ACTA NÚM.54
JUNTA DE GOVERN LOCAL
EL DIA 30 DE GENER DE 2020.

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 30 de gener de 2020 es reuneix en aquesta Casa
Consistorial la Junta de Govern d’Aquets Ajuntament sota la presidència del Sr. JOSEP
BERGA I VAYRDA, 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., Montserrat Torras i
Surroca, Immaculada Muñoz i Díaz, Jordi Güell i Güell, Maria Assumpció Camps i
Bosch i Aniol Sellabona i Aguilera.
També hi assisteixen com a regidors delegats expressament convidats per tal de
presentar els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part
resolutiva ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la
votació, i segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, els
Srs/es: Agustí Arbós i Torrent, Gemma Pujolar i Busquets i Adriana Francès i
Planellas.
Hu assisteix com a regidor de l’oposició: Josep Guix Feixas
Hi assisteix l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí
Actua com a secretària, la Secretària General , Sra. 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,
el 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 23 de gener:

-

El divendres dia 24 va assistir a la conferència de presentació del Vivim
Muntanyes que es va fer als cinemes Olot

-

El dissabte dia 25 va assistir a la inauguració de l’exposició de Xavier De
Torres a la Sala Oberta 2. Al vespre va assistir al concert de Pau Riba al
Torin

-

El dimecres dia 29 va rebre la visita d’alumnes del Petit Plançó.
Posteriorment va anar a visitar l’exposició Realismes Sala Oberta del
Museu de la Garrotxa i a la tarda va assistir al Consell dels Infants a la
Torre Malagrida

3. - DISPOSICIONS.- ASSABENTATS DE LES DISPOSICIONS PUBLICADES EN
ELS BUTLLETINS OFICIALS
Tot seguit el Secretaria 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. - CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT D'OLOT, EL
CONSORCI D'ACCIÓ SOCIAL DE LA GARROTXA I L'ASSOCIACIÓ ESPLAIS LA
GARROTXA PEL GRUP D'ESPLAI GARBUIX

Núm. de referència : X2020003816
Atès que l’Ajuntament d’Olot té interès en potenciar el Grup d’Esplais Diari Garbuix, de
l’associació Esplais de la Garrotxa, per poder millorar i contribuir a la cohesió social, i
per aquest motiu va transferir la coordinació i control de l’activitat al Consorci.
Atès que un dels objectius del Consorci Acció Social de la Garrotxa és facilitar els serveis
necessaris a les persones i a la comunitat per millorar el seu benestar i contribuir a la
cohesió social, i que els Serveis d’Infància i Família treballa, entre altres, per afavorir
l’atenció educativa i la inclusió social d’infants i joves a través d’espais socioeducatius
de lleure.
Atès que l’Associació Esplais de la Garrotxa és una entitat que educa en el temps lliure
infants, adolescents i joves amb l’objectiu d’oferir una possibilitat de relació i formació
per aconseguir una educació integra de la persona, i que l’any 1996 va posar en marxa
el Grup d’Esplais Diari Garbuix, que treballa per a la inclusió i cohesió social de les
persones i que centralitza l’atenció en atendre famílies, i nens i nenes de 6 a 12 anys
en situació de risc social.
Vist l’expedient administratiu CON1202000001 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament d’Olot, el Consorci d’Acció Social de la
Garrotxa i l’Associació Esplais de la Garrotxa, pel Grup d’Esplais Diari Garbuix.
L’Ajuntament d’Olot es compromet a cedir gratuïtament el local del carrer Proa, 23
baixos, per a l’activitat del grup d’esplais, així com a pagar les despeses de
subministraments (llum, aigua, telèfon fix...) neteja, manteniment informàtic i aquelles
actuacions derivades del manteniment del local.
Aquest conveni tindrà una vigència d’un any des de l’endemà de la signatura, renovable
anualment per un període de quatre anys.
Segon.- Facultar la regidora delegada d’Acció Social i Cooperació per signar tota la
documentació necessària.
S’aprova per unanimitat.

5.1. - APROVACIÓ DESPESES COMUNITAT DE PROPIETARIS C/ JOSEP M.
CAPDEVILA, 3, C/ ABAT RACIMIR, 46-50 I C/ REMENCES, 32, PER A L’ANY 2020.
Núm. de referència

: X2020003004

Atesa la constitució de la Comunitat de Propietaris dels edificis carrer Josep M.
Capdevila, 3, carrer Abat Racimir, 46-50 i carrer Remences, 32 d’Olot i de la contractació
dels serveis d’administració i gestió a GARROTXA ACTIVA, SL (decret número
2016LDEC002647 de data 20 d’octubre de 2016, expedient HA022016000004).
Atesa l’Acta de la Junta de Propietaris celebrada en data 16 de gener de 2020,
mitjançant la qual s’aprova les quotes comunitàries anuals.
En relació a l’expedient HA022020000001, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar les despeses derivades de les quotes comunitàries corresponent a
l’any 2020 de la Comunitat de Propietaris dels edificis carrer Josep M. Capdevila, 3,
carrer Abat Racimir, 46-50 i carrer Remences, 32 d’Olot i que es detallen de la següent
manera:
Comunitat
Josep M. Capdevila,
3
Abat Racimir, 50

Propietari
Agència de l’Habitatge
Catalunya
Ajuntament d’Olot

de

Import Total
11.485,88 €

Import trimestral
2.871,47 €

10.234,04 €

2.558,51 €

Càrrec quotes
Febrer, maig, agost
novembre 2020
Febrer, maig, agost
novembre 2020

Segon.- Imputar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària municipal:

i
i

Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 20143 1521 227991

Import
21719.92

Descripció
DESPESES
OFICIAL

GESTIO

PISOS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
PROTECCIO
140 999 999 099 999 999

Tercer.- Informar a l’administrador/a de la comunitat que qualsevol modificació de
l’import de les despeses de la comunitat, així com qualsevol despesa imprevista o
derrama de la comunitat, caldrà que sigui prèviament notificada a l’Ajuntament d’Olot,
abans de fer efectiu el seu cobrament.
S’aprova per unanimitat.
6.1. - CONVENI PER A LA CESSIÓ TEMPORAL EN RÈGIM DE COMODAT D'UN
CONJUNT D'OBRES D'ART I DOCUMENTACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE GIRONA
A FAVOR DE L'AJUNTAMENT D'OLOT
Núm. de referència

: X2020003485

Vist que el Museu de la Garrotxa – Institut Municipal de Cultura d’Olot ha organitzat
l’exposició Realisme(s) a Catalunya, 1917 – 1936. Del Picasso clàssic al Dalí
Surrealista, conjuntament amb el Museu de Sitges i el Museu de Valls.
Vist que L’exposició serà a la Sala Oberta del Museu de la Garrotxa de l‘1 de febrer al
31 de maig de 2020.
Vist que aquesta exposició reuneix obres procedents de diversos museus de Catalunya
i col·leccions privades, i que el Museu d’Història de la Ciutat de Girona – Ajuntament de
Girona cedeix en préstec temporal en règim de comodat un conjunt d’obres d’art i
documentació.
Vista la necessitat de regular la cessió temporal d’aquestes peces .
En relació a l’expedient CU012020000002 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el CONVENI PER A LA CESSIÓ TEMPORAL EN RÈGIM DE
COMODAT D'UN CONJUNT D'OBRES D'ART I DOCUMENTACIÓ DE
L'AJUNTAMENT DE GIRONA A FAVOR DE L'AJUNTAMENT D'OLOT
Segon.- Facultar a l’alcalde d’Olot la signatura d’aquest conveni.
S’aprova per unanimitat.

7.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DEPESES ANY 2020

Núm. de referència

: X2020003941

En relació a l’expedient CPG22020000011 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Acció Social i Cooperació, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Aprovar la relació d’ordenacions de despeses annex núm. 20/03 per un import de
564.859,73 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
564859.73

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

S’aprova per unanimitat.

8.1. - DONAR COMPTE DE LES MODIFICACIONS DE CRÈDIT INTERNES SEGONS
EL QUE PREVEUEN LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST (EX. 2019)

Núm. de referència

: X2020003930

En relació a l’expedient CPG32020000001 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 les modificacions de crèdit internes de l’Ajuntament d’Olot i del seu Organismes
Autònoms segons el que preveuen les bases d’execució del pressupost corresponents
a l’exercici 2019.

Que es traslladi aquest acord als interessats de l’expedient
S’aprova per unanimitat.

9.1. - APROVACIÓ PADRÓ DE L'IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
EXERCICI 2020

Núm. de referència

: X2020003542

En relació a l’expedient CI012020000022 d’aprovació del Padró de l’Impost de vehicles
de tracció mecànica exercici 2020 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 el padró de l’IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
exercici 2020, que importa la quantitat 1.957.396,21 €.
Segon.- El període de cobrament en voluntària serà del dia 1 de febrer fins a 31 de
març de 2020 ambdós inclosos, de conformitat amb l’acord de l’Ajuntament Ple en
sessió celebrada el dia 20 de desembre de 2019 pel qual, entre d’altres, s’aprovà el
calendari del contribuent per a l’exercici 2020. Transcorregut aquest termini, els deutes
que no s’hagin fet efectius, seran exigits en via de constrenyiment, interessos de demora
i en el seu cas, les costes que es produeixin.
Que es traslladi aquest acord als interessats de l’expedient
S’aprova per unanimitat.

10.1. - APROVACIO PADRO MERCAT SETMANAL - EXERCICI 2020

Núm. de referència : X2020000226

Vist l’expedient administratiu MD012020000001 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
Primer.Aprovar el padró del MERCAT del DILLUNS exercici 2020, que importa la
quantitat total de 79.645,00.-€

Segon. El període de cobrament en voluntària serà de del dia 1 de febrer fins al 31
de març, ambdós inclosos, de conformitat amb l’acord de l’Ajuntament Ple en sessió
celebrada el dia 20/12/2019 pel qual, entre d’altres, s’aprovà el calendari del
contribuent per a l’exercici 2020. Transcorregut aquest termini, els deutes que no
s’hagin fet efectius, seran exigits en via de constrenyiment i acreditaran el recàrrec
de constrenyiment, interessos de demora i en el seu cas, les costes que es produeixin
Que es traslladi aquest acord als interessats de l’expedient: Secció ingressos i
RECAPTACIÓ
S’aprova per unanimitat.

11.1. - APROVACIÓ PADRÓ MERCAT DEL RENGLE - EXERCICI 2020

Núm. de referència : X2020000236

En relació a l’expedient
administratiu MD012020000002 i
antecedents
corresponents, la regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
Primer. Aprovar el padró del MERCAT del RENGLE exercici 2020, que importa la
quantitat total de 278,30.-€
Segon. El període de cobrament en voluntària serà de del dia 1 de febrer fins al
31 de març, ambdós inclosos, de conformitat amb l’acord de l’Ajuntament Ple en
sessió celebrada el dia 20/12/2019 pel qual, entre d’altres, s’aprovà el calendari del
contribuent per a l’exercici 2020. Transcorregut aquest termini, els deutes que no
s’hagin fet efectius, seran exigits en via de constrenyiment i acreditaran el recàrrec
de constrenyiment, interessos de demora i en el seu cas, les costes que es produeixin
Que es traslladi aquest acord als interessats de l’expedient: Secció ingressos i
RECAPTACIÓ

S’aprova per unanimitat.

12.1. - APROVACIO PADRO – TAXA OCUPCIONS DIVERSES PERMANENTS
(EXCEPTE TAULES I CADIRES) - EXERCICI 2020

Núm. de referència : X2020000247

En relació a l’expedient
administratiu EA012020000001 i
antecedents
corresponents, la regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
Primer. Aprovar el padró d’ OCUPACIONS DIVERSES PERMANENTS (excepte
TAULES I CADIRES) exercici 2020, que importa la quantitat total de 16.373,80.-€
DP01– Ocupació subsòl via pública
DP02– Ocupació amb mercaderies
DP03– Ocupació vol elements construcc
DP04– Caixers
DP07– Reserves via pública
DP09– Quioscs
DP11– Llicència autotaxi

...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................

1.184,00.-€
2.566,40.-€
370,00.-€
3.790,40.-€
6.447,00.-€
435,00.-€
1.581,00.-€

Segon. El període de cobrament en voluntària serà de del dia 1 de febrer fins al 31
de març, ambdós inclosos, de conformitat amb l’acord de l’Ajuntament Ple en sessió
celebrada el dia 20/12/2018 pel qual, entre d’altres, s’aprovà el calendari del
contribuent per a l’exercici 2019. Transcorregut aquest termini, els deutes que no
s’hagin fet efectius, seran exigits en via de constrenyiment i acreditaran el recàrrec
de constrenyiment, interessos de demora i en el seu cas, les costes que es produeixin
Que es traslladi aquest acord als interessats de l’expedient
S’aprova per unanimitat.

13.1. - APROVAR ACTUALITZACIONS DE LES VARIABLES I COMPENSACIONS
EN RELACIÓ A LA CONCESSIÓ DE LA ZONA BLAVA I L’APARCAMENT DEL
FIRALET (EX. 2020).

Núm. de referència

: X2020003918

Vist l’escrit presentat per la UTE Aparcament Olot el dia 21 de gener de 2020 amb
número de registre d’entrada E2020001339 i vist el que disposa el contracte de
concessió de zones blaves i aparcament soterrat del Firalet amb l’esmentada UTE.
Vist que l’IPC català interanual d’agost 2019 ha estat de 0,60 %.

En relació a l’expedient CPG62020000001 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:
PRIMER: fixar el llindar, pel que fa al cànon fix, de la zona blava i de l’aparcament del
Firalet en 109,00 €/plaça i any per a l’exercici 2020.
SEGON: Fixar el llindar del cànon variable de la zona blava en 445.695€ per a l’exercici
2020.
TERCER: Fixar el llindar del cànon variable de l’aparcament soterrat del Firal en
484.745€ per a l’exercici 2020.
QUART: Acceptar les compensacions que tenen a veure amb les places reservades per
obres, el conveni signat per les places utilitzades pels alumnes i professors de l’Escola
de Belles Arts, els vals de descompte de l’aparcament del Firalet i l’acord de servitud del
dret de pas de l’Illa del teatre.
Que es traslladi aquest acord als interessats de l’expedient
S’aprova per unanimitat.

14.1. - DESESTIMACIO RECURS REPOSICIÓ REFERENT A LIQUIDACIÓ 3T 2019
TAXA OCUPACIO DEL DOMINI PUBLIC
Núm. de referència : X2019048436

Vist l’expedient administratiu IG192019000015 i antecedents corresponents, la regidora
delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
acords:
Vist el recurs de reposició presentat a l’Ajuntament d’Olot amb data 11 de desembre de
2019 per ORANGE ESPAÑA, S.A.U. contra la liquidació nº OSL/2019/0000800142,
corresponent al tercer trimestre de 2019 de la taxa per utilització privativa i
aprofitament especial sobre el sòl, subsol i vol de les vies públiques a favor
d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general, per
import de 2.677,61€ aprovada per Junta de Govern Local de data 21 de novembre de
2019 i notificada el 26 de novembre de 2019.
Atès que, en aplicació de l’art. 24.1.c) i concordants del Text Refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i de
l’Ordenança Fiscal 3.2, i en base a la declaració fiscal de la recurrent sobre els seus
ingressos bruts en el servei de telefonia fixa en el terme municipal presentada a
l’Ajuntament d’Olot amb data 10 d’octubre de 2019, l’Ajuntament d’Olot va procedir a
girar la liquidació corresponent al tercer trimestre de 2019, per l’import indicat, essent
degudament notificada la liquidació al subjecte passiu.

Atès que dintre del termini legal, el subjecte passiu ha presentat recurs de reposició
contra la liquidació indicada, i en realitat indirectament contra l’Ordenança Fiscal en què
s’empara, al·legant la vulneració de diversos preceptes i doctrines jurisprudencials
europeus, i en concret en base als motius que tot seguit es resumeixen:
a) La taxa en qüestió seria contrària al Dret Comunitari, que exigeix al respecte que la
taxa només s’imposi als titulars de xarxes instal·lades al domini públic, només si és
necessari per garantir l’ús òptim dels recursos, i sempre que estigui justificada
objectivament i sigui proporcionada a la finalitat prevista.
b) Les conclusions de la sentència del TJUE de 12 de juliol de 2012, adreçades a la
telefonia mòbil, també són aplicables a la telefonia fixa, de manera que s’impedeix
l’aplicació de la taxa també a les operadores de telefonia fixa que no siguin titulars de
les xarxes instal·lades en propietats públiques.
c) L’Ajuntament hauria incomplert la seva obligació de transparència en no publicar el
resum anual de despeses que justifiquin la imposició de la taxa i l’import total recaptat
per aquest concepte, impedint que la recurrent comprovi si la taxa en qüestió és
proporcionada i està justificada.
Atès que, en relació al primer punt, cal aclarir en primer lloc que la taxa s’està exigint,
només per telefonia fixa (no per telefonia mòbil) a qui és titular d’una xarxa instal·lada
en el domini públic local, tal com resulta de l’informe emès per l’arquitecte tècnic de
l’Àrea de Territori de l’Ajuntament, que obra a l’expedient, i del qual se’n desprèn que la
recurrent va sol·licitar i obtenir llicència, i ha realitzat les tasques corresponents, per tal
d’estendre la seva pròpia xarxa de cablejat pel terme municipal, tant en el subsòl com
en el vol, i en el primer cas col·locant els seus propis cables a la canalització prèviament
instal·lada per una altra operadora i, quan això no era possible, obrint les rases
necessàries en el subsòl del domini públic municipal.
Atès que la taxa en qüestió és un dels cànons d’implantació permesa a l’art. 13 de la
Directiva 2002/20/CE, de 7 de març de 2002 (Directiva Autorització), i no una de les
“taxes” (en terminologia europea) regulades a l’art. 12 de la mateixa Directiva, per la
qual cosa no li resulten exigibles els requisits que afecten a aquestes darreres, sinó
només les que afecten als cànons de l’art. 13.
Atès que no consta que s’incompleixi cap dels requisits propis dels cànons de l’indicat
art. 13 de la Directiva Autorització, doncs la taxa en qüestió garanteix l’ús òptim
d’aquests recursos (doncs serveix per regular i limitar un ús massiu i indiscriminat del
domini públic local), respecte el principi de transparència (l’establiment de la taxa, que
deriva directament de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, fixa amb claredat els
seus paràmetres quantitatius i qualitatius), no causa cap discriminació (doncs s’aplica a
tots els operadors que són titulars de xarxes instal·lades al domini públic, amb l’única
distinció de Telefónica de España, que paga el mateix tribut però en forma de
compensació prevista en una llei especial, i podent arribar a constituir una discriminació
contra Telefónica de España el fet de no exigir a les altres operadores de telefonia fixa
titulars de xarxes aquesta taxa), és absolutament proporcionada al fi previst (com ho són
les taxes previstes pel mateix concepte per a tots els altres serveis de subministraments

d’interès general previstes al mateix precepte legal), sense vulnerar cap principi de la
Directiva Marc.
Atès que en l’exigència de la taxa en qüestió no s’ha vulnerat cap de les especialitats
aplicables als serveis de telecomunicacions en virtut de la legislació europea sobre la
matèria, doncs s’exigeix a qui és titular d’una xarxa instal·lada en el domini públic local,
és necessària per a l’ús òptim d’aquest recurs limitat i és proporcionada a la seva
finalitat, per la qual cosa cal concloure que amb la liquidació aquí impugnada no s’està
infringint cap legislació europea aplicable.
Atès que, si bé és cert que les conclusions de la sentència del TJUE de 12 de juliol de
2012 són aplicables, no només a la telefonia mòbil, sinó també a la fixa, no és cert que
la liquidació impugnada, ni l’Ordenança Fiscal, ni la Llei reguladora de les Hisendes
Locals estiguin vulnerant la legislació europea sobre telecomunicacions ni en particular
la jurisprudència sorgida del TJUE, doncs la taxa s’exigeix a qui és titular d’una xarxa
instal·lada en el domini públic local, i la sentència indicada només excloïa de tributació
per aquesta taxa a les operadores de telefonia mòbil (cal entendre que també abastaria
a les de telefonia fixa) que no fossin titulars d’aquests xarxes instal·lades en el domini
públic local, de manera que la sentència està tractant d’un cas absolutament diferent del
que ara es planteja, i com a tal sentència no determina cap causa per la qual una
operadora de telefonia fixa amb xarxa pròpia instal·lada s’hagi de veure eximida del
pagament de la taxa en qüestió (que és un dels cànons permès per l’art. 13 de la
Directiva Autorització).
Atès que la jurisprudència espanyola aportada de contrari el que admet és que l’exclusió
de tributació de les operadores que no siguin titulars de xarxes instal·lades al domini
públic, establerta per a la telefonia mòbil a la sentència del TJUE indicada, també és
extensible a les operadores de telefonia fixa en la mateixa situació, però en cap moment
no es diu que aquesta exclusió afecti a les empreses de telefonia fixa que sí que siguin
titulars de xarxes instal·lades al domini públic local., per la qual cosa la liquidació
impugnada tampoc no estaria infringint cap jurisprudència aplicable.
Atès que, pel que fa a la quantificació, la jurisprudència aportada per la recurrent, que
no considera adequat el sistema de quantificació emprat a l’hora de gravar a les
operadores de telefonia mòbil, no resulta aplicable en aquest cas, doncs aquell sistema
de quantificació era absolutament divers de l’ara emprat, el qual ve establert directament
per la Llei reguladora de les Hisendes Locals (recordem que en el cas de la telefonia
mòbil, s’aplicava un sistema de quantificació basat en la lletra a) de l’art. 24.1 de la Llei,
i no en la lletra c) del mateix precepte, com en aquest cas), i que a més a més no està
afectat de les notes de vaguetat i imprecisió que en les seves sentències el Tribunal
Suprem atribuïa al sistema quantificació de la telefonia mòbil (per exemple, dades a
nivell nacional extretes dels informes anuals de la Comissió del Mercat de les
Telecomunicacions), sinó que participa del criteri de raonabilitat atribuïble a la taxa
aplicable a totes les empreses de subministraments d’interès general.
Atès que no és certa la manca de compliment municipal del deure de transparència
legalment exigible, doncs el que reclama la recurrent que es publiqui resulta exigible per
a les taxes de l’art. 12 de la Directiva Autorització, o eventualment per als cànons exigits
en procediments d’autorització de les empreses telefòniques per operar en el mercat, i

no per als cànons per l’aprofitament del domini públic local de l’art. 13 de la mateixa
Directiva, de forma que en cap cas no s’hauria incomplert per l’Ajuntament cap obligació
de publicitat i transparència legalment establerta, a més a més que un eventual
incompliment en aquest sentit no seria atribuïble a la liquidació aquí impugnada.
Atès que, en definitiva, l’Ajuntament està obligat a liquidar aquells tributs que venen
establerts legalment, i a aplicar els sistemes de quantificació legalment determinats,
sempre que això no suposi una infracció legal, tal com l’ha entès la jurisprudència, el gir
de la liquidació impugnada, aplicant el sistema de quantificació de l’art. 24.1.c) de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals és ajustat a Dret, i procedeix la desestimació del
recurs de reposició interposat pel subjecte passiu.
Atès que l’òrgan competent per resoldre el recurs preceptiu de reposició previst a l’art.
14.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals és el mateix òrgan que
va aprovar la liquidació impugnada.
Per això, es formula la següent PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:
DESESTIMAR el recurs de reposició formulat per ORANGE ESPAÑA, S.A.U. contra la
liquidació nº OSL/2019/0000800142 corresponent al tercer trimestre de 2019 de la
taxa per utilització privativa i aprofitament especial sobre el sòl, subsol i vol de les
vies públiques a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments
d’interès general, per import de 2.677,61€.
Que es traslladi aquest acord als interessats de l’expedient
S’aprova per unanimitat.

15.1. - RESERVA DE CREDIT PER ADQUISICIÓ DE DRETS FUNERARIS

Núm. de referència

: X2020002986

Atès que de conformitat amb l’article 35 del Reglament del cementiri, l’Ajuntament de la
ciutat, a petició del titular d’un dret funerari a perpetuïtat podrà adquirir aquest dret
mitjançant el pagament d’un preu prèviament establert per la pròpia Corporació, el qual
anirà a càrrec d’una partida pressupostària especialment habilitada per a la compra de
drets funeraris a perpetuïtat.
Atès que diversos propietaris de drets funeraris a perpetuïtat han manifestat la seva
voluntat de vendre aquests drets a l’Ajuntament de la ciutat.
Atès que, per una part, l’Ajuntament d’Olot, en resolució de ple de data 19 de desembre
de 2017, va establir quin havia de ser el preu màxim de compra d’aquest dret i que,

d’altra banda ha previst en el seu pressupost municipal una partida específica per a la
compra de drets funeraris a perpetuïtat.
En relació a l’expedient CM022020000001 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1.- Adquirir els drets funeraris a perpetuïtat del cementiri municipal a aquells titulars dels
mateixos que han manifestat la seva voluntat de vendre’ls. Aquesta adquisició es limitarà
a la quantitat global de cinc mil (5.000€).
2.- La compra d’aquests drets funeraris anirà a càrrec de la partida número
20.170.164.63207
Operació Referència
200200

Tipus
Partida
Despeses 20170 164 63207

Import
5000

Descripció
INVERSIONS CEMENTIRI (PR20)

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
170 007 999 060 999 999

S’aprova per unanimitat.

16.1. - REVISIÓ DE PREU DE LA CONCESSIÓ D'ÚS PRIVATIU DE
L'APARCAMENT SOTERRAT DE L'ESTACIÓ D'AUTOBUSOS

Núm. de referència

: X2013007922

L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 26 de setembre de 2013 va ratificar l’acord
adoptat per la Junta de Govern Local del dia 19 de setembre de 2013 d’adjudicació a
l’empresa “GUMIN, SL” de la concessió administrativa d’ús privatiu de domini públic per
a l’explotació d’un aparcament soterrat als carrers Lorenzana, Castellà Llovera i de Martí
Pararols (Estació d’Autobusos); per un termini de 25 anys des de la data de finalització
de les obres i d’adequació de l’edifici de l’aparcament.
En data 12 de desembre de 2014 va entrar en funcionament l’aparcament esmentat.
Ateses les clàusules 4.1 i 4.2 pel que fa a la revisió dels cànons d’explotació i atès que
l’IPC, conjunt nacional a data 31/12/2019 es fixa en 0,8%.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12013000008 i antecedents corresponents, la
regidora-delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
ESTABLIR, amb efectes del dia 1 de gener de 2020, els cànons de la concessió
administrativa d’ús privatiu de domini públic per a l’explotació d’un aparcament soterrat

als carrers Lorenzana, Castellà Llovera i de Martí Pararols (Estació d’Autobusos);
adjudicada a favor de l’empresa GUMIN, SL amb NIF B14715460, així com actualitzar
el llindar d’aplicació del cànon variable segons:
-cànon fix plaça de cotxe........................................31,13 €/any aplicat a 124 places
-cànon fix plaça de moto.........................................3,12 €/any aplicat a 33 places
-llindar del cànon variable.......................................124.479,97 €
S’aprova per unanimitat.
16.2. - REVISIÓ PREU CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D'ÚS PRIVATIU DE LA VIA
PÚBLICA AMB UNA INSTAL·LACIÓ DESMUNTABLE AMB DESTINACIÓ A
RESTAURANT A LA PLAÇA MAJOR D'OLOT
Núm. de referència

: X2013017072

La Junta de Govern Local de data 26 de juny de 2014 va adjudicar a l’empresa “Ca
l’Amic, SL” la concessió administrativa d’ús privatiu de la via pública amb una instal·lació
desmuntable amb destinació a restaurant a la Plaça Major d’Olot; per un termini de 4
anys a amb efectes del dia 1 de juliol de 2014, prorrogables de forma expressa, any a
any fins a un màxim de 6 anys.
La Junta de Govern Local del dia 7 de juny de 2018 va prorrogar el contacte pel termini
d’un any amb efectes del dia 1 de juliol de 2018 i la Junta de Govern Local del dia 14 de
març de 2019 el va prorrogar per un any amb efectes del dia 1 de juliol de 2019.
De conformitat amb la clàusula 6ena del plec de clàusules administratives que regeix la
concessió, el cànon s’incrementarà a data 1 de gener de cada any d’acord amb l’IPC de
Catalunya, el qual a data 31/12/2019 es fixa en 0,9%.ç
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12013000019 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Fixar en TRES MIL SIS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB NORANTATRES CÈNTIMS (3.677,93 €) /any, l’import del cànon per a l’exercici 2020 de la la
concessió administrativa d’ús privatiu de la via pública amb una instal·lació desmuntable
amb destinació a restaurant a la Plaça Major d’Olot; adjudicada a favor de l’empresa
“CA L’AMIC, SL” amb NIF núm. B147557505.
Segon.- Atès que en data 30 de juny de 2020 finalitza la pròrroga del contracte, “CA
L’AMIC,SL” procedirà al pagament de MIL VUIT-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB
NORANTA-SET CÈNTIMS (1.838,97 €) corresponent a l’import del cànon des de l’1 de
gener al 30 de juny de 2020.
Tercer.- El pagament d’aquest cànon s’efectuarà en quotes trimestrals dins dels cinc
primers dies de cada trimestre.

S’aprova per unanimitat.
16.3. - REVISIÓ PREU DE L'ARRENDAMENT LOCAL AL CARRER CARNISSERIES
NÚM. 6 EN EL MARC DEL PROJECTE "EL TALLER DELS SASTRES"
Núm. de referència

: X2018027443

La Junta de Govern Local de data 6 de setembre de 2018 va acordar contractar amb el
Sr. Lluís Serra Rebugent amb NIF núm. ****, l’arrendament del local situat a la planta
baixa del carrer Carnisseries, núm. 6, per destinar-lo al projecte “El Taller dels Sastres”,
per un arrendament mensual de 190€ + IVA.
Aquest acord va ser modificat per la Junta de Govern Local del dia 15 de novembre de
2018 en el sentit que l’Ajuntament roman exempt de pagament del lloguer fins el 31 de
maig de 2019.
D’acord amb el que s’estableix a la clàusula cinquena del contracte, la renda es revisarà
anul·lament d’acord amb les variacions de l’índex general de preus al consum (IPC),
conjunt nacional, el qual a 31/12/2019 es fixa en 0,8%.
I vist l’expedient administratiu núm. CC012018000487 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Fixar, amb efectes del dia 1 de gener de 2020, el preu mensual de
l’arrendament del local situat a la planta baixa del carrer Carnisseries, núm. 6, destinat
al projecte “El Taller dels Sastres”; propietat del qual és el Sr. LLUÍS SERRA
REBUGENT amb NIF núm. ****, en CENT NORANTA-UN EUROS AMB CINQUANTADOS CÈNTIMS (191,52 €) + IVA.
SEGON.- Aprovar i disposar el pagament de la despesa per un import de 2.780,87€,
que es desglossen en dos mil dos-cents noranta-vuit euros amb vint-i-quatre
cèntims (2.298,24 €) +IVA: quatre-cents vuitanta-dos euros amb seixanta-tres
cèntims (482,63 €), amb càrrec a la partida núm. 20.130.920.202000 “lloguers”.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 20130 920 202000

Import
2780.87

Descripció
LLOGUERS

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

TERCER.- El Sr. Lluís Serra Rebugent presentarà a l’Ajuntament d’Olot el rebut mensual
corresponent.
S’aprova per unanimitat.
16.4. - REVISIÓ PREU DE L'ARRENDAMENT LOCAL DE LA PLAÇA MAJOR NÚM.
5 -C/PRESÓ VELLA, 10 EN EL MARC DEL PROJECTE "EL TALLER DELS
SASTRES"

Núm. de referència

: X2018027451

La Junta de Govern Local de data 6 de setembre de 2018 va acordar contractar amb la
societat “Gran Forat, SL” amb NIF núm. B17397860, l’arrendament del local situat als
baixos del núm. 5 de la Plaça Major- C/ Presó Vella núm. 10 per destinar-lo al projecte
“El Taller dels Sastres”, per un arrendament mensual de 207 € + IVA.
Aquest acord va ser modificat per la Junta de Govern Local del dia 15 de novembre de
2018 en el sentit que l’Ajuntament roman exempt de pagament del lloguer fins el 31 de
maig de 2019.
D’acord amb el que s’estableix a la clàusula cinquena del contracte, la renda es revisarà
anul·lament d’acord amb les variacions de l’índex general de preus al consum (IPC),
conjunt nacional, el qual a 31/12/2019 es fixa en 0,8%.
I vist l’expedient administratiu núm. CC012018000488 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Fixar, amb efectes del dia 1 de gener de 2020, el preu mensual de
l’arrendament del local situat als baixos del núm. 5 de la Plaça Major – C/ Presó Vella,
núm. 10, destinat al projecte “El Taller dels Sastres”; la propietat del qual és la Societat
“GRAN FORAT, SL” amb NIF núm.B17397860, en DOS-CENTS VUIT EUROS AMB
SEIXANTA-SIS CÈNTIMS (208,66 €) + IVA.
SEGON.- Aprovar i disposar el pagament de la despesa per un import 3.029,74 €, que
es desglossen en dos mil cinc-cents tres euros amb noranta-dos cèntims (2.503,92 €) +
IVA: cinc-cents vint-i-cinc euros amb vuitanta-dos cèntims (525,82 €, amb càrrec a la
partida núm. 20.130.920.202000 “lloguers”.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 20130 920 202000

Import
3029.74

Descripció
LLOGUERS

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

TERCER.- La Societat “Gran Forat, SL” presentarà a l’Ajuntament d’Olot el rebut
mensual corresponent.
S’aprova per unanimitat.

16.5. - REVISIÓ PREU DE L'ARRENDAMENT LOCAL DEL CARRER DELS
SASTRES NÚM. 14 EN EL MARC DEL PROJECTE "EL TALLER DELS SASTRES"
Núm. de referència

: X2018027453

La Junta de Govern Local de data 6 de setembre de 2018 va acordar contractar amb el
Sr. Lluís Pujolràs Fàbrega, amb NIF núm. ****, l’arrendament del local situat a la planta

baixa del carrer Dels Sastres núm. 14, per destinar-lo al projecte “El Taller dels Sastres”,
per un arrendament mensual de 248 € + IVA.
Aquest acord va ser modificat per la Junta de Govern Local del dia 15 de novembre de
2018 en el sentit que l’Ajuntament roman exempt de pagament del lloguer fins el 31 de
maig de 2019.
D’acord amb el que s’estableix a la clàusula cinquena del contracte, la renda es revisarà
anul·lament d’acord amb les variacions de l’índex general de preus al consum (IPC),
conjunt nacional, el qual a 31/12/2019 es fixa en 0,8%.
I vist l’expedient administratiu núm. CC012018000489 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Fixar, amb efectes del dia 1 de gener de 2020, el preu mensual de
l’arrendament del local situat a la planta baixa del carrer dels Sastres, núm. 14, destinat
al projecte “El Taller dels Sastres”; la propietat del qual és el Sr. LLUÍS PUJOLRÀS
FÀBREGA amb NIF núm. ****, en DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB
NORANTA-VUIT CÈNTIMS ((249,98 €) + IVA.
SEGON.- Aprovar i disposar el pagament de la despesa per un import de 3.629,71 €,
que es desglossen en dos mil nou-cents noranta-nou euros amb setanta-sis cèntims
(2.999,76 €) +IVA: sis-cents vint-i-nou euros amb noranta-cinc cèntims (629,95 €), amb
càrrec a la partida núm. 20.130.920.202000 “lloguers”.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 20130 920 202000

Import
3629.71

Descripció
LLOGUERS

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

TERCER.- El Sr. Lluís Pujolràs Fàbrega presentarà a l’Ajuntament d’Olot el rebut
mensual corresponent.
S’aprova per unanimitat.
16.6. - PAGAMENT DESPESES LLOGUER LOCAL UBICAT AL CARRER
SASTRES NÚM. 19AMB DESTINACIÓ AL PROJECTE "EL TALLER DELS
SASTRES".
Núm. de referència

: X2019040706

La Junta de Govern Local del dia 24 d’octubre de 2019 va aprovar contractar amb el
Sr. JOAN PUJOL NOGUÉ amb NIF núm. **** , l’arrendament del local ubicat al carrer
Dels Sastres núm. 19 per destinar-lo al projecte “El Taller dels Sastres”.
El preu de l’arrendament es fixa en 168 €/mensuals + IVA i s’acorda que durant el
període de realització de les obres d’adequació del local l’Ajuntament estarà exempt de
pagament de la quota mensual de lloguer.

Vist que el Sr. Josep M. Catot, tècnic de l’Àrea d’Empresa i Emprenedoria, en data 29
de gener de 2020, informa que les obres han finalitzat i que es troba en condicions per
desenvolupar-hi l’activitat del projecte “El Taller dels Sastres”.
I vist l’expedient administratiu CCS12019000035 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Procedir, amb efectes del dia 1 de febrer de 2020, al pagament de
l’arrendament del local ubicat al carrer dels Sastres, núm. 19 , propietat del Sr. JOAN
PUJOL NOGUÉ amb NIF **** i destinat al projecte “El Taller dels Sastres” ; d’acord amb
els antecedents descrits.
SEGON.- El preu mensual de l’arrendament es fixa en seixanta-vuit euros (168 €) +
IVA. L’import per a l’exercici 2020 (febrer a desembre) és de dos mil dos-cents trentasis euros amb vuit cèntims ( 2.236,08 €), el qual es desglossa en mil vuit-cents
quaranta-vuit euros (1.848 €) + IVA: tres-cents vuitanta-vuit euros amb vuit cèntims
(388,08 €)
TERCER.- Aprovar i disposar el pagament de la despesa per import de 2.236.08 € amb
càrrec a la partida núm. 20.130.920.202000 “lloguers”
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 20130 920 202000

Import
2236.08

Descripció
LLOGUERS

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

QUART.- El Sr. Joan Pujol Nogué lliurarà a l’Ajuntament d’Olot el corresponent rebut
mensual.
S’aprova per unanimitat.
16.7. - REVISIÓ PREU DEL CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT D'OLOT PARRÒQUIA DE SANT ESTEVE PER A LA UTILITZACIÓ DE LA SALA/AUDITORI
DEL CASAL MARIÀ
Núm. de referència

: X2019016603

La Junta de Govern Local del dia 2 de maig de 2019 va aprovar el conveni entre
l’Ajuntament d’Olot i la Parròquia de Sant Esteve per a la utilització de l’auditori/sala
d’actes del Casal Marià per part de l’Ajuntament d’Olot i de les entitats sense ànim ni
afany de lucre de la Ciutat, per a la realització d’activitat.
El contracte s’estableix per un termini des de l’1 de maig de 2019 al 31 de desembre de
202, el qual es podrà prorrogar tàcitament per anualitats ; i amb una aportació anual de
4.000 €
D’acord amb la clàusula cinquena del contracte, el preu s’actualitzarà cada any d’acord
amb l’IPC del mes de desembre, que a data 31/12/2019 es fixa en 0,8%.

I vist l’expedient administratiu núm. CC012019000218 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Fixar en QUATRE MIL TRENTA-DOS EUROS (4.032 €) l’aportació per a
l’any 2020 de l’Ajuntament d’Olot a la Parròquia de Sant Esteve d’Olot, per a la utilització
de l’auditori/sala d’actes del Casal Marià.
SEGON.- Aprovar i disposar la despesa per import de 4.032 € amb càrrec a la partida
núm. 20.130.920.202000 “lloguers”Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 20130 920 202000

Import
4032

Descripció
LLOGUERS

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

TERCER.- Aquesta aportació es pagarà a favor del “Bisbat de Girona” amb NIF.
R1700002G.
S’aprova per unanimitat.
16.8. - REVISIÓ PREU CONCESSIÓ PER A LA GESTIÓ DEL CEMENTIRI
MUNICIPAL ANY 2020
Núm. de referència : X2020003663
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 14 de desembre de 2000 acordà adjudicar
la gestió del servei de Cementiri Municipal a l’empresa “Besora, SL”, per un termini des
de l’1 de gener de 2001 al 31 de desembre de 2015.
Per acord de la Junta de Govern Local del dia 24 de setembre de 2003 es va ampliar
l’objecte del contracte i s’amplià també el termini de la concessió tot finalitzant el 31 de
desembre de 2045.
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 19 d’octubre de 2005 d’ampliació de
l’objecte del contracte.
Atesa la clàusula cinquena del plec de clàusules que regeix la concessió relativa a
l’actualització del preu del contracte d’acord amb l’IPC, conjunt nacional. Atès que
aquest en data 31/12/2019 es fixa en 0,8%.
I vist l’expedient administratiu núm. CC012020000029 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Fixar en CINQUANTA-DOS MIL TRES-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB
QUARANTA-SIS CÈNTIMS (52.362,46 €) + IVA: DEU MIL NOU-CENTS NORANTASIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS (10.996,12 €) , el preu de la concessió per a la
gestió del Cementiri Municipal per a l’any 2020, adjudicada a l’empresa BESORA, SL
amb NIF. Núm. B17060377.

Segon.- Aprovar i disposar el pagament de la despesa per import de 63.358.58 € am,b
càrrec a la partida núm. 20.170.164.227990 “cementiri”.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 20170 164 227990

Import
63358.58

Descripció
CEMENTIRI

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

S’aprova per unanimitat.
16.9. - REVISIÓ DE PREU CONCESSIÓ DEL QUIOSC DE "PREMSA I VARIS" DE
LA PLAÇA CLARÀ, ANY 2020
Núm. de referència : X2020003684
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 28 de juliol de 2005 va acordar modificar i
prorrogar (fins el dia 9 de novembre de 2020) el contracte de la concessió administrativa
d’ús privatiu de la via pública per a la instal·lació d’un quiosc de “premsa i varis” a la
Plaça Clarà, adjudicat al Sr. JORDI COMA COMA amb NIF. ****
Atès que segons s’estableix en aquest acord els darrers cinc anys (2016-220) s’aplicarà
el 100% del cànon actual amb les actualitzacions anuals de l’IPC. El cànon fixat per a
l’any 2005 i que es pren com a referencia per determina la resta d’anys de la concessió
és de 3.364,73 €/any.
Atès que l’IPC, conjunt nacional a data 31/12/2019 es fixa en 0,8%.
Atès que la concessió finalitza en data 9 de novembre de 2020.
I vist l’expedient administratiu núm: CC012020000030 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Fixar en TRES MIL VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS
(3.023.34 €) el cànon per a l’any 2020 (1 de gener a 9 de novembre de 2020) de la
concessió administrativa d’ús privatiu d'ús privatiu de la via pública per a la instal·lació
i explotació d'un quiosc de "premsa i varis" de la Plaça Clarà; adjudicada al Sr. JORDI
COMA COMA amb NIF ****
Segon.- L’esmentada quantitat se satisfarà mitjançant pagament trimestrals que es faran
a la bestreta i dintre dels primers quinze dies de cada trimestre.
S’aprova per unanimitat.
16.10. - REVISIÓ PREU CONCESSIÓ D'ÚS D'UN TERRENY MUNICIPAL PER A LA
INSTAL·LACIÓ D'UNA ESTACIÓ DE SERVEI I EDIFICI ANNEX AL CARRER
ZAMENHOFF, ANY 2020.
Núm. de referència : X2020003704

La Comissió de Govern de data 29 de gener de 2003 va acorda traspassar a favor de
l’empresa CEPSA ESTACIONES DE SERVICIOS, SA” la concessió d’ús d’un terreny
municipal per a la instal·lació d’una estació de servei i edifici annex al carrer Zamenhoff;
per un termini fins el 30 de desembre de 2046.
Atès que el contracte estableix que el cànon addicional s’actualitzarà anualment amb
efectes de dia 1 de gener d’acord amb l’IPC, conjunt nacional i que aquest a 31/12/2019
es fixa en 0,8%.
I vist l’expedient administratiu núm. CC012020000031 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Fixar en MIL QUATRE-CENTGS SETZE EUROS AMB SETANTA-UN
CÈNTIMS (1.416,71) €/mensuals, el preu per a l’any 2020 del cànon addicional per a
la concessió d'ús d'un terreny municipal per a la instal·lació d'una estació de servei i
edifici annex al carrer Zamenhoff, djudicat a l’empresa CEPSA ESTACIONES DE
SERVICIO SA amb NIF A80298896.
Segon.- El pagament d’aquest cànon s’efectuarà trimestralment i dins dels primers
quinze dies.
Tercer.- L’import del cànon s’ingressarà a la partida “cànon explotació estació de servei”.
S’aprova per unanimitat.
16.11. - REVISIÓ PREU CONCESSIÓ D'ÚS D'UN TERRENY UBICAT AL CARRER
SERRA DE SANT VALENTÍ XAMFRÀ CARRER BESTRACÀ , ANY 2020
Núm. de referència : X2020003737
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 23 d’octubre de 2003 acordà adjudicar a
“Ambulàncies Garrotxa, SL” la concessió d’ús d’un terreny municipal ubicat al carrer
Serra de Sant Valentí xamfrà carrer Bestracà; per un termini de trenta anys amb efectes
del dia 23 d’octubre de 2003.
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 19 de novembre de 2015 autoritzà la cessió
de la concessió esmenada a favor de l’empresa “Transport Sanitari de Catalunya, SL”
fent avinent que el cessionari queda subrogat en tots els drets i obligacions que tenia el
cedent.
Atesa la clàusula quarta del plec de condicions que regeix la concessió, el cànon
s’actualitzarà anualment i de manera acumulativa d’acord amb l’IPC de Catalunya. Atès
que aquest a data 31/12/2019 és fixa en 0,9%.

I vist l’expedient administratiu núm. CC012020000032 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Fixar en VUIT MIL DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB TRENTA-TRES
CÈNTIMS (8.231,33 €) el cànon anual per a l’exercici 2020 de la concessió d’ús d’un
terreny municipal ubicat al carrer Serra de Sant Valentí xamfrà carrer Bestracà; cedida
a TRANSPORT SANITARI DE CATALUNYA, SLU, amb NIF B62003280.
Segon.- El pagament d’aquest cànon s’efectuarà trimestralment i dins dels cinc primers
dies de cada trimestre.
S’aprova per unanimitat.
16.12. - SERVEI DE FORMACIÓ ESPECIALITZADA FORESTAL PER ALS
OPERARIS DEL PROGRAMA DE TREBALL I FORMACIÓ "MILLORA DELS
ESPAIS NATURALS DE LA MOIXINA I EL PARC NOU
Núm. de referència : X2020002442
Tipus de Contracte: SE
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar el servei de formació especialitzada forestal
per als operaris del Programa de Treball i Formació "Millora dels espais naturals de la
Moixa i el Parc Nou", com es desprèn de l’informe de data 8 de gener de 2020, emès
pel Sr. Xevi Pujol Planella, tècnic d’espais verds.
Segon.- Atès que es tracta d’un servei esporàdic i puntual.
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar el servei de
formació especialitzada forestal per als operaris del Programa de Treball i Formació
"Millora dels espais naturals de la Moixa i el Parc Nou".
- Xavier Soler Masó
- Jordi Villegas Albrich
- Jorge Joaquin Plo Cerdan
Quart.- Atès que s’ha presentat una sola oferta subscrita pel JORGE JOAQUIN PLO
CERDAN i d’acord amb l’informe emès pel Sr. Xevi Pujol Planella, tècnic d’espais verds,
s’informa favorablement.
Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals
de contractació.

Sisè.- Atès que una vegada fetes les comprovacions oportunes no consta que s’hagi
adjudicat a l’empresa JORGE JOAQUIN PLO CERDAN per un servei amb el mateix
objecte per import superior a 15.000 euros (IVA exclòs) i en el període d’un any.
Setè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa JORGE JOAQUIN PLO CERDAN i atès
que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació
objecte del contracte.
Fonament jurídic
La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant
LCSP) i correspon a la modalitat de serveis regulada a l’article 17de la mateixa.
Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de
l’expedient administratiu.
Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació.
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions
efectuades pel cartipàs municipal.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics
Vist l’expedient administratiu núm: CC012020000007 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar l’informe emès per emès pel Sr. Xevi Pujol Planella, tècnic d’espais
verds, de data 8 de gener de 2020 en el que es motiven les necessitats de contractar.
Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a
favor del Sr. JORGE JOAQUIN PLO CERDAN amb NIF núm. ****, el contracte menor
de servei de formació especialitzada forestal per als operaris del Programa de
Treball i Formació "Millora dels espais naturals de la Moixa i el Parc Nou" , pel preu
de setze mil cinc-cents cinquanta-tres euros amb setanta-un cèntims (16.553,71
€), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en tretze mil sis-cents vuitanta euros amb setanta-cinc
cèntims (13.680,75 €) de pressupost net i dos mil vuit-cents setanta-dos euros amb
noranta-sis cèntims (2.872,96 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %
Tercer.- Els serveis es portaran a terme durant el període des de l’1 de febrer al 29 de
juny de 2020.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 16.553,71€, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida núm. 20.700.171.210001 “ serveis addicionals jardineria i espais verds” del
Pressupost municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 20700 171 210001

Import
16553.71

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SERVEIS ADDICIONALS JARDINERIA 100
I
001 001 001 000 000
ESPAIS VERDS (SOC

Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i adjuntarà
una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient
CC012020000007.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses que han presentat pressupost. JORGE
JOAQUIN PLO CERDAN
S’aprova per unanimitat.
16.13. - SERVEIS PER A L'ESTABLIMENT D'EINES ARXIVÍSTIQUES PER A LA
GESTIÓ DE DOCUMENTS ELECTRÒNICS PER A LA IMPLANTACIÓ DEL
QUADRE DE CLASSIFICACIÓ MUNICIPAL (QdCM)
Núm. de referència : X2020003060
Tipus de Contracte: SE
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar els serveis per a l’establiment d’eines
arxivístiques per a la gestió dels documents electrònics i per a la implantació del Quadre
de Classificació Municipal (QdCM), com es desprèn de l’informe de data 21 de gener de
2020, emès per la Sra. Anna Bonfill Plana, tècnica superior arxivera.
Segon.- Atès que es tracta d’un servei esporàdic i puntual.
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar els serveis per
a l’establiment d’eines arxivístiques per a la gestió dels documents electrònics i per a la
implantació del Quadre de Classificació Municipal (QdCM):
-Nuri Faig Vila
-Mireia Montbardó Alberni
-Caterina Capdevila Werming
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per la
Sra. NURIA FAIG VILA, per haver presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa.
Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals
de contractació.

Sisè.- Atès que una vegada fetes les comprovacions oportunes no consta que s’hagi
adjudicat a la Sra. NURI FAIG VILA per un servei, , amb el mateix objecte per import
superior a 15.000 euros (IVA exclòs) i en el període d’un any.
Setè.- Vista la capacitat d’obrar de la Sra. NURI FAIG VILA i atès que aquesta compta
amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del contracte.
Fonament jurídic
La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant
LCSP) i correspon a la modalitat de serveis regulada a l’article 17 de la mateixa.
Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de
l’expedient administratiu.
Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació.
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions
efectuades pel cartipàs municipal.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics
Vist l’expedient administratiu núm: CC012020000016 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords
Primer.- Aprovar l’informe emès per la Sra. Anna Bonfill Plana de data 21 de gener de
2020 en el que es motiven les necessitats de contractar.
Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a
favor de l’empresa la Sra. NURI FAIG VILA, amb NIF núm. ****, el contracte menor dels
serveis per a l’establiment d’eines arxivístiques per a la gestió dels documents
electrònics i per a la implantació del Quadre de Classificació Municipal (QdCM),
pel preu de deu mil vuit-cents noranta euros (10.890 €) IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en nou mil euros (9.000€) de pressupost net i mil vuitcents noranta euros (1.890 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21. %.
Tercer.- El termini per a l’execució dels serveis finalitzarà el dia 29 de maig de 2020.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 10.890.€, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida núm. 20.400.3322.227990 “Arxiu municipal d’Olot” del Pressupost municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 20400 3322 227990

Import
10890

Descripció
ARXIU MUNICIPAL D'OLOT

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

Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i adjuntarà
una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient
CC012020000016.

Sisè.- Notificar aquesta resolució a les persones o
pressupost.

empreses que han presentat

S’aprova per unanimitat.
16.14. - SUBMINISTRAMENT 3 LLICÈNCIES GEOMEDIA PROFESSIONAL

Núm. de referència : X2020003227
Tipus de Contracte: SU
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SUBMINISTRAMENT
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar el subministrament de 3 llicències de l’aplicació
Geomedia Professional, com es desprèn de l’informe de data 17 de gener de 2020,
emès pel Sr. Joan Prat Espuña, Responsable del Departament d’Informàtica i Noves
Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot.
Segon.- Atès que es tracta d’un subministrament esporàdic i puntual.
Tercer.- S’ha demanat pressupost a l’empresa INTERGRAPH ESPAÑA SA, ja que
aquestes tasques únicament es poden realitzar per part d’aquesta empresa, que és la
propietària d’aquestes aplicacions i, en conseqüència, és l’únic proveïdor que les pot
realitzar; el qual s’informa favorablement.
Quart.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals
de contractació.
Cinquè.- Atès que una vegada fetes les comprovacions oportunes no consta que s’hagi
adjudicat a l’empresa INTERGRAPH ESPAÑA SA per un subministrament, amb el
mateix objecte per import superior a 15.000 euros (IVA exclòs) i en el període d’un any.
Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa INTERGRAPH ESPAÑA SA i atès que
aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació
objecte del contracte.
Fonament jurídic
La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant
LCSP) i correspon a la modalitat de subministrament regulada a l’article 16 de la
mateixa.

Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de
l’expedient administratiu.
Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació.
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions
efectuades pel cartipàs municipal.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics
Vist l’expedient administratiu núm: CC012020000021 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar l’informe emès pel Sr. Joan Prat Espuña, Responsable del
Departament d’informàtica i Noves Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot de data 17 de
gener de 2020, en el que es motiven les necessitats de contractar.
Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a
favor de l’empresa INTERGRAPH ESPAÑA SA, amb NIF núm. A28768380, el
contracte menor de subministrament de 3 llicències de l’aplicació Geomedia
Professional pel preu de vuit mil quatre-cents seixanta-dos euros amb vint-i-sis
cèntims (8.462,26 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en sis mil nou-cents noranta-tres euros amb seixanta
cèntims (6.993,60 €) de pressupost net i mil quatre-cents seixanta-vuit euros amb
seixanta-sis cèntims (1.468,66 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %
Tercer.- La durada del contracte s’estableix en 1 any, amb efectes des del dia
1/01/2020.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 8.462,26 €, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida 2020 120 920 227994 “Manteniment i suport informàtic” del Pressupost
municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 20120 920 227994

Import
8462.26

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
MANTENIMENT SUPORT INFORMATIC120 001 999 099 999 999

Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i adjuntarà
una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient
CC012020000021.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa INTERGRAPH ESPAÑA SA.
S’aprova per unanimitat.

17.1. - APROVAR L'OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA DE L'AJUNTAMENT D'OLOT
I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS PER A L'ANY 2020
Núm. de referència

: X2020003616

El Ple d’aquesta Corporació va acordar, en sessió ordinària celebrada el dia 20 de
desembre de 2019, l’aprovació de la Plantilla de personal de l’Ajuntament d’Olot i dels
seus organismes autònoms per a l’any 2020, juntament amb el Pressupost Municipal, la
qual es va publicar íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Girona número
101 de 16 de gener de 2020.
La Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018,
prorrogada per a l’any 2020, estableix el següent:
1. S’autoritza una taxa addicional per a l’estabilització de l’ocupació temporal que
inclourà les places de naturalesa estructural que, estant dotades
pressupostàriament, hagin estat ocupades de forma temporal i
ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors a 31/12/2017 en els
següents sectors i col·lectius: personal dels serveis d’administració i serveis
generals, d’investigació, de salut pública i inspecció mèdica així com altres
serveis públics.
2. Les ofertes d’aquests processos d’estabilització s’hauran d’aprovar i publicar als
diaris oficials en els exercicis 2018 a 2020.
3. De la resolució d’aquests processos no es pot derivar, en cap cas, increment de
despesa ni d’efectius i s’han d’ofertar necessàriament places de naturalesa
estructural desenvolupades per personal amb vinculació temporal.
En la plantilla de personal per a l’any 2020 figuren diverses places vacants i dotades
pressupostàriament que compleixen els requisits establerts a la Llei 6/2018 i que la
cobertura definitiva de les quals en el present i successius exercicis es considera
necessària per el bon funcionament dels serveis municipals. Així mateix, figuren
diverses places vacants i dotades pressupostàriament derivades de la jubilació de divers
personal de l’Ajuntament d’Olot: una auxiliar administrativa adscrita a l’Oficina d’Atenció
al Ciutadà, un delineant adscrit a l’àrea de Territori i la directora de la Biblioteca
Municipal.
Durant el 2020 es preveu la jubilació definitiva de divers personal funcionari de la Policia
Municipal d’acord amb el Reial Decret 1449/2018, de 14 de desembre, pel qual
s’estableix el coeficient reductor de l’edat de jubilació en favor dels policies locals al
servei de les entitats que integren l’Administració local.
Vist el informe emès per la secretària i per la cap de Recursos Humans d’aquesta
Corporació de data 28 de gener de 2020.
D’acord amb el que s’estableix en els articles 91 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, en l’article 70 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, i en l’article 56 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s’aprova el
Reglament de personal al servei de les entitats locals.

Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada
d’Organització i Atenció Ciutadana, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del
següent acord:
APROVAR l’Oferta d’Ocupació Pública de l’Ajuntament d’Olot i dels seus organismes
autònoms per a l’any 2020, que conté les places següents:
AJUNTAMENT D’OLOT
PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA
Classificació i denominació
Escala d’administració especial
Subescala tècnica superior
Tècnic/a superior – Director/a Biblioteca
Àrea de Cultura
Escala d’administració especial
Subescala tècnica
Tècnic/a mitjà/na – Arquitecte/a tècnic/a
Àrea de Territori
Escala d’administració especial
Subescala de serveis especials
Policia local
Sergent
Escala d’administració especial
Subescala de serveis especials
Policia local
Agent
Escala d’administració general
Subescala auxiliar
Auxiliar administratiu/iva
Àrea de Serveis Generals
Oficina d’Atenció al Ciutadà

Grup Nivell

A1

20

Nombre de
vacants

Sistema de selecció

1

Concurs oposició
Torn lliure
Procés ordinari

A2

20

1

Concurs oposició
Torn lliure
Procés ordinari

C1

20

1

Concurs oposició
Torn restringit
Procés ordinari

C2

13

2

Concurs oposició
Torn lliure
Procés ordinari

C2

13

1

Concurs oposició
Torn lliure
Procés ordinari

PERSONAL LABORAL FIX
Classificació i denominació

Grup

Nombre de
vacants

Sistema de selecció
Concurs oposició

Personal d’administració
Tècnic/a mitjà/na
Àrea de Serveis Generals
Negociat de Contractació i Compres
Personal d’administració
Tècnic/a mitjà/na – Cap Secció
Àrea de Territori
Brigada Municipal
Personal d’administració
Tècnic/a mitjà/na
Àrea de Progrés Econòmic
Secció Ocupació
Personal d’administració
Auxiliar administratiu/iva
Alcaldia
Serveis Econòmics
Progrés Econòmic
Esports i Lleure
Personal qualificat d’oficis
Oficial 1a – Encarregat general
Àrea de Territori
Brigada Municipal

Torn restringit
Procés ordinari

A2

1

A2

1

A2

5

Concurs oposició
Torn lliure
Procés consolidació

C2

4

Concurs oposició
Torn lliure
Procés consolidació

C2

1

Concurs oposició
Torn lliure
Procés consolidació

Concurs oposició
Torn lliure
Procés consolidació

INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA D’OLOT
PERSONAL LABORAL FIX
Classificació i denominació
Personal d’administració
Auxiliar de biblioteca
Biblioteca Municipal
Personal d’administració
Vigilants
Museus

Grup

C2

C2

Nombre de
vacants
1

3

INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I JOVENTUT D’OLOT
PERSONAL LABORAL FIX

Sistema de selecció
Concurs oposició
Torn lliure
Procés consolidació
Concurs oposició
Torn lliure
Procés consolidació

Classificació i denominació
Personal docent
Educador/a Tutor/a – Educador/a Suport
Escoles Bressol
Personal docent
Educador/a Tutor/a
Escoles Bressol

Grup

Nombre de
vacants

C1

4

C1

1

Sistema de selecció
Concurs oposició
Torn lliure
Procés consolidació
Concurs oposició
Torn restringit
Procés ordinari

INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS I LLEURE D’OLOT
PERSONAL LABORAL FIX
Classificació i denominació
Personal de manteniment i consergeria
Subalterns
Peó
Secció d’Instal·lacions Esportives

Grup

Nombre de
vacants

C2

2

Sistema de selecció
Concurs oposició
Torn lliure
Procés consolidació

S’aprova per unanimitat.
18.1. - CREAR UNA BORSA DE VACANCES PER PODER GAUDIR ABANS DE LA
JUBILACIÓ
Núm. de referència

: X2020003718

Vista la sol·licitud presentada en data 26 d’agost de 2019, amb número de registre
d’entrada de l’Ajuntament E2019016730, per un col·lectiu de treballadors i treballadores
de l’Ajuntament d’Olot en la qual es demanava poder reservar dies de vacances en una
borsa prèvia a la jubilació.
Atès que la Comissió de Seguiment i Interpretació del Conveni del dia 21 de gener de
2020 va aprovar la creació d’una borsa de vacances per poder gaudir abans de la
jubilació a la que s’hi poden acollir els treballadors de 58 anys o més. Aquesta borsa
seguirà la següent normativa:
• Es podran acollir a la borsa de vacances els treballadors a partir que compleixin
58 anys.

•
•
•
•
•
•

Cada any es podran incloure a la borsa un màxim de 5 dies de vacances.
Es podran guardar en borsa un màxim de 20 dies hàbils de vacances
Els dies guardats en borsa només es podran gaudir just abans de la jubilació.
Els treballadors es podran acollir a la borsa de manera voluntària, no
representant la instauració d’aquest sistema cap obligació d’acollir-s’hi.
Durant el mes de desembre de cada any els treballadors interessats en incloure
dies a la borsa hauran de presentar una instància electrònica adreçada a l’àrea
de recursos humans sol·licitant-ho.
Quan el treballador presenti a l’ajuntament la sol·licitud de jubilació, en la mateixa
instància electrònica haurà de sol·licitar la recuperació dels dies de vacances
que te guardats en borsa per poder-ne gaudir.

L’acord s’aplicarà a partir de l’1 de gener de 2020, podent-se incloure a la borsa dies de
vacances de l’any 2019 pendents de gaudir, sempre que el treballador l’any 2019
complís amb els requisits per poder-se acollir a aquesta borsa.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada
d’Organització i Atenció Ciutadana proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del
següent acord:
Crear una borsa de dies de vacances per poder gaudir abans de la jubilació a la que s’hi
poden acollir els treballadors de 58 anys o més.
S’aprova per unanimitat.

19.1. - PROJECTE OBRES REPARACIÓ DEL PONT DE L'AV. BISAROQUES
SOBRE EL RIU FLUVIÀ
Núm. de referència

: X2020003864

Vist el projecte d’obres de reparació del pont de l’av. Bisaroques sobre el riu Fluvià,
redactat per Cetres enginyers, SLP en data desembre de 2019, que té per objecte definir
i valorar les obres necessàries per portar a terme les diverses actuacions proposades
en l’estudi previ de reparació del pont de l’Avda. Bisaroques sobre el riu Fluvià a Olot,
consistents bàsicament en la restitució del parament malmès del mur de l’estrep est i la
millora de les condicions de recolzament de les bigues sobre aquest mur. A més,
s’aprofitarà per refer la capa de trànsit sobre el tauler del pont i les dues juntes del
mateix.
Vist l’informe emès pel Director de l’Àrea d’urbanisme en data 29 de gener de 2020, que
s’adjunta a l’expedient, conforme al qual s’informa favorablement l’aprovació del projecte
esmentat.
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 UPOM2020000003, 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 d’obres de reparació del pont de l’av. Bisaroques sobre
el riu Fluvià, redactat per Cetres enginyers, SLP en data desembre de 2019.
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament.
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
S’aprova per unanimitat.

20. - ASSUMPTES URGENTS

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

LA SECRETÀRIA

