets i Adriana Francés i 
López. 
 
 
 
Hi assisteix com a regidor de l’oposició Josep Guix Feixas 
 
Hi assisteix l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí 
 
Actua com a secretari, 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 
 
L’alcalde dóna compte dels actes i reunions que ha mantingut des de la darrera Junta 
de Govern, celebrada el dia  21 de novembre  : 

 

- El dia 22 de novembre, va anar a donar la benvinguda als participants a la 3ª 
jornada de la Xarxa de Ciutats Educadores de les comarques gironines que va 
tenir lloc a la sala Torin, va assistir a l’acte de presentació del llibre 
commemoratiu del centenari de l’EMMO, titulat “Solfes, pianos i cornamuses” 



 

que va tenir lloc a l’auditori de la mateixa escola i al vespre, va presenciar 
l’espectacle musical de l’Albert Pla al Teatre Principal.  
 

- El dia 23 de novembre, juntament amb la regidora Imma Muñoz va fer un 
recorregut pels supermercats per saludar els organitzadors del Gran Recapte; 
va ser present a la passejada inaugural de la Fira Orígens, va presidir l’acte de 
presentació de les Pubilles i dels Hereus d’Olot i Comarca que va tenir lloc al 
Saló de Sessions, va assistir a l’acte de presentació del llibre de Salomó 
Marquès, titulat : “Els mestres de la República” que va tenir lloc a can Trincheria 
i finalment, al Sopar de proclamació de les Pubilles i els Hereus d’Olot i Comarca 
que es va celebrar en un restaurant de la ciutat.  
 

- El dia 24 de novembre, va assistir a l’Assemblea i al dinar de l’Orfeó i a la tarda, 
va presenciar el recital poètic dels Amics de les Lletres Garrotxines que va tenir 
lloc al Casal Marià.  
 

- El dia 25 de novembre, va ser present a la roda de premsa del MOT a Olot i 
posteriorment a Girona i a continuació, va assistir a la reunió-dinar del clúster 
carni Innovacc que va tenir lloc en un restaurant de la ciutat. 
 

- El dia 26 de novembre, va assistir a les reunions del Patronat i del Consell Rector 
de la Fundació de l’antic Hospital Sant Jaume.   
 

- I el dia 27 de novembre, va ser present al veredicte i lectura pública de les 
Beques Ciutat d’Olot, que va tenir lloc a l’Arxiu Comarcal 

 

- El mateix dia 14, juntament amb els regidors : Mariona Camps, Adriana Francés 
i Agustí Arbós es va desplaçar a Lledoners per visitar els presos polítics.  
 

- El dia 15 de novembre, juntament amb els regidors Jordi Güell i Aniol Sellabona 
va fer una visita al nou dipòsit d’aigua; va tenir una dinar de treball amb la Sra. 
M.Àngels Blasco, directora general de Cultura Popular i amb membres del 
PEHOC en un restaurant de la ciutat i finalment va assistir a l’acte commemoratiu 
del 5è aniversari de l’Hospital d’Olot que va tenir lloc a la sala d’actes del mateix 
hospital.  
 

- El dia 16 de novembre, va assistir al concert de la jove compositora, cantant i 
violoncel.lista brasilera DOM LA NENA que va tenir lloc a la sala Torín.  
 

- El dia 17 de novembre, juntament amb la regidora Imma Muñoz va presenciar la 
festa gurdwara des de davant l’Ajuntament, va anar a fer el vermut de celebració 
del 27è aniversari de la Casa Cultural d’Andalusia, va participar del dinar de 



 
 
 

celebració de la diada sardanista de l’Agrupació Sardanista Olot i finalment va 
assistir al concert solidari de gòspel a favor de Càritas, que va tenir lloc al Torin.  
 

- El dia 18 de novembre, va rebre la visita a Olot, de la Sra. Marta Espasa, 
secretària general del departament d’Economia i Hisenda que es va reunir amb 
tècnics dels serveis econòmics de l’Ajuntament i seguidament, va oferir una 
recepció a professors hongaresos i polonesos que participaven juntament amb 
l’escola Pia de la nostra ciutat en uns programes europeus “Erasmus+”. 
 

- El dia 19 de novembre, va anar a donar la benvinguda a la trobada dels 
participants de l’equip motor de l’Espai Cràter que es varen reunir al punt Sisa i 
al vespre, va assistir a la reunió del Consell Municipal Escolar que com és 
habitual es va celebrar al Saló de Sessions.  
 

- I finalment, ahir dimecres va participar de la Jornada sectorial de l’Associació 
Plataforma d’Arts de Carrer que va tenir lloc a l’Hospitalet de Llobregat.  

 
 

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 apareguts als Butlletins Oficials BOE, BOP i DOGC, de de la darrera 
sessió. I se n'acorda l'assabentat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

4.1. - PROPOSANT APROVAR EL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE LA 
FUNDACIÓ EUROPACE I L'AJUNTAMENT D'OLOT 

 
 

Núm. de referència : X2019045102     
 
L’Ajuntament d’Olot i la Fundació EuroPACE comparteixen l’interès de col·laborar per 
garantir l’èxit de la implementació i desenvolupament a Olot del programa HolaDomus i 
, a tal efecte, ambdues parts coincideixen en la necessitat de formalitzar un conveni de 
col·laboració. 
 
En relació a l’expedient SG112019000023 i antecedents corresponents, l'Alcalde, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- APROVAR el Conveni de col.laboració entre la Fundació EuroPACE i aquest 
Ajuntament per al desenvolupament del Programa HolaDomus, segons text que 
s’acompanya a la proposta. 
 
Segon.- Facultar a l’Alcalde – President a la signatura del conveni. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 



 

5.1. - CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT D’OLOT I JOAQUIM DANÉS VALERI PER 
A LA DONACIÓ I CESSIÓ DELS DRETS D’EXPLOTACIÓ DEL FONS JOAQUIM 

DANÉS LLONGARRIU 
 
Núm. de referència : X2019044157     
 
L’Ajuntament d’Olot és coneixedor del valor cultural del “Fons Joaquim Danés Torras” 
propietat de Joaquim Danés Valeri, net de Joaquim Danés Torras, alhora que reconeix 
l’interès públic col·lectiu que té i la conveniència de garantir-ne la conservació i 
divulgació entre els investigadors i la societat en general. 
 
L’Ajuntament d’Olot considera que pot garantir la conservació i difusió d’aquest fons 
documental a través de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa. 
 
Vist l’expedient AX032019000009 i la proposta de conveni, 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 la donació i cessió dels drets d’explotació del “Fons Joaquim Danés 
Torras”, amb destí a l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa. 
 
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per fer les gestions per al compliment i desenvolupament 
d’aquests acords i per a la signatura del conveni de donació i cessió dels drets 
d’explotació del “Fons Joaquim Danés Torras”. 
 
Que es traslladi aquest acord a: Sr. Joaquim Danés Valeri i expedient. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.1. - CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D’OLOT I 
L’EMPRESA SIMON HOLDING, SL PER AL PATROCINI DEL SERVEI D’IMATGES 

DE L’ARXIU COMARCAL DE LA GARROTXA. 
 
Núm. de referència : X2019044573     

 
Que l’Ajuntament d’Olot, per acord de la Comissió de Govern del dia 8 de novembre de 
2000, va aprovar la creació d’un servei d’arxiu per a la gestió de documents en imatge 
mòbil i fixa, constituït per l’Arxiu Municipal d’Olot i l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa, 
denominat Arxiu d’Imatges d’Olot (AIO).  
 
Que l’Ajuntament d’Olot i l’empresa SIMON HOLDING, SL, segons conveni signat el dia 
31 de març de 2001, van establir els vincles de col·laboració necessaris en benefici de 
l’AIO. El conveni ha esta renovat en diversos períodes: de l’any 2006 a 2010, 2011 a 
2013, 2014 a 2016 i de 2017 a 2019. 
 
Que des de l’any 2012 l’Arxiu Municipal d’Olot i l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa integren 
l’actual Arxiu Comarcal de la Garrotxa, a través d’un model de cogestió entre la 
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa. 
Comparteixen seu, personal i recursos i treballen en l’àmbit de la comarca de la 



 
 
 

Garrotxa. Per això, l’Arxiu d’Imatges d’Olot ha esdevingut, en aquest nou marc, el Servei 
d’Imatges de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa. 
 
Que l’empresa SIMON HOLDING, SL vol continuar col·laborant amb el Servei d’Imatges 
de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa (ACGAX). 
 
Vist l’expedient AX012019000001 i la proposta de conveni, que serveixen de motivació 
per a la present proposta, l'Alcalde proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració amb l’empresa Simon Holding, SL per al 
patrocini del Servei d’Imatges de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa. 
 
Segon.- Facultar el Sr. Alcalde per fer les gestions per al compliment i desenvolupament 
d’aquests acords i per a la signatura del conveni. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.1. - SUBVENCIÓ ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA D'OLOT 
 
 

Núm. de referència : X2019043836     

 
Vista la convocatòria del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
de subvenció a les corporacions locals per al sosteniment del funcionament de les 
escoles de música. 
  
Vista la informació presentada pel Departament d’Ensenyament en registre d’entrada 
E2019020789 on s’insta a iniciar l’expedient de subvenció per al sosteniment del 
funcionament de les escoles de música, de titularitat de les corporacions locals 
corresponents al curs 2017-2018.  
 
RESOLC 
  
Primer.- Sol·licitar una subvenció al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya per al funcionament d’escoles de música de corporacions locals pel curs 
2017/2018 segons convocatòria amb registre E2019020789  
 
Segon.- Concòrre a l’esmentada convocatòria de subvenció per l’Escola Municipal de 
Música Xavier Montsalvatge d’Olot pel curs 2017-2018:  
 
Tercer.- Facultar l’Alcalde per signar tota la documentació necessària.  
}  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.1. - CONVENI DE COL·LABORACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT 

D’EDUCACIÓ, L’AJUNTAMENT D’OLOT I EL CONSELL COMARCAL DE LA 



 

GARROTXA PER A LA REALITZACIÓ DE PROGRAMES DE FORMACIÓ I 
INSERCIÓ ORGANITZATS EN LA MODALITAT PLA DE TRANSICIÓ AL TREBALL 

(PTT), PER A JOVES QUE HAN FINALITZAT L’ENSENYAMENT OBLIGATORI 
SENSE OBTENIR EL TÍTOL DE GRADUAT/DA EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 

OBLIGATÒRIA 
 

Núm. de referència : X2019042298     
 
Atès que en data 28 de maig de 2015, es va signar el conveni de col·laboració entre el 
Departament d’Ensenyament, l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa 
per a la realització de programes de formació i inserció en la modalitat Pla de Transició 
al Treball (PTT).  
 
Atès que en la comarca de la Garrotxa i la seva àrea d’influència existeix un col·lectiu 
de joves que ha finalitzar l’ensenyament obligatori sense haver obtingut el títol de 
graduat/da en educació secundària obligatòria. Per tant, no poden continuar la seva 
formació en el sistema educatiu i no disposen d’una preparació professional que els 
permeti incorporar-se al món del treball amb perspectives de continuïtat. 
 
Atès que aquest col·lectiu, per les seves característiques, requereix d’un recurs específic 
que permeti a cada jove millorar les seves competències i li faciliti l’inici d’un itinerari 
formatiu i professional. 
 
Aquest recurs, a més de millorar les condicions d’accés dels joves al món laboral,  també 
els ha de facilitar la continuïtat de la seva formació, especialment en els cicles formatius 
de grau mitjà de formació professional. Així mateix, ha de facilitar, als joves que ho 
desitgin, la realització de la formació complementària que requereixin per a l’obtenció 
del graduat en ESO. 
 
Atès que, per aquest motiu, les parts implicades han acordat la realització de programes 
de formació i inserció en la modalitat Pla de Transició al Treball (PTT), amb la finalitat 
de millorar la formació d’aquest col·lectiu, proporcionar-li una qualificació professional 
de primer nivell i facilitar tant la seva continuïtat en la formació professional com 
l’aprenentatge al llarg de la vida. 
 
Atès que aquests programes constitueixen programes de formació i inserció (PFI) 
regulats per la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig, per la qual s’estableixen els 
programes de formació i inserció per al curs 2014-2015 (DOGC núm. 6628 de 22 de 
maig de 2014), modificada per la Resolució ENS/241/2015, de 09 de febrer 
 
En relació a l’expedient ED032019000020 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: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, L’Ajuntament d’Olot i el Consell 
Comarcal de la Garrotxa per a la realització de programes de formació i inserció 
organitzats en la modalitat Pla de Transició al Treball (PTT), per a joves que han finalitzat 



 
 
 

l’ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da en educació secundària 
obligatòria. 
 
Aquest conveni entra en vigor a la data de la seva signatura i produirà efectes des de l’1 
de gener de 2020 fins 31 de desembre de 2023, sempre i quan s’estableixin els 
programes de formació i inserció per als cursos escolar adients.  
 
Segon.- Nomenar com a representant de l’Ajuntament d’Olot a Biel Mossoll i Clos amb 
DNI **** que serà la persona que realitzarà la coordinació i que serà la responsable del 
funcionament d’aquests programes. 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
9.1. - AMPLIAR L’IMPORT MÀXIM INICIAL DE LA DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

DE LA CONVOCATÒRIA PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS 
DESTINADES A PROPIETARIS D’HABITATGES DESOCUPATS QUE EL POSIN EN 

LLOGUER PER A L’ANY 2019, BOP NÚM. 93 DE 15 DE MAIG DE 2019 (REF. 
BDNS 461424). 

 
 
Núm. de referència : X2019044696     
 
El Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
de finances públiques de Catalunya, disposa, en l’article 92.4.b), que les convocatòries 
de subvencions han de concretar, com a mínim, l’aplicació pressupostària a la qual s’han 
d’imputar i la quantitat màxima destinada. 
 
La llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, disposa, en l’article 23.2.b), 
que les convocatòries de concessió de subvencions han de contenir necessàriament els 
crèdits pressupostaris als quals s’imputa la subvenció. 
 
El punt 6 de les Bases específiques per a l’atorgament de subvencions destinades a 
propietaris d’habitatges desocupats que els posin en lloguer per a l’any 2019, BOP núm. 
93 de 15 de maig de 2019, estableix la previsió de 35.000,00 euros, amb càrrec a la 
partida pressupostària 2019-140-1521-480034 del pressupost de l’Ajuntament d’Olot per 
a l’exercici 2019, així com també estableix que el crèdit inicial disponible es podrà 
modificar d’acord amb la normativa vigent. 
  
Atès al que disposa el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. 
 
Vist que l’Ajuntament d’Olot disposa d’una dotació addicional d’un import de 199,33 
euros per destinar a aquestes subvencions, 
 
En relació a l’expedient HA042019000014, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 



 

 
Primer.- Ampliar l’import de 35.000,00 euros que preveu el punt 6 de les Bases 
específiques per a l’atorgament de subvencions destinades a propietaris d’habitatges 
desocupats que els posin en lloguer per a l’any 2019, BOP núm. 93 de 15 de maig de 
2019, en la quantitat de 199,33 euros, amb càrrec a la partida pressupostària 2019-140-
1521-480034 del pressupost de l’Ajuntament d’Olot per a l’exercici 2019. 
 
L’import màxim de la convocatòria queda establert en un total de 35.199,33 euros. 
 
Segon.- Aquest acord produirà efectes el mateix dia de la seva publicació al BOP. 
 

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

200200  Despeses 19140  1521 480034 199.33 SUBVENCIONS HABITATGE 143 999 999 099 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.1. - APROVACIÓ ATORGAMENT I PAGAMENT SUBVENCIÓ PER A 
PROPIETARIS D'HABITATGES DESOCUPATS. 

 
 
Núm. de referència : X2019044605     
 
En relació a les bases específiques per a l’atorgament de subvencions destinades a 
propietaris d’habitatges desocupats que els posin en lloguer, aprovades per la Junta de 
Govern Local de data 2 de maig de 2019 i publicades al BOP núm. 93 de 15 de maig de 
2019, quedant aprovades definitivament segons publicació del BOP núm. 119 de 20 de 
juny de 2019. 
 
Havent examinat i valorat els Serveis Tècnics Municipals la sol·licitud presentada per la 
Sra. Rosa Valls Serra (registre E2019012596), per l’habitatge situat al carrer Aigua, 6, 
2n, amb un cost d’actuació de 6.705,49 €. 
 
Vist l’informe final emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 22 de novembre de 
2019, així com la documentació justificativa presentada per la Sra. Rosa Valls Serra, 
resultant correcta i favorable. 
 
En relació a l’expedient HA042019000007, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Concedir ajut econòmic de 6.000,00 € (sis mil euros) a la Sra. Rosa Valls Serra 

(****), per l’habitatge del carrer Aigua, 6, 2n, d’Olot. 
 
Segon.- Que es procedeixi al pagament de l’ajut econòmic atorgat, a càrrec de: 
 

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

200340 1902242 Despeses 19140  1521 480034 6000 SUBVENCIONS HABITATGE 143 999 999 099 999 999 

 



 
 
 

Tercer.- En el supòsit de donar-se els requisits que es recullen en el Títol II de la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, el beneficiari n’haurà de donar 
compliment. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.2. - APROVACIÓ ATORGAMENT I PAGAMENT SUBVENCIÓ PER A 
PROPIETARIS D'HABITATGES DESOCUPATS. 

 
 
Núm. de referència : X2019044609     
 
En relació a les bases específiques per a l’atorgament de subvencions destinades a 
propietaris d’habitatges desocupats que els posin en lloguer, aprovades per la Junta de 
Govern Local de data 2 de maig de 2019 i publicades al BOP núm. 93 de 15 de maig de 
2019, quedant aprovades definitivament segons publicació del BOP núm. 119 de 20 de 
juny de 2019. 
 
Havent examinat i valorat els Serveis Tècnics Municipals la sol·licitud presentada per la 
Fundació La Caritat (registre E2019014634), per l’habitatge situat a la carretera de La 
Deu, 97, baixos, amb un cost d’actuació de 6.835,87 €. 
 
Vist l’informe final emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 22 de novembre de 
2019, així com la documentació justificativa presentada per la Fundació La Caritat, 
resultant correcta i favorable. 
 
En relació a l’expedient HA042019000008, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Concedir ajut econòmic de 6.000,00 € (sis mil euros) a la Fundació La Caritat 
(G55079875), per l’habitatge de la carretera de La Deu, 97, baixos, d’Olot. 
 
Segon.- Que es procedeixi al pagament de l’ajut econòmic atorgat, a càrrec de: 
 

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

200340 1902242 Despeses 19140  1521 480034 6000 SUBVENCIONS HABITATGE 143 999 999 099 999 999 

 

Tercer.- En el supòsit de donar-se els requisits que es recullen en el Títol II de la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, el beneficiari n’haurà de donar 
compliment. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.3. - APROVACIÓ ATORGAMENT I PAGAMENT SUBVENCIÓ PER A 
PROPIETARIS D'HABITATGES DESOCUPATS. 

 
Núm. de referència : X2019044610     
 



 

En relació a les bases específiques per a l’atorgament de subvencions destinades a 
propietaris d’habitatges desocupats que els posin en lloguer, aprovades per la Junta de 
Govern Local de data 2 de maig de 2019 i publicades al BOP núm. 93 de 15 de maig de 
2019, quedant aprovades definitivament segons publicació del BOP núm. 119 de 20 de 
juny de 2019. 
 
Havent examinat i valorat els Serveis Tècnics Municipals la sol·licitud presentada per la 
Fundació La Caritat (registre E2019014643), per l’habitatge situat a la carretera de La 
Deu, 97, 1r, amb un cost d’actuació de 6.683,70 €. 
 
Vist l’informe final emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 22 de novembre de 
2019, així com la documentació justificativa presentada per la Fundació La Caritat, 
resultant correcta i favorable. 
 
En relació a l’expedient HA042019000009, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Concedir ajut econòmic de 6.000,00 € (sis mil euros) a la Fundació La Caritat 
(G55079875), per l’habitatge de la carretera de La Deu, 97, 1r, d’Olot. 
 
Segon.- Que es procedeixi al pagament de l’ajut econòmic atorgat, a càrrec de: 
 

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

200340 1902242 Despeses 19140  1521 480034 6000 SUBVENCIONS HABITATGE 143 999 999 099 999 999 

 

 
Tercer.- En el supòsit de donar-se els requisits que es recullen en el Títol II de la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, el beneficiari n’haurà de donar 
compliment. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.4. - APROVACIÓ ATORGAMENT I PAGAMENT SUBVENCIÓ PER A 
PROPIETARIS D'HABITATGES DESOCUPATS. 

 
 

Núm. de referència : X2019044629     
 
En relació a les bases específiques per a l’atorgament de subvencions destinades a 
propietaris d’habitatges desocupats que els posin en lloguer, aprovades per la Junta de 
Govern Local de data 2 de maig de 2019 i publicades al BOP núm. 93 de 15 de maig de 
2019, quedant aprovades definitivament segons publicació del BOP núm. 119 de 20 de 
juny de 2019. 
 
Havent examinat i valorat els Serveis Tècnics Municipals la sol·licitud presentada pel Sr. 
Lluís Cornellas Planella (registre E2019018109), per l’habitatge situat al carrer Costa 
Brava, 8, 1r-3a, amb un cost d’actuació de 7.826,13 €. 
 



 
 
 

Vist l’informe final emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 22 de novembre de 
2019, així com la documentació justificativa presentada pel Sr. Lluís Cornellas Planella, 
resultant correcta i favorable. 
 
En relació a l’expedient HA042019000010, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Concedir ajut econòmic de 6.000,00 € (sis mil euros) al Sr. Lluís Cornellas 

Planella (****), per l’habitatge del carrer Costa Brava, 8, 1r-3a, d’Olot. 
 
Segon.- Que es procedeixi al pagament de l’ajut econòmic atorgat, a càrrec de: 
 

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

200340 1902242 Despeses 19140  1521 480034 6000 SUBVENCIONS HABITATGE 143 999 999 099 999 999 

 

Tercer.- En el supòsit de donar-se els requisits que es recullen en el Títol II de la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, el beneficiari n’haurà de donar 
compliment. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.5. - APROVACIÓ ATORGAMENT I PAGAMENT SUBVENCIÓ PER A 
PROPIETARIS D'HABITATGES DESOCUPATS. 

 
Núm. de referència : X2019044634     
 
En relació a les bases específiques per a l’atorgament de subvencions destinades a 
propietaris d’habitatges desocupats que els posin en lloguer, aprovades per la Junta de 
Govern Local de data 2 de maig de 2019 i publicades al BOP núm. 93 de 15 de maig de 
2019, quedant aprovades definitivament segons publicació del BOP núm. 119 de 20 de 
juny de 2019. 
 
Havent examinat i valorat els Serveis Tècnics Municipals la sol·licitud presentada pel Sr. 
Daryl del Egido Mora (registre E2019018283), per l’habitatge situat al carrer Puig Roig, 
16, 2n-2a, amb un cost d’actuació de 6.000,00 €. 
 
Vist l’informe final emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 22 de novembre de 
2019, així com la documentació justificativa presentada pel Sr. Daryl del Egido Mora, 
resultant correcta i favorable. 
 
En relació a l’expedient HA042019000011, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Concedir ajut econòmic de 6.000,00 € (sis mil euros) al Sr. Daryl del Egido Mora 

(****), per l’habitatge del carrer Puig Roig, 16, 2n-2a, d’Olot. 
 
Segon.- Que es procedeixi al pagament de l’ajut econòmic atorgat, a càrrec de: 
 



 

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

200340 1902242 Despeses 19140  1521 480034 6000 SUBVENCIONS HABITATGE 143 999 999 099 999 999 

 

Tercer.- En el supòsit de donar-se els requisits que es recullen en el Títol II de la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, el beneficiari n’haurà de donar 
compliment. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.6. - APROVACIÓ DENEGACIÓ SUBVENCIÓ PER A PROPIETARIS 
D'HABITATGES DESOCUPATS. 

 
Núm. de referència : X2019044665     
 
En relació a les bases específiques per a l’atorgament de subvencions destinades a 
propietaris d’habitatges desocupats que els posin en lloguer, aprovades per la Junta de 
Govern Local de data 2 de maig de 2019 i publicades al BOP núm. 93 de 15 de maig de 
2019, quedant aprovades definitivament segons publicació del BOP núm. 119 de 20 de 
juny de 2019. 
 
Havent examinat i valorat els Serveis Tècnics Municipals la instància presentada pel Sr. 
Francesc Coll Vilamala, en representació de NIHAU, SL, en data 26 de setembre de 
2019 mitjançant l’Administració Oberta de Catalunya, per acollir-se a la convocatòria. 
 
En relació a l’expedient HA042019000013, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Denegar la sol·licitud de subvenció per a propietaris d’habitatges desocupats 
presentada per NIHAU, SL (B17241203), pels següents motius: 
  

• Sol·licitud no presentada en deguda forma, segons model normalitzat i 
documentació establerta en la base 9a de la convocatòria.  

 
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.1. - MERCAT SETMANAL.-  ATORGAR  AJUTS ALS MARXANTS 
D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DEL MERCAT SETMANAL D’OLOT QUE REALITZEN 

UNA NETEJA I SELECCIÓ DE RESIDUS  ACURADA DEL SEU LLOC DE VENDA 
 
Núm. de referència : X2019044074     
 
Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 05 de setembre de 
2019, d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants 
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i 
selecció de residus del seu lloc de venda (exercici 2019) i convocatòria del programa. 
Aquestes bases i la convocatòria del programa d’ajuts, que foren publicades al BOP 
núm. 178, de 17 de setembre de 2019, van esdevenir definitivament aprovades en haver 



 
 
 

transcorregut el període d’exposició pública sense que s’haguessin presentat ni 
reclamacions ni suggeriments. 
 
Vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa d’ajuts realitzada 
pels serveis tècnics del Consorci DINÀMIG. 
 
Vist l'expedient administratiu IM022019000014 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de 
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l'adopció dels següents acords: 
 
 
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants 
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i 
selecció de residus del seu lloc de venda, a: 
 

BENEFICIARI DNI NÚM. PARADA IMPORT AJUT 

**** **** MS0108 110,00.- € 

 
Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2019.200.4313.480046 
“Conveni marxants”. 
 

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

200340 1905051 Despeses 19200  4313 480046 110 CONVENI MARXANTS 
(NETEJA) 

200 999 281 003 016 011 

 
 
Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de 
2019 mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud 
de l’ajut. 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

11.2. - MERCAT SETMANAL.-  ATORGAR  AJUTS ALS MARXANTS 
D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DEL MERCAT SETMANAL D’OLOT QUE REALITZEN 
UNA NETEJA I SELECCIÓ DE RESIDUS  ACURADA DEL SEU LLOC DE VENDA. 

 
Núm. de referència : X2019044106     
 
Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 05 de setembre de 2019, 
d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants d’alimentació i 
planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i selecció de residus del seu 
lloc de venda (exercici 2019) i convocatòria del programa. Aquestes bases i la convocatòria del 
programa d’ajuts, que foren publicades al BOP núm. 178, de 17 de setembre de 2019, van 
esdevenir definitivament aprovades en haver transcorregut el període d’exposició pública sense 
que s’haguessin presentat ni reclamacions ni suggeriments. 
 
Vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa d’ajuts realitzada pels 
serveis tècnics del Consorci DINÀMIG. 
 



 

Vist l'expedient administratiu IM022019000015 i antecedents corresponents, que serveixen de 
motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de Promoció de la Ciutat, 
Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords: 
 
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants d’alimentació i 
planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i selecció de residus del seu 
lloc de venda, a: 
 

BENEFICIARI DNI NÚM. PARADA IMPORT AJUT 

**** **** MS0133 187,60.- € 

 
Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2019.200.4313.480046 “Conveni 
marxants”. 
 

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

200340 1905051 Despeses 19200  4313 480046 187.60 CONVENI MARXANTS (NETEJA) 200 999 281 003 016 011 

 
 

Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de 2019 
mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud de l’ajut. 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

11.3. - MERCAT SETMANAL.-  ATORGAR  AJUTS ALS MARXANTS 
D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DEL MERCAT SETMANAL D’OLOT QUE REALITZEN 
UNA NETEJA I SELECCIÓ DE RESIDUS  ACURADA DEL SEU LLOC DE VENDA. 

 
Núm. de referència : X2019044108     

 
Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 05 de setembre de 2019, 
d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants d’alimentació i 
planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i selecció de residus del seu 
lloc de venda (exercici 2019) i convocatòria del programa. Aquestes bases i la convocatòria del 
programa d’ajuts, que foren publicades al BOP núm. 178, de 17 de setembre de 2019, van 
esdevenir definitivament aprovades en haver transcorregut el període d’exposició pública sense 
que s’haguessin presentat ni reclamacions ni suggeriments. 
 
Vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa d’ajuts realitzada pels 
serveis tècnics del Consorci DINÀMIG. 
 
Vist l'expedient administratiu IM02019000016 i antecedents corresponents, que serveixen de 
motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de Promoció de la Ciutat, 
Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords: 
 
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants d’alimentació i 
planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i selecció de residus del seu 
lloc de venda, a: 
 

BENEFICIARI DNI NÚM. PARADA IMPORT AJUT 

**** **** MS0098 77,00 € 

 
Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2019.200.4313.480046 “Conveni 
marxants”. 
 



 
 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200340 1905051 Despeses 19200  4313 480046 77 CONVENI MARXANTS (NETEJA) 200 999 281 003 016 011 

 
Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de 2019 
mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud de l’ajut. 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

11.4. - MERCAT SETMANAL.-  ATORGAR  AJUTS ALS MARXANTS 
D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DEL MERCAT SETMANAL D’OLOT QUE REALITZEN 
UNA NETEJA I SELECCIÓ DE RESIDUS  ACURADA DEL SEU LLOC DE VENDA. 

 
Núm. de referència : X2019044110     
 
Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 05 de setembre de 2019, 
d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants d’alimentació i 
planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i selecció de residus del seu 
lloc de venda (exercici 2019) i convocatòria del programa. Aquestes bases i la convocatòria del 
programa d’ajuts, que foren publicades al BOP núm. 178, de 17 de setembre de 2019, van 
esdevenir definitivament aprovades en haver transcorregut el període d’exposició pública sense 
que s’haguessin presentat ni reclamacions ni suggeriments. 
 
Vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa d’ajuts realitzada pels 
serveis tècnics del Consorci DINÀMIG. 
 
Vist l'expedient administratiu IM022019000017 i antecedents corresponents, que serveixen de 
motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de Promoció de la Ciutat, 
Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords: 
 
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants d’alimentació i 
planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i selecció de residus del seu 
lloc de venda, a: 
 

BENEFICIARI DNI NÚM. PARADA IMPORT AJUT 

**** **** MS0102 98,00 € 

 
Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2019.200.4313.480046 “Conveni 
marxants”. 

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

200340 1905051 Despeses 19200  4313 480046 98 CONVENI MARXANTS (NETEJA) 200 999 281 003 016 011 

 

Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de 2019 
mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud de l’ajut. 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

 
11.5. - MERCAT SETMANAL.-  ATORGAR  AJUTS ALS MARXANTS 

D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DEL MERCAT SETMANAL D’OLOT QUE REALITZEN 
UNA NETEJA I SELECCIÓ DE RESIDUS  ACURADA DEL SEU LLOC DE VENDA. 

 
Núm. de referència : X2019044113     



 

 
Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 05 de setembre de 2019, 
d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants d’alimentació i 
planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i selecció de residus del seu 
lloc de venda (exercici 2019) i convocatòria del programa. Aquestes bases i la convocatòria del 
programa d’ajuts, que foren publicades al BOP núm. 178, de 17 de setembre de 2019, van 
esdevenir definitivament aprovades en haver transcorregut el període d’exposició pública sense 
que s’haguessin presentat ni reclamacions ni suggeriments. 
 
Vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa d’ajuts realitzada pels 
serveis tècnics del Consorci DINÀMIG. 
 
Vist l'expedient administratiu IM022019000018 i antecedents corresponents, que serveixen de 
motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de Promoció de la Ciutat, 
Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords: 
 
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants d’alimentació i 
planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i selecció de residus del seu 
lloc de venda, a: 
 

BENEFICIARI DNI NÚM. PARADA IMPORT AJUT 

**** **** MS0100 65,00 € 

 
Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2019.200.4313.480046 “Conveni 
marxants”. 

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

200340 1905051 Despeses 19200  4313 480046 65 CONVENI MARXANTS (NETEJA) 200 999 281 003 016 011 

 

Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de 2019 
mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud de l’ajut. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
11.6. - MERCAT SETMANAL.-  ATORGAR  AJUTS ALS MARXANTS 

D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DEL MERCAT SETMANAL D’OLOT QUE REALITZEN 
UNA NETEJA I SELECCIÓ DE RESIDUS  ACURADA DEL SEU LLOC DE VENDA. 

 
Núm. de referència : X2019044116     
 
Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 05 de setembre de 2019, 
d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants d’alimentació i 
planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i selecció de residus del seu 
lloc de venda (exercici 2019) i convocatòria del programa. Aquestes bases i la convocatòria del 
programa d’ajuts, que foren publicades al BOP núm. 178, de 17 de setembre de 2019, van 
esdevenir definitivament aprovades en haver transcorregut el període d’exposició pública sense 
que s’haguessin presentat ni reclamacions ni suggeriments. 

 
Vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa d’ajuts realitzada 
pels serveis tècnics del Consorci DINÀMIG. 
 



 
 
 

Vist l'expedient administratiu IM02201900032 i antecedents corresponents, que serveixen de 
motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de Promoció de la Ciutat, 
Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords: 
 
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants d’alimentació i 
planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i selecció de residus del seu 
lloc de venda, a: 
 

BENEFICIARI DNI NÚM. PARADA IMPORT AJUT 

**** **** MS0130 72,00 € 

 
Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2019.200.4313.480046 “Conveni 
marxants”. 

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

200340 1905051 Despeses 19200  4313 480046 72 CONVENI MARXANTS (NETEJA) 200 999 281 003 016 011 

 

Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de 2019 
mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud de l’ajut. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.7. - MERCAT SETMANAL.-  ATORGAR  AJUTS ALS MARXANTS 
D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DEL MERCAT SETMANAL D’OLOT QUE REALITZEN 
UNA NETEJA I SELECCIÓ DE RESIDUS  ACURADA DEL SEU LLOC DE VENDA. 

 
Núm. de referència : X2019044138     
 
Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 05 de setembre de 2019, 
d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants d’alimentació i 
planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i selecció de residus del seu 
lloc de venda (exercici 2019) i convocatòria del programa. Aquestes bases i la convocatòria del 
programa d’ajuts, que foren publicades al BOP núm. 178, de 17 de setembre de 2019, van 
esdevenir definitivament aprovades en haver transcorregut el període d’exposició pública sense 
que s’haguessin presentat ni reclamacions ni suggeriments. 

 
Vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa d’ajuts realitzada 
pels serveis tècnics del Consorci DINÀMIG. 
 
Vist l'expedient administratiu IM022019000020 i antecedents corresponents, que serveixen de 
motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de Promoció de la Ciutat, 
Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords: 
 
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants d’alimentació i 
planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i selecció de residus del seu 
lloc de venda, a: 
 

BENEFICIARI DNI NÚM. PARADA IMPORT AJUT 

**** **** MS0131 66,00 € 

 
Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2019.200.4313.480046 “Conveni 
marxants”. 

 



 

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

200340 1905051 Despeses 19200  4313 480046 66 CONVENI MARXANTS (NETEJA) 200 999 281 003 016 011 

 

Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de 2019 
mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud de l’ajut. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.8. - MERCAT SETMANAL.-  ATORGAR  AJUTS ALS MARXANTS 
D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DEL MERCAT SETMANAL D’OLOT QUE REALITZEN 
UNA NETEJA I SELECCIÓ DE RESIDUS  ACURADA DEL SEU LLOC DE VENDA. 

 
Núm. de referència : X2019044140     
 
Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 05 de setembre de 2019, 
d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants d’alimentació i 
planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i selecció de residus del seu 
lloc de venda (exercici 2019) i convocatòria del programa. Aquestes bases i la convocatòria del 
programa d’ajuts, que foren publicades al BOP núm. 178, de 17 de setembre de 2019, van 
esdevenir definitivament aprovades en haver transcorregut el període d’exposició pública sense 
que s’haguessin presentat ni reclamacions ni suggeriments. 

 
Vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa d’ajuts realitzada 
pels serveis tècnics del Consorci DINÀMIG. 
 
Vist l'expedient administratiu IM0220190000221 i antecedents corresponents, que serveixen de 
motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de Promoció de la Ciutat, 
Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords: 
 
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants d’alimentació i 
planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i selecció de residus del seu 
lloc de venda, a: 
 

BENEFICIARI DNI NÚM. PARADA IMPORT AJUT 

**** **** MS0138 120,00 € 

 
Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2019.200.4313.480046 “Conveni 
marxants”. 

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

200340 1905051 Despeses 19200  4313 480046 120 CONVENI MARXANTS (NETEJA) 200 999 281 003 016 011 

 

Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de 2019 
mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud de l’ajut. 

 
S’aprova per unanimitat. 

 
11.9. - MERCAT SETMANAL.-  ATORGAR  AJUTS ALS MARXANTS 

D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DEL MERCAT SETMANAL D’OLOT QUE REALITZEN 
UNA NETEJA I SELECCIÓ DE RESIDUS  ACURADA DEL SEU LLOC DE VENDA. 

 
Núm. de referència : X2019044142     
 



 
 
 

Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 05 de setembre de 2019, 
d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants d’alimentació i 
planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i selecció de residus del seu 
lloc de venda (exercici 2019) i convocatòria del programa. Aquestes bases i la convocatòria del 
programa d’ajuts, que foren publicades al BOP núm. 178, de 17 de setembre de 2019, van 
esdevenir definitivament aprovades en haver transcorregut el període d’exposició pública sense 
que s’haguessin presentat ni reclamacions ni suggeriments. 
 
Vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa d’ajuts realitzada pels 
serveis tècnics del Consorci DINÀMIG. 
 
Vist l'expedient administratiu IM02219000022 i antecedents corresponents, que serveixen de 
motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de Promoció de la Ciutat, 
Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords: 
 
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants d’alimentació i 
planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i selecció de residus del seu 
lloc de venda, a: 
 

BENEFICIARI DNI NÚM. PARADA IMPORT AJUT 

**** **** MS0097 100,00 € 

 
Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2019.200.4313.480046 “Conveni 
marxants”. 

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

200340 1905051 Despeses 19200  4313 480046 100 CONVENI MARXANTS (NETEJA) 200 999 281 003 016 011 

 
 

Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de 2019 
mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud de l’ajut. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

11.10. - MERCAT SETMANAL.-  ATORGAR  AJUTS ALS MARXANTS 
D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DEL MERCAT SETMANAL D’OLOT QUE REALITZEN 
UNA NETEJA I SELECCIÓ DE RESIDUS  ACURADA DEL SEU LLOC DE VENDA. 

 
Núm. de referència : X2019044145     
 
Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 05 de setembre de 2019, 
d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants d’alimentació i 
planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i selecció de residus del seu 
lloc de venda (exercici 2019) i convocatòria del programa. Aquestes bases i la convocatòria del 
programa d’ajuts, que foren publicades al BOP núm. 178, de 17 de setembre de 2019, van 
esdevenir definitivament aprovades en haver transcorregut el període d’exposició pública sense 
que s’haguessin presentat ni reclamacions ni suggeriments. 
 
Vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa d’ajuts realitzada pels 
serveis tècnics del Consorci DINÀMIG. 
 



 

Vist l'expedient administratiu IM02209000023 i antecedents corresponents, que serveixen de 
motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de Promoció de la Ciutat, 
Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords: 
 
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants d’alimentació i 
planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i selecció de residus del seu 
lloc de venda, a: 
 

BENEFICIARI DNI NÚM. PARADA IMPORT AJUT 

**** **** MS0139 225,24 € 

 
Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2019.200.4313.480046 “Conveni 
marxants”. 

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

200340 1905051 Despeses 19200  4313 480046 225.24 CONVENI MARXANTS (NETEJA) 200 999 281 003 016 011 

 

Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de 2019 
mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud de l’ajut. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.11. - MERCAT SETMANAL.-  ATORGAR  AJUTS ALS MARXANTS 
D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DEL MERCAT SETMANAL D’OLOT QUE REALITZEN 

UNA NETEJA I SELECCIÓ DE RESIDUS  ACURADA DEL SEU LLOC DE VENDA 
 
Núm. de referència : X2019044148     
 
Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 05 de setembre de 2019, 
d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants d’alimentació i 
planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i selecció de residus del seu 
lloc de venda (exercici 2019) i convocatòria del programa. Aquestes bases i la convocatòria del 
programa d’ajuts, que foren publicades al BOP núm. 178, de 17 de setembre de 2019, van 
esdevenir definitivament aprovades en haver transcorregut el període d’exposició pública sense 
que s’haguessin presentat ni reclamacions ni suggeriments. 
 
Vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa d’ajuts realitzada pels 
serveis tècnics del Consorci DINÀMIG. 
 
Vist l'expedient administratiu IM022019000024 i antecedents corresponents, que serveixen de 
motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de Promoció de la Ciutat, 
Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords: 
 
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants d’alimentació i 
planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i selecció de residus del seu 
lloc de venda, a: 
 

BENEFICIARI DNI NÚM. PARADA IMPORT AJUT 

**** **** MS0114 96,96 € 

 
Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2019.200.4313.480046 “Conveni 
marxants”. 

 



 
 
 

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

200340 1905051 Despeses 19200  4313 480046 96.96 CONVENI MARXANTS (NETEJA) 200 999 281 003 016 011 

 

Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de 2019 
mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud de l’ajut. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.12. - MERCAT SETMANAL.-  ATORGAR  AJUTS ALS MARXANTS 
D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DEL MERCAT SETMANAL D’OLOT QUE REALITZEN 
UNA NETEJA I SELECCIÓ DE RESIDUS  ACURADA DEL SEU LLOC DE VENDA. 

 
Núm. de referència : X2019044152     
 
Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 05 de setembre de 2019, 
d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants d’alimentació i 
planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i selecció de residus del seu 
lloc de venda (exercici 2019) i convocatòria del programa. Aquestes bases i la convocatòria del 
programa d’ajuts, que foren publicades al BOP núm. 178, de 17 de setembre de 2019, van 
esdevenir definitivament aprovades en haver transcorregut el període d’exposició pública sense 
que s’haguessin presentat ni reclamacions ni suggeriments. 
 
Vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa d’ajuts realitzada pels 
serveis tècnics del Consorci DINÀMIG. 
 
Vist l'expedient administratiu IM022019000025 i antecedents corresponents, que serveixen de 
motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de Promoció de la Ciutat, 
Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords: 
 
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants d’alimentació i 
planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i selecció de residus del seu 
lloc de venda, a: 
 

BENEFICIARI DNI NÚM. PARADA IMPORT AJUT 

**** **** MS0113 108,00 € 

 
Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2019.200.4313.480046 “Conveni 
marxants”. 

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

200340 1905051 Despeses 19200  4313 480046 108 CONVENI MARXANTS (NETEJA) 200 999 281 003 016 011 

 

Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de 2019 
mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud de l’ajut. 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

 
11.13. - MERCAT SETMANAL.-  ATORGAR  AJUTS ALS MARXANTS 

D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DEL MERCAT SETMANAL D’OLOT QUE REALITZEN 
UNA NETEJA I SELECCIÓ DE RESIDUS  ACURADA DEL SEU LLOC DE VENDA. 

 
Núm. de referència : X2019044155     
 



 

Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 05 de setembre de 2019, 
d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants d’alimentació i 
planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i selecció de residus del seu 
lloc de venda (exercici 2019) i convocatòria del programa. Aquestes bases i la convocatòria del 
programa d’ajuts, que foren publicades al BOP núm. 178, de 17 de setembre de 2019, van 
esdevenir definitivament aprovades en haver transcorregut el període d’exposició pública sense 
que s’haguessin presentat ni reclamacions ni suggeriments. 
 
Vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa d’ajuts realitzada pels 
serveis tècnics del Consorci DINÀMIG. 
 
Vist l'expedient administratiu IM022019000026 i antecedents corresponents, que serveixen de 
motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de Promoció de la Ciutat, 
Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords: 
 
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants d’alimentació i 
planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i selecció de residus del seu 
lloc de venda, a: 
 

BENEFICIARI DNI NÚM. PARADA IMPORT AJUT 

**** **** MS0148 36,00 € 

 
Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2019.200.4313.480046 “Conveni 
marxants”. 

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

200340 1905051 Despeses 19200  4313 480046 36 CONVENI MARXANTS (NETEJA) 200 999 281 003 016 011 

 

Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de 2019 
mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud de l’ajut. 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

 
11.14. - MERCAT SETMANAL.-  ATORGAR  AJUTS ALS MARXANTS 

D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DEL MERCAT SETMANAL D’OLOT QUE REALITZEN 
UNA NETEJA I SELECCIÓ DE RESIDUS  ACURADA DEL SEU LLOC DE VENDA. 

 
Núm. de referència : X2019044158     
 
Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 05 de setembre de 2019, 
d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants d’alimentació i 
planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i selecció de residus del seu 
lloc de venda (exercici 2019) i convocatòria del programa. Aquestes bases i la convocatòria del 
programa d’ajuts, que foren publicades al BOP núm. 178, de 17 de setembre de 2019, van 
esdevenir definitivament aprovades en haver transcorregut el període d’exposició pública sense 
que s’haguessin presentat ni reclamacions ni suggeriments. 
 
Vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa d’ajuts realitzada pels 
serveis tècnics del Consorci DINÀMIG. 
 
Vist l'expedient administratiu IM0220190027 i antecedents corresponents, que serveixen de 
motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de Promoció de la Ciutat, 
Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords: 



 
 
 

 
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants d’alimentació i 
planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i selecció de residus del seu 
lloc de venda, a: 
 

BENEFICIARI DNI NÚM. PARADA IMPORT AJUT 

**** **** MS0134 84,00 € 

 
Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2019.200.4313.480046 “Conveni 
marxants”. 

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

200340 1905051 Despeses 19200  4313 480046 84 CONVENI MARXANTS (NETEJA) 200 999 281 003 016 011 

 

Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de 2019 
mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud de l’ajut 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.15. - MERCAT SETMANAL.-  ATORGAR  AJUTS ALS MARXANTS 
D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DEL MERCAT SETMANAL D’OLOT QUE REALITZEN 
UNA NETEJA I SELECCIÓ DE RESIDUS  ACURADA DEL SEU LLOC DE VENDA. 

 
Núm. de referència : X2019044160     
 
Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 05 de setembre de 2019, 
d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants d’alimentació i 
planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i selecció de residus del seu 
lloc de venda (exercici 2019) i convocatòria del programa. Aquestes bases i la convocatòria del 
programa d’ajuts, que foren publicades al BOP núm. 178, de 17 de setembre de 2019, van 
esdevenir definitivament aprovades en haver transcorregut el període d’exposició pública sense 
que s’haguessin presentat ni reclamacions ni suggeriments. 
 
Vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa d’ajuts realitzada pels 
serveis tècnics del Consorci DINÀMIG. 
 
Vist l'expedient administratiu IM02201900028 i antecedents corresponents, que serveixen de 
motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de Promoció de la Ciutat, 
Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords: 
 
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants d’alimentació i 
planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i selecció de residus del seu 
lloc de venda, a: 
 

BENEFICIARI DNI NÚM. PARADA IMPORT AJUT 

**** **** MS0091 121,00 € 

 
Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2019.200.4313.480046 “Conveni 
marxants”. 

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

200340 1905051 Despeses 19200  4313 480046 121 CONVENI MARXANTS (NETEJA) 200 999 281 003 016 011 

 

 



 

Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de 2019 
mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud de l’ajut 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.16. - MERCAT SETMANAL.-  ATORGAR  AJUTS ALS MARXANTS 
D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DEL MERCAT SETMANAL D’OLOT QUE REALITZEN 
UNA NETEJA I SELECCIÓ DE RESIDUS  ACURADA DEL SEU LLOC DE VENDA. 

 
Núm. de referència : X2019044161     
 
Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 05 de setembre de 2019, 
d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants d’alimentació i 
planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i selecció de residus del seu 
lloc de venda (exercici 2019) i convocatòria del programa. Aquestes bases i la convocatòria del 
programa d’ajuts, que foren publicades al BOP núm. 178, de 17 de setembre de 2019, van 
esdevenir definitivament aprovades en haver transcorregut el període d’exposició pública sense 
que s’haguessin presentat ni reclamacions ni suggeriments. 
 
Vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa d’ajuts realitzada pels 
serveis tècnics del Consorci DINÀMIG. 
 
Vist l'expedient administratiu IM02019000029 i antecedents corresponents, que serveixen de 
motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de Promoció de la Ciutat, 
Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords: 
 
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants d’alimentació i 
planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i selecció de residus del seu 
lloc de venda, a: 
 

BENEFICIARI DNI NÚM. PARADA IMPORT AJUT 

**** **** MS0135 144,00 

 
Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2019.200.4313.480046 “Conveni 
marxants”. 
 

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

200340 1905051 Despeses 19200  4313 480046 144 CONVENI MARXANTS (NETEJA) 200 999 281 003 016 011 

 
Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de 2019 
mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud de l’ajut. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.17. - MERCAT SETMANAL.-  ATORGAR  AJUTS ALS MARXANTS 
D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DEL MERCAT SETMANAL D’OLOT QUE REALITZEN 
UNA NETEJA I SELECCIÓ DE RESIDUS  ACURADA DEL SEU LLOC DE VENDA. 

 
Núm. de referència : X2019044162     

 
Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 05 de setembre de 2019, 
d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants d’alimentació i 
planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i selecció de residus del seu 



 
 
 

lloc de venda (exercici 2019) i convocatòria del programa. Aquestes bases i la convocatòria del 
programa d’ajuts, que foren publicades al BOP núm. 178, de 17 de setembre de 2019, van 
esdevenir definitivament aprovades en haver transcorregut el període d’exposició pública sense 
que s’haguessin presentat ni reclamacions ni suggeriments. 
 
Vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa d’ajuts realitzada pels 
serveis tècnics del Consorci DINÀMIG. 
 
Vist l'expedient administratiu IM022019000030 i antecedents corresponents, que serveixen de 
motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de Promoció de la Ciutat, 
Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords: 
 
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants d’alimentació i 
planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i selecció de residus del seu 
lloc de venda, a: 
 

BENEFICIARI DNI NÚM. PARADA IMPORT AJUT 

**** **** MS0115 144,00 € 

 
Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2019.200.4313.480046 “Conveni 
marxants”. 

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

200340 1905051 Despeses 19200  4313 480046 144 CONVENI MARXANTS (NETEJA) 200 999 281 003 016 011 

 

Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de 2019 
mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud de l’ajut. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.18. - MERCAT SETMANAL.-  ATORGAR  AJUTS ALS MARXANTS 
D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DEL MERCAT SETMANAL D’OLOT QUE REALITZEN 
UNA NETEJA I SELECCIÓ DE RESIDUS  ACURADA DEL SEU LLOC DE VENDA. 

 
Núm. de referència : X2019044165     
 
Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 05 de setembre de 2019, 
d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants d’alimentació i 
planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i selecció de residus del seu 
lloc de venda (exercici 2019) i convocatòria del programa. Aquestes bases i la convocatòria del 
programa d’ajuts, que foren publicades al BOP núm. 178, de 17 de setembre de 2019, van 
esdevenir definitivament aprovades en haver transcorregut el període d’exposició pública sense 
que s’haguessin presentat ni reclamacions ni suggeriments. 
 
Vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa d’ajuts realitzada pels 
serveis tècnics del Consorci DINÀMIG. 
 
Vist l'expedient administratiu IM022019000031 i antecedents corresponents, que serveixen de 
motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de Promoció de la Ciutat, 
Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords: 
 
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants d’alimentació i 
planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i selecció de residus del seu 
lloc de venda, a: 



 

 
BENEFICIARI DNI NÚM. PARADA IMPORT AJUT 

**** **** MS0094 101,20 € 

 
Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2019.200.4313.480046 “Conveni 
marxants”. 

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

200340 1905051 Despeses 19200  4313 480046 101.20 CONVENI MARXANTS (NETEJA) 200 999 281 003 016 011 

 

Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de 2019 
mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud de l’ajut. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.19. - MERCAT SETMANAL.-  ATORGAR  AJUTS ALS MARXANTS 
D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DEL MERCAT SETMANAL D’OLOT QUE REALITZEN 
UNA NETEJA I SELECCIÓ DE RESIDUS  ACURADA DEL SEU LLOC DE VENDA. 

 
Núm. de referència : X2019044166     
 
Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 05 de setembre de 2019, 
d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants d’alimentació i 
planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i selecció de residus del seu 
lloc de venda (exercici 2019) i convocatòria del programa. Aquestes bases i la convocatòria del 
programa d’ajuts, que foren publicades al BOP núm. 178, de 17 de setembre de 2019, van 
esdevenir definitivament aprovades en haver transcorregut el període d’exposició pública sense 
que s’haguessin presentat ni reclamacions ni suggeriments. 
 
Vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa d’ajuts realitzada pels 
serveis tècnics del Consorci DINÀMIG. 
 
Vist l'expedient administratiu IM022019000032 i antecedents corresponents, que serveixen de 
motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de Promoció de la Ciutat, 
Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords: 
 
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants d’alimentació i 
planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i selecció de residus del seu 
lloc de venda, a: 
 

BENEFICIARI DNI NÚM. PARADA IMPORT AJUT 

**** **** MS0086 44,00 € 

 
Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2019.200.4313.480046 “Conveni 
marxants”. 
 

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

200340 1905051 Despeses 19200  4313 480046 44 CONVENI MARXANTS (NETEJA) 200 999 281 003 016 011 

 

Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de 2019 
mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud de l’ajut. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 



 
 
 

12.1. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- DENEGAR LA PETICIÓ DE DIVISIÓ DE LA 
PARADA DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0084, DESTINADA A LA VENDA DE 

ROBA I COMPLEMENTS 
 
Núm. de referència : X2019044472     
 
Vista la instància de data 11 de novembre de 2019 (Registre general de l’Ajuntament d’Olot núm. 

E2019021685), presentada pel Sr. ****, adjudicatari de la parada del mercat setmanal núm. 
MS0084, de 12 metres, destinada a la venda de roba i complements, en la que demana que, per 
motius familiars, la seva parada de 12 metres, es divideixi en dues de 6 metres i que una de les 
dues passi a nom d’un familiar. 
 
Considerant que aquesta petició implica, per una part, un traspàs parcial d’una parada, la qual 
cosa no està prevista al Reglament del mercat municipal de venda no sedentària (RMVNS) 
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). 
 
Considerant  que si bé l’article 17 RMVNS assenyala que l’autorització municipal de venda no 
sedentària en el mercat setmanal és transmissible, aquesta transmissió queda condicionada al 
compliment de determinats requisits previstos en aquest mateix article i que, en el cas del Sr. 

****, no s’acredita que es compleixin. 
 

Considerant que la pretensió del Sr. **** constitueix un frau de llei, doncs pretén que, prescindint 
totalment del procediment de selecció per a l’atorgament d’autoritzacions de venda previst a 
l’article 11RMVNS, un seu familiar obtingui de manera directa una nova autorització per a la 
venda no sedentària en el mercat municipal. 
 
Considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal, adoptat en sessió de data 11 de 
novembre de 2019, desfavorable a la petició de divisió d’aquesta parada. 
 
De conformitat amb el Reglament del mercat municipal de venda no sedentària; 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; i vist l'expedient administratiu IM022019000033 i antecedents 
corresponents, que serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de 
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del 
següent acord: 
 

DENEGAR la sol·licitud del Sr. **** de dividir en dues noves parades l’actual parada MS0084 de 
12 metres, destinada a la venda de roba i complements, de la qual n’és titular. 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

 
12.2. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADA 

DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0019, DESTINADA A LA VENDA DE 
LLENCERIA I COTILLERIA,  A LA SRA. **** 

 
Núm. de referència : X2019044474     
 
Vista la instància de data 26 d’agost de 2019 (Registre general de l’Ajuntament d’Olot núm. 

E2019016707), presentada per la Sra. ****, adjudicatària de la parada del mercat setmanal núm. 



 

MS0019, de 10 metres, destinada a la venda de llenceria i cotilleria, en la que demana que 

s’autoritzi el traspàs a favor de la Sra. ****, per cessament voluntari de l’activitat. 
 
Considerant que l’article 17 del Reglament del mercat municipal de venda no sedentària 
(RMVNS), 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), assenyala que l’autorització municipal de venda no sedentària en el mercat setmanal és 
transmissible, alhora que determina que aquesta transmissió és possible, entre d’altres, per 
situacions sobrevingudes no atribuïbles a la voluntat del causant, com els casos d’incapacitat 
permanent total en relació amb l’exercici de la venda no sedentària, incapacitat permanent 
absoluta, gran invalidesa o situacions anàlogues degudament acreditades 
 

Considerant la Sra. **** han acreditat documentalment mitjançant informe mèdic, la situació 

sobrevinguda on s’especifica que no pot continuar fent mercats. 
 

Considerant que la Sra. **** compleix els requisits assenyalats a l’article 10 RMVNS per obtenir 
una autorització per a la venda en el mercat setmanal, segons s’acredita en la documentació que 
s’acompanya a l’escrit de petició. 
 
Considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal, adoptat en sessió de data 11 de 
novembre de 2019, favorable a aquest traspàs. 
 
Considerant l’Ordenança fiscal 3.4 de l’Ajuntament d’Olot per l’any 2019, relativa a les taxes 
d’expedició de documents administratius, en relació a l’Ordenança fiscal 3.15 de l’Ajuntament 
d’Olot per l’any 2019, relativa a les taxes de mercats, mercats extraordinaris, rengle i atraccions. 
 
De conformitat amb els articles 4, 10 i 17 del Reglament del mercat municipal de venda no 
sedentària; 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; les Ordenances fiscals 3.4 i 3.15 de 
l’Ajuntament d’Olot per l’any 2019; i vist l'expedient administratiu IM022019000034 i antecedents 
corresponents, que serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de 
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- AUTORITZAR el traspàs de la parada del mercat setmanal núm. MS0019, de 10 metres, 

destinada a la venda de llenceria i cotilleria, a favor de la Sra. ****  (****) 
 
Segon.- Aquest traspàs té efectes a data 1 de desembre de 2019 
 

Tercer.- Requerir a la Sra. **** el pagament de la quantitat de TRES MIL SIS-CENTS 
QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (3.648,50.- €), que corresponen a la 
taxa prevista a l’Ordenança fiscal núm. 3.4 en relació a l’Ordenança fiscal núm. 3.15 per l’any 
2019. 
 
Quart.- La vigència d’aquesta transmissió d’autorització de venda al mercat setmanal d’Olot, 
sense perjudici de possible pròrrogues, finalitzarà el dia 7 d’octubre de 2025, de conformitat amb 
els articles 15.5 de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires i 7.1 del Decret 
162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercat de marxants. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
13.1. - OBRES DE MILLORA DE COBERTA AL MAS EL MOLÍ DE L'IGNASI (o MAS 

MOLÍ DE CAN CLIMENT) 



 
 
 

 
 
Núm. de referència : X2019040988     

 

Tipus de Contracte: OB D'OBRES 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar les obres de millora de la coberta al Mas Molí 
de l’Ignasi ( o Molí de Can Climent), com es desprèn de l’informe de data 20 de 
novembre de 2019, emès pel  Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea de Territori i el Sr. 
Albert Pons Clutaró, arquitecte municipal. 

Segon.- Atès que es tracta d’una obra amb una unitat funcional tal i com es desprèn de 
la memòria valorada aprovada per la Junta de Govern Local del dia  21 de novembre de 
2019. 

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per executar l’obra de 
millora de la coberta al Mas Molí de l’Ignasi (o Molí de Can Climent)  aprovada per la 
Junta de Govern Local del dia 21 de novembre de 2019. 
-Ramon Barcons, SL 
-Puig Alder, SL  
-Construccions Berga, SL  

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per 
l’empresa  RAMON BARCONS, SL,  la qual s’ajusta a les especificacions de la memòria 
valorada i és l’oferta més econòmica.  

Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals 
de contractació. 
 
Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa  RAMON BARCONS, SL i atès que aquesta 
compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del 
contracte. 

Fonament jurídic 

La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP) i correspon a la modalitat d’obres regulada a l’article 13 de la mateixa. 

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

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

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



 

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012019000472 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. Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea de Territori i 
el Sr. Albert Pons Clutaró, arquitecte municipal de data 20 de novembre de 2019 en el 
que es motiven les necessitats de contractar. 

Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a 
favor de l’empresa RAMON BARCONS, SL , amb NIF núm. B.17332792, el contracte 
menor de les obres de millora de la coberta al Mas Molí de l’Ignasi ( o Molí de Can 
Climent),  pel preu de trenta-sis mil  set-cents quaranta-quatre euros amb noranta-
dos cèntims ( 36.744,92 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en  trenta mil tres-cents seixanta-set euros amb setanta-
un cèntims (30.367,71 €) de pressupost net i sis mil tres-cents setanta-set euros amb 
vint-i-dos cèntims  (6.377,22 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21.. % 
 
Tercer.- El termini d’execució de les obres serà d’un mes a comptar de la data de 
recepció de la notificació de l’adjudicació. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 36.744,92 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida  núm. 19.140.1532.61912 “actuacions barri de Sant Miquel” del Pressupost 
municipal. 
 

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

200220  Despeses 19140  1532 61912 36744.92 ACTUACIONS BARRI DE SANT MIQUEL 
(PR19) 

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 
CC012019000472 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses: “Ramon Barcons, SL” i “Puig Alder, 
SL”  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

13.2. - ADJUDICACIÓ DE  LA CONCESSIÓ D'ÚS DEL LLOC DE VENDA "LOT 2" 
DE LA PLAÇA MERCAT. 

 
Núm. de referència : X2019036675     
 

Tipus 
Contracte 

OT ALTRES 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 



 
 
 

 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 26 de setembre de 2019, va aprovar 
l’expedient de contractació per adjudicar la concessió d’ús del “LOT número 2” (mòduls 
M3 i M4)  de la Plaça Mercat, amb un mix comercial de carns-xarcuteria, Altres i altres i 
altres del Mercat Municipal, definides en l’Annex 3.2 del PCAP;  així com el plec de 
clàusules administratives particulars que regirien la concessió (PCAP) i la convocatòria 
del procés de licitació.  
 
En el període de presentació de proposicions s’ha presentat una única oferta subscrita 
per l’empresa FLUVIA, SC. 
 
Vista l’acta de la Mesa de contractació de data 21 de novembre de 2019 on es proposa 
l’adjudicació de la concessió d’ús del “LOT número 2” (mòduls M3 i M4) dedicat a la 
venda i degustació de vins, a l’empresa “FLUVIA, SC”. 
  
De conformitat amb Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i el 
plec de clàusules administratives particulars i vist l’expedient administratiu 
CCS12019000029 i antecedents corresponents, la regidora delegada d’Hisenda, 
proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords:  
 
Primer.- ADJUDICAR a  l’empresa “FLUVIA, SC”  amb NIF J55224794 la concessió 
d’ús del “LOT número 2” (mòduls M3 I M4) dedicat a la venda i degustació de vins, 
per  un import de DIVUIT MIL CENT CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-SET 
CÈNTIMS (18.150,47 €).  
 
Segon.- El pagament del cànon establert en l’acord primer es fraccionarà mensualment 
de conformitat amb  el que s’estableix a la clàusula 24 PCAP.  
 
Tercer.- Aquesta concessió comença a data 1 de desembre de 2019 i la seva vigència 
finalitzarà en la data en què es compleixin els quaranta anys, comptats a partir de la 
data d’acabament de les obres de construcció de la Plaça del Mercat, el 24 de novembre 
de 2014, tal com preveu la clàusula 5.1 PCAP.  
 
Quart.- Els drets i deures de l’adjudicatari són els fixats al plec de clàusules 
administratives particulars aprovades per la Junta de Govern Local, en sessió de data26 
de setembre de 2019 i regulats en el Reglament del Mercat Municipal d’Olot, aprovat 
definitivament pel ple de l’ajuntament, en sessió de data 31 d’octubre de 2013 (BOP, 
núm. 1/02-01-2014) i modificat per acord del plenari de data 25 de setembre de 2014 
(BOP, núm. 203/23-10-2014).  
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació signi 
el corresponent contracte.  
 
Sisè.- Notificar aquests acords a l’adjudicatari  publicar-los en el Perfil del Contractant 
de l’Ajuntament d’Olot.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
13.3. - RESOLDRE EL PROCÉS D'ADJUDICACIÓ  ELS LOCALS ADSCRITS A LA 

SEGONA FASE DEL PROJECTE "EL TALLER DELS SASTRES" 



 

 
Núm. de referència : X2019039975     
 
En sessió de data 24 d’octubre de 2019, la Junta de Govern Local va acordar aprovar el plec 
de clàusules per adjudicar els locals de la segona fase del projecte “El Taller dels Sastres” a 
emprenedors i la convocatòria del procés d’adjudicació dels local inclosos en aquest projecte. 
 
En el termini de presentació de propostes s’han presenta els següents projectes: Sra. Aurora 
Muñoz Ginés amb el projecte “Eda”; Sra. Bintou Karaga Karaga amb el projecte “Karaga”; Sra. 
Teresa Sánchez Palomeras amb el projecte “La costura comença per la puntada”; i Sr. Oriol 
Llobet Rosell amb el projecte “El Taller de Lung Ta”. 
 
Vist l’informe de valoració del comitè d’experts de data 25 de novembre de 2019, previst a les 
bases de la convocatòria. 
 
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12019000033  i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada d’Organització, proposa 
a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Adjudicar als emprenedors que es relacionen els locals adscrits al projecte de la 
segona fase “El Taller dels Sastres” 
 

• Sra. Aurora Muñoz Ginés amb el projecte “Eda” el local del carrer dels. Sastres, 
núm. 14. 

• Sra. Bintou Karaga Karaga amb el projecte “Karaga” el local del carrer dels. Sastres, 
núm. 19. 

 
Segon.- Crear una llista d’espera d’emprenedors en l’ordre de preferència a continuació es 
relacionen, per tal de cobrir eventuals vacants, de conformitat amb la clàusula catorzena del 
plec: 
 

• Sra. Teresa Sánchez Palomeras amb el projecte “La costura comença per la 
puntada”.  

 
Tercer.- Excloure del programa per adjudicar locals de la segona fase del projecte “El Taller 
dels Sastres” al Sr. Oriol Llobet Rosell amb el projecte “El Taller de Lung Ta”. 
 
-Que es traslladi aquest acord a: Sra. Aurora Muñoz Ginés; Sra. Bintou Karaga Karaga; 
Sra.Teresa Sanchez Palomeras; Sr Oriol Llobert Rossell; DinàmiG 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
13.4. - SUBARRENDAMENT DEL LOCAL DEL CARRER DELS SASTRES NÚM. 14 

EN EL MARC DEL "TALLER DELS SASTRES" 
 

Núm. de referència : X2019045293     
 

Tipus 
Contracte 

  

Procediment   



 
 
 

Criteris   

 
 
La Junta de Govern Local en sessió de data 24 d’octubre de 2019, va acordar contractar 
amb el Sr. Lluís Pujolràs Fàbrega, l’arrendament del local situat als baixos del local núm. 
14 del carrer Dels Sastres (referència cadastral 79004101DG5770S0001AQ), amb una 
superfície de 61 m2 per destinar-lo al projecte “El Taller dels Sastres”.  
 
En sessió de data 24 d’octubre de 2019, la Junta de Govern Local va acordar aprovar 
el plec de clàusules administratives per adjudicar els locals del projecte “El Taller dels 
Sastres” a emprenedors i la convocatòria del procés d’adjudicació  dels locals inclosos 
en aquest projecte.  La resolució d’aquest procés d’adjudicació s’ha realitzat per acord 
de la Junta de Govern Local de data 28 de novembre de 2019. 
 
I vist l’expedient administratiu núm.  CS12019000041 i i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords 
  
 PRIMER.- Contractar en règim de subarrendament a la Sra. AURORA MUÑOZ GINES, 
amb DNI núm. ****, responsable del “Projecte EDA” el local situat als baixos del núm. 
14 del carrer Dels Sastres (referència cadastral 79004101DG5770S0001AQ), amb una 
superfície de 61 m2 , en el marc del projecte “El Taller dels Sastres”,  
 
Segon.- El termini d’aquest contracte es fixa des de l’1 de desembre de 2019 fins el 30 
de novembre de 2022. 
 
Tercer.- El preu del contracte es fixa en cent cinquanta euros (150) euros mensuals  
IVA inclòs. El pagament d’aquest preu es farà efectiu per mesos anticipats, dins dels 
cinc primers dies de cada mes, mitjançant domiciliació bancària. El preu es revisarà 
anualment d’acord amb l’Índex de Preus al Consum (IPC) que fixi l’Institut Nacional 
d’Estadística, per al conjunt nacional. 
 
Quart.- Aquest contracte es regeix pel que estableix la Llei 29/1994, de 24 de novembre, 
d’Arrendaments Urbans i demés normativa que sigui d’aplicació i, preferentment, pel 
plec de clàusules aprovat per la Junta de Govern Local, en sessió de data 24 d’octubre 
de 2019. 
 
Cinquè.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura del corresponent contracte.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
13.5. - SUBARRENDAMENT LOCAL  DEL CARRER DELS SASTRES NÚM. 19 EN 

EL MARC DEL PROJECTE "EL TALLER DELS SASTRES" 
 

Núm. de referència : X2019045306     
 

Tipus 
Contracte 

  

Procediment   

Criteris   



 

 
 
La Junta de Govern Local en sessió de data 24 d’octubre de 2019, va acordar contractar 
amb el Sr. Joan Pujol Nogué, l’arrendament del local situat als baixos del local núm. 19 
del carrer Dels Sastres (referència cadastral 7904102DG5770S0001LQ), amb una 
superfície de 42 m2 per destinar-lo al projecte “El Taller dels Sastres”.  
 
En sessió de data 24 d’octubre de 2019, la Junta de Govern Local va acordar aprovar 
el plec de clàusules administratives per adjudicar els locals del projecte “El Taller dels 
Sastres” a emprenedors i la convocatòria del procés d’adjudicació  dels locals inclosos 
en aquest projecte.  La resolució d’aquest procés d’adjudicació s’ha realitzat per acord 
de la Junta de Govern Local de data 28 de novembre de 2019. 
 
I vist l’expedient administratiu núm.  CS12019000041 i i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords 
  
 PRIMER.- Contractar en règim de subarrendament a la Sra. BINTOU KARAGA 
KARAGA , amb DNI núm. ****, responsable del projecte “KARAGA” el local situat als 
baixos del núm. 94 del carrer Dels Sastres (referència cadastral 
7904102DG5770S0001LQ), amb una superfície de 42 m2 , en el marc del projecte “El 
Taller dels Sastres”,  
 
Segon.- El termini d’aquest contracte es fixa des de l’1 de desembre de 2019 fins el 30 
de novembre de 2022. 
 
Tercer.- El preu del contracte es fixa en cent cinc euros (105) euros mensuals  IVA 
inclòs. El pagament d’aquest preu es farà efectiu per mesos anticipats, dins dels cinc 
primers dies de cada mes, mitjançant domiciliació bancària. El preu es revisarà 
anualment d’acord amb l’Índex de Preus al Consum (IPC) que fixi l’Institut Nacional 
d’Estadística, per al conjunt nacional. 
 
Quart.- Aquest contracte es regeix pel que estableix la Llei 29/1994, de 24 de novembre, 
d’Arrendaments Urbans i demés normativa que sigui d’aplicació i, preferentment, pel 
plec de clàusules aprovat per la Junta de Govern Local, en sessió de data 24 d’octubre 
de 2019. 
 
Cinquè.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura del corresponent contracte. 
 
S’aprova per unanimitat. 
  

13.6. - ADJUDICACIÓ 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 
 

Núm. de referència : X2019035483     
 

Tipus 
Contracte 

SE DE SERVEIS 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 



 
 
 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

 
Antecedents 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 19 de setembre de 2019 s’inicià i aprovà 
l’expedient de contractació administrativa 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, es va aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el 
plec de prescripcions tècniques, la despesa i es va convocar la licitació. 
 
El termini de presentació de proposicions va finalitzar el dia 18 d’octubre de 2019, havent 
presentat oferta la següent empresa:  
 
1.- SERVEIS DE NETEGES TÈCNIQUES OLOT-NET SL, amb NIF  B17667932 
 
D’acord amb els antecedents obrats a l’expedient CCS12019000028, en data 21 
d’octubre de 2019 es va reunir la Mesa de Contractació per procedir a l’obertura del 
sobre 1, que contenia l’oferta relativa als criteris d’adjudicació avaluables de forma 
automàtica i/o mitjançant l’aplicació de fórmules. En aquesta mateixa sessió la mesa va 
acordar declarar no admesa l’oferta presentada per DENA FONTANERIA Y 
DESATASCOS SL, per no haver presentat l’oferta d’acord amb els requisits establerts 
en el plec de prescripcions administratives particulars. 
 
La Mesa de Contractació es va reunir de nou en data 14 de novembre de 2019 per donar 
compte de l’informe tècnic emès pel Cap d’Àrea d’Infraestructures, Obra Pública i 
Brigada, de valoració dels criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica i/o 
mitjançant l’aplicació de fórmules i la puntuació global. En la mateixa sessió, la Mesa va 
proposar l’adjudicació 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, a l’empresa SERVEIS DE NETEGES TÈCNIQUES OLOT-NET SL, 
per ser l’oferta amb millor puntuació. 
 
En data 19 de novembre de 2019 es va requerir a SERVEIS DE NETEGES TÈCNIQUES 
OLOT-NET SL, per tal que presentés tota la documentació necessària per procedir a 
l’adjudicació del contracte i constituís la garantia definitiva d’import  7.050 €, en els 
termes de l’article 150 de la LCSP. 
  
Atès que l’empresa SERVEIS DE NETEGES TÈCNIQUES OLOT-NET SL, va donar 
compliment al requeriment esmentat dins el termini establert a l’efecte, ingressant l’aval 
i presentant la documentació requerida  . 
 
De conformitat amb el punt 3 de l’article 150 de la LCSP i amb la Disposició Addicional 
Segona de la LCSP. 
 
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12019000028 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords:  
 



 

Primer.-  ADJUDICAR el contracte 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, a favor de l’empresa SERVEIS DE NETEGES TÈCNIQUES OLOT-
NET SL amb NIF B17667932, pel preu de  CENT CINQUANTA-CINC MIL CENT EUROS 
(155.100,00€), IVA inclòs. 
 
Aquest import es desglossa en CENT QUARANTA-UN MIL EUROS (141.000,00 €), IVA 
exclòs, més CATORZE MIL CENT EUROS (14.100,00 €), en concepte d'IVA calculat al 
10%. 
 
L’import anual del contracte és de setanta-set mil cinc-cents cinquanta euros (77.550 €) 
(IVA inclòs). Aquest import es desglossa en setanta mil cinc-cent euros (70.500 €) d’import 
net i set mil cinquanta euros (7.050 €) en concepte d’IVA calculat al 10% 
 
Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de clàusules tècniques reguladores de la 
contractació, aprovats per la Junta de Govern Local de data 19 de setembre de 2019; 
així com amb l’oferta presentada per l’adjudicatària. 
 
Tercer.- Les característiques i avantatges de l’oferta, queden acreditades a l’informe de 
la Mesa de Contractació celebrada el dia 14 de novembre de 2019, essent les següents: 
 
SERVEIS DE NETEGES TÈCNIQUES OLOT-NET SL  
- Criteris avaluables de forma automàtica i/o mitjançant l’aplicació de fórmules: 95 punts  
 
Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en 
el Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olot.  
 
Quart.- El preu del contracte es pagarà amb càrrec a la partida Clavegueram i 
Sanejament del Pressupost Municipal, d’acord amb els terminis establerts a la clàusula 
4 del PCAP.  
 
Disposar la despesa per import de setanta-set mil cinc-cents cinquanta euros (77.550 €) 
(IVA inclòs) corresponent a l’exercici 2020, amb càrrec a la partida “clavegueram i 
sanejament” del pressupost municipal.  
 

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

200300  Despeses 99999 77550 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200210  Despeses 99999 -1527.39 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització se subordina al crèdit 
que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos municipals.  
 
Cinquè.- La durada del contracte s’estableix en 2 anys, a partir de la data de la 
formalització del contracte. 
 
Sisè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i als candidats, de conformitat amb 
el punt 1 de l’article 151 de la LCSP.  
 
Setè.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Perfil del Contractant. 



 
 
 

 
Vuitè.-  Requerir a l’empresa SERVEIS DE NETEGES TÈCNIQUES OLOT-NET SL amb 
NIF B17667932, per tal que  un cop transcorreguts 15 dies hàbils des que es remeti la 
notificació de l’adjudicació, comparegui a l’Ajuntament d’Olot per a la formalització del 
contracte, de conformitat amb l’article 153.3 de la LCSP. 
 
Novè.- PUBLICAR la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant. 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

13.7. - SERVEIS D'INSTAL·LACIÓ, CONFIGURACIÓ I MIGRACIÓ DE L'ENTORN 
VIRTUAL ORACLE 

 

Núm. de referència : X2019043044     

 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar el  servei d’instal·lació, configuració i migració 
de l’entorn virtual ORACLE, com es desprèn de l’informe de data 11  de novembre de 
2019,  emès pel Sr. Joan Prat Espuña, Responsable de l’Àrea d’Informàtica i Noves 
Tecnologies. 

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

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar el servei 
d’instal·lació, configuració i migració de l’entorn virtual ORACLE : 
-“Greenbit, SL 
-“Abast System & Solutions, SL” 
-“Interwor T-Sic, SL” 

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per  
l’empresa GREENBIT, SL; per haver presentar l’oferta més avantatjosa. 

 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 GREENBIT, SL per un servei,  amb el mateix objecte per import 
superior a 15.000 euros (IVA exclòs) i en el període d’un any. 
 
Setè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa GREENBIT, SL i atès que aquesta compta 
amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del contracte. 

Fonament jurídic 



 

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

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

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

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

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012019000503 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. Joan Prat Espuña, Responsable de l’Àrea 
d’Informàtica i Noves Tecnologies de data 11 de novembre de 2019  en el que es 
motiven les necessitats de contractar. 

Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a 
favor de l’empresa GREENBIT, SL, amb NIF núm. B60420056, el contracte menor del 
servei d’instal·lació, configuració i migració de l’entorn virtual ORACLE, d’acord 
amb la seva oferta, la qual inclou 4 hores de formació addicional i 8 hores 
addicionals a la bossa de suport,  pel preu de nou mil quatre-cents trenta-vuit euros 
(9.438 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en set mil set-cents setanta-cinc euros (7.775 €) de 
pressupost net i mil sis-cents trenta-dos euros amb setanta-cinc cèntims (1.632,75 €) 
d’IVA calculat amb un tipus del  21 % 
 
Tercer.- El termini per a l’execució dels serveis serà de 20 dies hàbils a comptar des de 
la signatura  del contracte. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de  9.438 €, IVA inclòs, 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 

200220  Despeses 19120  491  63601 9438 EQUIPAMENT INFORMATIC (PR19-65.000.-) 100 001 001 001 000 000 

 
Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i adjuntarà 
una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient 
CC012019000503 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses : “Greembit, SL”; “Abast Systems i 
Solutions, SL” i “ Interswor T- SIC, SL”. 
 



 
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

13.8. - SERVEI TÈCNIC D'AIXECAMENT TOPOGRÀFIC DE LA XARXA DE 
CLAVEGUERAM DE LES ZONES DE BONAVISTA, PEQUIN I SANT ROC. 

 
 
Núm. de referència : X2019043692     

 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012019000508 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar el servei tècnic per l’aixecament topogràfic de 
la xarxa de clavegueram de les zones de Bonavista, Pequin i Sant Roc, com es desprèn 
de l’informe de data 21 de novembre de 2019,  emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap de 
l’àrea del Territori.  

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

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar el el servei 
tècnic per l’aixecament topogràfic de la xarxa de clavegueram de les zones de 
Bonavista, Pequin i Sant Roc: 
-Margarita Moll Pons 
-Tot Map, SCP 
-Gironés Bartrina, SLL 

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

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

Sisè.- Atès que una vegada fetes les comprovacions oportunes no consta que s’hagi 
adjudicat a l’empresa GIRONÈS BARTRINA, SLL  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 GIRONÈS BARTRINA, SLL  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 
 
Vist l’expedient administratiu núm. CC012019000508 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. Ramon Prat Molas, cap de l’àrea del Territori 
de data 21 de novembre de 2019 en el que es motiven les necessitats de contractar. 

Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a 
favor de l’empresa GIRONÈS BARTRINA, SLL, amb NIF núm. B17650219,  el 
contracte menor del servei tècnic per l’aixecament topogràfic de la xarxa de 
clavegueram de les zones de Bonavista, Pequin i Sant Roc,  pel preu de  nou mil 
quatre-cents set euros amb setanta-cinc cèntims (9.407,75 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en set mil set-cents setanta-cinc euros (7.775 €) de 
pressupost net i  mil sis-cents trenta-dos euros amb setanta-cinc cèntims (1.632,75 €) 
d’IVA calculat amb un tipus del 21 % 
 
Tercer.- El termini per a l’execució dels serveis serà de trenta dies  a partir de la data 
de recepció de la notificació de l’adjudicació 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 9.407,75 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida núm. 19.141.160.210002 “clavegueram i sanejament” del Pressupost 
municipal. 
 

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

200220  Despeses 19141  160  210002 9407.75 CLAVEGUERAM I SANEJAMENT 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 
CC012019000508. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses: “Gironés Bartrina, SLL”; “Tot Map, 
SC” i Margarita Moll Pons. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
13.9. - DONAR DE BAIXA PART DE LA DESPESA APROVADA PEL CONTRACTE 

DE RECOLLIDA DE PAPER I CARTRÓ COMERCIAL ANY 2019 
 

Núm. de referència : X2019037868     



 
 
 

 
La Junta de Govern Local de data 11 de maig de 2017 va aprovar el conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa de 
delegacions de competències municipals en matèria de recollida selectiva, gestió i 
tractament de les deixalles domèstiques i assimilables a domèstiques. 
 
La Junta de Govern Local de data 3 d’octubre de 2019 va aprovar la despesa 
corresponent a l’any 2019 del servei de recollida selectiva de paper i cartró comercial ;  
i va autoritzar i disposar el pagament de 32.441,24 € corresponents als mesos de juliol 
a desembre de 2019. 
Atès l’informe del Consorci SIGMA de data 8 de novembre de 2019 en el qual es proposa 
donar de baixa part de la despesa aprovada, 
 
I vist l’expedient  administratiu núm. CC012019000448 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
PRIMER.- Donar de baixa l’import de CATORZE MIL CENT CINQUANTA EUROS AMB 
SEIXANTA-SIS CÈNTIMS (14.150,66€) de la despesa aprovada per la Junta de Govern 
Local del dia 3 d’octubre de 2019, corresponent al servei de recollida de paper i cartró  
comercial. 
 
SEGON.- L’esmentat import 14.150,66 € es reintegrarà a la partida núm. 
19.700.1621.227003 “recollida selectiva de residus”  
 

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

200230 1904548001 Despeses 19700  1621 227003 -14150.66 RECOLLIDA SELECTIVA RESIDUS 100 001 001 001 000 000 

 

S’aprova per unanimitat. 
 

13.10. - SERVEIS DE DISSENY , ACTUALITZACIÓ I MANTENIMENT DE LA 
PÀGINA WEB I PRODUCCIÓ I MUNTATGE DE VÍDEOS DE LA RESIDÈNCIA 

FABER 
 
Núm. de referència : X2019044845     

 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar els serveis de disseny, actualització i 
manteniment de la pàgina web i producció i muntatge de vídeos de la Residència 
FABER, com es desprèn de l’informe de data 21 de novembre de 2019,  emès pel Sr. 
Ricard Sargatal Pont, director de l’Institut Municipal de Cultura de la Ciutat d’Olot.  

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

Tercer.- Atès que s’informa favorablement el pressupost presentat pel Sr. PABLO AVILA 
OTERO. 



 

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

Cinquè.- Atès que una vegada fetes les comprovacions oportunes no consta que s’hagi 
adjudicat al  Sr. PABLO AVILA OTERO,  per un  servei, amb el mateix objecte per import 
superior a 15.000 euros (IVA exclòs) i en el període d’un any. 

Sisè.- Vista la capacitat d’obrar del Sr. PABLO AVILA OTERO 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 

 
Vist l’expedient administratiu núm. CC012019000521 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. Ricard Sargatal Pont, director de l’Institut 
Municipal de Cultura de la Ciutat d’Olot, de data 21 de novembre 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 del Sr. PABLO AVILA OTERO, amb NIF núm. ****, el contracte menor dels 
serveis de disseny, actualització i manteniment de la pàgina web i producció i 
muntatge de vídeos de la Residència FABER,  pel preu de set mil quatre-cents 
noranta-cinc euros amb noranta-cinc cèntims (7.495,95 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en sis mil cent noranta-cinc euros (6.195 €) de pressupost 
net i  mil tres-cents euros amb noranta-cinc cèntims (1.300,95 €) d’IVA calculat amb un 
tipus del 21 % 
 
Tercer.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 7.495,95 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida núm. 19.400.334.2279992 “residència d’arts, ciències i humanitats”  del 
Pressupost municipal. 
 



 
 
 

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

200220  Despeses 19400  334  227992 7495.95 RES. D'ARTS, CIENCIES I HUMANITATS 100 001 001 001 000 000 

 

 
Quart.- 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 
CC012019000521. 

Cinquè.- Notificar aquesta resolució al Sr. PABLO AVILA OTERO-. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.11. - ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I IMPLEMENTACIÓ DELS 
SISTEMS D'INFORMACIÓ DE L'ENTORN VIRTUAL D'ORACLE DE 

L'AJUNTAMENT D'OLOT. 
 
Núm. de referència : X2019035300     
 

Tipus 
Contracte 

SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

 
Antecedents 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 19 de setembre de 2019 s’inicià i aprovà 
l’expedient de contractació administrativa del subministrament i implementació dels 
sistemes d’informació que conformaran l’entorn virtual d’Oracle, es va aprovar el plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques, la despesa i es 
va convocar la licitació. 
 
El termini de presentació de proposicions va finalitzar el dia 16 d’octubre de 2019, havent 
presentat oferta les següents empreses:  
 
1. SAYTEL SERVICIOS INFORMÁTICOS SA 
2. IN2IN SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES SL 
3. ESTANYS BLAUS SL 
4. ITGLOBAL SL 
 
D’acord amb els antecedents obrats a l’expedient CCS12019000026, en data 24 
d’octubre de 2019 es va reunir la Mesa de Contractació per procedir a l’obertura del 
sobre únic, que contenia l’oferta relativa als criteris d’adjudicació avaluables de forma 
automàtica i/o mitjançant l’aplicació de fórmules.   
 
La Mesa de Contractació es va reunir de nou en data 14 de novembre de 2019 per donar 
compte de l’informe tècnic emès pel Responsable d’Informàtica i Noves Tecnologies de 
l’Ajuntament d’Olot, de valoració dels criteris d’adjudicació avaluables de forma 
automàtica i/o mitjançant l’aplicació de fórmules i la puntuació global. En la mateixa 
sessió, la Mesa va proposar l’adjudicació del subministrament i implementació dels 



 

sistemes d’informació que conformaran l’entorn virtual d’Oracle, a l’empresa IN2IN 
SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES SL, per ser l’oferta amb millor puntuació. 
 
En data 19 de novembre de 2019 es va requerir a IN2IN SOLUCIONS 
TECNOLÒGIQUES SL, per tal que constituís la garantia definitiva d’import  1.945 €, en 
els termes de l’article 159.4.f) de la LCSP. 
  
Atès que l’empresa IN2IN SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES SL, va donar compliment al 
requeriment esmentat dins el termini establert a l’efecte, ingressant l’aval. 
 
De conformitat amb el punt 3 de l’article 150 de la LCSP i amb la Disposició Addicional 
Segona de la LCSP. 
 
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12019000026 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords:  
 
Primer.-  ADJUDICAR el contracte del subministrament i implementació dels sistemes 
d’informació que conformaran l’entorn virtual d’Oracle, a favor de l’empresa IN2IN 
SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES SL amb NIF B55109144, pel preu de QUARANTA-
SET MIL SEIXANTA-NOU EUROS (47.069 €), IVA inclòs. 
 
Aquest  import  es  desglossa en un  import  base  de TRENTA-VUIT MIL  NOU-CENTS 
EUROS (38.900 €) IVA exclòs, més VUIT MIL CENT SEIXANTA-NOU EUROS  (8.169 
€), en concepte d'IVA calculat al 21 %. 
 
Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de clàusules tècniques reguladores de la 
contractació, aprovats per la Junta de Govern Local de data 19 de setembre de 2019; 
així com amb l’oferta presentada per l’adjudicatària. 
 
Tercer.- Les característiques i avantatges de l’oferta, queden acreditades a l’informe de 
la Mesa de Contractació celebrada el dia 14 de novembre de 2019, essent les següents: 

 
IN2IN SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES SL 
- Criteris avaluables de forma automàtica i/o mitjançant l’aplicació de fórmules: 96,04 
punts 
 
ITGLOBAL SL 
- Criteris avaluables de forma automàtica i/o mitjançant l’aplicació de fórmules: 89,15 
punts 

 
SAYTEL SERVICIOS INFORMÁTICOS SA  
- Criteris avaluables de forma automàtica i/o mitjançant l’aplicació de fórmules: 84,20 
punts 
 
ESTANYS BLAUS SL 



 
 
 

- Criteris avaluables de forma automàtica i/o mitjançant l’aplicació de fórmules: 77,64 
punts. 
 
Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en 
el Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olot.  
 
Quart.- El preu del contracte es pagarà amb càrrec a la partida Equipament informàtic 
(PR19-65.000) del Pressupost Municipal, d’acord amb els terminis establerts a la 
clàusula 4 del PCAP.  
 
Disposar la despesa per import de quaranta-set mil seixanta-nou euros (47.069 €), IVA 
inclòs,  amb càrrec a la partida “Equipament informàtic (PR19-65.000). 
 

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

200300 1904304 Despeses 19120  491  63601 47069 EQUIPAMENT INFORMATIC (PR19-65.000.-) 100 001 001 001 000 000 
200210 1904304 Despeses 19120  491  63601 -6171 EQUIPAMENT INFORMATIC (PR19-65.000.-) 100 001 001 001 000 000 

 

 
 
Cinquè.- El termini d’execució del contracte s’estableix en un màxim de 40 dies hàbils, 
a partir de la data de la formalització del contracte. 
 
Sisè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i als candidats, de conformitat amb 
l’article 151 de la LCSP.  
 
Setè.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Perfil del Contractant. 
 
Vuitè.-  Requerir a l’empresa IN2IN SOLUCIONS TECNOLÒGIQUES SL, per tal que en 
el termini màxim de 15 dies hàbils a l’endemà de la recepció de la notificació de 
l’adjudicació, comparegui a l’Ajuntament d’Olot per a la formalització del contracte, de 
conformitat amb l’article 153.3 de la LCSP. 
 
Novè.- PUBLICAR la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
13.12. - SUBMINISTRAMENT DE DOS SENSORS PER A MESURAR LA QUALITAT 

DE L'AIRE 
 
Núm. de referència : X2019043878     

 

Tipus de Contracte: subministrament  

Procediment Adjudicació directa  

Criteris Sense criteris  

 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar el subministrament de  dos sensors per mesurar 
la qualitat de l’aire, com es desprèn de l’informe de data 14 de novembre de 2019,  emès 



 

pel Sr. Francesc Canalias Farrés, director del Consorci de  Medi Ambient i Salut Pública 
-SIGMA-. 

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

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar el executar el 
subministrament de  dos sensors per mesurar la qualitat de l’aire: 

-Envira Sostenible 

-Bettair Cities, SL 

-Kunak Technologies 

Quart.- S’ha presentat una sola oferta subscrita per l’empresa BETTAIR CITIES, SL, la 
qual s’informa favorablement  atès que s’ajusta a l’import de la licitació. 

 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 BETTAIR CITIES, SL per un subministrament, 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 BETTAIR CITIES, SL  i atès que aquesta 
compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del 
contracte. 

Fonament jurídic 

La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP) i correspon a la modalitat de subministrament regulada a l’article 16 de la 
mateixa. 

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

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

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

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012019000512 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. Francesc Canalias Farrés, director del Consorci 
de  Medi Ambient i Salut Pública -SIGMA-.de data  14 de novembre de 2019 en el que 
es motiven les necessitats de contractar. 

Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a 
favor de l’empresa BETTAIR CITIES, SL, amb NIF núm. B67082586 ,  el contracte 
menor de subministrament de  dos sensors per mesurar la qualitat de l’aire, pel 
preu de deu mil dos-cents vuitanta-cinc euros (10.285 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en vuit mil cinc-cents euros (8.500 €) de pressupost net i 
mil set-cents vuitanta-cinc euros (1.785 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 % 
 
Tercer.- El termini de lliurament serà abans del 30 de desembre de 2019.. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 10.285 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida núm. 19.700.1721.61914  “ actuacions medi ambient”  del Pressupost 
municipal. 
 

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

200220  Despeses 19 700 1721 61914 10.285 ACTUACIONS MEDI AMBIENT 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 
CC012019000512. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa. BETTAIR CITIES, SL 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.1. - DESESTIMACIÓ RECURS DE REPOSICIÓ REFERENT A LIQUIDACIÓ 
OCUPACIÓ DEL SÒL, SUBSÒL I VOL 

 
Núm. de referència : X2019025234     
 
En relació a l’expedient IG192019000006 de , vist l’expedient administratiu i 

antecedents corresponents, el regidor delegat  d'Hisenda, proposa a la Junta de 

Govern Local, l’adopció dels següents acords: 

  

VIST el recurs de reposició presentat a l’Ajuntament d’Olot amb data 18 de juny de 

2019 formulat per ORANGE ESPAÑA, S.A.U. contra la liquidació nº 

OSL/2019/0000800067, corresponent al primer trimestre de 2018 de la taxa per 

utilització privativa i aprofitament especial sobre el sòl, subsol i vol de les vies 

públiques a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès 

general, per import de 2.242,12 € aprovada per Junta de Govern Local de data 16 

de maig de 2019 i notificada el 20 de maig de 2019. 

 

ATÈS que, en aplicació de l’art. 24.1.c) i concordants del Text Refós de la Llei 

reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 

de març, i de l’Ordenança Fiscal 3.2,  i en base a la declaració fiscal de la recurrent 



 

sobre els seus ingressos bruts en el servei de telefonia fixa en el terme municipal 

presentada a l’Ajuntament d’Olot amb data 6 de maig de 2019, l’Ajuntament d’Olot 

va procedir a girar la liquidació corresponent al primer trimestre de 2018, per l’import 

indicat, essent degudament notificada la liquidació al subjecte passiu. 

 

ATÈS que dintre del termini legal, el subjecte passiu ha presentat recurs de reposició 

contra la liquidació indicada, i en realitat indirectament contra l’Ordenança Fiscal en 

què s’empara, al·legant la vulneració de diversos preceptes i doctrines 

jurisprudencials europeus, i en concret en base als motius que tot seguit es 

resumeixen: 

 

a) La taxa en qüestió seria contrària al Dret Comunitari, que exigeix al respecte 

que la taxa només s’imposi als titulars de xarxes instal·lades al domini públic, 

, només si és necessari per garantir l’ús òptim dels recursos, i sempre que 

estigui justificada objectivament i sigui proporcionada a la finalitat prevista. 

 

b) Les conclusions de la sentència del TJUE de 12 de juliol de 2012, adreçades a 

la telefonia mòbil, també són aplicables a la telefonia fixa, de manera que 

s’impedeix l’aplicació de la taxa també a les operadores de telefonia fixa que 

no siguin titulars de les xarxes instal·lades en propietats públiques. 

 

c) L’Ajuntament hauria incomplert la seva obligació de transparència en no 

publicar el resum anual de despeses que justifiquin la imposició de la taxa i 

l’import total recaptat per aquest concepte, impedint que la recurrent 

comprovi si la taxa en qüestió és proporcionada i està justificada. 

 

ATÈS que, en relació al primer punt, cal aclarir en primer lloc que la taxa s’està 

exigint, només per telefonis fixa (no per telefonia mòbil) a qui és titular d’una xarxa 

instal·lada en el domini públic local, tal com resulta de l’informe emès per l’arquitecte 

tècnic de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament, que obra a l’expedient, i del qual se’n 

desprèn que la recurrent va sol·licitar i obtenir llicència, i ha realitzat les tasques 

corresponents, per tal d’estendre la seva pròpia xarxa de cablejat pel terme 

municipal, tant en el subsòl com en el vol, i en el primer cas col·locant els seus propis 

cables a la canalització prèviament instal·lada per una altra operadora i, quan això 

no era possible, obrint les rases necessàries en el subsòl del domini públic municipal. 

 

ATÈS que la taxa en qüestió és un dels cànons d’implantació permesa a l’art. 13 de 

la Directiva 2002/20/CE, de 7 de març de 2002 (Directiva Autorització), i no una de 

les “taxes” (en terminologia europea) regulades a l’art. 12 de la mateixa Directiva, 

per la qual cosa no li resulten exigibles els requisits que afecten a aquestes darreres, 

sinó només les que afecten als cànons de l’art. 13. 

 

ATÈS que no consta que s’incompleixi cap dels requisits propis dels cànons de l’indicat 

art. 13 de la Directiva Autorització, doncs la taxa en qüestió garanteix l’ús òptim 

d’aquests recursos (doncs serveix per regular i limitar un ús massiu i indiscriminat 

del domini públic local), respecte el principi de transparència (l’establiment de la taxa, 

que deriva directament de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, fixa amb claredat 

els seus paràmetres quantitatius i qualitatius), no causa cap discriminació (doncs 

s’aplica a tots els operadors que són titulars de xarxes instal·lades al domini públic, 



 
 
 

amb l’única distinció de Telefónica de España, que paga el mateix tribut però en 

forma de compensació prevista en una llei especial, i podent arribar a constituir una 

discriminació contra Telefónica de España el fet de no exigir a les altres operadores 

de telefonia fixa titulars de xarxes aquesta taxa), és absolutament proporcionada al 

fi previst (com ho són les taxes previstes pel mateix concepte per a tots els altres 

serveis de subministraments d’interès general previstes al mateix precepte legal), 

sense vulnerar cap principi de la Directiva Marc. 

 

ATÈS que en l’exigència de la taxa en qüestió no s’ha vulnerat cap de les especialitats 

aplicables als serveis de telecomunicacions en virtut de la legislació europea sobre la 

matèria, doncs s’exigeix a qui és titular d’una xarxa instal·lada en el domini públic 

local, és necessària per a l’ús òptim d’aquest recurs limitat i és proporcionada a la 

seva finalitat, per la qual cosa cal concloure que amb la liquidació aquí impugnada 

no s’està infringint cap legislació europea aplicable. 

 

ATÈS que, si bé és cert que les conclusions de la sentència del TJUE de 12 de juliol 

de 2012 són aplicables, no només a la telefonia mòbil, sinó també a la fixa, no és 

cert que la liquidació impugnada, ni l’Ordenança Fiscal, ni la Llei reguladora de les 

Hisendes Locals estiguin vulnerant la legislació europea sobre telecomunicacions ni 

en particular la jurisprudència sorgida del TJUE, doncs la taxa s’exigeix a qui és titular 

d’una xarxa instal·lada en el domini públic local, i la sentència indicada només excloïa 

de tributació per aquesta taxa a les operadores de telefonia mòbil (cal entendre que 

també abastaria a les de telefonia fixa) que no fossin titulars d’aquests xarxes 

instal·lades en el domini públic local, de manera que la sentència està tractant d’un 

cas absolutament diferent del que ara es planteja, i com a tal sentència no determina 

cap causa per la qual una operadora de telefonia fixa amb xarxa pròpia instal·lada 

s’hagi de veure eximida del pagament de la taxa en qüestió (que és un dels cànons 

permès per l’art. 13 de la Directiva Autorització). 

 

ATÈS que la jurisprudència espanyola aportada de contrari el que admet és que 

l’exclusió de tributació de les operadores que no siguin titulars de xarxes instal·lades 

al domini públic, establerta per a la telefonia mòbil a la sentència del TJUE indicada, 

també és extensible a les operadores de telefonia fixa en la mateixa situació, però 

en cap moment no es diu que aquesta exclusió afecti a les empreses de telefonia fixa 

que sí que siguin titulars de xarxes instal·lades al domini públic local., per la qual 

cosa la liquidació impugnada tampoc no estaria infringint cap jurisprudència 

aplicable. 

 

ATÈS que, pel que fa a la quantificació, la jurisprudència aportada per la recurrent, 

que no considera adequat el sistema de quantificació emprat a l’hora de gravar a les 

operadores de telefonia mòbil, no resulta aplicable en aquest cas, doncs aquell 

sistema de quantificació era absolutament divers de l’ara emprat, el qual ve establert 

directament per la Llei reguladora de les Hisendes Locals (recordem que en el cas de 

la telefonia mòbil, s’aplicava un sistema de quantificació basat en la lletra a) de l’art. 

24.1 de la Llei, i no en la lletra c) del mateix precepte, com en aquest cas), i que a 

més a més no està afectat de les notes de vaguetat i imprecisió que en les seves 

sentències el Tribunal Suprem atribuïa al sistema quantificació de la telefonia mòbil 

(per exemple, dades a nivell nacional extretes dels informes anuals de la Comissió 

del Mercat de les Telecomunicacions), sinó que participa del criteri de raonabilitat 

atribuïble a la taxa aplicable a totes les empreses de subministraments d’interès 

general. 



 

 

ATÈS que no és certa la manca de compliment municipal del deure de transparència 

legalment exigible, doncs el que reclama la recurrent que es publiqui resulta exigible 

per a les taxes de l’art. 12 de la Directiva Autorització, o eventualment per als cànons 

exigits en procediments d’autorització de les empreses telefòniques per operar en el 

mercat, i no per als cànons per l’aprofitament del domini públic local de l’art. 13 de 

la mateixa Directiva, de forma que en cap cas no s’hauria incomplert per l’Ajuntament 

cap obligació de publicitat i transparència legalment establerta, a més a més que un 

eventual incompliment en aquest sentit no seria atribuïble a la liquidació aquí 

impugnada. 

 

ATÈS que, en definitiva, l’Ajuntament està obligat a liquidar aquells tributs que venen 

establerts legalment, i a aplicar els sistemes de quantificació legalment determinats, 

sempre que això no suposi una infracció legal, tal com l’ha entès la jurisprudència, el 

gir de la liquidació impugnada, aplicant el sistema de quantificació de l’art. 24.1.c) 

de la Llei reguladora de les Hisendes Locals és ajustat a Dret, i procedeix la 

desestimació del recurs de reposició interposat pel subjecte passiu. 

 

ATÈS que l’òrgan competent per resoldre el recurs preceptiu de reposició previst a 

l’art. 14.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals és el mateix 

òrgan que va aprovar la liquidació impugnada. 

 

Per això, es formula la següent 

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ: 

 

DESESTIMAR el recurs de reposició formulat per ORANGE ESPAÑA, S.A.U. contra la 

liquidació nº OSL/2019/0000800067 corresponent al primer trimestre de 2018 de la 

taxa per utilització privativa i aprofitament especial sobre el sòl, subsol i vol de les 

vies públiques a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments 

d’interès general, per import de 2.242,12 €. 

 

S’aprova per unanimitat. 
 

 
14.2. - RECURS CONTRA LIQUIDACIÓ OCUPACIÓ DEL SÒL, SUBSÒL I VOL 

 
Núm. de referència : X2019025236     
 
En relació a l’expedient IG192019000007 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 

VIST el recurs de reposició presentat a l’Ajuntament d’Olot amb data 18 de juny de 

2019 formulat per ORANGE ESPAÑA, S.A.U. contra la liquidació nº 

OSL/2019/0000800066, corresponent al primer trimestre de 2019 de la taxa per 

utilització privativa i aprofitament especial sobre el sòl, subsol i vol de les vies 

públiques a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès 

general, per import de 2.657,15 € aprovada per Junta de Govern Local de data 16 

de maig de 2019 i notificada el 20 de maig de 2019. 

 



 
 
 

ATÈS que, en aplicació de l’art. 24.1.c) i concordants del Text Refós de la Llei 

reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 

de març, i de l’Ordenança Fiscal 3.2,  i en base a la declaració fiscal de la recurrent 

sobre els seus ingressos bruts en el servei de telefonia fixa en el terme municipal 

presentada a l’Ajuntament d’Olot amb data 6 de maig de 2019, l’Ajuntament d’Olot 

va procedir a girar la liquidació corresponent al primer trimestre de 2018, per l’import 

indicat, essent degudament notificada la liquidació al subjecte passiu. 

 

ATÈS que dintre del termini legal, el subjecte passiu ha presentat recurs de reposició 

contra la liquidació indicada, i en realitat indirectament contra l’Ordenança Fiscal en 

què s’empara, al·legant la vulneració de diversos preceptes i doctrines 

jurisprudencials europeus, i en concret en base als motius que tot seguit es 

resumeixen: 

 

d) La taxa en qüestió seria contrària al Dret Comunitari, que exigeix al respecte 

que la taxa només s’imposi als titulars de xarxes instal·lades al domini públic, 

, només si és necessari per garantir l’ús òptim dels recursos, i sempre que 

estigui justificada objectivament i sigui proporcionada a la finalitat prevista. 

 

e) Les conclusions de la sentència del TJUE de 12 de juliol de 2012, adreçades a 

la telefonia mòbil, també són aplicables a la telefonia fixa, de manera que 

s’impedeix l’aplicació de la taxa també a les operadores de telefonia fixa que 

no siguin titulars de les xarxes instal·lades en propietats públiques. 

 

f) L’Ajuntament hauria incomplert la seva obligació de transparència en no 

publicar el resum anual de despeses que justifiquin la imposició de la taxa i 

l’import total recaptat per aquest concepte, impedint que la recurrent 

comprovi si la taxa en qüestió és proporcionada i està justificada. 

 

ATÈS que, en relació al primer punt, cal aclarir en primer lloc que la taxa s’està 

exigint, només per telefonis fixa (no per telefonia mòbil) a qui és titular d’una xarxa 

instal·lada en el domini públic local, tal com resulta de l’informe emès per l’arquitecte 

tècnic de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament, que obra a l’expedient, i del qual se’n 

desprèn que la recurrent va sol·licitar i obtenir llicència, i ha realitzat les tasques 

corresponents, per tal d’estendre la seva pròpia xarxa de cablejat pel terme 

municipal, tant en el subsòl com en el vol, i en el primer cas col·locant els seus propis 

cables a la canalització prèviament instal·lada per una altra operadora i, quan això 

no era possible, obrint les rases necessàries en el subsòl del domini públic municipal. 

 

ATÈS que la taxa en qüestió és un dels cànons d’implantació permesa a l’art. 13 de 

la Directiva 2002/20/CE, de 7 de març de 2002 (Directiva Autorització), i no una de 

les “taxes” (en terminologia europea) regulades a l’art. 12 de la mateixa Directiva, 

per la qual cosa no li resulten exigibles els requisits que afecten a aquestes darreres, 

sinó només les que afecten als cànons de l’art. 13. 

 

ATÈS que no consta que s’incompleixi cap dels requisits propis dels cànons de l’indicat 

art. 13 de la Directiva Autorització, doncs la taxa en qüestió garanteix l’ús òptim 

d’aquests recursos (doncs serveix per regular i limitar un ús massiu i indiscriminat 

del domini públic local), respecte el principi de transparència (l’establiment de la taxa, 



 

que deriva directament de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, fixa amb claredat 

els seus paràmetres quantitatius i qualitatius), no causa cap discriminació (doncs 

s’aplica a tots els operadors que són titulars de xarxes instal·lades al domini públic, 

amb l’única distinció de Telefónica de España, que paga el mateix tribut però en 

forma de compensació prevista en una llei especial, i podent arribar a constituir una 

discriminació contra Telefónica de España el fet de no exigir a les altres operadores 

de telefonia fixa titulars de xarxes aquesta taxa), és absolutament proporcionada al 

fi previst (com ho són les taxes previstes pel mateix concepte per a tots els altres 

serveis de subministraments d’interès general previstes al mateix precepte legal), 

sense vulnerar cap principi de la Directiva Marc. 

 

ATÈS que en l’exigència de la taxa en qüestió no s’ha vulnerat cap de les especialitats 

aplicables als serveis de telecomunicacions en virtut de la legislació europea sobre la 

matèria, doncs s’exigeix a qui és titular d’una xarxa instal·lada en el domini públic 

local, és necessària per a l’ús òptim d’aquest recurs limitat i és proporcionada a la 

seva finalitat, per la qual cosa cal concloure que amb la liquidació aquí impugnada 

no s’està infringint cap legislació europea aplicable. 

 

ATÈS que, si bé és cert que les conclusions de la sentència del TJUE de 12 de juliol 

de 2012 són aplicables, no només a la telefonia mòbil, sinó també a la fixa, no és 

cert que la liquidació impugnada, ni l’Ordenança Fiscal, ni la Llei reguladora de les 

Hisendes Locals estiguin vulnerant la legislació europea sobre telecomunicacions ni 

en particular la jurisprudència sorgida del TJUE, doncs la taxa s’exigeix a qui és titular 

d’una xarxa instal·lada en el domini públic local, i la sentència indicada només excloïa 

de tributació per aquesta taxa a les operadores de telefonia mòbil (cal entendre que 

també abastaria a les de telefonia fixa) que no fossin titulars d’aquests xarxes 

instal·lades en el domini públic local, de manera que la sentència està tractant d’un 

cas absolutament diferent del que ara es planteja, i com a tal sentència no determina 

cap causa per la qual una operadora de telefonia fixa amb xarxa pròpia instal·lada 

s’hagi de veure eximida del pagament de la taxa en qüestió (que és un dels cànons 

permès per l’art. 13 de la Directiva Autorització). 

 

ATÈS que la jurisprudència espanyola aportada de contrari el que admet és que 

l’exclusió de tributació de les operadores que no siguin titulars de xarxes instal·lades 

al domini públic, establerta per a la telefonia mòbil a la sentència del TJUE indicada, 

també és extensible a les operadores de telefonia fixa en la mateixa situació, però 

en cap moment no es diu que aquesta exclusió afecti a les empreses de telefonia fixa 

que sí que siguin titulars de xarxes instal·lades al domini públic local., per la qual 

cosa la liquidació impugnada tampoc no estaria infringint cap jurisprudència 

aplicable. 

 

ATÈS que, pel que fa a la quantificació, la jurisprudència aportada per la recurrent, 

que no considera adequat el sistema de quantificació emprat a l’hora de gravar a les 

operadores de telefonia mòbil, no resulta aplicable en aquest cas, doncs aquell 

sistema de quantificació era absolutament divers de l’ara emprat, el qual ve establert 

directament per la Llei reguladora de les Hisendes Locals (recordem que en el cas de 

la telefonia mòbil, s’aplicava un sistema de quantificació basat en la lletra a) de l’art. 

24.1 de la Llei, i no en la lletra c) del mateix precepte, com en aquest cas), i que a 

més a més no està afectat de les notes de vaguetat i imprecisió que en les seves 

sentències el Tribunal Suprem atribuïa al sistema quantificació de la telefonia mòbil 

(per exemple, dades a nivell nacional extretes dels informes anuals de la Comissió 



 
 
 

del Mercat de les Telecomunicacions), sinó que participa del criteri de raonabilitat 

atribuïble a la taxa aplicable a totes les empreses de subministraments d’interès 

general. 

 

ATÈS que no és certa la manca de compliment municipal del deure de transparència 

legalment exigible, doncs el que reclama la recurrent que es publiqui resulta exigible 

per a les taxes de l’art. 12 de la Directiva Autorització, o eventualment per als cànons 

exigits en procediments d’autorització de les empreses telefòniques per operar en el 

mercat, i no per als cànons per l’aprofitament del domini públic local de l’art. 13 de 

la mateixa Directiva, de forma que en cap cas no s’hauria incomplert per l’Ajuntament 

cap obligació de publicitat i transparència legalment establerta, a més a més que un 

eventual incompliment en aquest sentit no seria atribuïble a la liquidació aquí 

impugnada. 

 

ATÈS que, en definitiva, l’Ajuntament està obligat a liquidar aquells tributs que venen 

establerts legalment, i a aplicar els sistemes de quantificació legalment determinats, 

sempre que això no suposi una infracció legal, tal com l’ha entès la jurisprudència, el 

gir de la liquidació impugnada, aplicant el sistema de quantificació de l’art. 24.1.c) 

de la Llei reguladora de les Hisendes Locals és ajustat a Dret, i procedeix la 

desestimació del recurs de reposició interposat pel subjecte passiu. 

 

ATÈS que l’òrgan competent per resoldre el recurs preceptiu de reposició previst a 

l’art. 14.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals és el mateix 

òrgan que va aprovar la liquidació impugnada. 

 

Per això, es formula la següent 

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ: 

 

DESESTIMAR el recurs de reposició formulat per ORANGE ESPAÑA, S.A.U. contra la 

liquidació nº OSL/2019/0000800066 corresponent al primer trimestre de 2019 de la 

taxa per utilització privativa i aprofitament especial sobre el sòl, subsol i vol de les 

vies públiques a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments 

d’interès general, per import de 2.657,15 €. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
14.3. - DESESTIMACIÓ RECURS DE REPOSICIÓ REFERENT A LIQUIDACIÓ TAXA 

OCUPACIÓ DOMINI PÚBLIC 
 

Núm. de referència : X2019037126     
 
 
En relació a l’expedient IG192019000010 de , vist l’expedient administratiu i 

antecedents corresponents, el regidor delegat  d'Hisenda, proposa a la Junta de 

Govern Local, l’adopció dels següents acords: 

 

 VIST el recurs de reposició presentat a l’Ajuntament d’Olot amb data 23 de setembre 

de 2019 formulat per ORANGE ESPAÑA, S.A.U. contra la liquidació nº 

OSL/2019/0000800101, corresponent al segon trimestre de 2019 de la taxa per 



 

utilització privativa i aprofitament especial sobre el sòl, subsol i vol de les vies 

públiques a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès 

general, per import de 2.865,22 € aprovada per Junta de Govern Local de data 29 

d’agost de 2019 i notificada el 30 d’agost de 2019. 

 

ATÈS que, en aplicació de l’art. 24.1.c) i concordants del Text Refós de la Llei 

reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 

de març, i de l’Ordenança Fiscal 3.2,  i en base a la declaració fiscal de la recurrent 

sobre els seus ingressos bruts en el servei de telefonia fixa en el terme municipal 

presentada a l’Ajuntament d’Olot amb data 6 de maig de 2019, l’Ajuntament d’Olot 

va procedir a girar la liquidació corresponent al primer trimestre de 2018, per l’import 

indicat, essent degudament notificada la liquidació al subjecte passiu. 

 

ATÈS que dintre del termini legal, el subjecte passiu ha presentat recurs de reposició 

contra la liquidació indicada, i en realitat indirectament contra l’Ordenança Fiscal en 

què s’empara, al·legant la vulneració de diversos preceptes i doctrines 

jurisprudencials europeus, i en concret en base als motius que tot seguit es 

resumeixen: 

 

a) La taxa en qüestió seria contrària al Dret Comunitari, que exigeix al respecte 

que la taxa només s’imposi als titulars de xarxes instal·lades al domini públic, 

, només si és necessari per garantir l’ús òptim dels recursos, i sempre que 

estigui justificada objectivament i sigui proporcionada a la finalitat prevista. 

 

b) Les conclusions de la sentència del TJUE de 12 de juliol de 2012, adreçades a 

la telefonia mòbil, també són aplicables a la telefonia fixa, de manera que 

s’impedeix l’aplicació de la taxa també a les operadores de telefonia fixa que 

no siguin titulars de les xarxes instal·lades en propietats públiques. 

 

c) L’Ajuntament hauria incomplert la seva obligació de transparència en no 

publicar el resum anual de despeses que justifiquin la imposició de la taxa i 

l’import total recaptat per aquest concepte, impedint que la recurrent 

comprovi si la taxa en qüestió és proporcionada i està justificada. 

 

ATÈS que, en relació al primer punt, cal aclarir en primer lloc que la taxa s’està 

exigint, només per telefonis fixa (no per telefonia mòbil) a qui és titular d’una xarxa 

instal·lada en el domini públic local, tal com resulta de l’informe emès per l’arquitecte 

tècnic de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament, que obra a l’expedient, i del qual se’n 

desprèn que la recurrent va sol·licitar i obtenir llicència, i ha realitzat les tasques 

corresponents, per tal d’estendre la seva pròpia xarxa de cablejat pel terme 

municipal, tant en el subsòl com en el vol, i en el primer cas col·locant els seus propis 

cables a la canalització prèviament instal·lada per una altra operadora i, quan això 

no era possible, obrint les rases necessàries en el subsòl del domini públic municipal. 

 

ATÈS que la taxa en qüestió és un dels cànons d’implantació permesa a l’art. 13 de 

la Directiva 2002/20/CE, de 7 de març de 2002 (Directiva Autorització), i no una de 

les “taxes” (en terminologia europea) regulades a l’art. 12 de la mateixa Directiva, 

per la qual cosa no li resulten exigibles els requisits que afecten a aquestes darreres, 

sinó només les que afecten als cànons de l’art. 13. 



 
 
 

 

ATÈS que no consta que s’incompleixi cap dels requisits propis dels cànons de l’indicat 

art. 13 de la Directiva Autorització, doncs la taxa en qüestió garanteix l’ús òptim 

d’aquests recursos (doncs serveix per regular i limitar un ús massiu i indiscriminat 

del domini públic local), respecte el principi de transparència (l’establiment de la taxa, 

que deriva directament de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, fixa amb claredat 

els seus paràmetres quantitatius i qualitatius), no causa cap discriminació (doncs 

s’aplica a tots els operadors que són titulars de xarxes instal·lades al domini públic, 

amb l’única distinció de Telefónica de España, que paga el mateix tribut però en 

forma de compensació prevista en una llei especial, i podent arribar a constituir una 

discriminació contra Telefónica de España el fet de no exigir a les altres operadores 

de telefonia fixa titulars de xarxes aquesta taxa), és absolutament proporcionada al 

fi previst (com ho són les taxes previstes pel mateix concepte per a tots els altres 

serveis de subministraments d’interès general previstes al mateix precepte legal), 

sense vulnerar cap principi de la Directiva Marc. 

 

ATÈS que en l’exigència de la taxa en qüestió no s’ha vulnerat cap de les especialitats 

aplicables als serveis de telecomunicacions en virtut de la legislació europea sobre la 

matèria, doncs s’exigeix a qui és titular d’una xarxa instal·lada en el domini públic 

local, és necessària per a l’ús òptim d’aquest recurs limitat i és proporcionada a la 

seva finalitat, per la qual cosa cal concloure que amb la liquidació aquí impugnada 

no s’està infringint cap legislació europea aplicable. 

 

ATÈS que, si bé és cert que les conclusions de la sentència del TJUE de 12 de juliol 

de 2012 són aplicables, no només a la telefonia mòbil, sinó també a la fixa, no és 

cert que la liquidació impugnada, ni l’Ordenança Fiscal, ni la Llei reguladora de les 

Hisendes Locals estiguin vulnerant la legislació europea sobre telecomunicacions ni 

en particular la jurisprudència sorgida del TJUE, doncs la taxa s’exigeix a qui és titular 

d’una xarxa instal·lada en el domini públic local, i la sentència indicada només excloïa 

de tributació per aquesta taxa a les operadores de telefonia mòbil (cal entendre que 

també abastaria a les de telefonia fixa) que no fossin titulars d’aquests xarxes 

instal·lades en el domini públic local, de manera que la sentència està tractant d’un 

cas absolutament diferent del que ara es planteja, i com a tal sentència no determina 

cap causa per la qual una operadora de telefonia fixa amb xarxa pròpia instal·lada 

s’hagi de veure eximida del pagament de la taxa en qüestió (que és un dels cànons 

permès per l’art. 13 de la Directiva Autorització). 

 

ATÈS que la jurisprudència espanyola aportada de contrari el que admet és que 

l’exclusió de tributació de les operadores que no siguin titulars de xarxes instal·lades 

al domini públic, establerta per a la telefonia mòbil a la sentència del TJUE indicada, 

també és extensible a les operadores de telefonia fixa en la mateixa situació, però 

en cap moment no es diu que aquesta exclusió afecti a les empreses de telefonia fixa 

que sí que siguin titulars de xarxes instal·lades al domini públic local., per la qual 

cosa la liquidació impugnada tampoc no estaria infringint cap jurisprudència 

aplicable. 

 

ATÈS que, pel que fa a la quantificació, la jurisprudència aportada per la recurrent, 

que no considera adequat el sistema de quantificació emprat a l’hora de gravar a les 

operadores de telefonia mòbil, no resulta aplicable en aquest cas, doncs aquell 

sistema de quantificació era absolutament divers de l’ara emprat, el qual ve establert 

directament per la Llei reguladora de les Hisendes Locals (recordem que en el cas de 



 

la telefonia mòbil, s’aplicava un sistema de quantificació basat en la lletra a) de l’art. 

24.1 de la Llei, i no en la lletra c) del mateix precepte, com en aquest cas), i que a 

més a més no està afectat de les notes de vaguetat i imprecisió que en les seves 

sentències el Tribunal Suprem atribuïa al sistema quantificació de la telefonia mòbil 

(per exemple, dades a nivell nacional extretes dels informes anuals de la Comissió 

del Mercat de les Telecomunicacions), sinó que participa del criteri de raonabilitat 

atribuïble a la taxa aplicable a totes les empreses de subministraments d’interès 

general. 

 

ATÈS que no és certa la manca de compliment municipal del deure de transparència 

legalment exigible, doncs el que reclama la recurrent que es publiqui resulta exigible 

per a les taxes de l’art. 12 de la Directiva Autorització, o eventualment per als cànons 

exigits en procediments d’autorització de les empreses telefòniques per operar en el 

mercat, i no per als cànons per l’aprofitament del domini públic local de l’art. 13 de 

la mateixa Directiva, de forma que en cap cas no s’hauria incomplert per l’Ajuntament 

cap obligació de publicitat i transparència legalment establerta, a més a més que un 

eventual incompliment en aquest sentit no seria atribuïble a la liquidació aquí 

impugnada. 

 

ATÈS que, en definitiva, l’Ajuntament està obligat a liquidar aquells tributs que venen 

establerts legalment, i a aplicar els sistemes de quantificació legalment determinats, 

sempre que això no suposi una infracció legal, tal com l’ha entès la jurisprudència, el 

gir de la liquidació impugnada, aplicant el sistema de quantificació de l’art. 24.1.c) 

de la Llei reguladora de les Hisendes Locals és ajustat a Dret, i procedeix la 

desestimació del recurs de reposició interposat pel subjecte passiu. 

 

ATÈS que l’òrgan competent per resoldre el recurs preceptiu de reposició previst a 

l’art. 14.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals és el mateix 

òrgan que va aprovar la liquidació impugnada. 

 

Per això, es formula la següent 

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ: 

 

DESESTIMAR el recurs de reposició formulat per ORANGE ESPAÑA, S.A.U. contra la 

liquidació nº OSL/2019/0000800101 corresponent al segon trimestre de 2019 de la 

taxa per utilització privativa i aprofitament especial sobre el sòl, subsol i vol de les 

vies públiques a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments 

d’interès general, per import de 2.865,22 €. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

15.1. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 2019 
 
Núm. de referència : X2019016783     
 
En relació a l’expedient SRE12019000001 de , vist l’expedient administratiu i 

antecedents corresponents, el regidor delegat  d'Hisenda, proposa a la Junta de 

Govern Local, l’adopció dels següents acords: 

 



 
 
 

1.- Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Girona, subvencions per a 

polítiques de foment de la participació ciutadana 2019, per un import de 3.878,51 €. 

 

2.- Agrair a la Diputació de Girona, la concessió de l’esmentada subvenció. 

 

3.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual 

donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als 

efectes de fiscalització. 

 

4.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 

tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de la 

Seguretat Social. 

 

5.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari vinculat 

amb l’expedient. 

 

S’aprova per unanimitat. 
 

15.2. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PER A ACTIVITATS CULTURALS 
RELACIONADES AMB LA CULTURA POPULAR I TRADICIONAL I AMB 

L'ASSOCIACIONISME 
 

Núm. de referència : X2019022882     
 
 
En relació a l’expedient SFE12019000001 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
  
1.- Acceptar la subvenció atorgada per la GENERALITAT DE CATALUNYA, activitats 
culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i amb l’associacionisme, per 
un import de 5.500,00 €. 
 
2.- Agrair a la GENERALITAT DE CATLAUNYA, la concessió de l’esmentada subvenció. 
 
3.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual 
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als 
efectes de fiscalització. 
 
4.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de la 
Seguretat Social. 
 
5.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari vinculat 
amb l’expedient.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

16.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 



 

 
Núm. de referència : X2019045224     
 
En relació a l’expedient CPG22019000111 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. 19/039 per un import de 
91.113,06 euros. 
 

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

200240  Despeses 99999 91113.06 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

S’aprova per unanimitat. 
 

 
17.1. - APROVAR MODEL FINANCER DE LA GESTIÓ DEL SUBMINISTRAMENT 

DE L'AIGUA POTABLE A OLOT (EXERCICI 2020) 
 
Núm. de referència : X2019044902     
 
En relació a l’expedient CPG62019000014 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: 
 
Una vegada valorada la proposta del model financer presentat per l’empresa SOREA, 
SA, concessionària del servei de subministrament d’aigua potable a la ciutat d’Olot, pel 
que fa a l’exercici 2020 i acordats els valors econòmics dels diferents paràmetres: 
metres cúbics facturats, ingressos totals previstos, retribució en favor de l’empresa, 
cànon a favor de l’Ajuntament i costos financers de les inversions realitzades, es 
proposa: 
 
Aprovar el model financer de la gestió del subministrament de l’aigua potable a Olot 
(exercici 2020). 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
18. - PERSONAL.-APROVAR LES BASES PER GAUDIR D'UNA BORSA D'HORES 
A COMPENSAR EN EL MOMENT DE LA JUBILACIÓ PER PART DEL PERSONAL 

DE L'AJUNTAMENT I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS QUE REUNEIXIN 
ELS REQUISITS. 

 
La Junta de Govern Local acorda deixar aquest punt sobre la taula. 
 

19.1. - CONCEDIR LLICÈNCIA D'OBRES PER A REFORMA I AMPLIACIÓ 
D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES A L'AVINGUDA DEL MORROT, 

93 
 
Núm. de referència : X2019013466 

 



 
 
 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per REFORMA I AMPLIACIÓ 
D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, al : AV DEL MORROT N.93 , del 
municipi d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32019000039   
Situació: AV DEL MORROT N.0093  
                 
UTM: : 7513920 
 

1.- En data 4/4/2019, **** amb DNI: ****, representada per ****, presenta projecte 
d’obres majors per REFORMA I AMPLIACIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE 
MITGERES, amb situació al carrer AV DEL MORROT N.93 , d’Olot, d’acord amb el 

projecte redactat per **** 
 
2.- En data 12/11/2019 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.  
 
 
FONAMENT DE DRET 
 
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per 
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny de 
2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de setembre 
de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la Generalitat de 
data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on es situa 
l’edificació existent de sòl. URBÀ CONSOLIDAT, Zona suburbana d’intensitat 3 (clau 
11.3) 
 
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, 
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres. 
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme. 
 
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local, 
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, 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 
(OMA32019000039), per REFORMA I AMPLIACIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR 
ENTRE MITGERES, amb situació al AV DEL MORROT N.93 , del municipi d’Olot, 
d’acord amb el projecte redactat per **** 
 
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 autoliquidació/ns que es detalla/en 
seguidament: CRA2019600086     
 
 
Liquidació de Drets i Garanties: 

 
Drets 

 
Per: 
Un pressupost de: 89212.41 euros  
   
1 Tanca provisional 
 

Base liquidable 
(3) 

Drets % 
bonifica
ció 

Drets definitius Taxes Total Drets 

89212.41 2944.01 0 2944.01 317.85 3261.86 

 
Garanties: 

       
   Garantia per reposició de paviments  300.00 euros 
       

Total Liquidació Euros 

Per Drets 3261.86 

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. 
 
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. 
 
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o que 
afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de 
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les 
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació 
vigent. 
 
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les 
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà 



 

l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les 
prestacions de la Seguretat Social. 
 
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la corresponent 
llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals que causi. 
 
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li 
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En cas 
d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les sancions 
que corresponguin. 
 
Condicions particulars 
 
1. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: Document signat per contractista o 
contractistes assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra, així com documentació 
que acrediti la seva condició de contractista.  
 
2. 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 corresponent projecte 
executiu i el programa de control de qualitat. El projecte executiu haurà d’estar visat pel 
col·legi d’arquitectes en aplicació del Reial Decret 1000/2010, sobre visat col·legial 
obligatori.  

3. Caldrà senyalitzar l’ocupació de via pública amb un disc de perill per obres, un de 
perill per calçada estreta i un de limitació de la velocitat a 20 km/h. També amb llums 
vermells encesos durant la nit. Cal garantir un pas per a vianants de 0,90 m d’amplada 
mínima a la vorera d’1,50 m. No es permet la ocupació de la via pública en el costat 
oposat del carrer atès que és parada del transport públic.  

4. S’imposa una fiança de 300,00 € per garantir la neteja i/o reposició de paviments de 
la via pública que puguin afectar-se per l’execució de l’obra, especialment pels treballs 
de moviment i transport de terres o runes previstos. 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.  

5. 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.  

6. 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’Ofici 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 d’obra nova, 4) 
Fotografia/es de la/les façana/es (10x15), 5) fotocòpia DNI del titular i 6) Fotocòpia de 
les escriptures de propietat de la finca, (si cal). Tota la documentació es pot adjuntar en 
format digital, o enviar-ho a cadastre@olot.cat.  

 

S’aprova per unanimitat. 
 

 
20.1. - PROPOSANT APROVAR L'ADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 

ENTRE L'AJUNTAMENT D'OLOT I DIPSALUT, PER A L'EXECUCIÓ DE 
PROGRAMES DE SALUT PÚBLICA DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE DIPSALUT, 

PER A L'ANY 2019 
 

Núm. de referència : X2019001376     
 
En data 20 de desembre de 2012 l’ajuntament d’Olot i el Dipsalut van aprovar el conveni 
per executar els programes de salut pública del Catàleg de serveis de Dipsalut, pel 
període 2013-2016. 
 
En data 7 de febrer de 2017 el Consell Rector del Dipsalut va aprovar un nou conveni 
de col·laboració, per poder continuar executant els programes. I la Junta de Govern 
Local de l’ajuntament d’Olot va aprovar-lo en data 20 de maig de 2017. El conveni es 
preveia pel període 2017-2020. 
 
En data 17 de gener de 2019 la Junta de Govern Local de l’ajuntament d’Olot va acordar 
sol·licitar els programes de salut pública del Catàleg de Serveis de Dipsalut, que han de 
formar part, entre d’altres, de l’addenda del conveni per a l’any 2019, corresponents al 
Pt01, Pt02, Pt04, Pt05, Pt06 i Pt09. 
 
En data 11 de juny de 2019 la Comissió tècnica de seguiment del conveni va establir el 
Pla anual d’actuacions de l’ajuntament d’Olot, per l’any 2019. 
 
En data 11 de novembre de 2019 la presidenta de Dipsalut ha acordat aprovar l’addenda 
al conveni, per un pressupost total de 81.461,00€ i un import sol·licitat per l’ajuntament 
d’Olot de 50.245,00€. 
 
L’acord novè de l’addenda preveu la possibilitat d’un pagament previ en concepte de 
bestreta, un cop s’hagi notificat la resolució de concessió, i prèvia sol·licitud del 
beneficiari. Aquesta bestreta és del 70% de l’import de subvenció.  
 
En relació a l’expedient SICO2019000001, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’addenda al Conveni de col·laboració entre l’ajuntament d’Olot i el 
Dipsalut, per a executar programes de Salut pública del Catàleg de serveis de Dipsalut, 
que incorpora el Pla d’actuació anual de l’any 2019 i que estipula l’aportació de Dipsalut 
en 50.245,00€. 
 



 

Segon.- Sol·licitar un pagament previ en concepte de bestreta, corresponent al 70% de 
l’import de la subvenció. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

21.1. - SOL·LICITUT D'UN AJUT ECONÒMIC AL CONSEJO SUPERIOR DE 
DEPORTES PER A FINANÇAR LES OBRES DE IMPLANTACIÓ DE GESPA 

ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL DEL PLA DE DALT. 
 
Núm. de referència : X2019045186     
 
En relació a l’expedient SES12019000005 de sol·licitud d’una subvenció al Consejo 
Superior de Deportes per a finançar les obres d’implantació d’un paviment de gespa 
artificial al camp de futbol del Pla de Dalt, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Presentar el projecte d’implantació d’un paviment de gespa artificial al camp de 
futbol del Pla de Dalt a la convocatòria de subvencions de: 
 
Organisme CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES  
Programa: Ayudas a las corporaciones locales en el año 2019 para la 

ejecución de infraestructuras deportivas y dotación de 
equipamientos deportivos para campos de futbol. 

Referència BOE 279 de 20/11/2019 
Núm disposició 49962 

 
 
Segon.-  Sol·licitar una subvenció de: cinquanta-mil euros (50.000,00€). 
 
Tercer.- En cas que s’atengui per part del Consejo Superior de Deportes (CSD) la petició 
de la subvenció sol·licitada, l’Ajuntament d’Olot facilitarà l’ús per part de la Federación 
Española de Futbol del camp de futbol del Pla de Dalt, sempre i quan existeixin 
necessitats esportives acreditades pel CSD.   
 
Quart.- Declarar al Consejo Superior de Deportes del següent: 
 
a) Que el camp de futbol del Pla de Dalt és de titularitat municipal.  
b) Que el cost de manteniment de les tasques descrites en el Pla de Manteniment de 

les obres estan contemplades en la partida 2019 330 342 212000.- Conservació 
Instal·lacions IEMs. 

c) Que l’Ajuntament d’Olot no es troba en cap de les circumstàncies d’exclusió de les 
senyalades en l’Artícle 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 

d) Que l’Ajuntament d’Olot es compromet al compliment de les obligacions establertes 
en l’artícle 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

e) Que l’ajuntament d’Olot Declara responsablement que de conformitat amb l’artícle 
24.6 del Reglament de la Llei General de Subvencions, compleix ambles seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 



 
 
 

f) Que l’Ajuntament d’Olot no es troba immers en cap de les causes que l’inhabilitin 
per al cobrament de pagaments anticipats. 

 
Cinquè.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
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 tres quarts menys cinc 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 

 
 


