ACTA NÚM. 48
JUNTA DE GOVERN LOCAL
12 DE DESEMBRE DE 2019

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 12 de desembre de 2019 es reuneix en aquesta Casa
Consistorial la Junta de Govern d’aquets Ajuntament sota la presidència del Sr. JOSEP
BERGA I VAYREDA, per tal de celebrar la sessió ordinària, setmanal i de primera
convocatòria que s’escau al dia d’avui.
Hi assisteixen els membres de la Junta de Govern Local, Srs/es. Estanis Vayreda i
Puigvert, Montserrat Torras i Surroca, Immaculada Muñoz i Díaz, Jordi Güell i
Güell, Maria Assumpció Camps i Bosch i Aniol Sellabona i Aguilera.

També hi assisteixen com a regidors delegats expressament convidats per tal de
presentar els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part
resolutiva ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la
votació, i segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, els
Srs/es: Agustí Arbós i Torrent i Adriana Francés i López.

Hi assisteix com a regidor de l’oposició Josep Guix Feixas
Hi assisteix l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí
Actua com a secretari, la Secretària General , Sra. M. Glòria Gou Clavera

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

2. - DESPATX OFICIAL
L’alcalde dona compte dels actes i reunions que ha mantingut des de la darrera Junta
de Govern, celebrada el dia 5 de desembre :
-

El mateix dia 5 de desembre, va inaugurar el pessebre de la ciutat i les activitats
de Nadal al pati Hospici.
Al vespre va assistir al sopar de Nadal organitzat per l’associació de voluntaris
de protecció civil.

-

El dia 6 de desembre va assistir, acompanyat dels regidors/es Estanis Vayreda,
Imma Muñoz, Mariona Camps i Montse Torras a “La primera nadala de l'any”.
Aquest acte formava part de la programació del Festival Veus i hi va participar
alumnat de l’Escola Pia, Sant Roc, Malagrida, Pla de Dalt, Verntallat, Petit Plançó
i Escola Municipal de Música d’Olot. Va tenir lloc al Firal Petit.

-

El dia 7 de desembre es va reunir amb els veïns del barri de la Faja.

-

El dilluns dia 9 de desembre va assistir al sopar organitzat pel PEHOC

-

El dimarts dia 10 de desembre es va desplaçar a Vic per assistir a la reunió del
Patronat FUB – Uvic.

-

El dimecres dia 11 de desembre es va desplaçar a Figueres per assistir a la
jornada estratègica territorial, organitzada per l’Ajuntament de Figueres. El
mateix dimecres dia 11 va assistir a la junta de govern de l’IMCO i posteriorment
va participar a la Junta de Dinamig.

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. - APROVACIÓ ATORGAMENT I PAGAMENT SUBVENCIÓ PER A
PROPIETARIS D'HABITATGES DESOCUPATS.
Núm. de referència

: X2019044643

En relació a les bases específiques per a l’atorgament de subvencions destinades a
propietaris d’habitatges desocupats que els posin en lloguer, aprovades per la Junta de
Govern Local de data 2 de maig de 2019 i publicades al BOP núm. 93 de 15 de maig de
2019, quedant aprovades definitivament segons publicació del BOP núm. 119 de 20 de
juny de 2019.
Havent examinat i valorat els Serveis Tècnics Municipals la sol·licitud presentada pel Sr.
Guillermo Tercero Sanchez (registre E2019018544), per l’habitatge situat al carrer
Banyoles, 16, baixos, amb un cost d’actuació de 5.365,24 €.
Vist l’informe final emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 22 de novembre de
2019, així com la documentació justificativa presentada pel Sr Guillermo Tercero
Sanchez, resultant correcta i favorable.

En relació a l’expedient HA042019000012, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Concedir ajut econòmic de 5.199,33 € (cinc mil cent noranta-nou euros amb
trenta-tres cèntims) al Sr. Guillermo Tercero Sanchez (****), per l’habitatge del carrer
Banyoles, 16, baixos, d’Olot.
Segon.- Que es procedeixi al pagament de l’ajut econòmic atorgat, a càrrec de:
Operació Referència
200340
1902242

Tipus
Partida
Despeses 19140 1521 480034

Import
5199.33

Descripció
SUBVENCIONS HABITATGE

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
143 999 999 099 999 999

Tercer.- En el supòsit de donar-se els requisits que es recullen en el Títol II de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, el beneficiari n’haurà de donar
compliment.
S’aprova per unanimitat.
5.1. - ATORGAMENT I PAGAMENT SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ DE
FAÇANES, PERÍODE 2019.
Núm. de referència

: X2019046491

En relació a les bases específiques per a l’atorgament de subvencions per a la
rehabilitació de façanes – període 2019, aprovades per la Junta de Govern Local de
data 16 de maig de 2019 i publicades al BOP núm. 101 de 27 de maig de 2019, quedant
aprovades definitivament segons publicació del BOP núm. 124 de 28 de juny de 2019.
Havent examinat i valorat els Serveis Tècnics Municipals la sol·licitud presentada pel Sr.
Joan Capdevila Bassols (registre E2019019384), per la façana situada al carrer
Mulleras, 4, amb un cost d’actuació de 6.899,64 €.
Vist l’informe final emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 27 de novembre de
2019, així com la documentació justificativa presentada pel Sr. Joan Capdevila Bassols,
resultant correcta i favorable.
En relació a l’expedient HA042019000016 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat d'Habitatge, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Concedir ajut econòmic de 3.000,00 € (tres mil euros) al Sr. Joan Capdevila
Bassols (****), per la façana del carrer Mulleras, 4, d’Olot.
Segon.- Que es procedeixi al pagament de l’ajut econòmic atorgat, a càrrec de:
Operació Referència
200340
1902565

Tipus
Partida
Despeses 19140 1521 78005

Import
3000

Descripció
SUBVENCIONS
(PR19)

HABITATGE

(

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
FAÇANES)
143 999 999 099 999 999

Tercer.- En el supòsit de donar-se els requisits que es recullen en el Títol II de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, el beneficiari n’haurà de donar
compliment.
S’aprova per unanimitat.
5.2. - ATORGAMENT I PAGAMENT SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ DE
FAÇANES, PERÍODE 2019.
Núm. de referència

: X2019046512

En relació a les bases específiques per a l’atorgament de subvencions per a la
rehabilitació de façanes – període 2019, aprovades per la Junta de Govern Local de
data 16 de maig de 2019 i publicades al BOP núm. 101 de 27 de maig de 2019, quedant
aprovades definitivament segons publicació del BOP núm. 124 de 28 de juny de 2019.
Havent examinat i valorat els Serveis Tècnics Municipals la sol·licitud presentada per la
Comunitat de Propietaris Bisbe Guillamet, 12, per la façana situada al carrer Bisbe
Guillamet, 12, amb un cost d’actuació de 21.233,18 €.
Vist l’informe final emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 27 de novembre de
2019, així com la documentació justificativa presentada per la Comunitat de Propietaris
Bisbe Guillamet, 12, resultant correcta i favorable.
En relació a l’expedient HA042019000017, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Concedir ajut econòmic de 3.000,00 € (tres mil euros) a la Comunitat de
Propietaris Bisbe Guillamet, 12 (H55291009), per la façana del carrer Bisbe Guillamet,
12, d’Olot.
Segon.- Que es procedeixi al pagament de l’ajut econòmic atorgat, a càrrec de:
Operació Referència
200340
1902565

Tipus
Partida
Despeses 19140 1521 78005

Import
3000

Descripció
SUBVENCIONS
(PR19)

HABITATGE

(

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
FAÇANES)
143 999 999 099 999 999

Tercer.- En el supòsit de donar-se els requisits que es recullen en el Títol II de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, el beneficiari n’haurà de donar
compliment.
S’aprova per unanimitat.
6.1. - SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER AL
FINANÇAMENT DE LES ACTIVITATS I PROJECTES CULTURALS DE LES
OFICINES JOVES - TERRITORI JOVE
Núm. de referència

: X2019045997

Atès que TERRITORI-JOVE-Ideal-OJG és un projecte cultural-participatiu dirigit a la
població jove de la comarca de la Garrotxa i que pretén facilitar l'accés dels i les joves a
la cultura des d'una perspectiva no consumista, responsable, diversa i participativa.
Atès que hi participen com a gestors i membre del nucli central del Projecte Territori
Jove més de vint joves representants de tots instituts de la ciutat d'Olot i també de
l'institut de Besalú. Cal dir però que més de 1000 joves es beneficien de les activitats
que es generen.
Atès que entenent que la cultura i la participació és un dret per a totes les persones,
aquest projecte treballa per desenvolupar l'esperit crític dels joves, eliminant barreres
d'accés a la cultura, oferint espais i temps perquè es pugui expressar, tot fent un treball
amb els agents culturals i el teixit associatiu del territori i posant especial enfasi en la
participació activa.
Atès que un dels objectius bàsics del projecte és apoderar els i les joves i formar
referents per potenciar la participació activa en la vida social i cultural a totes les
poblacions de la comarca. Aquest projecte l'executa directament l'Ideal-OJG, per tant,
les despeses són executades per l'IMEJO i justificades també per la mateixa entitat.
L'Ajuntament aportarà la subvenció rebuda per la Diputació de Girona a l'IMEJO.
En relació a l’expedient SED12019000004 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.- Sol·licitar la inclusió del municipi d’Olot en el programa de subvencions
convocat per la Diputació de Girona per al finançament de les activitats i projectes
culturals de les oficines joves, capitals de comarca i municipis de més de 15.000
habitants de les comarques gironines – anualitat 2020
Segon.- Demanar una subvenció de 5.000€ per despeses per al finançament de les
activitats i projectes culturals de les oficines joves – Territori Jove.
Tercer.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària.
S’aprova per unanimitat.
7.1. - PRIMERA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I L’AJUNTAMENT D'OLOT PER AL PLA EDUCATIU
D'ENTORN DEL CURS 2019-2020
Núm. de referència

: X2019046161

Atès que amb data 28 de maig de 2019 el Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament d'Olot van subscriure un conveni de col·laboració en matèria
de llengua, interculturalitat i cohesió social, mitjançant el Pla educatiu d'entorn (PEE)

Atès que el conveni esmentat en el punt 1 preveu que els recursos econòmics que es
destinaran al Plans Educatius d’Entorn es concretaran mitjançant una addenda al
conveni.
Atès que es preveu signar una addenda que té per objecte concretar en 6.500€ l’import
de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar
suport al Pla educatiu d'entorn, per al curs acadèmic 2019-2020.
En relació a l’expedient ED032019000023 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat d' Acció Social i Cooperació, proposa a
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la primera addenda al conveni de col·laboració entre el Departament
d’Ensenyament i l’Ajuntament d’Olot pel Pla Educatiu d’Entorn, per 6.500€, pel curs
2019-2020
S’aprova per unanimitat.
8.1. - SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ESPORTIVES AL
CLUB TENIS OLOT, DEL PROGRAMA "SUPORT ENTITATS-ACTIVITATS
ESPORTIVES EXTRAORDINÀRIES-SEGONA CONVOCATÒRIA"
Núm. de referència

: X2019037105

En relació a l’expedient SP062019000073 d’atorgament de subvencions “SUPORT A
ENTITATS ESPORTIVES – ACTIVITATS ESPORTIVES EXTRAORDINÀRIES –
SEGONA CONVOCATÒRIA” de l’Ajuntament d’Olot, vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat d'Esports, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat CLUB
TENIS OLOT amb NIF: G1709431-9 per un import de 390 euros, amb càrrec a la partida
19.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”.
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
200300
1900082

Tipus
Partida
Despeses 19330 341 480002

Import
390

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
330 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
8.2. - SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT ESPORTIVA "XI
VOLTA PELS VOLCANS D'OLOT" AL CENTRE EXCURSIONISTA D’OLOT, DEL
PROGRAMA "SUPORT ENTITATS-ACTIVITATS ESPORTIVES
EXTRAORDINÀRIES-SEGONA CONVOCATÒRIA"
Núm. de referència

: X2019037107

En relació a l’expedient SP062019000075 d’atorgament de subvencions “SUPORT A
ENTITATS ESPORTIVES – ACTIVITATS ESPORTIVES EXTRAORDINÀRIES –
SEGONA CONVOCATÒRIA” de l’Ajuntament d’Olot, vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat d'Esports, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’entitat CENTRE
EXCURSIONISTA D'OLOT amb NIF: G1713274-7 per un import de 300 euros, amb
càrrec a la partida 19.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”.
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
200300
1900082

Tipus
Partida
Despeses 19330 341 480002

S’aprova per unanimitat.

Import
300

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
330 001 001 001 000 000

8.3. - SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT ESPORTIVA “II
OPEN DE TENNIS TAULA OLOT” AL CLUB TENIS TAULA D'OLOT, DEL
PROGRAMA "SUPORT ENTITATS-ACTIVITATS ESPORTIVES
EXTRAORDINÀRIES-SEGONA CONVOCATÒRIA"
Núm. de referència

: X2019037192

En relació a l’expedient SP062019000077 d’atorgament de subvencions “SUPORT A
ENTITATS ESPORTIVES – ACTIVITATS ESPORTIVES EXTRAORDINÀRIES –
SEGONA CONVOCATÒRIA” de l’Ajuntament d’Olot, vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat d'Esports, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’entitat CLUB
TENIS TAULA OLOT amb NIF: G1781045-8 per un import de 300 euros, amb càrrec a
la partida 19.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”.
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
200300
1900082

Tipus
Partida
Despeses 19330 341 480002

Import
300

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
330 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
8.4. - SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT ESPORTIVA
“PARTICIPACIÓ AL TORNEIG ZONAL” AL CLUB TENIS TAULA D'OLOT, DEL
PROGRAMA "SUPORT ENTITATS-ACTIVITATS ESPORTIVES
EXTRAORDINÀRIES-SEGONA CONVOCATÒRIA"
Núm. de referència

: X2019037199

En relació a l’expedient SP062019000080 d’atorgament de subvencions “SUPORT A
ENTITATS ESPORTIVES – ACTIVITATS ESPORTIVES EXTRAORDINÀRIES –
SEGONA CONVOCATÒRIA” de l’Ajuntament d’Olot, vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat d'Esports, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat CLUB
TENIS TAULA OLOT amb NIF: G1781045-8 per un import de 400 euros, amb càrrec a
la partida 19.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”.
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
200300
1900082

Tipus
Partida
Despeses 19330 341 480002

Import
400

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
330 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
8.5. – SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT ESPORTIVA
“TORNEIG INTERESCOLES” AL GARROTXA RUGBY CLUB, DEL PROGRAMA
“SUPORT ENTITATS-ACTIVITATS ESPORTIVES EXTRAORDINÀRIES-SEGONA
CONVOCATÒRIA”
Núm. De referència

: X2019039612

En relació a l’expedient SP062019000093 d’atorgament de subvencions “SUPORT A
ENTITATS ESPORTIVES – ACTIVITATS ESPORTIVES EXTRAORDINÀRIES –
SEGONA CONVOCATÒRIA” de l’Ajuntament d’Olot, vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat d’Esports, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:

1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’entitat
GARROTXA RUGBY CLUB amb nif: G1795052-8 per un import de 350 euros, amb
càrrec a la partida 19.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”.
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
200300
1900082

Tipus
Partida
Despeses 19330 341 480002

Import
350

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
330 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
8.6. - SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT ESPORTIVA
“MARATÓ AMB BICICLETES ADAPTADES OLOT” A LA FUNDACIÓ TOMMY
ROBREDO, DEL PROGRAMA "SUPORT ENTITATS-ACTIVITATS ESPORTIVES
EXTRAORDINÀRIES-SEGONA CONVOCATÒRIA"
Núm. de referència

: X2019039314

En relació a l’expedient SP062019000092 d’atorgament de subvencions “SUPORT A
ENTITATS ESPORTIVES – ACTIVITATS ESPORTIVES EXTRAORDINÀRIES –
SEGONA CONVOCATÒRIA” de l’Ajuntament d’Olot, vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat d'Esports, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’entitat
FUNDACIO PRIVADA TOMMY ROBREDO amb NIF: G5502635-5 per un import de 350
euros, amb càrrec a la partida 19.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS
ESPORTIVES”.

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
200300
1900082

Tipus
Partida
Despeses 19330 341 480002

Import
350

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
330 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
8.7. - SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT ESPORTIVA
"DESPLAÇAMENT A MALLORCA DE L'EQUIP SENIOR MASCULÍ DE PRIMERA
DIVISIÓ.” AL CLUB VOLEI D'OLOT, DEL PROGRAMA "SUPORT ENTITATSACTIVITATS ESPORTIVES EXTRAORDINÀRIES-SEGONA CONVOCATÒRIA"
Núm. de referència

: X2019039912

En relació a l’expedient SP062019000094 d’atorgament de subvencions “SUPORT A
ENTITATS ESPORTIVES – ACTIVITATS ESPORTIVES EXTRAORDINÀRIES –
SEGONA CONVOCATÒRIA” de l’Ajuntament d’Olot, vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat d'Esports, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat CLUB
VOLEIBOL OLOT amb NIF: G1715316-4 per un import de 550 euros, amb càrrec a la
partida 19.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”.
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
200300
1900082

Tipus
Partida
Despeses 19330 341 480002

Import
550

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
330 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
8.8. - SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT ESPORTIVA “27ª
EDICIÓ DE LES 12 HORES VOLEI PLATJA DE MUNTANYA” AL CLUB VOLEI
D'OLOT, DEL PROGRAMA "SUPORT ENTITATS-ACTIVITATS ESPORTIVES
EXTRAORDINÀRIES-SEGONA CONVOCATÒRIA"
Núm. de referència

: X2019039913

En relació a l’expedient SP062019000095 d’atorgament de subvencions “SUPORT
A ENTITATS ESPORTIVES – ACTIVITATS ESPORTIVES EXTRAORDINÀRIES –
SEGONA CONVOCATÒRIA” de l’Ajuntament d’Olot, vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat d'Esports, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat CLUB
VOLEIBOL OLOT amb NIF: G1715316-4 per un import de 300 euros, amb càrrec a la
partida 19.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”.
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
200300
1900082

Tipus
Partida
Despeses 19330 341 480002

Import
300

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
330 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
8.9. - SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT ESPORTIVA “PER
MATERIAL DE L'ESCOLA DE TENIS” AL CLUB TENIS OLOT, DEL PROGRAMA
"SUPORT ENTITATS-ACTIVITATS ESPORTIVES EXTRAORDINÀRIES-SEGONA
CONVOCATÒRIA"
Núm. de referència

: X2019038086

En relació a l’expedient SP062019000087 d’atorgament de subvencions “SUPORT A
ENTITATS ESPORTIVES – ACTIVITATS ESPORTIVES EXTRAORDINÀRIES –
SEGONA CONVOCATÒRIA” de l’Ajuntament d’Olot, vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat d'Esports, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat CLUB
TENIS OLOT amb NIF: G1709431-9 per un import de 150 euros, amb càrrec a la partida
19.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”.
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
200300
1900082

Tipus
Partida
Despeses 19330 341 480002

S’aprova per unanimitat.

Import
150

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
330 001 001 001 000 000

9.1. - REVISIÓ DE PREUS DEL SERVEI DE MANTENIMENT DELS SISTEMES DE
CLIMATITZACIÓ DELS EDIFICIS MUNICIPALS
Núm. de referència

: X2013012681

La Junta de Govern Local de data 31 d’octubre de 2019 va prorrogar amb efectes del
dia 1 de novembre de 2019, el contracte subscrit amb l’empresa J. JUANOLA, SL amb
NIF B17236613 pel servei de manteniment dels sistemes de climatització dels edificis
municipals.
La clàusula 10 del PCAP que regeix el contracte, aquest es revisarà anualment d’acord
amb l’IPC i no superarà el 85% de l’índex adoptat.
Atès que segons certificació de l’Institut Nacional d’Estadística, l’IPC octubre 2018octubre 2019 és del 0,1%, correspon revisar el contacte un 0,085%.
Vist l’informe del Sr. Xavier Viñolas Boix, enginyer tècnic de l’Àrea d’Infraestructura i
Obra Pública emès en data 10 de desembre de 2019.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12013000012 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Revisar el preu del contracte del servei de manteniment dels sistemes de
climatització dels edificis municipals, amb efectes del dia 1 de novembre de 2019, tot
aplicant un augment del 0,085%; d’acord amb els antecedents descrits.
SEGON.- Fixar, amb efectes del dia 1 de novembre de 2019, l’import anual del contracte
esmentat en vuitanta-cinc mil cinc-cents quaranta-quatre euros amb trenta cinc
cèntims (85.544,35 €) IVA inclòs: (70.697,81 € d’import net + 14.846,54 € en concepte
d’IVA al tipus del 21%).
TERCER.- L’import total de la despesa es pagarà amb càrrec a les partides;
-manteniment edificis corporació........................................13.191,08 € (IVA inclòs)
-manteniment edificis culturals............................................19.033,90 € (IVA inclòs)
-manteniment edificis ensenyament....................................30.126,68 € (IVA inclòs)
-manteniment edificis esports i lleure..................................23.192,70 € (IVA inclòs)
QUART.- Aprovar la despesa, pel que fa a l’IPC (0,085 %) corresponent als mesos de
novembre i desembre de 2019, segons:
-manteniment edificis corporació:........................ 1,91 €
-manteniment edificis culturals:........................... 3,05 €
-manteniment edificis ensenyament:................... 2,66 €
-manteniment edificis esports i lleure...................4,50 €
Operació Referència
200220
200220
200220
200220

Tipus
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses

Partida
19150 920
19330 342
19400 333
19500 323

212001
212001
212001
212001

Import
1.91
3.05
2.66
4.50

Descripció
CC1 CC2
MANTENIMENT EDIFICIS CORPORACIO
100 001
MANTENIMENT EDIFICIS ESPORTS I LLEURE
100 001
MANTENIMENT EDIFICIS CULTURALS100 001
MANTENIMENT EDIFICIS ENSENYAMENT
100 001

CC3
001
001
001
001

CC4
001
001
001
001

CC5
000
000
000
000

CC6
000
000
000
000

S’aprova per unanimitat.
9.2. - NO PRORROGAR EL CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL DE LA
GARROTXA PER A LA REALITZACIÓ DE LES INSPECCIONS TÈCNIQUES
D'HABITATGES DE L'ANY 2020
Núm. de referència

: X2018038587

Mitjançant Decret d’Alcaldia de data 12 de desembre de 2018, convalidat en sessió
plenària de data 20 de desembre de 2018, l’Ajuntament d’Olot va efectuar un encàrrec
de gestió al Consell Comarcal de la Garrotxa per dur a terme les tasques d’inspeccions
tècniques en habitatges, derivats de la tramitació de cèdul·les d’habitabilitat,
reagrupaments familiars i lloguers d’habitatge del parc públic de l’Ajuntament d’Olot al
Consell Comarcal, durant l’any 2019. Aquest encàrrec es formalitzava amb la signatura
d’un conveni amb el Consell Comarcal de la Garrotxa, determinant els termes i
condicions de l’encàrrec de gestió.
Vist l’informe de la Responsable de l’Oficina Local d’Habitatge, de data 4 de desembre
de 2019, número NI022019001888, en el qual informa desfavorablement a la
formalització de la pròrroga d’aquest conveni.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada
d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord:
No prorrogar el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de la Garrotxa per a
la realització d’inspecció tècniques en habitatges, derivades de la tramitació de cèdules
d’habitabilitat, reagrupaments familiars i lloguer d’habitatges del parc públic.
S’aprova per unanimitat.
9.3. - DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE
CARBURANT PER A VEHICLES I MAQUINÀRIA DEL PARC MÒBIL DE
L'AJUNTAMENT D'OLOT
Núm. de referència

: X2019035425

Antecedents
Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 19 de setembre de
2019, es va iniciar i aprovar l’expedient per a la contractació del “subministrament de
carburant destinat a vehicles i maquinària del Parc Mòbil de l’Ajuntament d’Olot”
El procediment a seguir per a l’adjudicació del contracte és l’obert en virtut dels articles
131 i 150 de la Llei de contractes del sector públic (LCSP)
El termini de presentació d’ofertes va finalitzar el dia 4 d’octubre de 2019, havent-se
presentat a la licitació una únic empresa: SOLRED, SA

La Mesa de Contractació, en sessió celebrada en data 21 d’octubre de 2019, procedí
l’acte d’obertura del Sobre 1 de les proposicions presentades en la licitació convocada
per adjudicar el “subministrament de carburant destinat a vehicles i maquinària del Parc
Mòbil de l’Ajuntament d’Olot” complint els requisits marcats en el Plec de Clàusules
Administratives.
Una vegada comprovada la documentació la Mesa acorda, per unanimitat, admetre a la
licitació la següent empresa:
SOLRED, SA
La Mesa de Contractació, en sessió celebrada en data 24 d’octubre de 2019, procedí
l’acte públic d’obertura del Sobre 2 de les proposicions presentades en la licitació
convocada per adjudicar el “subministrament de carburant destinat a vehicles i
maquinària del Parc Mòbil de l’Ajuntament d’Olot”, per part de l’empresa SOLRED, SA i
en el mateix acte, la Mesa sol·licita als serveis tècnics de l’àrea de Territori , la valoració
de la proposicions admesa a la licitació.
En data 8 de novembre es va requerir (Reg. Sortida S2019026074) la presentació de la
documentació acreditativa de la representació de l’empresa, els certificats d’estar al
corrent de pagament de l’Agència Tributària, Seguretat Social i Generalitat de
Catalunya, les certificacions ISO 9001:2015 i 14001:2015, i una relació de les estacions
de servei ubicades en el terme municipal d’Olot.
La Mesa de Contractació, en sessió celebrada en data 14 de novembre va proposar
l’adjudicació del contracte de “subministrament de carburant destinat a vehicles i
maquinària del Parc Mòbil de l’Ajuntament d’Olot” a l’empresa SOLRED, SA i en el
mateix acte, la Mesa requereix la constitució de la garantia definitiva i la justificació
pendent del requeriment de data 8 de novembre.
En data 19 de novembre es va requerir (Reg. Sortida S2019026861) es va requerir la
documentació prèvia a l’adjudicació com són la garantia definitiva i el Certificat d’estar
al corrent de pagament a la Generalitat de Catalunya que quedava pendent, tal com
estableix la clàusula 16 del Plec de Clàusules Administratives.
En data 22 de novembre de 2019, l’empresa va accedir electrònicament al requeriment,
per la qual cosa el termini per presentar la documentació va finalitzar el dia 9 de
desembre, sense haver rebut la documentació requerida per part de l’empresa.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12019000027, la regidora delegada
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següent acord:
Primer.- DECLARAR deserta la licitació del “subministrament de carburant destinat a
vehicles i maquinària del Parc Mòbil de l’Ajuntament d’Olot”, pels motius exposats en els
punts anteriors.
Segon.- Donar de baixa la reserva que s’havia efectuat en motiu de la licitació per import
de 4.285,00 € corresponent al 2019 amb la següent distribució de partides:
19.142.1511.221030
19.132.221030

Combustible Brigada
Combustible Serveis de Seguretat

2.955,00
1.160,00

19.500.326.221030
19.330.340.221030
19.140.151.221030

Operació
200200
200200
200200
200200
200200

Referència
1904351
1904331
1904327
1904326
1904325

Tipus
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses

Combustible Vehicles Joventut
Combustible Esports i Lleure
Combustible Serveis Tècnics

Partida
19140 151 221030
19330 340 221030
19500 326 214000
19180 132 221030
19142 1511 221030

Import
-50
-70
-50
-1160
-2955

50,00
70,00
50,00
4.285,00

Descripció
CC1 CC2
COMBUSTIBLE SERVEIS TECNICS 100 001
COMBUSTIBLE VEHICLES ESPORTS I 100
LLEURE
001
CONSERVACIO VEHICLES JOVENTUT100 001
COMBUSTIBLE SERVEI SEGURETAT 100 001
COMBUSTIBLE BRIGADA
100 001

CC3
001
001
001
001
001

CC4
001
001
001
001
001

Tercer.- Notificar el present acord als licitadors que han presentat oferta i procedir a la
publicació de l’acord adoptat al Perfil del contractant.
S’aprova per unanimitat.
9.4. - DEVOLUCIÓ DE LES FIANCES DIPOSITADES PER A L'AUTORITZACIÓ
ADMINISTRATIVA D'ÚS PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC PER INSTAL·LAR UNA
PARADA DESTINADA A XURRERIA I UNA D'ESPAI GASTRONÒMIC LOCAL
DURANT LES FESTES DE TURA 2019
Núm. de referència

: X2019027781

La Junta de Govern Local de data 8 d’agost de 2019 va adjudicar l’autorització de l’ús
privatiu del domini públic per instal·lar i explotar una parada de xurreria i una d’espai
gastronòmic al Passeig de Blay durant les Festes del Tura 2019 , segons:
-LOT 1. Xurreria: Sr. JOAN JOFRE PARAROLS.
.-LOT 2 : Espai Gastronòmic: MIQUEL JIMENEZ DÀVILA.
Per tal de garantir la correcte execució d’aquestes autoritzacions els Srs. Jofre i Jimenez
van dipositar una fiança de 120 € cadascun.
Vist que la Sra. Ariadnna Vigllegas Torras, directora de DinàmiG en data 9 de desembre
de 2019, informe favorablement el retorn de les fiances esmentades.
I vist l’expedient CCS12019000018 i antecedents corresponents, la regidora delegada
d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- PROCEDIR al retorn de la fiança d’import cent vint euros (120 €) dipositada
pel Sr. JOAN JOFRE PARAROLS amb DNI núm. **** dipositada en data 5 d’agost de
2019 per tal de garantir l’autorització de l’ús privatiu del domini públic per instal·lar i
explotar una parada de xurreria i una d’espai gastronòmic al Passeig de Blay durant les
Festes del Tura 2019 ,-LOT 1. Xurreria:
Segon.- PROCEDIR al retorn de la fiança d’import cent vint euros (120 €) dipositada
pel Sr. MIQUEL JIMENEZ DÀVILA amb DNI núm. **** dipositada en data 7 d’agost de
2019 per tal de garantir l’autorització de l’ús privatiu del domini públic per instal·lar i
explotar una parada de xurreria i una d’espai gastronòmic al Passeig de Blay durant les
Festes del Tura 2019 ,-LOT 2:Espai Gastronòmic.

CC5
000
000
000
000
000

CC6
000
000
000
000
000

S’aprova per unanimitat.
9.5. - DEVOLUCIÓ FIANÇA CONTRACTE SERVEIS NORATITZACIÓ I
IL·LUMINACIÓ DELS ESCENARIS DE LES FESTES DEL TURA ; I
CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ
Núm. de referència

: X2018019421

La Junta de Govern Local de data 2 de maig de 2019 va acordar prorrogar el contracte
dels serveis tècnics de sonorització i il·luminació dels escenaris de les Festes del Tura
d’Olot, per a l’any 2019 i pel preu de49.126 € (IVA inclòs), a favor de l’empresa BTM
SOUND, SL amb NIF B17571175 .
En data 9 de maig de 2019 l’empresa BTM SOUND,SL va dipositar una fiança de 2.030
€ per tal de garantir la correcte execució del contracte.
Vist l’informe favorable emès pel Sr. Jordi Serrat Cruz, director de l’Àrea de Festes en
data 11 de desembre de 2019.
I vist l’expedient administratiu CCS12018000013 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
PROCEDIR a la devolució de la fiança d’import dos mil trenta euros (2.030 €)
dipositada per l’empresa BTM SOUND,SL amb NIF B17571175, dipositada per tal de
garantir la correcta execució del contracte dels serveis tècnics de sonorització i
il·luminació dels escenaris de les Festes del Tura d’Olot, per a l’any 2019
S’aprova per unanimitat.
9.6. - DEVOLUCIÓ FIANÇA DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I
MANTENIMENT DE L'EQUIPAMENT DE TELEFONIA
Núm. de referència

: X2019035112

La Junta de Govern Local de data 1 d’octubre de 2015 va adjudicar a l’empresa LOOPS
CLOUD COMPUTING, SL el servei de subministrament i manteniment de l’equipament
de telefonia i servei de telecomunicacions de d’Olot. LOT 1 “subministrament,
instal·lació, configuració, posada en funcionament d’un equipament electrònic de veu” i
“el manteniment i la formació en l’ús de l’equipament de subministrament als usuaris per
l’Ajuntament d’Olot”.
Per ta de garantir la correcta execució del contracte l’empresa “LOOPS CLOUD
COMPUTING, SL” va dipositar una fiança de 3.098,40 € .
Atesa la sol·licitud presentada per l’empresa l’empresa “LOOPS CLOUD COMPUTING,
SL” de data 2 de setembre de 2019.
Vist l’informe favorable emès en data 22 d’octubre de 2019 pel Sr. Joan Prat Espuña,
Responsable d’Informàtica i Noves Tecnologies.

I vist l’expedient administratiu núm. CPF12019000060 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
Que els Serveis Econòmics procedeixin a la devolució de la fiança d’import tres mil
noranta-vuit euros amb quaranta cèntims (3.098,40 €) dipositada per l’empresa
LOOPS CLOUD COMPUTING, SL amb NIF núm. B65931610 per tal de garantir el
contracte del servei de subministrament i manteniment de l’equipament de telefonia i
servei de telecomunicacions de d’Olot. LOT 1 “subministrament, instal·lació,
configuració, posada en funcionament d’un equipament electrònic de veu” i “el
manteniment i la formació en l’ús de l’equipament de subministrament als usuaris per
l’Ajuntament d’Olot”.
S’aprova per unanimitat.
9.7. - DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA PER ADJUDICAR EL
SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D´IL.LUMINACIO PER A LA MILLORA
ENERGETICA DEL L´ENLLUMENAT PUBLIC.
Núm. de referència

: X2019037599

La Junta de Govern Local de data 31 de juliol de 2014 va adjudicar a l’empresa “ETRA
BONAL, SA” el subministrament de material d’il·luminació per a la millora energètica de
l’enllumenat públic del municipi d’Olot a l’empresa ETRA BONAL, SA, pel preu de cent
vuitanta-dos mil nou-cents trenta-cinc euros (182.935 € ) IVA exclòs.
L’empresa ETRA BONAL, SA en data 31 de juliol de 2014 va dipositar una fiança
d’import 9.146,75 € per tal de garantir la correcta execució del contracte esmentat.
Atesa la sol·licitud presentada per l’empresa ETRA BONAL, SA en data 25 de setembre
de 2019 i vist l’informe favorable emès en data 6 de novembre de 2019 pel Sr. Ramon
Prat Molas, cap de l’Àrea de Territori d’aquest Ajuntament.
I vist l’expedient administratiu núm. CPF12019000062 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
Que els Serveis Econòmics procedeixin a la devolució de la fiança definitiva d’import
nou mil cent quaranta-sis euros amb setanta-cinc cèntims (9.146,75 €) dipositada
per l’empresa ETRA BONAL, SA amb NIF núm. A08522955 en data 31 de juliol de
2014; per tal de garantir la correcta execució del contracte de subministrament de
material d’il·luminació per a la millora energètica de l’enllumenat públic del municipi
d’Olot.
S’aprova per unanimitat.
10.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ
PRESENTADA PEL SR. ****I PER LA SRA. ****, PER DANYS OCASIONATS PER
UNA CAIGUDA EN UNA VIA PÚBLICA.
Núm. de referència : X2018010701

Vist l’escrit presentat pel Sr. **** i la Sra. **** en el que es formula reclamació patrimonial
contra l’Ajuntament d’Olot per una caiguda en una via pública i atesos els següents
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- En escrit presentat pel Sr. **** i la Sra. **** (Registre General núm.
E2018005982/13-04-2018), es va formular reclamació patrimonial contra l’Ajuntament
d’Olot, pels danys patits per la seva filla menor ****, per una caiguda a la passera de les
Tries en el terme municipal d‘Olot, el dia 9 d’abril de 2017, a conseqüència de la qual va
patir diverses lesions. A la petició s’hi acompanya la següent documentació: fotografies
de la passera on es va produir la caiguda (Doc. núm. 1); còpia de l’historial clínic de la
pacient emès per doctors de l’Hospital Universitari de Girona “Doctor Josep Trueta”
(Doc. núm. 2); informe pericial emès pel doctor **** (Doc. núm. 3); i documents
acreditatius de la representació legal dels reclamants (Docs. núms. 4 a 5). La
reclamació es concreta en 5.461,33 euros, que és la quantitat que es demana.
Segon.- L’Alcaldia va admetre a tràmit la reclamació per responsabilitat patrimonial
contra l’Ajuntament d’Olot, per resolució de 3 de maig de 2018 i en el termini atorgat als
interessats per comparèixer al procediment, formular al·legacions, aportar documents i
proposar proves, la representació de la part reclamant, en escrit de 21 de maig de 2018
(Registre General, núm. E2018008410/25-05-2018), va ratificar-se en l’escrit de
reclamació presentat i en les proves documentals i en l’informe pericial que en ell
s’aportaven.
Tercer.- En informe del cap de la Policia Municipal de data 22 de maig de 2018
s’assenyala que, consultats els arxius de la Policia Municipal, no consta haver intervingut
en la caiguda que manifesten que va patit la filla dels reclamants a la passera de les
Tries.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,
d’acord amb l’article 106.2 de la Constitució, assenyala que “els particulars tenen dret a
ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota lesió que
pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del
funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força
major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei”.
En igual sentit, l’article 81 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya. Aquests articles
determinen que la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques sigui de
caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui imprescindible acreditar que el dany o lesió
sofert pel reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis
públics, en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció
estranya que pugui interferir alterant el nexe causal.
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,

assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis causats
als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels serveis
públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes establerts
per la legislació general sobre responsabilitat administrativa”.
Segon.- La jurisprudència ha reiterat en nombroses sentències que, perquè es pugui
declarar la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, és necessari
que qui la pretén acrediti i provi que es donen les circumstàncies següents: a) que el
dany o lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics
en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte sense intervenció estranya
que pogués interferir alterant el nexe causal; b) que el dany sigui efectiu, econòmicament
avaluable i individualitzat en relació a una persona o grups de persones; c) que el
particular afectat no tingui el deure jurídic de suportar el dany; d) que no hi hagi força
major; i e) que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons l’estat dels
coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la producció dels
danys.
En tractar-se d’una responsabilitat objectiva és necessària la concurrència de tots
aquests elements -que han de ser provats per qui els al·lega- i entre els que té una
especial rellevància, en tant que element essencial de la responsabilitat, la relació de
causalitat entre el dany i el funcionament del servei públic.
Tercer.- La determinació de si els danys patits per la filla dels reclamants són atribuïbles
de forma directa i exclusiva al funcionament dels serveis públics municipals no és gens
clara. En aquest sentit, el fet que ni la Policia Municipal ni cap altre servei de l’Ajuntament
d’Olot intervingués directament en l’accident ni en tingués coneixement de manera
immediata, no permet acreditar la veracitat dels fets relatats per la part reclamant, alhora
que dificulta esbrinar el quan, el com i el perquè es va produir aquest accident. En aquest
cas, més enllà del que manifesta la part reclamant, no hi ha prova objectiva i certa dels
fets que es relaten.
La passarel·la de les Tries forma part dels treballs previstos per l’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA) per connectar els marges nord i sud del riu Fluvià, al costat de l’estació
d’aforament EA013 situada al final de l’avinguda Pere Badosa d’Olot. Davant la
impossibilitat de finalitzar aquests el treballs per a la formació de la passarel·la definitiva
per part de l’ACA i per tal de resoldre la necessitat de disposar d’aquest pas de vianants
per travessar el riu Fluvià, l’Ajuntament d’Olot va contractar els treballs finals de
col·locació de la passarel·la (Junta de Govern Local de 20 de desembre de 2012), per
acabar d’aquesta manera el projecte començat per l’ACA.
Aquesta passarel·la és el pas natural per anar des de l’avinguda Pere Badosa d’Olot (on
hi trobem diverses instal·lacions esportives i d’esbarjo: el Club Natació Olot, el càmping
Les Tries, el restaurant Les Tries i diverses zones d’aparcaments) a la font de les Tries.
Es tracta per tant d’una zona situada la final de la trama urbana de la ciutat i per on
s’accedeix a una zona no urbanitzada de caràcter rústic on, a més de l’esmentada font
de les Tries, hi trobem diversos prats i el començament de camins que porten a les
zones agrícoles i forestals del voltant d’Olot

La passera de les Tries és un espai sense obstacles amb passos prou amples i francs
per tal que els vianants puguin transitar-hi tranquil·lament i còmoda; per la qual cosa, no
ha de generar cap mena de problema als vianants que hi transiten amb l’atenció i la
precaució normal exigible a qualsevol persona, segons els cànons socials imperants.
En aquest cas, la desgràcia va fer que, en un moment de descuit per part de tothom, la
filla dels reclamants s’entrebanqués sense que els seus progenitors, que estaven al seu
costat, poguessin evitar l’accident. No ens trobem, per tant, davant d’un accident
atribuïble a un defecte del projecte ni de la posterior realització de les obres de
col·locació de la passarel·la, sinó que estem en un d’aquells casos de riscos no
qualificats que són inherents a l’activitat humana.
En el nostre cas, la passera de les Tries era un espai conegut pels reclamants ja que
s’hostatjaven al càmping Les Tries, que és –i així ho manifesten en la demanda- un
càmping on s’hostatgen regularment. L’accident es va produir en un espai on els
reclamants hi havien passat en anteriors ocasions i en plena llum del dia. Fins i tot es
dona la circumstància que els reclamants hi havien passat moments abans de l’accident
quan, per anar a donar menjar als ànecs, van haver de travessar la passera des de
l’avinguda Pere Badosa en direcció a la font de les Tries (l’accident es va produir quan
tornaven de donar de menjar als ànecs i van haver de travessar la passera en direcció
de la font de les Tries a l’avinguda Pere Badosa, on hi ha el càmping Les Tries).
La passera de les Tries s’adequa als estàndards exigibles a una administració pública
responsable en matèria de conservació de vies públiques, parcs i jardins, d’acord amb
els articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‘abril.
Quart.- La pretensió de la part reclamant sobrepassa l’àmbit de la responsabilitat
objectiva de les administracions públiques i deriva cap a la conversió de l’Ajuntament
d’Olot en una mena d’asseguradora universal de qualsevol eventualitat que es produeixi
a la ciutat amb independència de la pròpia actuació administrativa.
Vist l’expedient administratiu SRP12018000010 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada d’Hisenda,
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:
RESOLC
DENEGAR la indemnització reclamada pel Sr. **** i la Sra. **** per la caiguda de la seva
filla a la passera de les Tries, en no quedar provat el nexe causal entre els danys
reclamats i el funcionament dels serveis públics municipals.
-Que es traslladi aquest acord a: Sra. ****, en representació del Sr. **** i de la Sra. ****;
Srs. “Curós Espigulé, S.L.”; i Srs. Agència Catalana de l’Aigua (ACA).
S’aprova per unanimitat.
11.1. - LIQUIDACIÓ DEL SERVEI D'AIGUA I CLAVEGUERAM DEL TERCER
TRIMESTRE 2019
Núm. de referència

: X2019045971

En relació a l’expedient IG192019000014 a nom de SOREA SA amb NIF A08146367
corresponent a la liquidació del servei d’aigua i clavegueram del 3r trimestre de 2019 i
vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat d'Hisenda,
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar l’import liquidat en concepte de cànon a ingressar pel subministrament
d’aigua potable 3r trimestre 2019: 70.394,15 €.
Segon: Aprovar l’excedent de tarifes d’aigua 3r trimestre 2019 (a favor de l’Ajuntament):
12.448,58 €.
Tercer.- Aprovar l’import liquidat en concepte de taxa clavegueram 3r trimestre 2019:
59.904,15 €.
Quart.- Aprovar l’import liquidat en concepte de drets de connexió període 2019/03:
3.003,70 €.
Cinquè.- Aprovar el cost de les taxes de la Generalitat “ CIH “ i “ C. A. “ en concepte
d’edificis municipals, corresponents al període 2019/03: 27.123,29 €.
Sisè.- Aprovar l’import de 0,00 € corresponent al cost a suportar pel període 3r trimestre
2019 per l’Ajuntament d’Olot, amb càrrec al Fons Social de Solidaritat creat entre SOREA
SA (50%) i el mateix Ajuntament (50%).
L’esmentat Fons, així com el Protocol regulador de mesures contra la pobresa energètica
i la vulnerabilitat econòmica entre l’Ajuntament d’Olot i SOREA, SA va ser aprovat per
Decret d’Alcaldia de data 27/11/2015 i ratificat per acord de Junta de Govern de data
03/12/2015.
S’aprova per unanimitat.
12.1. - ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIONS DEL PROGRAMA DE SUPORT A LA
INSTAL•LACIÓ DE CALDERES I XARXES DE CALOR DE BIOMASSA
MUNICIPALS, ANUALITAT 2019” DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
Núm. de referència

: X2019014894

En relació a l’expedient SUR12019000005 i antecedents corresponents, el regidor
delegat d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
1.- Acceptar la subvenció atorgada per DIPUTACIO DE GIRONA. Medi Ambient, amb
destinació a la instal·lació de calderes i xarxes de calor de Biomassa municipals.
Anualitat 2019, per un import de 78.097,27 €.
2.- Agrair a
subvenció.

la Diputació de Girona. Medi Ambient, la concessió de l’esmentada

3.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als
efectes de fiscalització.
4.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de
Seguretat Social.
5.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari vinculat
amb l’expedient.
S’aprova per unanimitat.
13.1. - APROVACIÓ LIQUIDACIONS IMPOST SOBRE DESPESES SUMPTUÀRIES
EXERCICI 2019
Núm. de referència

: X2019046766

En relació a l’expedient IG102019000001, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
L’ordenança fiscal núm. 2.2.3 estableix l’obligació de satisfer l’impost municipal sobre
despeses sumptuàries a tots els titulars de vedat s de cacera ubicat s al terme
municipal.
Atenent a les dades facilitades per la Generalitat de Catalunya, Departament de Medi
Ambient, relatives al total de la renda cinegètica de cada un dels vedats.
S’ACORDA:
Aprovar les liquidacions de l’impost sobre despeses sumptuàries de l’exercici 2019
que es detallen:
ÀREA
PRIV.DE
CAÇA

NOM

NIF

ASSOCIACIÓ
AMB ANIM DE
LUCRE

TITULAR

SUP.

Renda
cinegètica

Despeses
sumptuàrie
s (15%)

G-10282

Associació esportiva de caçadors
de les Preses

G17358334

NO

Sr. ****

158,60

95,10

14,27

VCL-2019-0000800001

G-10275

Associació de caçadors de Batet
de la Serra

G17345794

SI

Sr. ****

1208,00

724,80

108,72

VCL-2019-0000800002

G-10292

Societat de

G17488347

SI

Sr. ****

98,60

59,15

8,87

VCL-2019-0000800003

G17360256

NO

Sr. ****

0,70

0,44

0,07

VCL-2019-0000800004

G17758848

SI

6,50

11,10

1,67

VCL-2019-0000800005

Núm. liquidació

Caçadors de Riudaura
G-10300

Societat de Caçadors
Capsec-Vall de Bianya

G-10296

Associació de
Propietaris de la Vall de Bianya

G-10013

Associació esportiva de caça Colla
de Garrotxa

G55326847

NO

256,30

153,77

TOTAL

23,07

VCL-2019-0000800006

156,67

El termini de pagament és el següent:
*Si la notificació és entre els dies 1 i 15 de cada mes, fins el dia 20 del mes següent
o l’immediat hàbil posterior.*
*Si la notificació és entre els dies 16 i últim de cada mes, fins el dia 5 del segon mes
posterior o immediat hàbil posterior.

S’aprova per unanimitat.
14.1. - APROVAR ORDENACIONS DE DESPESES
Núm. de referència

: X2019047034

En relació a l’expedient CPG22019000113 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. 19/041 per un import de
764.570,22 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
764570.22

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

S’aprova per unanimitat.
15.1. - PAGAMENT DE SERVEIS EXTRAORDINARIS AL PERSONAL DE LA
POLICIA MUNICIPAL REALITZATS EL MES DE NOVEMBRE DE 2019.
Núm. de referència

: X2019046168

Atès l’informe del Sergent de la Policia Municipal de data 02 de Desembre de 2019.
Vist l’expedient administratiu RH132019000135 i antecedents corresponents, la
regidora, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord:
D’acord amb l’acta número 1/2018 de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament
d’Olot de data 12 de juny de 2018, sobre la modificació del import de les hores
extraordinàries i les condicions laborals de la Policia Municipal.
Únic.- Pagament de serveis extraordinaris al personal de la Policia Municipal que es
relaciona a continuació realitzats durant mes de novembre de 2019.

Nom i Cognoms / Data / Servei

Hores

Import (€)

****-Operari Grua
09/11/2019 FESTIVAL LLUÈRNIA – Diürnes
09/11/2019 FESTIVAL LLUÈRNIA – Nocturnes

14
4.5

315,00€
114,75€

5
3

180,60€
115,56€

12
5

270,00€
96,00€

8
8
8

172,00€
172,00€
153,60€

12

296,40€

8

204,00€

6
2.25

162,00€
68,85€

****- Sergent
09/11/2019 FESTIVAL LLUÈRNIA – Diürnes
09/11/2019 FESTIVAL LLUÈRNIA – Nocturnes

****- Agent
17/11/2019 REFORÇ TORN
20/11/2019 REFORÇ TORN

****- Agent
18/11/2019 REFORÇ TORN nocturn
19/11/2019 REFORÇ TORN nocturn
20/11/2019 REFORÇ TORN

****– Caporal
03/11/2019 CAP DE TORN

****- Agent
23/11/2019 REFORÇ TORN nocturn

****– Agent
09/11/2019 FESTIVAL LLUÈRNIA – Diürnes
09/11/2019 FESTIVAL LLUÈRNIA – Nocturnes

**** - Agent
01/11/2019 CAP DE TORN
****- Caporal
02/11/2019 CAP DE TORN

2

45,00 €

12

296,40 €

8

197,60 €

8

172,00 €

6
2

153,00 €
43,00 €

8
8

172,00 €
172,00 €

****- Caporal
01/11/2019 CAP DE TORN

****- Agent
25/11/2019 REFORÇ TORN

****- Agent
22/11/2019 REFORÇ TORN nocturn
22/11/2019 REFORÇ TORN diürn

****- Agent
20/11/2019 REFORÇ TORN nocturn
21/11/2019 REFORÇ TORN nocturn

6
2

22/11/2019 REFORÇ TORN nocturn
22/11/2019 REFORÇ TORN nocturn festiu

153,00 €
43,00 €

****- Agent
09/11/2019 FESTIVAL LLUÈRNIA – Diürnes
09/11/2019 FESTIVAL LLUÈRNIA – Nocturnes
18/11/2019 REFORÇ TORN

6
2.25
8
8

19/11/2019 REFORÇ TORN
TOTAL

162,00 €
68,85 €
172,00 €
172,00 €
4.342,61 €

Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 19180 134 13001

Import
429.75

0

Despeses 19180 132 13001

3912.86

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
HORES EXTRAORDINARIES SEGURETAT
180 008 999 999 999 999
(GRUA)
HORES EXTRAORDINARIES SEGURETAT
180 008 999 999 999 999

S’aprova per unanimitat.
16.1. - PAGAMENT DE SERVEIS EXTRAORDINARIS AL PERSONAL DE LA
BRIGADA MUNICIPAL PER LES HORES EXTRES REALITZADES EL MES DE
NOVEMBRE DE 2019
Núm. de referència

: X2019046293

Vist l’expedient administratiu RH132019000138 i antecedents corresponents i atès
l’informe NI022019001881 de data 03 de desembre de 2019 del Director tècnic de la
Brigada Municipal, la Regidora, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
Pagament de serveis extraordinaris al personal de la Brigada Municipal que es relaciona
a continuació, per les hores extres realitzades durant el mes de novembre de 2019:
Cognoms i Nom

Data

Tipus
servei

ELECTRICISTES Oficial
1º

****
Pendent abonar per error. Sant Lluc. De
18.15h a 20:30. Muntar tires de bombetes i
endolls
Pendent abonar per error. Actes diversos.
De 19:45h a 20:45h. Muntar equip de so a
Can Joanetes

Hores

Import

3,25

62,40€

17/10/2019

S. Diürn

2,25

43,20 €

21/10/2019

S. Diürn

1,00

19,20 €

17,00

406,50€

.

****
Castanyada.
De 18h a 19h. Connexió al Pla de Dalt
Castanyada.
De 22h a 23h. Desconnexió al Pla de Dalt
Lluèrnia.
De 8h a 13h. Apagar enllumenats

Brigada

ELECTRICISTES Oficial
1º

01/11/2019

S.Mínim

1,00

30,00 €

01/11/2019

S.Mínim

1,00

30,00 €

09/11/2019

S.Diürn
Festiu

12,00

270,00 €

De 15h a 22h. Connexions vàries i engegar
enllumenats
Lluèrnia.
De 22h a 1h. Connexions vàries i engegar
enllumenats

09/11/2019

****

S.Nocturn
Festiu

.

ELECTRICISTES Oficial
1º

3,00

76,50 €

6,00

142,50€

Enllumenat nadal.
De 17:30 a 18:30. Revisió

29/11/2019

S.Mínim

1,00

30,00 €

Enllumenat nadal. De 8h a 13h.
Arreglar garlandes i programar rellotges

30/11/2019

S.Diürn
Festiu

5,00

112,50 €

40,75

947,63€

****
Preparació Lluèrnia.
De 9h a 10h. Connexió corrent casetes al
pati Brigada.
De 18h a 19h. Desconnexió
Preparació Lluèrnia.
De 15:20h a 16:20h. Recollir,,tornar allargo
i tancar portal
Acte als difunts. De 10h a 14h. Connexió
corrent, altaveus, parlaments
Eleccions.
De 7.30h a 13.30h. Muntatge
Jornada Eleccions.
De 7h a 22h.
De 22h a 00.45h.
Campanya Acolor.
De 09.30 a 11.30h Muntar carpes i connexió
De 20h a 21h. Recollir carpes i focus
Festival Electrònica Nibiru.
De 07.30 a 09.30. Muntatge
De 21h a 22h. Desconnexió
Associació Alba Garrotxa. De 16h a 20h.
Connexió i muntatge megafonia

.

02/11/2019

S.Mínim

2,00

60,00 €

03/11/2019

S.Mínim

1,00

30,00 €

4,00

90,00 €

6,00

135,00 €

15,00
2,75

337,50 €
70,13 €

3,00

67,50 €

01/11/2019
09/11/2019

10/11/2019
23/11/2019

S.Diürn
Festiu

3,00

67,50 €

23/11/2019

S.Diürn
Festiu

4,00

90,00 €

17,00

395,70€

.

****

ELECTRICISTES Oficial
1º

07/11/2019

S. Mínim

1,00

30,00 €

08/11/2019

S. Diürn

1,00

19,20 €

09/11/2019

S.Diürn
Festiu

12,00

270,50 €

09/11/2019

S.Nocturn
Festiu

3,00

76,50 €

6,00

131,70€

.

****
Pendent abonar per error. Actes diversos.
De 19:45h a 20:45h.
Muntar equip de so a Can Joanetes
Enllumenat nadal.
De 8h a 13h. Arrenglar garlandes i
programar rellotges

S.Diürn
Festiu
S.Diürn
Festiu
S.Diürn
Festiu
S.Nocturn
Festiu
S.Diürn
Festiu

23/11/2019

****
Lluèrnia.
De 18:30 a 19:30h. Prova llum al Firalet
Lluèrnia.
De 17h a 18h. Connexió corrent estant Pl. 1
octubre
Lluèrnia.
De 8h a 13h. Apagar enllumenats
De 15h a 22h. Connexions vàries i engegar
enllumenats
Lluèrnia.
De 22h a 1h. Connexions vàries i engegar
enllumenats

ELECTRICISTES Oficial
1º

ELECTRICISTES Oficial
1º

21/10/2019

S. Diürn

1,00

19,20 €

30/11/2019

S.Diürn
Festiu

5,00

112,50 €

26,75

600,23€

.

ESCOLES Oficial 1º

Eleccions.
De 7.30h a 13.30h. Muntatge
Jornada Eleccions.
De 7h a 22h.
De 22h a 00.45h.
Transport material. De 6h a 7:30h. Del
paveló firal al IES Montsacopa
Transport i muntatge material gimnàstica.
De 6h a 7:30h.

18/11/2019

S.Diürn
Festiu
S.Diürn
Festiu
S.Nocturn
Festiu
S.Diürn

28/11/2019

S.Diürn

09/11/2019

10/11/2019

.

****
Eleccions.
De 7.30h a 13.30h. Muntatge
Jornada Eleccions.
De 7h a 22h.
De 22h a 00.45h.

09/11/2019

10/11/2019

Muntatge eleccions. De 7h a 9h. Cubs Plaça
Clarà
Jornada Eleccions.
De 7h a 22h.
De 22h a 00.45h.
Transport material. De 6h a 7:30h. Del
pavelló firal al IES Montsacopa
Transport i muntatge material gimnàstica.
De 6h a 7:30h.

01/11/2019

18/11/2019
28/11/2019

S.Diürn

.

Eleccions.
De 7.30h a 13.30h. Muntatge
Transport material. De 6h a 7:30h. Del
pavelló firal al IES Montsacopa

01/11/2019
09/11/2019
18/11/2019

Transport material. De 6h a 7:30h. Del
pavelló firal al IES Montsacopa
Transport i muntatge material gimnàstica.
De 6h a 7:30h.

****

JARDINERS Oficial 1ª .

15,00
2,75

337,50 €
70,13 €

1,50

28,80 €

1,50

28,80 €

23,75

542,63€

6,00

135,00 €

15,00
2,75

337,50 €
70,13 €

22,75

510,23€

2,00

45,00 €

15,00
2,75

337,50 €
70,13 €

1,50

28,80 €

1,50

28,80 €

9,50

208,80€

2,00

45,00 €

6,00

135,00 €

1,50

28,80 €

3,00

57,60€

S.Diürn

1,50

28,80 €

28/11/2019

S.Diürn

1,50

28,80 €

3,00

57,60€

.

JARDINERS Oficial 1ª .

18/11/2019

S.Diürn

1,50

28,80 €

28/11/2019

S.Diürn

1,50

28,80 €

4,00

87,60€

.

****
Actes diversos. De 16h a 17h. Apagar
aspersors Parc Joan Aubert i Farga
Transport material. De 6h a 7:30h. Del
pavelló firal al IES Montsacopa
Transport i muntatge material gimnàstica.
De 6h a 7:30h.

S.Diürn
Festiu
S.Diürn

135,00 €

18/11/2019

****
Transport material. De 6h a 7:30h. Del
pavelló firal al IES Montsacopa
Transport i muntatge material gimnàstica.
De 6h a 7:30h.

FUSTERS Supervisor .

S.Diürn
Festiu

.

****

FUSTERS Oficial 1ª .

S.Diürn
Festiu
S.Diürn
Festiu
S.Nocturn
Festiu
S.Diürn

10/11/2019

****
Muntatge eleccions. De 7h a 9h. Cubs Plaça
Clarà

S.Diürn
Festiu
S.Diürn
Festiu
S.Nocturn
Festiu

.

****

ESCOLES Supervisor

6,00

JARDINERS Supervisor .

09/11/2019

S.Minim

1,00

30,00 €

18/11/2019

S.Diürn

1,50

28,80 €

28/11/2019

S.Diürn

1,50

28,80 €

6,00

154,50€

.

MAGATZEM Encarregat

Incendi. 18h-19h. Fusteria Barris, Petrocat

09/11/2019

S.Minim

1,00

30,00 €

Lluèrnia. De 16h a 17h

09/11/2019

S.Minim

1,00

30,00 €

Actes diversos. De 19h a 20h Treure
màquina de la Pl Major
Transport material. De 6h a 7:30h. Del
pavelló firal al IES Montsacopa
Transport i muntatge material gimnàstica.
De 6h a 7:30h.

15/11/2019

S.Minim

1,00

30,00 €

18/11/2019

S.Diürn

1,50

32,25 €

28/11/2019

S.Diürn

1,50

32,25 €

5,00

102,60€

.

****

OPERATIVA Oficial 1º

Muntatge eleccions. De 7h a 9h. Cubs Plaça
Clarà

01/11/2019

S.Diürn
Festiu

2,00

45,00 €

Transport material. De 6h a 7:30h. Del
pavelló firal al IES Montsacopa
Transport i muntatge material gimnàstica.
De 6h a 7:30h.

18/11/2019

S.Diürn

1,50

28,80 €

28/11/2019

S.Diürn

1,50

28,80 €

5,00

102,60€

.

****

OPERATIVA Oficial 1º

Muntatge eleccions. De 7h a 9h. Cubs Plaça
Clarà

01/11/2019

S.Diürn
Festiu

2,00

45,00 €

Transport material. De 6h a 7:30h. Del
pavelló firal al IES Montsacopa
Transport i muntatge material gimnàstica.
De 6h a 7:30h.

18/11/2019

S.Diürn

1,50

28,80 €

28/11/2019

S.Diürn

1,50

28,80 €

3,00

57,60 €

.

****
Transport material. De 6h a 7:30h. Del
pavelló firal al IES Montsacopa
Transport i muntatge material gimnàstica.
De 6h a 7:30h.

Paletes Oficial 1ª

18/11/2019

S.Diürn

1,50

28,80 €

28/11/2019

S.Diürn

1,50

28,80 €

201,75

4.568,42€

TOTAL

Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 19142 1522 13001

Import
2867.12

0

Despeses 19142 171 13001

202.80

0

Despeses 19142 165 13001

1138.80

0

Despeses 19142 1532 13001

359.70

Descripció
CC1 CC2
HORES
EXTRAORDINARIES
BRIGADA
142 002
EDIFICIS1
HORES
EXTRAORDINARIES
BRIGADA
142 002
JARDINERS
HORES EXTRAORDINARIES ENLLUMENAT
142 002
BRIGADA
HORES EXTRAORDINARIES VIES PUBLIQUES
142 002

CC3 CC4 CC5 CC6
999 999 999 999
999

999

999

999

999

999

999

999

999

999

999

999

S’aprova per unanimitat.
17.1. - PAGAMENT DELS SERVEIS EXTRAORDINARIS A DIVERS PERSONAL DE
LES OFICINES PER LES HORES EXTRES REALITZADES EL MES DE NOVEMBRE
DE 2019
Núm. de referència

: X2019046354

En relació a l’expedient RH132019000139 i antecedents corresponents, i atès el vist-iplau de la cap de Progrés Econòmic, de la cap de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, de la
Secretària, la regidora proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:

Pagament dels serveis extraordinaris a divers personal de les oficines de l’Ajuntament
que es relaciona a continuació per les hores extres realitzades/presentades durant el
mes de novembre de 2019:
Nom i Cognoms

Subàrea

****
****

OAC
OAC
OAC

****
****

OAC

****
****
****
****
****

Secretaria
Secretaria
Dinàmig
Dinàmig
Dinàmig

Data

Serveis

04/11/19 Ple Extraordinari
21/11/19 Ple Municipal
23/11/19
Novembre
10/11/19
5 i 6/11/19
05/12/19
07/12/19
23 i 24/11/19

Acte Presentació Pubilles i
Hereus
Hores extres per excés feina al
OAC
Eleccions
Preparació eleccions
Festival Veus
Festival Veus
Fira Orígens

Núm/
hores

Import €

3h
3h

50,70 €
50,70 €

3h

59,40 €

3h

57,60 €
56,25 €
117,12 €
67,75 €
139,50 €
279,00 €

2.5
6.10 h
2.5h
4.5h
9h

TOTAL

878,02 €

Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 19130 920 13001

Import
277.92

0
0
0

Despeses 19121 925 13001
Despeses 19200 241 13001
Despeses 19200 4311 13001

113.85
207.25
279.00

Descripció
CC1 CC2
HORES EXTRAORDINARIES ADMINISTRACIO
130 001
GENERAL
HORES EXTRAORDINARIES OAC
121 001
HORES EXTRAORDINARIES OCUPACIO
200 009
HORES EXTRAORDINARIES DINAMIG200
FIRES009

CC3 CC4 CC5 CC6
999 999 999 999
999
999
999

999
999
999

S’aprova per unanimitat.
18.1. - PAGAMENT D'UN COMPLEMENT DE NOCTURNITAT AL PERSONAL DE
LA POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS EL MES DE NOVEMBRE
DE 2019
Núm. de referència

: X2019046187

Atès els informes del Sergent de la Policia Municipal de data 02 de Desembre de 2019.
Vist l’expedient administratiu RH132019000136 i antecedents corresponents, la
regidora, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
D’acord amb el que estableix l’annex 1, aprovat pel Ple d’aquesta Corporació en la
sessió celebrada el dia 26 de març de 1992, sobre els serveis de nocturnitat de la Policia
Municipal.
D’acord amb l’acta número 1/2018 de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament
d’Olot de data 12 de juny de 2018, sobre la modificació del import de les hores
extraordinàries i les condicions laborals de la Policia Municipal.

999
999
999

999
999
999

Primer.- Pagament d’un complement de nocturnitat al personal de la Policia Municipal
que es relaciona a continuació pels serveis realitzats durant el mes de novembre de
2019:
Nom i Cognoms

Data

Dies

Serveis

Import (€)

Novembre 2019

7

Nocturnitat

182,00

Novembre 2019

6

Nocturnitat

156,00

Novembre 2019

6

Nocturnitat

156,00

Novembre 2019

2

Nocturnitat

52,00

Novembre 2019

3

Nocturnitat

54,00

Novembre 2019

5

Nocturnitat

90,00

Novembre 2019

9

Nocturnitat

162,00

Novembre 2019

7

Nocturnitat

126,00

Novembre 2019

7

Nocturnitat

126,00

Novembre 2019

7

Nocturnitat

126,00

Novembre 2019

2

Nocturnitat

36,00

3

Nocturnitat

54,00
108,00

CAPORALS

****
****
****
****
AGENTS

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

Novembre 2019
Novembre 2019

6

Nocturnitat

Novembre 2019

6

Nocturnitat

108,00

Novembre 2019

7

Nocturnitat

126,00

Novembre 2019

9

Nocturnitat

162,00

Novembre 2019

3

Nocturnitat

54,00

Novembre 2019

3

Nocturnitat

54,00

Novembre 2019

3

Nocturnitat

54,00

3

Nocturnitat

54,00
54,00

Novembre 2019
Novembre 2019

3

Nocturnitat

Novembre 2019

6

Nocturnitat

108,00

Novembre 2019

6

Nocturnitat

108,00

Novembre 2019

6

Nocturnitat

108,00

TOTAL

2.418,00€

Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 19180 132 121031

S’aprova per unanimitat.

Import
2418.00

Descripció
ALTRES
COMPLEMENTS
SEGURETAT

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
NOCTURNITAT
180 008 999 999 999 999

19.1. - PAGAMENT D'UN COMPLEMENT AL PERSONAL DE LA BRIGADA
MUNICIPAL, INFORMÀTICA I TÈCNICS D’URBANISME PELS RETENS DE
NOVEMBRE DE 2019
Núm. de referència

: X2019046216

Atès l’informe del director de l’àrea d’Infraestructura i Urbanisme de data 02 de
desembre de 2019 amb número d’expedient NI022019001825, l’informe del cap d’àrea
d’Informàtica de data 04 de desembre de 2019 amb número d’expedient
NI022019001890, i l’informe del director tècnic de la Brigada Municipal de data 03 de
desembre de 2019 amb número d’expedient NI022019001878.
D’acord amb el que estableix el punt 7 de l’acta de la Comissió de seguiment del conveni
número 66, de data 14 de maig de 2018, i la seva ratificació per la Mesa General de
Negociació de l’Ajuntament d’Olot en data 12 de juny de 2018 sobre els retens de
Brigada Municipal, Informàtica i tècnics d’Urbanisme.
Vist l’expedient administratiu RH132019000137 i antecedents corresponents, la
regidora, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
TOTAL

Servei

Infra. i
Urbanisme
Infra. i
Urbanisme
Infra. i
Urbanisme
Informàtica
Informàtica
Informàtica
Informàtica
Brigada
Brigada
Brigada
Brigada

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

2
1
1
-

-

Sortida
reten acte
programat

Nom i Cognoms

Reten
setmana
Sortida
reten
laborable
Sortida
reten festiu

Primer.- Pagament d’un complement en concepte de reten al personal de la Brigada
Municipal, d’informàtica i dels serveis tècnics d’urbanisme que es relaciona a continuació
pels serveis de reten realitzats durant el mes de novembre de 2019:

Import (€)

-

135,00

-

135,00

-

135,00

-

135,00
245,00
135,00
135,00
55,00
135,00
190,00
270,00
1.705,00€

Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0
0
0
0
0

Tipus
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses

Partida
19120 491 15300
19140 151 15300
19140 165 15300
19142 165 15300
19142 1522 15300

Import
650.00
270.00
135.00
460.00
190.00

Descripció
RETENS INFORMATICA
RETENS URBANISME
RETENS ENLLUMENAT
RETENS ENLLUMENAT BRIGADA
RETENS BRIGADA EDIFICIS

CC1
120
140
140
142
142

CC2
001
001
001
002
002

CC3
999
999
999
999
999

CC4
999
999
999
999
999

S’aprova per unanimitat.
20.1. - APROVAR L'ADHESIÓ AL PLA AGRUPAT DE FORMACIÓ CONTÍNUA PER
A L'ANY 2020, PROMOGUT PER L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I
COMARQUES I LES DIPUTACIONS DE GIRONA, DE LLEIDA I DE TARRAGONA
Núm. de referència

: X2019046384

L’Associació Catalana de Municipis i Comarques i les Diputacions de Girona, de Lleida
i de Tarragona han presentat un nou Pla Agrupat de Formació Contínua per a l’any 2020
i han sol·licitat l’adhesió formal al Pla de tots els ens locals interessats.
L’Ajuntament d’Olot té interès en participar en les accions formatives que es realitzaran
en el marc del Pla Agrupat durant l’any 2020.
Atès l’article 14.g del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic.
En relació a l’expedient RH152019000008, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d’Organització i Atenció Ciutadana proposa a
la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent:
APROVAR l’adhesió al Pla Agrupat de Formació Contínua per a l’any 2020, promogut
per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i les Diputacions de Girona, de
Lleida i de Tarragona.
S’aprova per unanimitat.
21.1. - MEMÒRIA VALORADA DE LES ACTUACIONS A REALITZAR ALS HORTS
DEL VOLCÀ MONTSACOPA 2ª FASE
Núm. de referència

: X2019047012

Vista la memòria valorada de les actuacions a realitzar als horts del volcà Montsacopa,
2ª fase, redactada per l’arquitecta Mireia Torras i Codinach en data desembre de 2019,
que té per objecte la finalització del condicionament general de les hortes de la part sud
del Volcà Montsacopa que es va iniciar amb el primer projecte d’Ordenació de les Hortes
del Volcà Montsacopa, conformades en feixes seguint la pendent d’aquest.
Vist informe favorable emès per l’arquitecte municipal en data 10 de desembre de 2019,
que s’adjunta a l’expedient.

CC5
999
999
999
999
999

CC6
999
999
999
999
999

Vist que el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
mitjançant resolució TES/2920/2019, de 8 de novembre, va obrir convocatòria per a la
concessió de subvencions destinades als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i
espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.
Vist que l’Ajuntament d’Olot vol concórrer a l’esmentada convocatòria amb la memòria
valorada referenciada en l’apartat primer.
Vist l’art. 37, 38 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 UPOM2018000033, 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 la memòria valorada de les actuacions a realitzar als horts del
volcà Montsacopa, 2ª fase, redactada per l’arquitecta Mireia Torras i Codinach en data
desembre de 2019.
SEGON.- SOL·LICITAR al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, una subvenció per finançar les despeses generades per la memòria valorada
de les actuacions a realitzar als horts del volcà Montsacopa, 2ª fase, d’acord amb la
convocatòria per a la concessió de subvencions destinades als espais naturals de
Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural
de Catalunya 2014-2020.
TERCER.- ASSUMIR el compromís d’executar l’actuació esmentada en l’apartat
anterior i per a la qual es demana la subvenció en cas d’obtenir-la.
QUART.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament.
CINQUÈ.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
S’aprova per unanimitat.
22.1. - SENTÈNCIA 953/2016. PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU TRASLLAT DE LA
INSTAL·LACIÓ ESPORTIVA DE CAN TANÉ
Núm. de referència : X2012014606

Per tal de procedir a l’execució material de la sentència que anul·la el projecte
d’integració urbana citat, i atès que la Modificació puntual del pla d’ordenació urbana
aprovada definitivament el dia 26 de novembre de 2016, (MPOUM-45) elimina la
possibilitat de la construcció d’habitatges de protecció oficial i requalifica els terrenys
edificables com d’equipaments comunitaris i possibilita la construcció d’aparcaments en
soterrani, es va encarregar un estudi en relació a la possibilitat de traslladar la pista
poliesportiva a l’aire lliure construïda en el citat espai i a l’empara del projecte anul·lat
per la sentència número 953/2016, de trenta de desembre de 2016 i notificada a
l’ajuntament el dia 10 de maig de 2017, que obliga a estar i passar per l’anul·lació del

projecte d’integració urbana de l’espai d’enderrocament Can Tané, de data març de
2102.
Els arquitectes senyors Eduard Callís i Guillem Moliner han presentat a l’Ajuntament el
projecte bàsic i executiu del trasllat de la instal·lació esportiva de Can Tané.
En relació a l’expedient URG02012000009, 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 el projecte bàsic i executiu redactat pels senyors Eduard Callís i
Guillem Moliner de trasllat de la instal·lació esportiva de Can Tané.
SEGON.- TRASLLADAR el present acord i el projecte citat al Servei Comú Processal
d’execució de Girona (Secció contenciosa), per tal que procedeixi a la seva supervisió i
aprovació.
S’aprova per unanimitat.
23.1. - SENTÈNCIA 698/2018. EXECUCIÓ SENTÈNCIA RECURS ORDINARI NÚM.
236/2015
Núm. de referència : X2015014150

En la sessió del dia 4 de juliol de 2019, la Junta de Govern Local va acordar procedir a
l’execució de la sentència 698/2018, recaiguda en el recurs d’apel·lació número
256/2016, interposat per Joaquim Coch Plana, sobre la reparcel·lació del polígon
d’actuació 01.19 Plaça Campdenmás, encarregant una valoració econòmica ajustada
quan a metodologia i contingut al disposat en el fonament jurídic quart de la citada
sentència.
Efectuada la dita valoració per part dels serveis tècnics municipals, es proposa a la Junta
de Govern Local l’adopció dels següents acords:
En relació a l’expedient URG02015000002, 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 en els seus termes, la valoració econòmica efectuada pels serveis
tècnics municipals en relació al bé immoble al qual es refereix l’expedient.
SEGON.- TRAMETRE el present acord i la valoració al Jutjat Contenciós administratiu
3 de Girona per a la seva aprovació i control de l’execució de la sentència esmentada.
S’aprova per unanimitat.
24.1. - CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT
Núm. de referència : X2019013766

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de ****per CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE
UNIFAMILIAR AÏLLAT, al : C DEL PUIG N.0055 , del municipi d’Olot.
Identificació de l’expedient: OMA32019000041
Situació: C DEL PUIG N.0055
UTM: : 6302201
1.- En data 3/4/2019, ****amb DNI: ****, representat per ****, presenta projecte d’obres
majors per CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, amb situació al
carrer C DEL PUIG N.0055 , d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per ****
2.- En data 25/11/2019 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.

FONAMENT DE DRET
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny de
2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de setembre
de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la Generalitat de
data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on es situa
l’edificació existent de sòl. URBANITZABLE DELIMITAT, Zona Suburbana A
intensitat II (illa A7)
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya,
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres.
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme.
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local,
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar
aquesta competència en aquest òrgan municipal.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar a **** amb DNI: ****, representat per ****, llicència d’obres
(OMA32019000041), per CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, amb
situació al C DEL PUIG N.0055 , 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: CRA2019600089

Liquidació de Drets i Garanties:
Drets:
Per:
Un pressupost de: 202254.87 euros
1 Connexions desguassos habitatges
1 Guals
Base liquidable Drets
(3)
202254.87

%
Drets definitius Taxes
bonifica
ció
6800.41
0
6800.41

Total Drets

536.85

Garanties:
Garantia per reposició de paviments 300.00 euros

Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties

Euros
7337.26
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.

7337.26

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. D'acord amb l'establert a l'art. 1 del Decret 282/1991, no es poden iniciar les obres de
construcció si no s'ha presentat prèviament a l'Ajuntament el projecte executiu visat pel
col·legi professional corresponent i el programa de control de qualitat.
2. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: 1) Document signat per contractista assumint
la responsabilitat de l’execució de l’obra i document que l’acrediti (model 36, certificat
d’alta a l’epígraf corresponent o altra documentació equivalent). 2) Document signat per
arquitecte tècnic assumint la direcció de l’execució de l’obra.
3. El projecte de l’obra que s’autoritza amb aquesta llicència s’ajusta a la Concreció de
l’ordenació volumètrica de l’illa A7 del sector Pla de Dalt – Rebaixinc, que s’aprova amb
la resolució d’aquesta llicència d’obres d’acord amb el procediment previst a l’article 252
del Reglament de la Llei d’urbanisme (Decret 305/2006).
Les condicions de composició dels volums edificables de l’expedient de concreció de
l’ordenació volumètrica (art. 18.5) són les següents:
Les noves edificacions hauran de formar un conjunt harmònic amb les edificacions
existents, per això s’han arbitrat una sèrie de mesures referents a diversos aspectes de
l’edificació en aquestes parcel·les.
a) Materials per tractament de les façanes:
Preferentment els murs exteriors de façana de les edificacions seran d’un sol material,
d’obra vista, manual o mecànica de color vermell (natural).
S’admet la combinació de dos materials sempre que un sigui l’obra vista i l’altre un
revestiment uniforme, sigui estucat, remolinat o d’altre. El color d’aquest revestiment
serà el més proper possible al blanc o al gris. En tot cas el material dominant serà l’obra
vista, que serà obligatori estigui present a totes les façanes i en el conjunt no serà inferior
al 60% de la seva superfície.
Els tancaments de les obertures, seran preferentment de color blanc, qualsevol altre
color s’haurà de justificar.
b) Cobertes:
Les edificacions en dues plantes resoldran la coberta amb una teulada inclinada de
teula, idèntica o més semblant possible a la utilitzada per la resta de la zona de
Rebaixinc. La teula utilitzada a les edificacions de la zona és la “Teja mixta Cazorla,
marrón, URL”. El pendent dels teulats, serà entre el 30% i el 35%. Les cornises i ràfecs
de teulada comptaran a efectes de separació mínima a partir d’una volada de 50 cm. El

cantell dels ràfecs entre 10 i 12 cm. L’acabat dels ràfecs de coberta serà d’un material
que es pugui deixar vist, sense pintar.
S’admet la coberta plana a les plantes baixes i l’acabat serà amb grava tipus palet de
riera o amb un paviment. No s’admetrà l’acabat amb làmines impermeables
autoprotegides.
c) Les parets de tancament tindran una cota mínima de 0,60 m d’alçada i una màxima
de 1,00 m. A les tanques que donen a carrer, aquestes alçades es mesuraran respecte
a la rasant del mateix. Seran de totxo manual o mecànic, de mida catalana color vermell
(natural) i el seu coronament serà horitzontal i acabat amb una peça ceràmica del mateix
color.
Per sobre de la paret massissa, fins a 1,80 m, la tanca serà vegetal. S’admetrà una
tanca de reixat prefabricat plastificat en color verd que quedarà amagada per la
vegetació. Aquest reixat servirà com a suport del bruc provisionalment mentre el verd
no arribi a l’alçada correcte.
4. En aplicació de la normativa de seguretat contra incendis, es condiciona la llicència
a: La distància vertical entre el garatge (de risc especial) i la resta de l’habitatge ha de
ser d’1 m, com a mínim, segons estableix el DB SI2 del Codi Tècnic de l’Edificació.
5. Aquesta llicència no autoritza l'ocupació de la via pública amb materials o altres
elements propis de l'obra.
6. D’acord amb l’article 75.1 del Decret 64/2014 pel qual s’aprova el Reglament sobre la
protecció de la legalitat urbanística, per a la primera utilització i ocupació de l’edifici, la
persona promotora ha de comunicar prèviament la finalització de les obres a
l’ajuntament. La comunicació ha d’anar acompanyada del certificat final d’ obra expedit
per la direcció facultativa de les obres en què han de constar els fets següents: a) Data
de finiment de les obres. b) Que les obres han estat executades de conformitat amb el
projecte tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la
llicència urbanística atorgada. c) Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de
conformitat amb l’ús autoritzat.
7. Per la concessió de la llicència de primera utilització serà necessari presentar certificat
emès per la direcció de l’obra sobre la gestió de les terres a reutilitzar (48 m3 a la mateixa
obra i 33,60 m3 en altra obra autoritzada, que caldrà concretar), d’acord amb les
previsions de l’Estudi de gestió de residus del projecte d’edificació, segons estableix
l’article 15.2 de la Modificació del Decret 89/2010 (PROGROC). Els Serveis Tècnics
Municipals comprovaran la reutilització de les terres en altra obra autoritzada.
8. D’acord amb el Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari aprovat per Real Decret
Legislatiu 1/2004, de 5 de març, i el Reial decret 417/2006, de 7 d’abril, pel qual es
desenvolupa el text refós de la Llei del cadastre immobiliari, el termini per declarar
l’alteració cadastral és de 2 mesos a partir del dia següent a la data de finalització de
l’obra. A aquests efectes caldrà adreçar-se a l’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.

24.2. - CONCEDIR LLICÈNCIA D'OBRES PER A REFORMA D'HABITATGE
UNIFAMILIAR AÏLLAT
Núm. de referència : X2019038117

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per REFORMA D'HABITATGE
UNIFAMILIAR AÏLLAT, al : CTRA DE LA CANYA N.0028 , del municipi d’Olot.
Identificació de l’expedient: OMA32019000094
Situació: CTRA DE LA CANYA N.0028
UTM: : 8711401
1.- En data 8/7/2019, **** amb DNI: ****, representat per ****, presenta projecte d’obres
majors per REFORMA D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, amb situació al carrer
CTRA DE LA CANYA N.0028 , d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per ****
2.- En data 29/11/2019 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.

FONAMENT DE DRET
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny de
2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de setembre
de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la Generalitat de
data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on es situa
l’edificació existent de sòl. URBÀ CONSOLIDAT, Zona d’edificació consolidada (clau
14)
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya,
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres.
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme.
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local,
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar
aquesta competència en aquest òrgan municipal.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar a **** amb DNI: ****, representat per ****, llicència d’obres
(OMA32019000094), per REFORMA D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, amb
situació al CTRA DE LA CANYA N.0028 , 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: CRA2019600090

Liquidació de Drets i Garanties:
Drets:
Per:
Un pressupost de: 157442.40 euros

Base liquidable Drets
(3)
157442.40

%
Drets definitius Taxes
bonifica
ció
5195.60
0
5195.60

Total Drets

536.85

Garanties:

Garantia per reposició de paviments 300.00 euros

Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties

Euros
5732.45
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.

5732.45

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: 1) 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) Document signat per arquitecte assumint
la direcció de l’obra.
2. D'acord amb l'establert a l'art. 1 del Decret 282/1991, no es poden iniciar les obres de
construcció si no s'ha presentat prèviament a l'Ajuntament el corresponent projecte
executiu i el programa de control de qualitat. El projecte executiu haurà d’estar visat pel
col·legi d’arquitectes en aplicació del Reial Decret 1000/2010, sobre visat col·legial
obligatori.
3. Els responsables de l’obra es faran càrrec de comunicar amb antelació l’inici de l’obra
a la Policia Municipal i s’observaran les indicacions que pugui disposar en relació a les
condicions de seguretat i senyalització de l’ocupació de la via pública prevista, que
correrà a càrrec del promotor i contractista de l’obra. Es compliran les normes de
l’Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública aprovada el 27/04/95.
4. Caldrà senyalitzar l’ocupació de via pública amb llums vermells encesos durant la nit.
La vorera en aquell lloc mesura 2,80 m d’amplada. Caldrà garantir un pas per a vianants
de 0,90 m d’amplada mínima. S’haurà de posar un disc de perill per obres.
5. 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.
S’aprova per unanimitat.

25.1. - APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE PROGRAMES DE PROMOCIÓ DE
SALUT PÚBLICA DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE DIPSALUT, PER A L'ANY 2020.
Núm. de referència

: X2019046422

Dipsalut ofereix als ajuntaments el Catàleg de Serveis amb els diferents programes i el
dia 19 de desembre d’enguany finalitza el termini per sol·licitar-los.
Per una banda s’ofereixen els programes de protecció de la salut pública, pels quals es
preveu un finançament parcial o total en el marc del conveni entre l’Ajuntament d’Olot i
el Dipsalut, que s’ha de signar durant l’any 2020.
I per l’altra, els ajuntaments poden sol·licitar la dinamització dels Parcs Urbans de Salut
i les Xarxes d’Itineraris Saludables de forma gratuïta.
De conformitat amb l’Art. 2.1.d) i 40 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel
qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions.
En relació a l’expedient SICO2019000007, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Primer. APROVAR la sol·licitud dels següents programes de salut pública, del Catàleg
de Serveis de Dipsalut, que han de formar part de l’addenda del conveni de col·laboració
per aquest any 2020:
Programa
Pt01
Programa de suport a la gestió i control de la salubritat de les
instal·lacions d'alt risc de transmissió de legionel·losi
Pt02
Programa de suport a la gestió i control de la salubritat de les
instal·lacions de baix risc de transmissió de legionel·losi
Pt04
Programa d'avaluació i control de la qualitat de l'aigua a l'aixeta del
consumidor
Pt05
Pt05. Programa d'avaluació de la salubritat de les piscines d'ús públic
Pt06
Programa de suport a la gestió de la salubritat de les piscines d'ús públic
de titularitat i/o de gestió municipal
Pt09
Programa de suport a la gestió de la salubritat de les sorreres infantils

Nre. d’instal·lacions

9
35
18
9
1
23

Segon.- APROVAR que se sol·liciti la dinamització dels Parcs Urbans de Salut i Xarxes
d’Itineraris Saludables inclosos en el Programa Pm01p i en el Programa Pm01i, que
Dipsalut ofereix de forma gratuïta.
Tercer.- FACULTAR el regidor de Medi Ambient per signar tota la documentació
pertinent.
S’aprova per unanimitat.

25.2. - PROPOSANT ESMENAR L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DEL DIA
28/11/2019 D'APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE PROGRAMES DE PROTECCIÓ
I PROMOCIÓ DE SALUT PÚBLICA DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE DIPSALUT
PER A L'ANY 2019
Núm. de referència

: X2019001376

En data 28 de novembre de 2019 la Junta de Govern Local de l’ajuntament d’Olot va
aprovar l’addenda al Conveni de col·laboració entre l’ajuntament d’Olot i el Dipsalut, per
a executar programes de Salut pública del Catàleg de serveis de Dipsalut, que incorpora
el Pla d’actuació anual de l’any 2019 i que estipula l’aportació de Dipsalut en 50.245,00€.
L’import previst en el pressupost del Dipsalut és de 50.000€ enlloc dels 50.245,00€.
En relació a l’expedient SICO2019000001, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció del següent acord:
Únic: Aprovar l’esmena de l’addenda al Conveni de col·laboració entre l’ajuntament
d’Olot i el Dipsalut, per a executar programes de Salut pública del Catàleg de serveis de
Dipsalut, que incorpora el Pla d’actuació anual de l’any 2019 i que estipula l’aportació
de Dipsalut en 50.000,00€.
S’aprova per unanimitat.
26.1. - PLA D'AUTOPROTECCIÓ DE LES ACTIVITATS DE LA MARATÓ DE TV3 A
OLOT
Núm. de referència

: X2019046349

En relació a l’expedient PC012019000011, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada de Seguretat, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Aprovar el Pla d’autoprotecció de les activitats de la Marató de TV3 a Olot 2019.
S’aprova per unanimitat.

27. - 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 un quart de nou i per constància del que s’hi ha tractat i dels
acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura
VIST I PLAU

LA SECRETÀRIA

L’ALCALDE

