ACTA NÚM. 50
JUNTA DE GOVERN LOCAL
27 DE DESEMBRE DE 2019

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 27 de desembre 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, 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: Gemma Pujolar i Busquets i Adriana Francés i Planellas.
Hi assisteix com a regidor de l’oposició: Josep Guix Feixas

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 dona compte dels actes i reunions que ha mantingut des de la darrera Junta
de Govern, celebrada el dia 19 de desembre :
-

El mateix dia 20, la directora general de Comerç, MUNTSA VILALTA va visitar
l’Ajuntament d’Olot acompanyada de la secretària general del Departament
d'Empresa i Coneixement, MARTA FELIP, i XAVIER VILLAS, cap de l’àrea
d’Artesania del a Generalitat de Catalunya.

-

El dissabte dia 21 va visitar les instal·lacions del CNO. Al vespre va presenciar
l’espectacle P9 de la Companyia Eva Durban al Teatre Principal

-

El diumenge dia 22 va anar a felicitar a una resident de la Caritat centenària. A
la tarda va anar a veure Playback de l'hospital. Seguidament va assistir a la

cantada de corals d’Olot que es va celebrar als Caputxins i després va anar a
visitar el pessebre vivent de Sant Roc.
-

El dilluns dia 23 va anar a la tarda va assistir al cagatió de la residència
Montsacopa

-

El dia de Nadal va anar a felicitar les festes a la residència Parc Nou i
seguidament a la residència de la Caritat i del Tura.

-

El dia de Sant Esteve va assistir al Concert de sardanes de Sant Esteve i
posteriorment va anar a veure el poema de nadal dels Catòlics

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. – PROPSOANT APROVAR CONVENI AMB L’ESCOLA PIA PER AL
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI)
“AUXILIAR D’ACTIVITATS FORESTALS” CURS 2019-2020.

Núm. de referència

: X2019048713

En relació a l’expedient SAL32019000001, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, l'Alcalde proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
acords:
Vist que és voluntat de l’Ajuntament d’Olot contribuir al desenvolupament del programa
de formació i inserció (PFI) del perfil “Auxiliar d’activitats forestals” durant el curs 20192020 que imparteix l’Escola Pia d’Olot.
Vist que l’Escola Pia d’Olot ofereix, per segon any consecutiu, aquesta formació
adreçada als joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a
màxim 21 en l’any d’inici del programa, i que en el moment d’iniciar els programes no
segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.
Per tot l’anteriorment exposat, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
acords següents:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Subvenció nominativa del pressupost, a
l’entitat ESCOLA PIA D'OLOT amb NIF: R1700058-I per tal de donar suport al programa
de formació i inserció (PFI) del perfil “Auxiliar d’activitats forestals” per un import de
15000 euros, amb càrrec a la partida “19.500.326.4800.89 Transf. Escola Pia (PTT).

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 19500 326 4800 89

Import
15000

Descripció
TRANSF. ESCOLA PIA (PTT)

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

6è.) Facultar a l’alcalde d’Olot per a la signatura d’aquest conveni.
S’aprova per unanimitat.
5.1. – CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA CESSIÓ D’UN ESPAI PER A
REALITZAR ACTIVITATS DE LLEURE
Núm. de referència

: X2019048089

En relació a l’expedient SIM22019000010 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada de Joventut, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir
subvenció amb caràcter de Concessió directa, a l’ entitat
CONFEDERACIO SINDICAL DE LA COMISSIO OBRERA NACIONAL DE
CATALUNYA amb NIF: G0849660-6 per un import de 2761.67 euros, amb càrrec a la
partida 19 500 326 480022 SUBVENCIONS JOVENTUT.
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 19500 326 480022

Import
2761.67

Descripció
SUBVENCIONS JOVENTUT

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

S’aprova per unanimitat.

6.1. - MODIFICAR UN CONVENI ADMINISTRATIU ENTRE EL CONSELL
COMARCAL I L'AJUNTAMENT D'OLOT PEL FINANÇAMENT RELATIU ALS
AJUTS DEL MENJADOR PER ALS ALUMNES AMB NECESSITATS EDUCATIVES
ESPECIALS (NEE) DESPLAÇATS A CENTRES CONCERTATS
Núm. de referència

: X2019047739

Vist que al maig de 2019 es va signar un conveni administratiu entre el Consell Comarcal
i l’Ajuntament d’Olot pel finançament relatiu als Ajuts del Menjador per als alumnes amb
Necessitats Educatives Especials (NEE) desplaçats a centres concertats.
Vist que aquest conveni preveia com fer front al diferencial que hi ha entre els ajuts de
menjador que atorga la Generalitat de Catalunya i el que efectivament cobren els centres
concertats.
Vist que a les clàusules segona i tercera es convenia que pel curs 18/19 i successius
Ajuntament d’Olot –a través de l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot (IMEJO)
i Consell Comarcal (Avançant la part de la Generalitat de Catalunya) assumirien el 50%
cadascú del diferencial que va des dels 6.20€ fins al 100% del preu del servei de
menjador de les escoles concertades, dels alumnes NEE desplaçats.
Vist que en aquest conveni el Consell Comarcal assumia el pagament del seu 50%
sempre i quan el Departament d’Ensenyament fes efectives i assumís les seves
obligacions pel que fa a aquest tipus d’ajuts de menjadors.
Vist que cal donar sortida a la problemàtica financera i pressupostària que genera el fet
que la Generalitat no ha complert els seus compromisos del curs 2018/2019.
Vist l’informe subscrit pel director de l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot on
fa constar que el Departament d’Ensenyament no ha pagat la seva part corresponent
del curs 2018/2019 i que la quantitat total deguda pel Departament d’Ensenyament per
aquest concepte és de quinze mil vuit-cents setze euros i cinquanta-set cèntims

(15.816,57.-€) i proposa que l’Ajuntament d’Olot assumeixi el deute que té el
Departament d’Ensenyament ja que corresponen a despeses associades al model de
distribució equilibrada d’alumnes NEE que l’Ajuntament d’Olot ha implementat a la ciutat.
En relació a l’expedient ED032019000026 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.- Modificar el conveni de maig de 2019 per assumir el deute de la Generalitat
de Catalunya i pagar al Consell Comarcal l’import quinze mil vuit-cents setze euros i
cinquanta-set cèntims (15.816,57.-€) corresponent al 50% degut per la Generalitat de
Catalunya i avançat pel Consell Comarcal de la Garrotxa del curs 2018/2019. Aquesta
assumpció del deute es produeix només en el curs mencionat sense que això impliqui
cap compromís de cara al futur.

SEGON.- Si en el futur la Generalitat de Catalunya acabés fent front a aquest deute, el
Consell Comarcal haurà de retornar aquesta quantitat a l’Ajuntament d’Olot.
TERCER.- Delegar el pagament del deute en l’Institut Municipal d’Educació i Joventut
d’Olot que farà front als quinze mil vuit-cents setze euros i cinquanta-set cèntims
(15.816,57.-€ ) amb càrrec a al partida de l’IMEJO CONVENIS CONSELL COMARCAL
19 500 320 46501.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
15816.57

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

S’aprova per unanimitat.
7.1. – ADJUDICACIÓ SERVEIS DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT DE L'OFICINA
D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ DE L’AJUNTAMENT D’OLOT
Núm. de referència : X2019047581
Tipus de Contracte: SE
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar el servei de vigilància i seguretat de l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà d’aquest Ajuntament, com es desprèn de l’informe de data 16 de
desembre de 2019, emès per la Sra. Silvia Fàbrega Soler, responsable de l’Oficina
d’Atenció a Ciutadà de l’Ajuntament d’Olot.
Segon.- Atès que es tracta d’un servei esporàdic i puntual.
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar el de vigilància
i seguretat de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà d’aquest Ajuntament
-IB2 SEGURETAT CATALUNYA, SL
-PROTECTA SERVEIS INTEGRALS , SL
-EULEN SEGURIDADA SA
-WAKEFUL SEGURETAT SL
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per
l’empresa WAKEFUL SEGURETAT SL, 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 WAKEFUL SEGURETAT 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 WAKEFUL SEGURETAT 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
I vist l’expedient administratiu núm. CC012019000566 i antecedents corresponents, la
regidora-delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local d’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar l’informe emès per la Sra. Silvia Fàbrega Soler, responsable de
l’Oficina d’Atenció a Ciutadà de l’Ajuntament d’Olot, de data 16 de desembre 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 WAKEFUL SEGURETAT SL, amb NIF núm. B6729398-5, el
contracte menor del servei de vigilància i seguretat de l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà de l’Ajuntament d’Olot, pel preu de dotze mil tres-cents cinquanta-cinc
euros amb cinquanta-vuit cèntims (12.355,58 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en deu mil dos-cents onze euros amb vint-i-dos cèntims
(10.211,22 €) de pressupost net i dos mil cent quaranta-quatre euros amb trenta-sis
cèntims (2.144,36 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %
Tercer.- El termini per a l’execució dels serveis serà des del dia 1 de gener al 31 de
desembre de 2020, d’acord amb el calendari establert a l’informe emès pel Responsable
de l’OAC de data 16 de desembre de 2019
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 12.355,58 €, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida núm. 20.121.925.227010 “assistència OAC tardes” del Pressupost
municipal.
Operació Referència

Tipus

Partida

200200

Despeses 999

Import

Descripció

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6

12355.58

Assistència OAC tardes

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
CC012019000566Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses “Wakeful Seguretat SL”; IB2
Seguretat Catalunya, SL”; “Protecta Serveis Integrals,SL “
S’aprova per unanimitat.
7.2. - ADHESIÓ AL CONTRACTE DERIVAT 2015.05-D02 DE L’ACORD MARC DE
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES
ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL
DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA, SAU (EXP.
2015.05.D01)
Núm. de referència : X2019047760

Antecedents.1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació
Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió Executiva de
data 6 d’octubre de 2016, i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu
a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i
prescripcions tècniques aprovats en sessió de la Comissió Executiva de data 9 de juny
de 2016 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, adjudicar l’Acord marc pel
subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(Expedient 2015.05), d’acord amb el següent detall d’empreses seleccionades per lots:
1) AURA ENERGIA, SL”: Lot AT, 2) “ENDESA ENERGIA, SAU”: Lots AT i BT, 3)
“NEXUS ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 4) “GAS NATURAL FENOSA (Gas Natural
Serveis SDG SA)”: Lots AT i BT, 5) “IBERDROLA CLIENTES, SAU”: Lots AT i BT i 6)
“FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, procedint- se a la formalització efectiva dels
citat Acord amb les empreses adjudicatàries, en data 27 d’octubre de 2016.
2.- Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal
efecte d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució
de la Presidència del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de
contactant de l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en virtut de l’acord adoptat en la
sessió de la seva Comissió Executiva de data 10 de novembre de 2016, el contracte
derivat (Exp. D01-2015.05) de l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica,
mitjançant subhasta electrònica, a l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU d’acord amb el
detall de tarifes per lots que es relaciona a la part resolutiva del present acord i a
l’empara dels articles 25 i ss. del PCAP que va regir la licitació de l’Acord marc del que
deriva referenciat a l’apartat anterior, i que preveu de conformitat amb els articles
concordants aplicables del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic

(TRLCSP), com una de les fórmules per a l’adjudicació dels corresponents contractes
derivats de subministrament, la possibilitat de realitzar una subhasta electrònica entre
els empreses seleccionades en l’Acord marc.
3.- En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat mercantil
adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de subministrament
elèctric, licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat a l’apartat anterior.
4.- En data 9 de març de 2017 la Comissió executiva del CCDL, prèvia tramitació del
corresponent procediment administratiu a tal efecte i havent adoptat, el Comitè Executiu
de l’ACM en la sessió celebrada el dia 13 de desembre de 2016, un acord pel que es
resolgué acceptar formalment la cessió del contracte derivat en qüestió, al seu favor, va
acordar formalment la cessió del contracte derivat de l’Acord marc pel subministrament
elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient de contractació
núm. 2015.05 – D01) a favor de l’ACM, com a modificació subjectiva de l’òrgan de
contractació, actuacions que es formalitzaren en data 17 de març de 2017 mitjançant la
signatura del corresponent contracte.
5.- En data 17 d’octubre de 2017, l’òrgan de contractació de l’ACM va aprovar la pròrroga
del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de
gener de 2018, en els mateixos termes i condicions d’execució del contracte i prestació
del subministrament d’electricitat establerts al plec de clàusules administratives, abans
citat.
6.- En data 26 d’octubre de 2018, fou adoptada una Resolució de la Central de
Contractació de l’ACM, en virtut de la qual es disposà aprovar definitivament la segona
pròrroga del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals
de Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de
gener de 2019, en els mateixos termes i condicions d’execució del contracte i prestació
del subministrament d’electricitat establerts al plec de clàusules administratives, abans
citat.
7.- En data 24 de gener de 2019, per Resolució de la Central de Contractació de l’ACM,
s’aprovà l’inici d’expedient de la tercera pròrroga del contracte derivat D01 de l’Acord
marc pel subministrament d’energia elèctrica.
En data 12 de febrer de 2019, l’empresa adjudicatària del contracte derivat D01,
ENDESA ENERGÍA SAU, comunicà a l’ACM la seva intenció de no procedir a la tercera
pròrroga del citat contracte.
En data 29 de març de 2019, i prèvia tramitació del procediment de la tercera pròrroga
del contracte derivat de l’Acord marc pel subministrament elèctric amb destinació a les

entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05.D01) adjudicat i subscrit amb l’empresa
ENDESA ENERGÍA SAU, l’òrgan de contractació va acordar la finalització del
procediment d’aprovació de la tercera pròrroga del contracte derivat, a l’haver manifestat
l’adjudicatària del contracte la no acceptació de la pròrroga.
8.- A conseqüència dels antecedents exposats, el dia 5 d’abril de 2019, la Comissió
executiva del CCDL acordà l’inici de l’expedient de contractació per l’adjudicació del
contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient núm. 2015.05.D02).
En data 9 de maig de 2019, la Presidència del CCDL per Resolució 24/2019 va convocar
la licitació del contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia
elèctrica, amb l’aprovació dels plecs corresponents.
9.- En data 22 de maig de 2019, la Mesa de contractació es reuní en sessió pública a la
seu del CCDL per a la celebració de subhastes electròniques per a l’adjudicació del
contracte derivat.
10.- En data 6 de juny de 2019, acordà l’adjudicació dels lots d’Alta i Baixa tensió del
contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica a
l’empresa ENDESA ENERGÍA SAU.
11.- En data 19 de desembre de 2019, l’Ajuntament d’Olot mitjançant acord adoptat per
la Junta de Govern Local, es va adherir al contracte derivat de l’Acord Marc de
subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya
(expedient 2015.05-D2) per un termini màxim de dotze mesos, des de l’1 de gener de
2020.
12.- De conformitat amb l’informe tècnic emès pel Sr. Xavier Viñolas Boix de l’Àrea d
Territori , de data 12 de desembre de 2019, es preveu un consum estimat anual de de
nou-cents cinquanta-sis mil vuit-cents euros ( 956.800,00 €) iva inclòs.
Fonaments de Dret.Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques
aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016 i
publicats al perfil de contractant de l’entitat, que regeixen l’Acord marc pel
subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(Exp. 2015.05).
Segon.- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la
Presidència del CCDL de data 9 de maig de 2019 i publicats al perfil de contactant de

l’entitat que regeixen el contracte derivat de l'Acord marc del subministrament d’energia
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D02).
Tercer.- Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei de contractes del sector públic, en especial articles 198 en relació al 156 respecte
a l’adjudicació i formalització de contractes derivats en un Acord marc i 23.2 respecte al
règim de vigència i pròrrogues dels contractes, i resta de normativa concordant
aplicable.
Quart.- Article 52 i ss. 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, i resta de disposicions vigents
concordants en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i
competències de les entitats locals (...)/ o articles aplicables de Llei d’organització
comarcal.
Per tot això, i d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret
assenyalats anteriorment
I vist l’expedient administratiu núm.CC012019000567, la regidora-delegada
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents,
ACORDS
Primer.- Que l’Ajuntament d’Olot s’adhereix al contracte derivat (Exp. 2015.05 D02) de
l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2015.05), a partir de l'1 de gener de 2020
Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes
Preus terme d’energia:
Lot 1 Baixa Tensió (BT):
Baixa
tensió:
Sublot
BT1
Sublot
BT2
Sublot
BT3
Sublot
BT4

Tarifa/període

Preu
€/MWh

2.0A

129,275

2.0DHAP1

153,682

2.0DHAP2

74,015

2.0DHSP1

152,397

Sublot
BT5
Sublot
BT6
Sublot
BT7
Sublot
BT8
Sublot
BT9
Sublot
BT10
Sublot
BT11
Sublot
BT12
Sublot
BT13
Sublot
BT14
Sublot
BT15

2.0DHSP2

81,426

2.0DHSP3

69,899

2.1A

145,415

2.1DHAP1

167,407

2.1DHAP2

89,37

2.1DHSP1

167,865

2.1DHSP2

97,008

2.1DHSP3

82,541

3.0AP1

114,198

3.0AP2

100,212

3.0AP3

72,623

Lot 2 Alta Tensió (AT):
Alta tensió: Tarifa/període Preu €/MWh
Sublot AT1

3.1AP1

98,851

Sublot AT2

3.1AP2

91,014

Sublot AT3

3.1AP3

72,865

Sublot AT4

6.1AP1

114,934

Sublot AT5

6.1AP2

97,737

Sublot AT6

6.1AP3

90,992

Sublot AT7

6.1AP4

81,417

Sublot AT8

6.1AP5

74,936

Sublot AT9

6.1AP6

65,815

Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 del
Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05 D02).
Preus del terme de potència:
Lot 1 Baixa Tensió (BT):

Baixa
tensió

€/kW i any

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3
2.0 A
2.0
DHA
2.0
DHS
2.1 A
2.1
DHA
2.1
DHS
3.0 A

38,043426
38,043426
38,043426
44,444710
44,444710
44,444710
40,728885 24,437330 16,291555

Lot 2 Alta Tensió (AT):
Alta
tensió

€/kW i any

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 Període 4 Període 5

Període
6

3.1 A 59,173468 36,490689 8,367731
6.1 A 39,139427 19,586654 14,334178 14,334178 14,334178 6,540177
Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent. Ordre IET/107/2014,
de 31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014, de
19 de desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014).
Segon.- PREVEURE l’autorització i disposició de la despesa a favor d’ENDESA
ENERGIA SAU empresa adjudicatària del contracte derivat de l’acord marc de
subministrament d’energia elèctrica- per import de nou-cents cinquanta-sis vuit-cents
euros ( 956.800,00 €) iva inclòs que es contempla dins de l’escenari de pressupost
municipal del 2020, a les següents partides pressupostaries :
-

20.142.165.221000 enllumenat públic...............................
20.150.920.221001 enllumenat edificis Corporació ...........
20.330.342.221004 enllumenat edificis Esports .................
20.400.333.221003 enllumenat edificis Culturals ...............
20.500.323.221002 enllumenat edificis Ensenyament .......

Operació Referència
200220
200220
200220
200220
200220

Tipus
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses

Partida
99999
99999
99999
99999
99999

Import
459000
100000
132600
102000
163200

459.000,00 €
100.000,00 €
132.600,00 €
102.000,00 €
163.200,00 €

Descripció
ENLUMENAT PUBLIC
ENLLUMENAT EDIFICIS CORPORACIO
ENLLUMENAT EDIFICIS ESPORTS
ENLLUMENAT EDIFICIS CULTURALS
ENLLUMENAT EDIFICIS ENSENYAMENT

CC1
CC2
100001
100001
100001
100001
100001

CC3
001
001
001
001
001

CC4
001
001
001
001
001

CC5
000
000
000
000
000

CC6
000
000
000
000
000

-

Tercer.- L’Ajuntament d’Olot s’acull a la possibilitat de rescindir la contractació en
qualsevol moment abans de la finalització del termini amb un preavís mínim de dos
mesos, sense generar cap tipus de sanció.
Quart.- La facturació mensual es realitzarà de forma agrupada per CUPS, d’acord amb
la classificació de la columna “Facturació agrupada EM, EP, SEM” del llistat en format
excel de “CUPS sub. Elèctric ajuntament Olot 2020” que s’adjunta.
Cinquè.- NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. Xavier Viñolas , Enginyer
de l’Àrea de Territori, que haurà de supervisar la seva execució , adoptar les decisions
i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de
la prestació pactada dins de l’àmbit de facultats que l’òrgan de contractació li atribueixi..
Sisè.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària del
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica (Avinguda
Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin
preceptius.
Setè.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM (preferentment per
e-notum al NIF G66436064 i el correu electrònic centraldecompres@acm.cat o per
correu postal al carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona).
S’aprova per unanimitat.
8.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES
Núm. de referència

: X2019048607

En relació a l’expedient CPG22019000118 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 depeses annex núm. 19/043 per un import de
428.544,83 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
428544.83

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

S’aprova per unanimitat.
9.1. - APROVAR RENÚNCIA PARCIAL DE SUBVENCIÓ DE L'ENTITAT AAVV
BARRI DE LES TRIES
Núm. de referència

: X2019048584

En relació a l’expedient CPG22019000117 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 renúncia parcial de la subvenció atorgada, amb caràcter concurrència
competitiva, de l’ entitat AAVV BARRI DE LES TRIES NIF: G55316624 per un import
de 246,47 euros, amb càrrec a la partida 19.160.924.480003 “SUBVENCIONS
BARRIS”.
Operació Referència
200220
1901725019

Tipus
Partida
Despeses 19160 924 480003

Import
246.47

Descripció
SUBVENCIONS BARRIS

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

S’aprova per unanimitat.
10.1. - PROJECTE DE MILLORA A NOU PLACES D’OLOT
Núm. de referència

: X2019048242

Vist el projecte de millora a nou places d’Olot, redactat per un parell d’arquitectes, **** i
**** en data novembre de 2019, conforme al qual té per objecte desenvolupar les accions
de millora a nou places a la ciutat d’Olot, segons especificacions dels pressupostos
participatius de 2019, amb les intervencions “Revivim places petites i “Fem grans places
i parcs”.
A part de donar resposta a les peticions concretes de cada plaça, les intervencions
contemplen els espais verds en la seva globalitat. D’aquesta manera es pot donar una
resposta als objectius d’un espai públic amable, vegetat, intel·ligible i revaloritzador de
les característiques de cada barri de la ciutat.
Vist l’informe emès per la tècnica de l’Àrea Urbanisme en data 20 de desembre de 2019,
que s’adjunta a l’expedient, conforme al qual informa favorablement l’aprovació inicial
del projecte esmentat en l’apartat anterior.
Vist l’art. 37 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
En relació a l’expedient UPOM2019000034, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor d’Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció
dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el projecte de millora a nou places d’Olot, redactat
per un parell d’arquitectes, **** i **** en data novembre de 2019, d’acord amb l’informe
emès per la tècnica de l’Àrea Urbanisme en data 20 de desembre de 2019.
SEGON.- SOTMETRE el present acord a informació pública pel termini de TRENTA
DIES, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis de la
corporació i al web de l’Ajuntament.
TERCER.- NOTIFICAR.- la present resolució als interessats.

S’aprova per unanimitat.
11.1. – CONTRACTE DE LLOGUER AMB OPCIÓ DE COMPRA AL CARRER
CARNISSERIES 3
Núm. de referència

: X2018013484

En la sessió del Ple de la Corporació del dia 17 de gener de 2019, es va acordar, d’entre
altres, aprovar l’exercici del dret d’opció de compra de l’immoble que es descriurà, amb
reserva de l’import de trenta mil euros per fer efectiva l’adquisició.
En el pressupost municipal hi figura la partida número 2019.140.151.60904 (compra
Finca Carnisseries (VP) destinada a la citada adquisició.
En relació a l’expedient URG42018000002 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat d' Urbanisme, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Satisfer a la comunitat de béns GUELL BOSCH CB, amb NIF E17884974,
amb domicili al carrer Salvador Simón, 9, 17172 de Les Planes d’Hostoles, representada
pels senyors **** i ****, majors d’edat, veïns de Les Planes, amb domicili al carrer
Salvador Simón, 9, i amb DNI ****, i ****, l’import de TRENTA MIL EUROS (30.000€) en
concepte de la compra de la següent finca:
Local comercial situat al número 3 del carrer Carnisseries de la ciutat d’Olot, que
constitueix la finca registral número 27760, inscrita al tom 1577, llibre 656, foli 195 del
Registre de la Propietat d’Olot, on hi figura lliure de càrregues i de gravàmens. És el
departament número ú de l’edifici dividit en propietat horitzontal en la situació indicada i
té un coeficient de participació en les despeses comuns del 3’88%. Referència cadastral
7904103DG577OS0001WQ.
Segon.Aquest
import
serà
satisfet
amb
càrrec
a
la
partida
número 2019.140.151.60904 (compra Finca Carnisseries (VP), i amb abonament al
compte corrent en el qual s’està satisfent l’import del lloguer
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 19140 151 60904

Import
30000

Descripció
COMPRA F CARNISSERIES (VP)

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
140 999 999 065 999 999

Tercer.- Donar per definitivament finalitzar l’expedient d’adquisició, segons el disposat
en l’acord del Ple de la Corporació de 17 de gener de 2019.
S’aprova per unanimitat.
12.1. - CONVENI.- PROPOSANT MODIFICAR CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ
CASINO OLOTÍ REFERENT A LA REMODELACIÓ DEL PASSEIG MIQUEL BLAY –
FIRAL
Núm. de referència

: X2017019058

En data 27 de juliol de 2017 el ple de la Corporació va aprovar un conveni en ordre a
l’ocupació anticipada d’una superfície de 110 metres quadrats, afectada pel projecte de
remodelació del Passeig Miquel Blay –Firal– aprovat definitivament en sessió plenària
de data 25 de maig de 2017.
En el dit conveni,signat el 31 de juliol de 2017, s’estableix un període màxim per haver
tramitat i resolt l´expedient de just preu de cinc (5) anys des de la data d´aquest conveni.
Si l’Ajuntament no ho fes, l´Associació Casino Olotí podrà instar la fixació del just preu,
acreditant-se a partir d´aquell moment interessos legals sobre la quantitat que finalment
en resulti.
En qualsevol moment a partir de la vigència d´aquest conveni l’Associació Casino Olotí
podrà compensar tot o part de la quantitat a pagar per l´Ajuntament d´Olot a resultes de
l´expropiació amb els imports concurrents pel valor de les càrregues que per cessions
urbanístiques es derivessin de futures modificacions en els usos de l´edifici del Casino.
Posteriorment, en data de 20 de març de 2019, l’associació Casino Olotí ha presentat
un full d’apreuament fixant un import de CENT SET MIL EUROS, segons valoració
efectuada a instància de part.
En aquest mateix escrit es sol·licita que per part de la Corporació s’iniciï un expedient
per a la determinació del just preu de la finca a expropiar, per tal que del justpreuament
que es fixi definitivament, es pugui anar compensant els deutes vençuts de la citada
Associació envers a la Corporació, i entre ells, les quotes mensuals que va satisfent en
relació a les contribucions especials de millores.
Per part dels serveis tècnics municipals, s’ha redactat un informe sobre el
justpreuament, el que en resulta un valor de QUARANTA-DOS MIL DOS-CENS
SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS (42.272,71 €).
En relació a l’expedient URG42017000011, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Primer. Aprovar l’informe valoració efectuada pels serveis tècnics municipals, en
relació al full d’apreuament presentat per l’Associació Casino Olotí, en relació a
l’expropiació de la superfície de 110 metres quadrats, amb destí a espai viari pel vigent
Pla d’ordenació urbanística municipal.
Segon. Aprovar la modificació parcial del conveni signat el 31 d ejuliol de 2017, en l’únic
sentit de fixació de l’import del justpreuament que consistirà en la quantitat de
QUARANTA-DOS MIL DOS-CENS SETANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-UN
CÈNTIMS (42.272,71 €), mantenint la resta de prescripcions i en concret en relació a la
compensació de deutes i/o contribucions especials.
Tercer. Aprovar el conveni adjunt, en ordre a la fixació del citat justpreuament i
compliment dels presents acords.

Quart. Facultar el senyor alcalde per a subscriure la documentació necessària, inclús
la de rectificació.
Cinquè. El pagament es farà amb càrrec a la partida pressupostària 190140 151 609.08
EXPROPIACIÓ PARCEL·LA CASINO OLOTÍ.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 19140 151 60908

Import
42272.71

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
EXPROPIACIO PARCEL.LA CASINO OLOTI
140 999 999 065 999 999

S’aprova per unanimitat.
13.1. - CONCEDIR LLICÈNCIA PER ARRANJAMENT DE LA COBERTA DE
L'EDIFICI DEL CASINO OLOTÍ (E2019007947), SIGUI ÚNICA I EXCLUSIVAMENT
DE LA PRIMERA FASE
Núm. de referència : X2019016428

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de CASINO OLOTI per SUBSTITUCIÓ DE
COBERTA EN EDIFICI EN TESTER - Fase I, al : PG DE BLAY N.0006 , del municipi
d’Olot.
Identificació de l’expedient: OMA32019000046
Situació: PG DE BLAY N.0006
UTM: : 7703201
1.- En data 23/4/2019, CASINO OLOTI amb DNI: G1705418-0, representat per ****,
presenta projecte d’obres majors per SUBSTITUCIÓ DE COBERTA EN EDIFICI EN
TESTER - Fase I, amb situació al carrer PG DE BLAY N.0006 , d’Olot, d’acord amb el
projecte redactat per ****
2.- En data 12/12/2019 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 , Equipament cultural, religiós i
administratiu privat (4.4.b)
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 CASINO OLOTI amb DNI: G1705418-0, representat per ****,
llicència d’obres (OMA32019000046), per SUBSTITUCIÓ DE COBERTA EN EDIFICI
EN TESTER - Fase I, amb situació al PG DE BLAY N.0006 , 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 2 mesos i el termini per acabar-les
és de 9 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: CRA2019600092

Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per:
Un pressupost de: 64390.55 euros
1 Tanca provisional

Base liquidable Drets
(3)
64390.55

%
Drets definitius Taxes
bonifica
ció
2124.89
0
2124.89

Garanties:

Garantia per reposició de paviments 300 euros

Total Drets

317.85

2442.74

Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties

Euros
2442.74
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 les obres caldrà presentar un document signat per contractista
assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra i document que l’acrediti (model 36,
certificat d’alta a l’epígraf corresponent o altra documentació equivalent).
2. L’estructura de la coberta ha de garantir una resistència al foc R90
3. Com a mínim 48 hores abans de qualsevol operació de càrrega o de descàrrega que
impliqui ocupació de la via pública caldrà comunicar-ho a la Policia Municipal per tal de
preveure la senyalització necessària.
4. Els responsables de l’obra es faran càrrec de senyalitzar amb punts de llum de color
vermell la bastida a col·locar al carrer i s’ajustarà a les condicions que determina
l’Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública aprovada el 27/04/1995.
5. Aquesta llicència no autoritza l’apilament de material a la via pública.

6. Caldrà garantir en tot moment el pas i la seguretat dels vianants per l’espai públic.
7. L’enderroc s’executarà d’acord amb les condicions determinades a la vigent
Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública.
8. S’imposa una fiança de 300€ 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
càrrega i descàrrega de material 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.
9. Prèviament o simultàniament a la presentació del certificat final d’obra caldrà aportar
document que acrediti la correcta gestió dels residus generats per l’obra segons
l’establert a l’Ordenança general de gestió de residus aprovada el 15/03/2002 i
modificada el 28/07/2005.
S’aprova per unanimitat. .

14.1. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST
Núm. de referència

: X2019009867

En relació a l’expedient SD012019000004 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:
Convalidar el decret 2019LDEC003622 aprovat en data 23 de desembre de concessió
de subvenció a l’ entitat CENTRE EXCURSIONISTA D'OLOT per un import de 1000
euros.
S’aprova per unanimitat.

14.2. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST
Núm. de referència

: X2019010813

En relació a l’expedient SD012019000007 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:
Convalidar el decret 2019LDEC001853 aprovat en data 23 de desembre de concessió
de subvenció a l’ entitat CLUB MOTOR ANTIC GARROTXA per un import de 1300 euros
S’aprova per unanimitat.
14.3. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST

Núm. de referència

: X2019012655

En relació a l’expedient SD012019000008 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:
Convalidar el decret 2019LDEC003624 aprovat en data 23 de desembre de concessió
de subvenció a l’ entitat ASSOCIACIO LINKINESIS per un import de 500 euros
S’aprova per unanimitat.

14.4. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST
Núm. de referència

: X2019020080

En relació a l’expedient SD012019000010 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:
Convalidar el decret 2019LDEC003625 aprovat en data 23 de desembre de concessió
de subvenció a l’ entitat AOAPIX per un import de 1100 euros
S’aprova per unanimitat.

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

LA SECRETÀRIA

