ACTA NÚM. 44
JUNTA DE GOVERN LOCAL
14 DE NOVEMBRE DE 2019

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 14 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, Aniol Sellabona i Aguilera i Gemma
Canalias i Rafel.
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
Actua com a secretària, la Secretària General , Sra. M. Glòria Gou Clavera

1. - ACTA.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Essent l'hora assenyalada - les vuit del matí- l'Alcalde declara obert l'acte i del seu ordre,
la Secretària llegeix l'acta de la sessió anterior, que s'aprova per unanimitat.

2. - DESPATX OFICIAL
L’alcalde dona compte dels actes i reunions que ha mantingut des de la darrera Junta
de Govern, celebrada el dia 7 de novembre :
-

el mateix dia 7 de novembre, juntament amb el regidor Estanis Vayreda varen
tenir una trobada a Olot, amb la Sra. ANNA ERRA i BET PIELLA, alcaldessa i
regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Vic, respectivament. I al
vespre, va assistir a la xerrada que va pronunciar MÀRIUS SERRA, sobre el seu
llibre que porta per títol “Quiet”, que va tenir lloc a la Biblioteca Marià Vayreda.

-

El dia 8 de novembre va assistir a la reunió de la Junta del Sigma i juntament
amb la regidora Mariona Camps, varen presenciar la lliçó inaugural de l’escola

d’Art, que es va celebrar al Teatre Principal.I a la tarda va assistir a la presentació
dels premis “Salvador Reixach” que va tenir lloc a l’Orfeó.
-

El dia 9 de novembre va assistir a la inauguració del nou centre de fisioteràpia,
osteopatia i rehabilitació : FISIOS MIG de Pau Flores i Joan Mangas, ubicat a la
Plaça del Mig; va dinar amb els membres del Club Ciclista Olot, i va visitar les
diferents instal.lacions efímeres que conformaven el festival Lluèrnia.

-

El dia 10 de novembre, va presenciar el partit de futbol entre la UE Olot i el Prat
i al vespre va seguir els resultats de la jornada electoral des de l’Ajuntament.

-

El dia 12 de novembre, es va desplaçar a Barcelona per participar en una jornada
sobre cultura, organitzada per la Diputació de Barcelona, que va tenir lloc al
Centre de Cultura Contemporània i al vespre va assistir a les reunions del
Patronat i del Consell Territorial i Social de l’Hospital d’Olot i Comarcal de la
Garrotxa.

-

I finalment ahir 13 de novembre va tornar a Barcelona per continuar participant
de l’esmentada jornada sobre cultura.

-

El dia 1 de novembre, festivitat de Tots Sants, va assistir a l’Ofrena als olotins
difunts que com cada any, va tenir lloc a l’entrada del recinte del Cementiri
municipal.

-

El dia 4 de novembre, va ser present a la reunió de Taula Mixta de Planificació,
que va tenir lloc a la sala Gussinyé. En aquesta reunió hi van participar diferents
tècnics d’Ensenyament així com el seu director territorial, Marti Fonalleras.

-

El dia 5 de novembre, d’una banda va anar a donar la benvinguda als assistents
a la Jornada sobre Diversitat funcional amb tècnics municipals que va tenir lloc
a la sala d’actes de l’Arxiu municipal i de l’altra, va assistir a l’acte d’inauguració
del festival Lluèrnia que va tenir lloc a l’antic solar de can Sau.

-

I el dia 6 de novembre, es va desplaçar a Banyoles per entrevistar-se amb el Sr.
MIQUEL CUENCA, regidor de Cultura de l’Ajuntament. I a la tarda, va assistir a
la xerrada de l’arquitecte Arnau Vergés sobre “L’Eixample Malagrida”,
organitzada per Acuga, que va tenir lloc a la sala d’actes de Dinàmig.

3. - DISPOSICIONS.- ASSABENTATS DE LES DISPOSICIONS PUBLICADES EN
ELS BUTLLETINS OFICIALS
Tot seguit la Secretària dóna compte a la Junta de Govern dels edictes i anuncis de
l'Ajuntament d'Olot apareguts als Butlletins Oficials BOE, BOP i DOGC, de de la darrera
sessió. I se n'acorda l'assabentat.

4.1. - APROVACIÓ CONVENI DE COL-LABORACIÓ ENTRE DEPT. INTERIOR,
CASG I AJUNTAMENT OLOT PER APLICACIÓ MESURES MENORS DENUNCIATS
PER CONSUM O TINENÇA DE DROGUES
Núm. de referència

: X2019043609

Atès que el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa està interessat a oferir a les persones
menors d’edat residents i infractores als municipis de la comarca de la Garrotxa que
hagin estat denunciades per consum o tinença de drogues a la via pública la possibilitat
d’optar per una mesura educativa com a alternativa a la sanció econòmica amb la
finalitat d’evitar o disminuir riscos personals associats a aquestes conductes.
Atès que en aquest marc, el Departament d’Interior, el Consorci d’Acció Social de la
Garrotxa i l’Ajuntament d’Olot acorden col·laborar de posar en marxa un programa
educatiu adreçat a les persones menors d’edat residents i infractores en els municipis
de la comarca de la Garrotxa que hagin estat denunciades per una infracció relativa al
consum o tinença de drogues a la via pública.
En relació a l’expedient CON12019000001, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya, el Consorci d’Acció Social i l’Ajuntament d’Olot per a l’aplicació
de mesures alternatives a persones menors d’edat denunciades per consum o tinença
de drogues.
Segon.- Facultar l’Alcalde per a la signatura de la documentació necessària.
S’aprova per unanimitat.
5.1. - APROVAR CONVENI DE LA COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT
D'OLOT I SOREA PER LA DOTACIÓ D'UN FONS DE SOLIDARITAT AL MUNICIPI
D’OLOT.
Núm. de referència

: X2019043055

Vist que la crisi econòmica ha empitjorat les condicions de moltes persones que viuen
al llindar de la pobresa i ha fet que, per a molta gent, els serveis d’electricitat, gas o
aigua s’hagin convertit en una despesa difícil o impossible d’afrontar, donant lloc al que
s’ha convingut en denominar pobresa energètica.
Atenent que és innegable que hi ha situacions d’impagament d’una factura que són un
indici rellevant per considerar que una persona es troba en situació econòmica
desfavorable i, en aquest sentit, les empreses subministradores són una peça important
per detectar nous casos o per evitar la cronificació dels existents.
Vist que l’Ajuntament d’Olot és sensible a la realitat descrita anteriorment, i conjuntament
amb Sorea ha vingut treballant per trobar solucions als problemes dels ciutadans
derivats del pagament de la factura de l’aigua, en el benentès que aquest és un bé
imprescindible per a la vida de les persones.

Vist que, en aquesta línia, l’Ajuntament d’Olot i Sorea, amb la voluntat compartida de fer
un pas més en el seu compromís de trobar solucions a les situacions de pobresa
energètica, i poder garantir el servei d’aigua a totes aquelles persones i famílies que es
trobin en una situació de vulnerabilitat econòmica i/o en risc d’exclusió residencial, han
decidit formalitzar:
•

•

Protocol, en el que es regulin les actuacions a dur a terme davant de les anteriors
situacions de pobresa energètica, que provoquen la impossibilitat d’atendre, dins
el termini previst, les factures per al consum d’aigua, i evitar que es portin a terme
talls de subministrament.
Conveni de la col·laboració per la dotació d’un Fons de Solidaritat.

Vist que es va aprovar Protocol Regulador de mesures contra la pobresa energètica i la
vulnerabilitat econòmica entre l’Ajuntament d’Olot i SOREA, SAU i Conveni de la
col·laboració per la creació d’un Fons de Solidaritat, mitjançant acord de Junta de
Govern Local de data 3 de desembre de 2015.
En relació a l’expedient HA012019000009, 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.- Aprovar Conveni de col·laboració entre SOREA i l’Ajuntament d’Olot per la
dotació d’un fons de solidaritat, en el mateix sentit que el subscrit en data de 30 de
novembre de 2015, amb la voluntat compartida de seguir treballant amb el compromís
de trobar solucions a les situacions de pobresa energètica, i poder garantir el servei
d’aigua a totes aquelles persones i famílies que es trobin en una situació de vulnerabilitat
econòmica i/o en risc d’exclusió residencial.
SEGON.- Aprovar mantenir el Fons de Solidaritat de 5.000,00€, dels quals SOREA en
dotarà 2.500 Euros anualment a fons perdut, i la mateixa quantitat vindrà anualment
dotada per l’Ajuntament d’Olot.
L’ajuda que ofereixen SOREA i l’Ajuntament d’Olot està dirigida a les famílies amb greus
dificultats econòmiques, facilitant doncs el dret d’accés a l’aigua potable a les persones
i famílies més desfavorides.
Aquest Fons de Solidaritat es destinarà a contribuir a la liquidació total o parcial del
deute corresponent a la factura del servei municipal d’aigua, d’aquelles unitats familiars
que estiguin en situació de precarietat i vulnerabilitat econòmica acreditada pels Serveis
socials de l’Ajuntament.
TERCER.- Que es procedeixi a càrrec de la partida pressupostària:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 19600 231 480033

Import
2500

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
TRANSF. AJUTS SOCIALS DIVERSOS 143 999 999 099 999 999

QUART.- Facultar a l’Alcalde per signar tota la documentació necessària
S’aprova per unanimitat.

6.1. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS
Núm. de referència

: X2019005741

En relació a l’expedient SIC22019000009 de , vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concessió directa, a l’ entitat ASSOCIACIÓ
GARROTXA CULTURAL amb NIF: G5522189-9 per un import de 2000 euros, amb
càrrec a la partida 19.100.912.480026 “TRANSFERÈNCIES ALCALDIA”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà
sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
Tipus
Partida
200220
%transferencies%
Despeses 19100 912 480026

Import
2000

Descripció
TRANSFERENCIES ALCALDIA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
400 30
70
65
053 008

S’aprova per unanimitat.
6.2. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS
Núm. de referència

: X2019005745

En relació a l’expedient SIC22019000010 – Associació Premi Eva Toldrà d’Il·lustraciói vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat de
Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de concessió directa, a l’ entitat ASSOCIACIÓ
PREMI EVA TOLDRÀ D'IL·LUSTRACIÓ amb NIF: G5533315-7 per un import de 2000
euros, amb càrrec a la partida 19.100.912.480026 “Transferències Alcaldia”.

2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà
sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència

Tipus
Partida
Despeses 19100 912 480026

Import
2000

Descripció
TRANSFERENCIES ALCALDIA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
400 030 070 065 053 008

S’aprova per unanimitat.
6.3. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS
Núm. de referència

: X2019006400

En relació a l’expedient SIC22019000014 - Associació Rapsòdia Veus Literàries, vist
l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura,
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de concessió directa, a l’ entitat ASSOCIACIO
RAPSODIA, VEUS LITERARIES amb NIF: G1789569-9 per un import de 2600 euros,
amb càrrec a la partida 19.100.912.480026 “Transferències Alcaldia”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà
sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament

d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència

Tipus
Partida
Despeses 19100 912 480026

Import
2600

Descripció
TRANSFERENCIES ALCALDIA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
400 030 070 065 053 008

S’aprova per unanimitat.
6.4. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS
Núm. de referència

: X2019007080

En relació a l’expedient SIC22019000027 – Associació Cultural Binari , vist l’expedient
administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de concessió directa, a l’ entitat ASSOCIACIO
CULTURAL BINARI amb NIF: G5516193-9 per un import de 1000 euros, amb càrrec a
la partida 19.100.912.480026 “Transferències Alcaldia”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà
sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 19100 912 480026

Import
1000

Descripció
TRANSFERENCIES ALCALDIA

S’aprova per unanimitat.
6.5. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS
Núm. de referència

: X2019007085

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
400 030 070 065 053 008

En relació a l’expedient SIC22019000028 - Col·lectiu Hybris, vist l’expedient
administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concessió directa, a l’ entitat COL·LECTIU
HYBRIS amb NIF: G5525887-5 per un import de 1600 euros, amb càrrec a la partida
19.100.912.480026 “TRANSFERÈNCIES ALCALDIA”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà
sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència

Tipus
Partida
Despeses 19100 912 480026

Import
1600

Descripció
TRANSFERENCIES ALCALDIA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
400 030 085 065 004 008

S’aprova per unanimitat.
7.1. - EXPEDIENT D'ELIMINACIÓ DE DOCUMENTACIÓ MUNICIPAL
Núm. de referència

: X2019041054

L’Arxiu Municipal d’Olot té la responsabilitat d’avaluar la documentació que produeix i
recull l’Ajuntament en l’exercici de les seves funcions i de disposar, seguint la normativa
i el procediment establert per la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental
(CNAATD), quins documents cal conservar i quins es poden eliminar.
En relació a l’expedient AX062019000001 de proposta d’eliminació de documentació
municipal, vist l’expedient administratiu i l’informe tècnic de l’arxivera, l'Alcalde proposa
a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- L’eliminació de la següent documentació:
Documentació: Comunicats de la policia municipal.
TAD/TAAD: 34.

Denominació CNAATD: Documents de control i informació de l’activitat
diària desenvolupada per la Guàrdia Urbana en la via pública.
Resolució CNAATD: Destrucció total, sempre que la informació bàsica
hagi estat recollida en memòries, estadístiques o altres documents
recapitulatius. Eliminació al cap de 2 anys de l’elaboració del document
recapitulatiu.
Dates extremes: 2009.
Volum: 13 unitats d’instal·lació, 1,75 metres lineals.
Documentació: Ajuda per estudis de fills del personal de l’Ajuntament.
TAD/TAAD: 109.
Denominació CNAATD: Expedients d’ajuts socials al personal al servei
de l’Administració pública.
Resolució CNAATD: Destrucció total en un termini de 6 anys des de la
remissió del compte general a la Sindicatura de Comptes.
Dates extremes: 2008 - 2011.
Volum: 2 unitats d’instal·lació, 0,27 metres lineals.
Documentació: Baixes i altes per incapacitat temporal (ILT).
TAD/TAAD: 18.
Denominació CNAATD: Baixa i alta per incapacitat laboral transitòria
(ILT).
Resolució CNAATD: Destrucció total en el termini de 5 anys des de la
finalització de la situació d’ILT.
Dates extremes: 2011 – 2013.
Volum: 2,5 unitats d’instal·lació, 0,33 metres lineals.

Documentació: Dietes i quilòmetres.
TAD/TAAD: 249.
Denominació CNAATD: Indemnitzacions per raons de serveis.
Resolució CNAATD: Destrucció total en el termini de 5 anys.
Dates extremes: 2006 – 2013.
Volum: 7 unitats d’instal·lació, 0.94 metres lineals.
Documentació: Permisos i vacances.
TAD/TAAD: 8, 9.
Denominació CNAATD: Sol·licitud de llicència o permís del personal al
servei de l’Administració pública (TAD 8), Comunicats de vacances del
personal al servei de l’Administració (TAD 9).
Resolució CNAATD: Destrucció total un cop s’hagin complert els terminis
legals per a cada tipus de llicència o permís (TAD 8); destrucció total en
un termini d’1 any des de l’acabament de l’any natural en que s’han produït
(TAD 9).
Dates extremes: 2016.
Volum: 1 unitat d’instal·lació, 0,135 metres lineals.
Documentació: Manaments de pagament de l’Institut Municipal de
Promoció de la Ciutat (IMPC).

TAD/TAAD: 38.
Denominació CNAATD: Manaments de pagament.
Resolució CNAATD: Destrucció total en un termini de 6 anys des de la
data de remissió a l’òrgan o òrgans de control extern.
Dates extremes: 1996 - 2004.
Volum: 30 unitats d’instal·lació, 4,05 metres lineals.
Documentació: Manaments d’ingrés de l’Institut Municipal de Promoció
de la Ciutat (IMPC).
TAD/TAAD: 39.
Denominació CNAATD: Manaments d’ingrés.
Resolució CNAATD: Destrucció total en un termini de 6 anys des de la
data de remissió a l’òrgan o òrgans de control extern.
Dates extremes: 1996 – 2004.
Volum: 7,70 unitats d’instal·lació, 1,04 metres lineals.
Documentació: Manaments de pagament del Patronat Municipal de
Foment i d’Activitats Econòmiques (PMFAE).
TAD/TAAD: 38.
Denominació CNAATD: Manaments de pagament.
Resolució CNAATD: Destrucció total en un termini de 6 anys des de la
data de remissió a l’òrgan o òrgans de control extern.
Dates extremes: 1987 - 1996.
Volum: 8,59 unitats d’instal·lació, 1,16 metres lineals.
Documentació: Manaments d’ingrés del Patronat Municipal de Foment i
d’Activitats Econòmiques (PMFAE).
TAD/TAAD: 39.
Denominació CNAATD: Manaments d’ingrés.
Resolució CNAATD: Destrucció total en un termini de 6 anys des de la
data de remissió a l’òrgan o òrgans de control extern.
Dates extremes: 1994 – 1996.
Volum: 1 unitat d’instal·lació, 0,135 metres lineals.
Documentació: Manaments de pagament del Patronat de Turisme i
Activitat Econòmica (PTAE).
TAD/TAAD: 38.
Denominació CNAATD: Manaments de pagament.
Resolució CNAATD: Destrucció total en un termini de 6 anys des de la
data de remissió a l’òrgan o òrgans de control extern.
Dates extremes: 1991 - 1993.
Volum: 4,81 unitats d’instal·lació, 0,65 metres lineals.
Documentació: Manaments d’ingrés del Patronat de Turisme i Activitat
Econòmica (PTAE).
TAD/TAAD: 39.
Denominació CNAATD: Manaments d’ingrés.
Resolució CNAATD: Destrucció total en un termini de 6 anys des de la
data de remissió a l’òrgan o òrgans de control extern.

Dates extremes: 1991 – 1993.
Volum: 1 unitat d’instal·lació, 0,135 metres lineals.
Documentació: Manaments de pagament de la Fundació Pública
d’Escoles Municipals de Belles Arts (FPEMBA).
TAD/TAAD: 38.
Denominació CNAATD: Manaments de pagament.
Resolució CNAATD: Destrucció total en un termini de 6 anys des de la
data de remissió a l’òrgan o òrgans de control extern.
Dates extremes: 1986 - 1992.
Volum: 6,59 unitats d’instal·lació, 0,89 metres lineals.
Documentació: Manaments d’ingrés de la Fundació Pública d’Escoles
Municipals de Belles Arts (FPEMBA).
TAD/TAAD: 39.
Denominació CNAATD: Manaments d’ingrés.
Resolució CNAATD: Destrucció total en un termini de 6 anys des de la
data de remissió a l’òrgan o òrgans de control extern.
Dates extremes: 1991 – 1992.
Volum: 1 unitat d’instal·lació, 0,135 metres lineals.
Documentació: Manaments de pagament de la Fundació Pública Teatre
Municipal (FPTM).
TAD/TAAD: 38.
Denominació CNAATD: Manaments de pagament.
Resolució CNAATD: Destrucció total en un termini de 6 anys des de la
data de remissió a l’òrgan o òrgans de control extern.
Dates extremes: 1984 - 1995.
Volum: 16,74 unitats d’instal·lació, 2,26 metres lineals.
Documentació: Manaments d’ingrés de la Fundació Pública d’Escoles
Municipals de Belles Arts (FPEMBA).
TAD/TAAD: 39.
Denominació CNAATD: Manaments d’ingrés.
Resolució CNAATD: Destrucció total en un termini de 6 anys des de la
data de remissió a l’òrgan o òrgans de control extern.
Dates extremes: 1985 – 1996.
Volum: 1,62 unitats d’instal·lació, 0,22 metres lineals.
Documentació: Manaments de pagament de l’Institut Municipal
d’Educació (IME).
TAD/TAAD: 38.
Denominació CNAATD: Manaments de pagament.
Resolució CNAATD: Destrucció total en un termini de 6 anys des de la
data de remissió a l’òrgan o òrgans de control extern.
Dates extremes: 1992 - 2004.
Volum: 29,11 unitats d’instal·lació, 3,93 metres lineals.

Documentació: Manaments d’ingrés de l’Institut Municipal d’Educació
(IME).
TAD/TAAD: 39.
Denominació CNAATD: Manaments d’ingrés.
Resolució CNAATD: Destrucció total en un termini de 6 anys des de la
data de remissió a l’òrgan o òrgans de control extern.
Dates extremes: 1993 – 2004.
Volum: 14,51 unitats d’instal·lació, 1,96 metres lineals.
Documentació: Manaments de pagament de l’Institut de Cultura d’Olot
(ICO).
TAD/TAAD: 38.
Denominació CNAATD: Manaments de pagament.
Resolució CNAATD: Destrucció total en un termini de 6 anys des de la
data de remissió a l’òrgan o òrgans de control extern.
Dates extremes: 2001 - 2004.
Volum: 11,18 unitats d’instal·lació, 1,51 metres lineals.
Documentació: Manaments d’ingrés de l’Institut de Cultura d’Olot (ICO).
TAD/TAAD: 39.
Denominació CNAATD: Manaments d’ingrés.
Resolució CNAATD: Destrucció total en un termini de 6 anys des de la
data de remissió a l’òrgan o òrgans de control extern.
Dates extremes: 2002 – 2004.
Volum: 3,85 unitats d’instal·lació, 0,52 metres lineals.
Documentació: Manaments de pagament del Patronat Municipal
d’Esports (PME).
TAD/TAAD: 38.
Denominació CNAATD: Manaments de pagament.
Resolució CNAATD: Destrucció total en un termini de 6 anys des de la
data de remissió a l’òrgan o òrgans de control extern.
Dates extremes: 1984 - 2004.
Volum: 5,85 unitats d’instal·lació, 0,79 metres lineals.
Documentació: Manaments d’ingrés del Patronat Municipal d’Esports
(PME).
TAD/TAAD: 39.
Denominació CNAATD: Manaments d’ingrés.
Resolució CNAATD: Destrucció total en un termini de 6 anys des de la
data de remissió a l’òrgan o òrgans de control extern.
Dates extremes: 1984 – 2004.
Volum: 3,77 unitats d’instal·lació, 0,51 metres lineals.
Documentació: Biblioteca auxiliar.
Volum: 42 unitats d’instal·lació, 5,67 metres lineals.
Documentació: Documentació auxiliar de Gerència.
Dates extremes: 1999 – 2019.

Volum: 30 unitats d’instal·lació, 13,5 metres lineals.
Documentació: Documentació auxiliar de gestió tributària.
Dates extremes: 2009 – 2010.
Volum: 10 unitats d’instal·lació, 4,05 metres lineals.
Documentació: Documentació auxiliar de contractació.
Dates extremes: 1995 – 2012.
Volum: 40 unitats d’instal·lació, 5,4 metres lineals.
Segon.- Facultar l’Arxiu Municipal perquè procedeixi a l’eliminació de la documentació
esmentada segons la normativa i el procediment establert.
Tercer.- Facultar l’Arxiu Municipal perquè procedeixi a l’assentament de la
documentació eliminada en el Registre d’eliminació de l’Arxiu Municipal d’Olot i perquè
actualitzi aquest registre en el Portal de Transparència de l’Ajuntament d’Olot.
S’aprova per unanimitat.
8.1. - CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT D’OLOT I MARIA NÚRIA DANÉS FONT
PER A LA DONACIÓ I CESSIÓ DELS DRETS D’EXPLOTACIÓ DEL FONS JOSEP
DANÉS TORRAS.
Núm. de referència

: X2019042649

L’Ajuntament d’Olot és coneixedor del valor cultural del “Fons Josep Danés Torras”,
propietat de Maria Núria Danés Font, filla de Josep 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 AX032019000007 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 Josep 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 Josep Danés Torras”.
S’aprova per unanimitat.

9.1. - 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
La Junta de Govern Local acorda deixar aquest punt sobre la taula.
10.1. - APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
BLANES I l’AJUNTAMENT D’OLOT PER A LA IMPARTICIÓ DE LA FORMACIÓ
PREVISTA EL EN EL MARC DEL PROGRAMA 30 PLUS, REGULAT PER L’ORDRE
TSF/132/2018, de 30 DE JULIOL.
Núm. de referència

: X2019042965

L’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, estableix les bases reguladores per a per a la
concessió de subvencions per a la realització del Programa 30 Plus per a la inserció de
persones desocupades de 30 i més anys, i la Resolució TSF/3060/2018, de 17 de
desembre per la qual s’obre la convocatòria anticipada per a l’any 2019 per a la
concessió de subvencions a les entitats promotores.
Aquest Programa té com a finalitat la realització de projectes que desenvolupin
actuacions ocupacionals per afavorir la inserció laboral de persones de 30 anys i més,
preferentment d’entre 30 i 45 anys i baix nivell formatiu, en situació d’atur, proporcionantlos, entre d’altres recursos, la formació i competències necessàries per ocupar un
determinat lloc de treball.
D’acord amb la base 5, apartat c) de l’annex 1 de l’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol,
l’entitat promotora o associada/vinculada pot impartir la formació prevista en el programa
mitjançant els cursos virtuals que ofereix la plataforma Aula Mentor.
En relació a l’expedient IM032019000007 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d'Empresa, comerç i turisme, proposa a la Junta
de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Únic.- Aprovar el conveni de col·laboració que estableix els termes de col·laboració entre
l’entitat promotora Ajuntament de Blanes i l’entitat Ajuntament d’Olot per a la inscripció,
la matriculació i la impartició d’accions formatives virtuals mitjançant la plataforma Aula
Mentor i determinar les contraprestacions econòmiques corresponents, d’acord amb
l’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a
la concessió de subvencions per a la realització del Programa 30 Plus per a la inserció
de persones desocupades de 30 i més anys, i amb la Resolució TSF/3060/2018, de 17
de desembre, que obre la convocatòria anticipada per a l’any 2019 per a la concessió
de subvencions a les entitats promotores.

S’aprova per unanimitat.
11.1. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST
Núm. de referència

: X2019010213

En relació a l’expedient SD012019000006 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat de Promoció de la ciutat, proposa a la
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de SN, a l’ entitat ASSOCIACIO GARROTXINA
D'AMICS DEL BONSAI amb NIF: G1742972-1 per un import de 600 euros, amb càrrec
a la partida Subvenció Bonsais – Fira 1r. de maig 19.200.4311.480048.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà
sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 19200 4311 480048

Import
600

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIO BONSAIS - FIRA 1R. DE MAIG
100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
12.1. - OBRES DE PALETERIA PER A L'ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI EXISTENT
ENTRE MITGERES DESTINAT A TRES HABITATGES DOTACIONALS , SITUAT AL
CARRER LLIBERADA FERRARONS, 9
Núm. de referència : X2019040995

Tipus de Contracte: Obres
Procediment
Contractació directa
Criteris
Unic criteri

Primer.- Atès que és necessari executar les obres de paleteria per a l’adequació d’edifici
existent entre mitgeres destinat a tres habitatges dotacionals, situat al carrer Lliberada
Ferrarons, 9; com es desprèn de l’informe de data 23 d’octubre de 2019, emès per la
Sra. Carme Yeste Casado, arquitecta municipal i la Sra. Gemma Planagumà Calm,
arquitecta tècnica municipal.
Segon.- Atès que es tracta d’una obra amb una unitat funcional segons la memòria
valorada aprovada per la Junta de Govern Local del dia 8 d’agost de 2019.
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per executar les obres de
paleteria per a l’adequació d’edifici existent entre mitgeres destinat a tres habitatges
dotacionals, situat al carrer Lliberada Ferrarons, 9
-Construccions Berga,SL
-Ramon Barcons,SL
-Puig Alder, SL
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, ha estat presentada una única oferta
subscrita per l’empresa CONSTRUCCIONS BERGA, SLU, la qual s’ajusta a les
especificacions de la memòria valorada.
Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals
de contractació.
Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa CONSTRUCCIONS BERGA, SLU i atès
que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació
objecte del contracte.
Fonament jurídic
La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant
LCSP) i correspon a la modalitat 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: CC01201900047394 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:

Primer.- Aprovar l’informe emès per la Sra. Carme Yeste Casado, arquitecta municipal
i la Sra. Gemma Planagumà Calm, arquitecta tècnica municipal, de data 23 d’octubre
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 CONSTRUCCIONS BERGA, SLU , amb NIF núm. B1703069-3 , el
contracte menor de les obres de paleteria per a l’adequació d’edifici existent entre
mitgeres destinat a tres habitatges dotacionals, situat al carrer Lliberada
Ferrarons, 9, d’acod amb la memòria valorada aprovada per la Junta de Govern Local
del dia 8 d’agost de 2019 , pel preu de dinou mil cent un euros amb sis cèntims
(19.101,06 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en quinze mil set-cents vuitanta-sis euros (15.786 €) de
pressupost net i tres mil tres-cents quinze euros amb sis cèntims (3.315,06 €) d ’IVA
calculat amb un tipus del 21 %
Tercer.- El termini d’execució de les obres serà de tres setmanes a comptar des de la
data de notificació de l’acord d’adjudicació.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 19.101,06, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida núm. 19.140.151.61911 “PIAM Nucli Antic” del Pressupost municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 19140 1532 61911

Import
19101.06

Descripció
PIAM NUCLI ANTIC

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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
CC012019000473.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa “Construccions Berga, SLU”
S’aprova per unanimitat.

12.2. - OBRES DE MILLORA DE LA SALA DE TEXT, PLANTA SEGON PIS DEL
TEATRE PRINCIPAL
Núm. de referència : X2019041040
Tipus de Contracte: OB
Procediment
AD
Criteris
NO

D'OBRES
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar les obres de millora de la sala de tex ubicada a
la planta segon pis del Teatre Principal, com es desprèn de l’informe de data 28
d’octubre de 2019, emès per la Sra. Carme Yeste Casado, arquitecta 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 24 d’octubre de
2019.
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per executar l’obra de
millora de la sala de tex, planta segon pis, Teatre Principal:
-Puig Alder,SL
-Smoc, SL
-Construccions Sant Jaume,SL
-Construccions Berga, SLU
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per
l’empresa CONSTRUCCIONS BERGA, SLU, per ser la única empresa presentada i
l’import de l’adjudicació és inferior al pressupost de licitació.
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 CONSTRUCCIONS BERGA, SLU i atès
que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació
objecte del contracte.
Fonament jurídic
La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant
LCSP) i correspon a la modalitat 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. CC012019000476 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar l’informe emès per la Sra. Carme Yeste Casado, arquitecta municipal
de data 28 d’octubre 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 CONSTRUCCIONS BERGA, SLU, amb NIF núm. B17030693, el
contracte menor de les obres de millora de la sala de tex ubicada a la planta segon

pis del Teatre Principal, d’acord amb la memòria valorada aprovada per la Junta de
Govern Local del dia 24 d’octubre de 2019; pel preu de dotze mil nou-cents deu euros
amb setanta cèntims (12.910,70 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en deu mil sis-cents setanta euros (10.670 €)) de
pressupost net i dos mil dos-cents quaranta euros amb setanta cèntims (2.240,70 €)
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 l’acord d’adjudicació.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 12.910,70 €, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida núm. 19.400.333.63203 “actuacions edificis culturals” del Pressupost
municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 19400 333 63203

Import
12910.70

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5
ACTUACIONS EDIFICIS CULTURALS (PR19)
100 001 001 001 000

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
CC012019000476.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa CONSTRUCCIONS BERGA, SLU
S’aprova per unanimitat.
12.3. - TREBALLS DE REDACCIÓ DE PROJECTE I EXECUCIÓ D'OBRES
D'ENDERROC DE LA FINCA SITUADA AL CARRER MEDES, NÚM.4
Núm. de referència : X2019042565
Tipus de Contracte: OB
Procediment
AD
Criteris
NO

D'OBRES
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar els treballs de redacció del projecte, direcció
d’obra i coordinació de seguretat i salut, i l’execució de les obres d’enderroc de la finca
situada al carrer Medes, 4, com es desprèn de l’informe de data 6 de novembre de 2019,
emès pel Sr. Albert Pons Clutaró, arquitecte municipal i la Sra. Gemma Planagumà
Calm, arquitecta tècnica municipal.
Segon.- Atès que es tracta d’una obra amb una unitat funcional.
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per executar l’obra de
treballs de redacció del projecte, direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut, i
l’execució de les obres d’enderroc de la finca situada al carrer Medes, 4:

CC6
000

-Interios Cat, SL
-Codony Multiservei, SL
-Pla d’Olot,SL
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, ha estat presentada una única plica
subscrita per l’empresa CODONY MULTISERVEI, SL , i l’oferta econòmica s’ajusta a
l’import de licitació.
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 CODONY MULTISERVEI, 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: CC012019000494 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar l’informe emès pel Sr. Albert Pons Clutaró, arquitecte municipal i la
Sra. Gemma Planagumà Calm, arquitecta tècnica municipal, de data 6 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 CODONY MULTISERVEI, SL , amb NIF núm. B17742313, el
contracte menor dels treballs de redacció del projecte, direcció d’obra i coordinació
de seguretat i salut, i l’execució de les obres d’enderroc de la finca situada al
carrer Medes, 4, pel preu de vint-i-quatre mil nou-cents noranta euros amb setanta-un
cèntims (24.990,71 €), IVA inclòs.

L’esmentat preu es desglossa en vint mil sis-cents cinquanta-tres euros amb quarantavuit cèntims (20.653,48 €) de pressupost net i quatre mil tres-cents trenta-set euros amb
vint-i-tres cèntims (4.337,23 €)d ’IVA calculat amb un tipus del 21 %
Tercer.- El termini d’execució de les obres serà de:
-redacció del projecte: 15 dies a comptar des de la data de notificació de l’acord
d’adjudicació.
-execució de les obres: en el termini màxim d’un mes.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 24.990,71 €, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida núm. 19.140.151.618902 “enderrocs” del Pressupost municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 19140 151 61902

Import
24990.71

Descripció
ENDERROCS (PR19)

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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
CC012019000494.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa CODONY MULTISERVEI, SL
S’aprova per unanimitat.
12.4. - OBRES DE MILLORA DE L'ACABAT EXTERIOR DE LA FAÇANA NORD DE
L'ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY D'OLOT
Núm. de referència : X2019040987
Tipus de Contracte: OB
Procediment
AD
Criteris
NO

D'OBRES
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar les obres de millora de l’acabat exterior de la
façana nord de l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot, com es desprèn de l’informe
de data 11 d’octubre de 2019, emès per la Sra. Carme Yeste Casado, arquitecta
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 22 d’agost de 2019.
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per executar l’obra de
millora de l’acabat exterior de la façana nord de l’Escola d’Art i Superior de Disseny
d’Olot:
-Jordi Pairó, SLU
-Construccions Josep Molas, SL

-Construcciones B &B 2020,SL
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per
l’empresa CONSTRUCCIONES B&B 2020,SL, atès que la proposta s’ajusta a les
especificacions de la memòria valorada.
Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals
de contractació.
Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa CONSTRUCCIONES B&B 2020,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: CC012019000471 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar l’informe emès per la Sra. Carme Yeste Casado, arquitecta municipal
de data 11 d’octubre 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 CONSTRUCCIONES B&B 2020,SL, amb NIF núm. B5534308-1, el
contracte menor de les obres de millora de l’acabat exterior de la façana nord de
l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot, d’acord amb la memòria valorada
aprovada per la Junta de Govern Local del dia 22 d’agost de 2019; pel preu de
quaranta-sis mil nou-cents vint-i-nou euros amb vuitanta-cinc cèntims (46.929,85
€), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en trenta-vuit mil set-cents vuitanta-cinc euros (38.785€)
de pressupost net i vuit mil cent quaranta-quatre euros amb vuitanta-cinc cèntims
(8.144,85 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %
Tercer.- El termini d’execució de les obres serà d’un mes a comptar des de la data de
notificació de l’acord d’adjudicació.

Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 46.929,85 €, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida núm. 19.500.324.63210 “actuacions escola de Belles Arts”. del Pressupost
municipal.
Operació Referència
200230

Tipus
Partida
Despeses 19500 324 63210

Import
46929.85

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
ACTUACIONS ESCOLA BELLES ARTS100
(PR19)
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
CC012019000471.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa CONSTRUCCIONES B&B 2020,SL
S’aprova per unanimitat.
12.5. - OBRA CIVIL DE LES ACTUACIONS DE MILLORA A LA PLAÇA DEL
CONILL D'OLOT
Núm. de referència : X2019040842
Tipus de Contracte: OB
Procediment
AD
Criteris
NO

D'OBRES
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar l’obra civil de les actuacions de millora a la
plaça del Conill, com es desprèn de l’informe de data 14 d’octubre de 2019, emès pel
Sr. Ramon Prat Molas, Cap de l’Àrea de Territori d’aquest Ajuntament.
Segon.- Atès que es tracta d’una obra amb una unitat funcional tal i com es desprèn del
projecte aprovat per la Junta de Govern Local del dia 14 d’agost de 2019.
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per executar l’obra civil de
les actuacions de millora a la plaça del Conill.
-Josep Carreras Vila,SL
-Excavacions Joan Casellas
-Serveis i Gestió Global Banyoles, SL
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per
l’empresa JOSEP CARRERAS VILA, SL per ésser la única oferta presentada i amb un
import inferior al de licitació
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 JOSEP CARRERAS VILA, 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. : CC012019000466 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,
de data 14 d’octubre 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 JOSEP CARRERAS VILA, SL, amb NIF núm. B17168824, el
contracte menor de l’obra civil de les actuacions de millora a la plaça del Conill, pel
preu de vint-i-tres mil nou-cents cinquanta-vuit euros (23.958 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en dinou mil vuit-cents euros (19.800 €) de pressupost
net i quatre mil cent cinquanta-vuit euros (4.158 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %
Tercer.- El termini d’execució de les obres serà de dos (2) mesos a comptar des de la
data de notificació de l’acord d’adjudicació.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 23.958 €, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida núm. 19.140.1532.61911 “actuacions Nucli Antic” del Pressupost municipal.

Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 19140 1532 61911

Import
23958

Descripció
ACTUACIONS NUCLI ANTIC (PR19)

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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
CC012019000466

Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa JOSEP CARRERAS VILA, SL
S’aprova per unanimitat.
12.6. - OBRES DE RESTAURACIÓ DE LA FONT DE LA PLAÇA DEL CONILL
Núm. de referència : X2019042894
Tipus de Contracte: OB
Procediment
AD
Criteris
NO

D'OBRES
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar els treballs de restauració de la font de la plaça
del Conill, com es desprèn de l’informe de data 24 d’octubre de 2019, emès pel Sr.
Ramon Prat Molas, Cap de l’Àrea de Territori d’aquest Ajuntament.
Segon.- Atès que es tracta d’una obra amb una unitat funcional tal i com es desprèn del
projecte aprovat per la Junta de Govern Local del dia 14 d’agost de 2019.
Tercer.- S’ha demanat pressupost a l’empresa “Conservació de patrimoni 4 restaura,
SL”, el qual s’informa favorablement.
Quart.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals
de contractació.
Cinquè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa CONSERVACIÓ DE PATRIMONI 4
RESTAURA, 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: CC012019000499 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
d’aquest Ajuntament, de data 24 d’octubre 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 CONSERVACIÓ DE PATRIMONI 4 RESTAURA, SL, amb NIF núm.
B55311492, el contracte menor dels treballs de restauració de la font de la plaça del
Conill, d’acord amb el projecte aprovat per la Junta de Govern Local del dia 14 d’agost
de 2019, pel preu de catorze mil set-cents vint-i-quatre euros amb setanta-tres
cèntims (14.724,73 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en dotze mil cent seixanta-nou euros amb vint cèntims
(12.169,20 € de pressupost net i dos mil cinc-cents cinquanta-cinc euros amb cinquantatres cèntims (2.555,53 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %
Tercer.- El termini d’execució de les obres serà de dos mesos a comptar des de la data
de recepció de la notificació de l’adjudicació.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 14.724,73 €, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida núm. 19.140.1532.61911 “actuacions Nucli Antic” del Pressupost municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 19140 1532 61911

Import
14724.73

Descripció
ACTUACIONS NUCLI ANTIC (PR19)

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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
CC012019000499.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa CONSERVACIÓ DE PATRIMONI 4
RESTAURA, SL
S’aprova per unanimitat.

12.7. - OBRES D'EXECUCIÓ DE LES INSTAL.LACIONS DE MILLORA DE LA
PLAÇA DEL CONILL
Núm. de referència : X2019041556
Tipus de Contracte: Obres
Procediment
Contractació directa
Criteris
Únic criteri

Primer.- Atès que és necessari executar les obres d’execució de les instal·lacions de
millores de la plaça del Conill, com es desprèn de l’informe de data 24 d’octubre de
2019, emès pel Sr. Ramon Prat Molas, Cap de l’Àrea del Territori.
Segon.- Atès que es tracta d’una obra amb una unitat funcional d’acord amb el projecte
bàsic i executiu per a les actuacions de millora a la plaça del Conill (Fase 2) , aprovat
per la Junta de Govern Local del dia 14 d’agost de 2019.
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per executar les obres
d’execució de les instal·lacions de millores de la plaça del Conill
-Josep Picart Magret
-Electricitat Lluís Riera, SLU
-Instal·lacions Raiger, SL
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, s’informa favorablement l’oferta presentada
per l’empresa ELECTRICITAT LLUÍS RIERA, SLU per ésser 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 ELECTRICITAT LLUÍS RIERA, SLU i atès
que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació
objecte del contracte.
Fonament jurídic
La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant
LCSP) i correspon a la modalitat 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. CC012019000481 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,
emès data 24 d’octubre 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 ELECTRICITAT LLUÍS RIERA, SLU , amb NIF núm. B17878166,
el contracte menor del les obres d’execució de les instal·lacions per a la millora de
la plaça del Conill, d’acord amb el projecte bàsic i executiu per a les actuacions de
millora a la plaça del Conill (Fase 2) , aprovat per la Junta de Govern Local del dia 14
d’agost de 2019, pel preu d’onze mil dos-cents vuitanta-nou euros amb trenta cèntims
(11.289,30 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en nou mil tres-cents trenta euros (9.330 €) de pressupost
net i mil nou-cents cinquanta-nou euros amb trenta cèntims (1.959,30 €) d ’IVA calculat
amb un tipus del 21 %
Tercer.- El termini d’execució de les obres serà de 1,5 mesos a comptar des de la data
de notificació de l’acord d’adjudicació.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 11.289,30 €, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida núm. 19.140.1532.61911 “Actuacions Nucli Antic” del Pressupost municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 19140 1532 61911

Import
11289,30

Descripció
Actuacions Nucli Antic

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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
CC012019000481.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa ELECTRICITAT LLUÍS RIERA, SLU
S’aprova per unanimitat.

12.8. - SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D'IL·LUMINACIÓ PER A LA MILLORA
ENERGÈTICA DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC DEL BARRI DE SANT FRANCESC
Núm. de referència : X2019042546
Tipus de Contracte: SU
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SUBMINISTRAMENT
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que l’Ajuntament d’Olot requereix contractar el subministrament de
material d’il·luminació per a la millora energètica, com es desprèn de l’informe de data
6 de novembre de 2019, emès pel Sr. Ramon Prat Molas, Cap de l’Àrea de territori de
l’Ajuntament d’Olot.
Segon.- Atès que es tracta d’un subministrament esporàdic i puntual.

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar aquest
subministrament:
- SALTOKI GIRONA SA
- MONTAJES TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION SCOOP
- DICONA SA
- Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per
SALTOKI GIRONA SA per haver presentat l’oferta més favorable.
Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals
de contractació.
- Sisè.- Atès que no consta que s’hagin adjudicat a l’empresa SALTOKI GIRONA SA,
subministraments amb el mateix objecte per un import superior a 15.000 euros (IVA
exclòs) durant l’anualitat en curs o que havent-los subscrit les prestacions són
qualitativament diferents.
- Setè.- Vista la capacitat d’obrar de SALTOKI GIRONA SA i atès que aquesta compta
amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del contracte.
Fonament jurídic
Primer.- Atesa la definició que l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (LCSP) formula del contracte de subministrament.
Segon.- Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP, referent a l’inici, contingut i
aprovació de l’expedient administratiu.
Tercer.- Ateses les competències que estableix la disposició addicional segona de la
LCSP i les delegacions efectuades pel cartipàs municipal.
Vist l’expedient administratiu núm: CC012019000493 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar l’informe emès pel Sr. Ramon Prat Molas, Cap de l’Àrea de territori de
l’Ajuntament d’Olot, de data 13 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 SALTOKI GIRONA SA, amb NIF núm. A17979105, el contracte menor de
subministrament de material d’il·luminació per a la millora energètica, pel preu de tretze
mil vuit-cents seixanta-cinc euros amb trenta-dos cèntims (13.865,32€), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en onze mil quatre-cents cinquanta-vuit euros amb
noranta quatre cèntims (11.458,94€) de pressupost net i dos mil quatre-cents sis euros
amb trenta-vuit cèntims (2.406,38€) d’IVA calculat amb un tipus del 21%.

Tercer.- El termini de lliurament serà de 30 dies a partir de la notificació de l’acord
d’adjudicació.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 13.865,32€, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida del pressupost municipal:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 19140 165 61929

Import
13865.32

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
MILLORA ENLLUMENAT BARRI SANT 100 001 999 099 000 000
FRANCESC

Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i que
aquesta haurà d’incloure una còpia d’aquest acord o fer-hi constar el número d’expedient
CC012019000493.
Que es traslladi aquest acord a: SALTOKI GIRONA SA PL DE SALT GIRONA SALTOKI
GIRONA SA - pl de salt - 17005 - Girona Intervenció; Tresoreria i
S’aprova per unanimitat.

12.9. - SUBMINISTRAMENT DE VUIT EMISSORES PORTÀTILS.
Núm. de referència : X2019041803

Vist l’expedient administratiu núm: CC012019000484 i antecedents corresponents,
d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Tipus de Contracte: Subministrament
Procediment
Adjudicació directe
Criteris
Sense criteris

Antecedents
Primer.- Atès que l’Ajuntament d’Olot requereix contractar el subministrament de vuit
emissores portàtils, per poder prendre acció immediata davant els supòsits
d’emergència amb què es troba de forma habitual la Policia, com es desprèn de l’informe
de data 24 d’octubre de 2019, emès pel Sr. Ignasi López Clevillé, Sotsinspector en cap
de la Policia Municipal de l’Ajuntament d’Olot.
Segon.- Atès que es tracta d’un subministrament esporàdic i puntual.
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar aquest
subministrament:
-

DEXTRON
ELECTRÒNICA GIRONA 2012 SL
ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN SL

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per
ELECTRÒNICA GIRONA 2012 SL per haver presentat l’oferta més favorable.
Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals
de contractació.
Sisè.- Atès que no consta que s’hagin adjudicat a l’empresa ELECTRÒNICA GIRONA
2012 SL, subministraments amb el mateix objecte per un import superior a 15.000 euros
(IVA exclòs) durant l’anualitat en curs o que havent-los subscrit les prestacions són
qualitativament diferents.
Setè.- Vista la capacitat d’obrar de ELECTRÒNICA GIRONA 2012 SL i atès que aquesta
compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del
contracte.
Fonament jurídic
Primer.- Atesa la definició que l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (LCSP) formula del contracte de subministrament.
Segon.- Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP, referent a l’inici, contingut i
aprovació de l’expedient administratiu.
Tercer.- Ateses les competències que estableix la disposició addicional segona de la
LCSP i les delegacions efectuades pel cartipàs municipal.
Vist l’expedient administratiu núm: CC012019000484 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar l’informe emès pel Sr. Ignasi López Clevillé, Sotsinspector en cap de
la Policia Municipal de l’Ajuntament d’Olot, de data 12 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 ELECTRÒNICA GIRONA 2012 SL, amb NIF núm. B55135644, el contracte
menor de subministrament de vuit emissores portàtils, pel preu de set mil cent vuitantavuit euros amb noranta-cinc cèntims (7.188,95€), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en cinc mil nou-cents quaranta-un euro amb vint i vuit
cèntims (5.941,28€) de pressupost net i mil dos-cents quaranta-set euros amb seixantaset cèntims (1.247,67€) d’IVA calculat amb un tipus del 21%.
Tercer.- El termini de lliurament serà de 30 dies a partir de la notificació de l’acord
d’adjudicació.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 7.188,95 €, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida del pressupost municipal:

Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 19180 132 221991

Import
7.188,95

Descripció
Material seguretat ciutadana

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6

Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i que
aquesta haurà d’incloure una còpia d’aquest acord o fer-hi constar el número d’expedient
CC012019000484.
Que es traslladi aquest acord a: AJUNTAMENT D'OLOT PG DEL BISBE GUILLAMET
N.0010 OLOT AJUNTAMENT D'OLOT - pg del bisbe guillamet n.0010 - 17800 - olot
Intervenció; Tresoreria
S’aprova per unanimitat.
13.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DEPESES
Núm. de referència

: X2019043214

En relació a l’expedient CPG22019000106 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. 19/037 per un import de
664.293,94 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
664293.94

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
14.1. - APROVAR DEVOLUCIÓ DE FIANÇA
Núm. de referència

: X2019043215

En relació a l’expedient CPG22019000107 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Vistos els informes tècnics aprovar la següent relació de fiances per tal de poder procedir
a la seva devolució de la partida no pressupostària que correspongui.
INTERESSAT

IMPORT

****

600,00

S’aprova per unanimitat.

15. – PROPOSANT APROVAR AVANÇAMENT DE CONVENIS
La Junta de Govern Local acorda deixar aquest punt sobre la taula.

16.1. - AUTORITZAR LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES A L'ÀREA DE
PROMOCIÓ ECONÒMICA A UNA ALUMNA DEL INSTITUT BOSC DE LA COMA
Núm. de referència: X2019042827

Atès que al Institut Bosc de la Coma d’Olot es cursa el Cicle formatiu de grau superior
en Administració i Finances en el programa educatiu del qual s’estableix l’obligació dels
estudiants de realitzar pràctiques en les empreses o en les administracions públiques.
Atès que l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Olot està disposada a
col·laborar amb el Institut Bosc de la Coma d’Olot per tal que el seu alumnat pugui
adquirir coneixements relacionats amb les tasques relacionades amb el funcionament
normal del departament esmentat.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada
d’Organització i Atenció Ciutadana, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Autoritzar la realització de pràctiques a l’àrea de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament d’Olot a la senyora CHAIMAE BOUKRAH (DNI ****), alumna del Cicle
formatiu de grau superior en Administració i Finances del Institut Bosc de la Coma d’Olot,
durant el període comprès entre el 18/11/2019 i fins el 24/04/2020 i amb horari de dilluns
a divendres de 09:00 a 13:00 hores, segons estableix el Conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament d’Olot i el Institut Bosc de la Coma d’Olot, per realitzar les tasques
derivades del normal funcionament del departament, i sense percebre cap tipus de
remuneració.
Segon.- Incloure a la senyora Chaimae Boukrah a l’assegurança de responsabilitat civil
d’aquest Ajuntament el temps que estigui realitzant les pràctiques.
S’aprova per unanimitat.
17.1. - AUTORITZAR LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES A L'ARXIU MUNICIPAL
A UNA ALUMNA DE L'ESCOLA D'ART D'OLOT.
Núm. de referència: X2019042883

Atès que a l’Escola d’Art d’Olot es cursa el Cicle formatiu de grau superior en Fotografia
en el programa educatiu del qual s’estableix l’obligació dels estudiants de realitzar
pràctiques en les empreses o en les administracions públiques.
Atès que l’Arxiu Municipal de l’Ajuntament d’Olot està disposat a col·laborar amb l’Escola
d’Art d’Olot per tal que el seu alumnat pugui adquirir coneixements relacionats amb les
tasques relacionades amb el funcionament normal del departament esmentat.

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada
d’Organització i Atenció Ciutadana, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Autoritzar la realització de pràctiques a l’Arxiu Municipal de l’Ajuntament d’Olot
a la senyora MAR ZAMORA OLIU (DNI ****), alumna del Cicle formatiu de grau superior
en Fotografia de l’Escola d’Art d’Olot, durant el període comprès entre el 19/11/2019 i
fins el 29/05/2020 i amb horari de dilluns a divendres de 15:30 a 18:00 hores, segons
estableix el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Escola d’Art d’Olot, per
realitzar les tasques derivades del normal funcionament del departament, i sense
percebre cap tipus de remuneració.
Segon.- Incloure a la senyora Mar Zamora Oliu a l’assegurança de responsabilitat civil
d’aquest Ajuntament el temps que estigui realitzant les pràctiques.
S’aprova per unanimitat.
18.1. - CONCEDIR LLICÈNCIA CONSTRUCCIÓ D'UN HABITATGE UNIFAMILIAR
ENTRE MITGERES SITUAT A L'AVINGUDA MORROT 56
Núm. de referència : X2019020074

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per CONSTRUCCIÓ
D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES, al : AV DEL MORROT N.0056 , del
municipi d’Olot.
Identificació de l’expedient: OMA32019000055
Situació: AV DEL MORROT N.0056
UTM: : 7608210
1.- En data 17/05/2019, **** amb DNI: ****, representat per ****, presenta projecte
d’obres majors per CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES,
amb situació al carrer AV DEL MORROT N.0056 , d’Olot, d’acord amb el projecte
redactat per ****
2.- En data 23/10/2019 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 30 de juny de 2015, que va delegar
aquesta competència en aquest òrgan municipal.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar a **** amb DNI ****, representat per ****, llicència d’obres
(OMA32019000055), per CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE
MITGERES, amb situació al AV DEL MORROT N.0056 , 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: CRA2019600078

Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per:
Un pressupost de: 178903.62 euros
1 Connexions desguassos habitatges
1 Guals
1 Tanca provisional

Base liquidable Drets
(3)
178903.62

%
Drets definitius Taxes
bonifica
ció
6029.82
0
6029.82

Total Drets

536.85

6566.67

Garanties:

Garantia per reposició de paviments 300.00 euros

Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties

Euros
6566.67
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. Abans de la primera utilització de l’edifici caldrà aportar: Document signat per un
gestor de residus autoritzat que acrediti el dipòsit de 127,00 m3 de terres, d’acord amb
les previsions de l’Estudi de gestió de residus del projecte, i en compliment de l’establert
a l’article 15.3 del Decret 89/2010 (PROGROC) (modificat pel Reial Decret 210/2018).
3. En aplicació de la normativa de seguretat contra incendis, en l’execució de l’obra
caldrà observar les condicions següents:

- D’acord a la DT8 de la TINSCI, cal que el traster estigui compartimentat amb paret
EI90, porta d’accés EI2C45.
- D’acord al DB SI, cal ventilació mínima al garatge amb superfície establerta al HS3.
4. 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 punts de
llum vermells encesos durant la nit. La vorera en aquell lloc mesura 2,10 m d’amplada.
Cal garantir un pas per a vianants de 0,90 m d’amplada mínima. La senyalització de
l’ocupació de la via pública prevista correrà a càrrec del promotor i el contractista de
l’obra. Es compliran les normes de l’Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública
aprovada el 27/04/95.
5. L’excavació prevista s’executarà d’acord amb les condicions determinades a la vigent
Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública.
6. Les característiques i dimensions de les tanques de parcel·la a construir hauran
d’observar les condicions de l’article 158 del POUM, preservant vistes als predis veïns,
a excepció d’establir acord mutu entre propietaris.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
19. - ASSUMPTES URGENTS

i no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el
president aixeca la sessió a dos quarts de nou del matí i per constància del que s’hi ha
tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura
VIST I PLAU
L’ALCALDE

LA SECRETÀRIA

