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ACTA NÚM. 1 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

14 DE GENER DE 2016 
  
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 14 de gener de 2016 a les vuit del matí, es reuneix 
en aquesta Casa Consistorial la Junta de Govern d’aquest Ajuntament, sota la 
presidència del Sr. JOSEP MARIA COROMINAS BARNADAS, per tal de celebrar la 
sessió ordinària, setmanal i de primera convocatòria  que s’escau al dia d’avui. 
 
Hi assisteixen els tinents d’alcalde Srs. Josep Berga i Vayreda, Josep Guix Feixas, 
Estanis Vayreda i Puigvert, Núria Fité i Grabalosa, Josep Gelis i Guix, Maria del 
Mar Roca i Reixach.  Excusa la seva assistència el Sr. Jordi Alcalde i Gurt. 
 
També hi assisteixen com a regidores delegades expressament convidades 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, les 
Sres. Montserrat Torras i Surroca, Mercè Traveria Costa. 
 
També hi assiteixen com a regidors de l’oposició, els Srs. Lluís Rubió Amargant, 
Xavier García Zabal.  
 
Hi assisteix l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí 
 
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera. 
 
Hi assisteix el Gerent, Sr. Jordi Güell i Güell.  
 

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 
 
El Sr. Alcalde dóna compte als membres de la Junta de Govern dels actes i reunions a 
les quals ha assistit , des de la sessió celebrada el dia 30 de desembre de 2015: 

 
- el dia 2 de gener va visitar el Campament Reial instal·lat al centre de la Plaça Clarà.  
 
- el dia 4 de gener es va desplaçar a Barcelona per entrevistar-se d’una banda amb el 
Sr. JORDI BAIGET, Secretari del Govern i de l’altra, amb la Sra. MIREIA ALABART, 
Cap de Gabinet del departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i a la tarda, 
va visitar el Lleure Parc Olot, instal·lat al pavelló firal i organitzat pels Esplais de la 
Garrotxa, en col·laboració amb altres entitats de la ciutat.   
 
- el dia 5 de gener, va anar a esperar Ses Majestats, els tres Reis de l’Orient, i a fer-los 
lliurament de la clau de la ciutat, i comenta que aquest any, per motius climatològics, 
es va haver de celebrar a la sala Torín.  
 
- del 6 al 10 de gener, va estar de vacances i aprofita per agrair el Sr. Josep Berga, el 
fet d’haver-lo substituït en les funcions pròpies de l’alcaldia.  
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- el dia 10 de gener, va assistir al Ple d’investidura del nou President de la Generalitat, 
que va tenir lloc al Parlament de Catalunya.  
 
- el dia 11 de gener va assistir a la reunió de la Comissió Permanent del clúster carni 
Innovacc que va tenir lloc a la sala Gussinyé.  
 
- el dia 12 de gener va ser present a la presa de possessió de CARLES 
PUIGDEMONT, del càrrec de President de la Generalitat, que va tenir lloc al Saló Sant 
Jordi del Palau de la Generalitat.  
 
- i finalment ahir 13 de gener, es va entrevistar també a Barcelona, amb : el Sr. 
JAVIER FRAGA, de l’empresa “Raons Públiques”; amb el Sr. MARC PIFERRER, 
Gerent de l’Associació Catalana de Municipis i amb el Sr. JOSEP A. PLANELL, Rector 
de la UOC i per assistir a la reunió del CSC Consorci de Salut i Social de Catalunya, 
que va tenir lloc a la seva seu.  

 
3. - DISPOSICIONS.- Assabentats de les disposicions publicades en els butlletins 

oficials 
 
Tot seguit la Secretària dóna compte a la Junta de Govern dels edictes i anuncis de 
l'Ajuntament d'Olot publicats als Butlletins Oficials BOE, BOP i DOGC, des de la 
darrera sessió. I se n'acorda l'assabentat.                                                                                                                                                                                                                                                              
 

4.1. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADA 
DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0130, DESTINADA A LA VENDA DE FRUITA I 

VERDURA, A ****. 
 
Núm. de referència : X2016000462     
 
Vista la instància de data 16 de novembre de 2015 (Registre d’entrada de l’Ajuntament 
d’Olot número E2015011928/30-11-2015) presentada per Sr. ****, en la que demana 
que s’autoritzi el traspàs de la parada núm. MS0130 del mercat setmanal del dilluns, 
destinada a la venda de fruita i verdura, de 6 metres, de la que n’és adjudicatari, a 
favor de la seva esposa, la Sra. **** , per situacions sobrevingudes, com ara la 
jubilació. 
 
Considerant que l’article 16 del Reglament del mercat municipal de venda no 
sedentària (RMM) assenyala que l’autorització municipal de venda no sedentària en el 
mercat setmanal és  transmissible, alhora que determina que aquesta transmissió és 
possible per situacions sobrevingudes a favor, entre d’altres, d’un parent de fins a 
tercer grau tant per afinitat com per consanguinitat o persona amb que es trobi lligat 
per anàloga relació d’afectivitat i convivència. 
 
Considerant que la Sra. **** compleix els requisits assenyalats a l’article 9 RMM per 
obtenir una autorització per a la venda en el mercat setmanal, segons s’acredita en la 
documentació que s’acompanya a l’escrit de petició. 
 
Considerant l’Ordenança fiscal 3.4 de l’Ajuntament d’Olot per l’any 2016, relativa a les 
taxes d’expedició de documents administratius, en relació a l’Ordenança fiscal 3.15 de 
l’Ajuntament d’Olot per l’any 2016, relativa a les taxes de mercats, mercats 
extraordinaris, rengle i atraccions. 
 
Vist l'expedient administratiu IM022016000001 i antecedents corresponents, que 
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serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de 
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- AUTORITZAR a favor de la Sra. **** (NIF ****) el traspàs de la parada del 
mercat setmanal, núm. MS0130, de 6 metres, destinada a la venda de fruita i verdura, 
de la que n’era titular el seu espòs, amb efectes econòmics de l’1 de gener de 2016. 
 
Segon.- Aquesta transmissió en l’autorització de venda al mercat setmanal no 
comporta la imposició de taxes. 
 
Tercer.- La vigència d’aquesta transmissió d’autorització de venda al mercat setmanal 
d’Olot finalitzarà el dia  7 d’octubre de 2025, de conformitat amb la disposició 
transitòria segona de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 
 
S’aprova per unanimitat. 

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

DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0107, DESTINADA A LA VENDA DE FRUITA I 
VERDURA, A ****. 

 
Núm. de referència : X2016000483     

Vista la instància de data 16 de desembre de 2015 (Registre general de l’IMPO, núm. 
508/16-12-2015), presentada per la Sra. ****, adjudicatària de la parada del mercat 
setmanal núm. MS0107, de 9 metres, destinada a la venda de fruita i verdura, en la 
que demana que s’autoritzi el traspàs a favor del Sr. ****, per cessament voluntari de 
l’activitat.  

Vista la instància de data 16 de desembre de 2015 (Registre general de l’IMPO, núm. 
509/16-12-2015), presentada pel Sr. ****, on manifesta la voluntat d’acceptar el traspàs 
de la parada del mercat setmanal núm. MS0107, de 9 metres, destinada a la venda de 
fruita i verdura, abans a nom de la Sra. **** i que compleix les condicions necessàries 
per ser titular d’una parada al mercat setmanal, segons s’acredita en la documentació 
que s’acompanya a l’escrit de petició. 

Considerant que l’article 16 del Reglament del mercat municipal de venda no 
sedentària (RMM) assenyala que l’autorització municipal de venda no sedentària en el 
mercat setmanal és  transmissible, alhora que determina que aquesta transmissió és 
possible, entre d’altres: a) Per cessament voluntari del titular de l’activitat, sempre que 
hagi transcorregut un mínim de cinc anys des de que la va obtenir. 

Considerant que el Sr. **** compleix els requisits assenyalats a l’article 9 del RMM per 
obtenir una autorització per a la venda en el mercat setmanal. 

Considerant l’Ordenança fiscal 3.4 de l’Ajuntament d’Olot per l’any 2016, relativa a les 
taxes d’expedició de documents administratius, en relació a l’Ordenança fiscal 3.15 de 
l’Ajuntament d’Olot per l’any 2016, relativa a les taxes de mercats, mercats 
extraordinaris, rengle i atraccions. 
 
Vist l'expedient administratiu IM022016000002 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de 
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l'adopció dels següents acords: 
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Primer.- AUTORITZAR el traspàs de la parada del mercat setmanal núm. MS0107, de 
9 metres, destinada a la venda de fruita i verdura, a favor del Sr. **** (NIF ****), amb 
efectes econòmics de l’1 de gener de 2016. 
 
Segon.- La vigència d’aquesta autorització de venda al mercat setmanal d’Olot 
finalitzarà el dia 7 d’octubre de 2025, de conformitat amb la disposició transitòria 
segona de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 
 
Tercer.- Requerir al Sr. **** el pagament de la quantitat de TRES MIL CENT 
CINQUANTA EUROS (3.150.- €), que corresponen a la taxa prevista a l’Ordenança 
fiscal núm. 3.4 en relació a l’Ordenança fiscal núm. 3.15 per l’any 2016. 
 
Quart.- Requerir al Sr. **** que acrediti el compliment dels requisits assenyalats a 
l’article 11 RMM abans d’iniciar l’activitat en el mercat setmanal. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.1. - TREBALLS D'ADEQUACIÓ DE LA IL·LUMINACIÓ D'EMERGÈNCIA DEL 
TEATRE PRINCIPAL 

 
Núm. de referència : X2016000470     
 
Atès que l’equip de bateries de la il·luminació d’emergència del Teatre Principal ha 
quedat obsolet i que es fa necessari centralitzar un únic punt d’encesa al quadre de 
llum d’accés al públic. Vist l’informe del director tècnic de la Brigada Municipal Ref. 
2016-46 de valoració dels pressupostos presentats per les empreses: “Brugat 
Electrònics”; “Electricitat Mas” i “Ricam Instal·lacions Elèctriques” per a la realització de 
les obres esmentades; el qual és favorable a l’empresa “Electricitat Mas,SL” 
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012016000004 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert,  proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Contractar amb l’empresa  ELECTRICITAT MAS SL (B1705883-5)  els 
treballs d'adequació de la il·luminació d'emergència del Teatre Principal d’acord amb el 
seu pressupost núm.J000000675 i l’informe del director de la Brigada  Municipal que 
figuren com annex a l’expedient.  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: SIS MIL TRES-CENTS NORANTA 
EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS (6.390,91€) + IVA: MIL TRES-CENTS 
QUARANTA-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS (1.342,09 €).  Es pagarà amb càrrec 
a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16130  920  63201 7733 ACTUACIONS EDIFICIS MUNICIPALS 000 000 000 000 000 000 
 

Tercer.- ELECTRICITAT MAS SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.2. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ LLUMINÀRIES RECINTE FIRAL 
 
 
Núm. de referència : X2016000463     
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Vist l’informe de l’Enginyer Tècnic industrial, Sr. ****, adjuntat a l’expedient, on 
s’exposa que l’enllumenat del Recinte Firal actual està format per 48 unitats de focus 
principals de 250 w/u que tenen un consum de 12 Kw/h i que substituint-los per 48 
unitats de 100 w/u, el consum seria de 4.8 Kw/h.  Que això suposaria una reducció 
directa del 40% de consum i del 60% d’estalvi. 
I que si la despesa anual del quadre elèctric del Recinte Firal és d’uns 5000 €/any es 
podria reduir a la meitat. 
 
S’han demanat 3 pressupostos per al subministrament i col·locació de les noves 
lluminàries a les empreses: “Electric Jomi”, “J.Juanola” i “Electricitat Altusa” i degut a 
que totes tres han presentat pressupost i l’enginyer municipal informe favorablement 
de l’oferta de “Electricitat Altusa SL” per ser la més econòmica. 
 
Vist també l’expedient administratiu núm: CC012016000003 i antecedents 
corresponents, la regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert,  
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Contractar amb ELECTRICITAT ALTUSA SL (B1708976-4) el 
subministrament i la instal.lació de 48 lluminàries tipus “Ignia Light model Bayled 1.5 
100 W 4000K òptica medium ref. I2011NWSM” per la nau del Recinte Firal. 
 
D’acord amb el mateix informe de l’Enginyer Tècnic Municipal, la instal·lació haurà 
d’estar executada abans de 3 mesos des de la firma del contracte. 
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: SETZE MIL NOU-CENTS VINT-I-
UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS (16.921,55) € + IVA: TRES MIL 
CINC-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS 
(3.553,53 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16700  1721 63301 20475.08 ESTALVI ENERGETIC 000 000 000 000 000 000 
 

Tercer.- ELECTRICITAT ALTUSA SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.3. - TREBALLS D'ENDERROC DE VOLADÍS DE L'EDIFICI DE L'ANTIC 
HOSPITAL SANT JAUME D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2016000487     
 
Els Serveis Tècnics Municipals han redactat el “pla d’usos de l’antic Hospital Sant 
Jaume d’Olot”: D’acord amb aquest pla bona part de la planta baixa de l’edifici amb 
front al carrer Sant Rafael, 21-23 està destinat a local comercial adjudicat per aquest 
Ajuntament mitjançant concessió  administrativa.  
Així mateix s’està redactant l’avantprojecte d’adequació de l’edifici segons les 
determinacions del pla d’usos. Aquest avantprojecte proposa solucions per un 
tractament unitari de les façanes del conjunt edificat i millora de la seva composició 
arquitectònica; una de les quals és l’enderroc del voladís situat a la façana del carrer 
Sant Rafael, 21-23 (sobre les obertures del local comercial esmentat).  
 
Atès l’informe de l’arquitecte municipal del dia 5 de gener de 2016 de valoració dels 
pressupostos presentats per les empreses  : “Pere Boada Comas,SL”; “Construccions 
J. Pallàs,SL” i “Josep Carreras Vila,SL” per a l’execució de l’obra d’enderroc del 
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voladís; el qual és favorable a “Pere Boada Comas”  
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012016000005 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert,  proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Contractar amb l’empresa  PERE BOADA COMAS SL (B1732026-8)  les 
obres d'enderroc del voladís de l'edifici de l'antic Hospital Sant Jaume d'Olot situat a la 
façana del carrer Sant Rafael, núm. 21-23; d’acord amb el seu pressupost núm.  
15/9082 i l’informe de l’arquitecte municipal que figuren com annex a l’expedient.  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: SET MIL QUARANTA-SIS EUROS 
AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS (7.046,62 €) + IVA: MIL QUATRE-CENTS 
SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS (1.479,79 €).  Es pagarà 
amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16130  920  63201 8526.41 ACTUACIONS EDIFICIS MUNICIPALS 000 000 000 000 000 000 
 

Tercer.- PERE BOADA COMAS SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
6.1. - SUBMINISTRAMENT GASOIL PER A CALEFACCIÓ A DIVERSES ESCOLES 

DE LA CIUTAT 
 
Núm. de referència : X2016000416     
Atesa la necessitat de subministrament de gasoil per a calefacció a les escoles: Sant 
Roc, Llar, Morrot i Malagrida, s’ha demanat pressupost a les empreses “Premira 
Energia, SL”, “Fills de Velasco, SL” i “BP Oil SL”, les quals han presentat oferta 
excepte “BP Oil SL”. 
 
Vist l’informe de l’enginyer tècnic industrial d’aquest Ajuntament del dia 14 de gener de 
2016 de valoració de les ofertes esmentades juntament amb l’expedient administratiu 
núm. CC012016000002 i antecedents corresponents, la regidora delegada de 
Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Contractar amb PREMIRA ENERGIA SL (B6600156-1) el subministrament de 
gasoil per a calefacció a les escoles de Sant Roc, Llar, Morrot i Malagrida fins a un 
màxim de 25.000 litres per un import de 0.343 €/litre + IVA d’acord amb l’informe emès 
per l’enginyer tècnic industrial i que figura com a annex a l’expedient. El 
subministrament es farà mitjançant les següents condicions: 
 

a) Les escoles a subministrar (i per aquest ordre i omplint els dipòsits al màxim) 
són: Sant Roc – Ple, Llar – Ple, Morrot – Acabar d’omplir fins a ple i Malagrida 
– 2 dipòsits de 10.000 l + 1000 l. (primer cal servir el dipòsit petit i la resta fins 
els 10.000 l. de la totalitat del dipòsit gran). 

b) El subministrament es realitzarà dins el dia natural ofertat (dijous) i el dia 
següent (divendres). 

c) Un cop executada la càrrega i dins les 24 h. següents hàbils, s’enviarà còpia de 
l’albarà per PDF, el qual contindrà les dades fiscals i com a mínim: el nom i lloc 
d’entrega, la data i l’hora d’entrega així com els noms i cognoms (de forma 
intel.ligible) de qui firma els albarans amb el seu DNI (no NIF). 
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d) “Premira Energia SL” presentarà factura a l’Ajuntament en data posterior al 
darrer subministrament i haurà de coincidir amb els albarans de 
subministrament lliurats en el seu moment. 

 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: VUIT MIL CINC-CENTS SETANTA-
CINC EUROS (8.575 €) + IVA: MIL VUIT-CENTS EUROS AMB SETANTA-CINC 
CÈNTIMS (1.800,75 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16500  323  212001 10375.75 MANTENIMENT EDIFICIS ENSENYAMENT000 000 000 000 000 000 
 

Tercer.- PREMIRA ENERGIA SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.1. - APROVACIÓ RELACIÓ ORDENACIÓ DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2016000413     
 
En relació a l’expedient CPG22016000002 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’aprovació de la següent relació d’ordenació de despeses: 
 
CREDITOR CONCEPTE IMPORT OP. 
    
SERVEI CATALA TRANSIT Pagament denúncia vehicle 

brigada 
100,00 16/26 

ASSOC. GRUP MUN.CIU Aportació municipal Ex.2016 17.820,00 16/22 

GRUP MUN. PSC Aportació municipal Ex.2016 8.100,00 16/25 
GRUP MUN. ERC Aportació municipal Ex.2016 11.340,00 16/24 
CAND.UNITAT POPULAR Aportació municipal Ex.2016 8.100,00 16/21 
FUND.ESTUDIS SUP. Aportació municipal Ex.2016 50.000,00 16/20 
CASG Aportació municipal Ex.2016 5.500,00 16/19 
SIGMA Aportació municipal Ex.2016 215.000,00 16/18 
CONSORCI OBS.PAISATG Aportació municipal Ex.2016 30.000,00 16/10 
CASG Aportació municipal Ex.2016 60.000,00 16/16 
CASG Aportació municipal Ex.2016 10.000,00 16/17 
CASG Aportació municipal Ex.2016 78.000,00 16/13 
CONSELL COMARCAL Aportació municipal Ex.2016 696.215,00 16/12 
CONSELL COMARCAL Aportació municipal Ex.2016 46.561,95 16/11 
GUOSA Aportació municipal Ex.2016 75.000,00 16/9 
IMPO Aportació municipal Ex.2016 1.014.260,00 16/5 
IMELLO Aportació municipal Ex.2016 332.000,00 16/6 
IMCO Aportació municipal Ex.2016 1.096.500,00 16/7 
IMEJO Aportació municipal Ex.2016 1.198.564,72 16/8 

 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 4953061.67 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 000 000 000 000 000 000 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

8.1. – RATIFICAR DECRET D’ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ 
 
Núm. de referència : X2015003314     
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En relació a l’expedient SPR12015000001 i antecedents corresponents, la regidora 
delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Ratificar el Decret d’Alcaldia de data 28 de desembre de 2015 segons detall: 
 
En relació a l’expedient SPR12012000001 i antecedents corresponents, s’acorda: 
 
1.- Acceptar la segona anualitat (entre el 16 de novembre de 2015 i el 15 de novembre 

de 2016) de la subvenció atorgada per DIPSALUT. Organisme de salut pública de 
la DIPUTACIO DE GIRONA en el marc del programa Pm 10 Salut i Crisi amb 
número d’expedient 2015/912, amb destinació a persones en situació de pobresa, 
per un import de 11.000,00 €. 

 
2.- Agrair a DIPSALUT. Organisme de salut pública de la DIPUTACIO DE GIRONA, la 

concessió de l’esmentada subvenció. 
 

3.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual 
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als 
efectes de fiscalització. 

El termini de justificació de la subvenció finalitza el 30 de novembre de 2016 

4.- Sol·licitar a DIPSALUT una bestreta de 5.500,00 € (50,00% de l’import 
subvencionat) segons estableix el punt 10 de les bases específiques reguladores i 
la convocatòria de suport econòmic per al finançament del programa Salut i Crisi 
(Pm 10). 

5.- 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. 

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

l’expedient. 
 
7.- Ratificar aquest Decret a la propera Junta de Govern Local. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
8.2. - ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA D'OCUPACIÓ LABORAL 

PER AL PROJECTE SALUT I CRISI 2015. RATIFICAR DECRET. 
 
Núm. de referència : X2015025929     
 
En relació a l’expedient SPR12015000002 i antecedents corresponents, la regidora 
delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Ratificar el Decret d’Alcaldia de data 28 de desembre de 2015 segons detall: 
 
En relació a l’expedient núm. SPR12015000002 i antecedents corresponents, 
s’acorda: 
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1.- Acceptar la subvenció atorgada per DIPSALUT. Organisme de Salut Pública de la 
Diputació de Girona en el marc del Programa Pm 10 Salut i Crisi amb número 
expedient 2015/2094, pel programa Activa’t en positiu, per un import de 56.707,00 € 
 
2.- Agrair a DIPSALUT. Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, la 
concessió de l’esmentada subvenció. 
 

3.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual 
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als 
efectes de fiscalització. 

El termini de justificació de la subvenció finalitza el 15 de novembre de 2016 

4.- Sol·licitar a DIPSALUT una bestreta de 28.353,50 € (50% de l’import subvencionat) 
segons estableix el punt 10 de les bases específiques reguladores del suport 
econòmic per al finançament d’accions lligades a l’ocupació remunerada de persones 
en el marc del programa Salut i Crisi 2015-2016 Pm 10 (LE 201517). 

5.- 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. 
 
6.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari vinculat 
amb l’expedient. 
 
7.- Ratificar aquest Decret en la propera Junta de Govern Local. 
 
S’aprova per unanimitat. 

 
8.3. - RATIFICAR DECRET D’ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ. 

 
Núm. de referència : X2015028699     
 
En relació a l’expedient SPR12015000003 i antecedents corresponents, la regidora 
delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Ratificar el Decret d’Alcaldia del dia 28 de desembre de 2015 segons detall: 
 
En relació a l’expedient núm. SPR12015000003 i antecedents corresponents, 
s’acorda: 
 
1.- Acceptar la subvenció atorgada per DIPSALUT. Organisme de Salut pública de la 
DIPUTACIÓ DE GIRONA en el marc del programa Pm 10 Salut i Crisi amb número 
d’expedient 2015/2158 amb destinació al programa  Activa’t en positiu, per un import 
de  44.555,50 €. 

 

2.- Agrair a DIPSALUT. Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, la 
concessió de l’esmentada subvenció. 
 
3.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual 
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als 
efectes de fiscalització. 

El termini de justificació de la subvenció finalitza el 15 de novembre de 2016 
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4.- Sol·licitar a DIPSALUT una bestreta de 22.277,75 € (50% de l’import subvencionat) 
segons estableix el punt 10 de les bases específiques reguladores del suport 
econòmic per al finançament d’accions lligades a l’ocupació remunerada de persones 
en el marc del programa Salut i Crisi 2015-2016 Pm 10 (LE 2015/17). 

5.- 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. 
 
6- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari vinculat 
amb l’expedient. 
 
7.- Ratificar aquest Decret en la propera Junta de Govern Local. 
 
S’aprova per unanimitat. 

 
8.4. - ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ AL DIPSALUT DINS DEL PROGRAMA DE 

SUPORT ECONÒMIC PER REALIZAR ACTIVITATS DE PROMOCIÓ DE LA SALUT 
I EL FOMENT D'HÀBITS SALUDABLES (PM07). RATIFICAR DECRET. 

 
Núm. de referència : X2015020213     
 
Vist l’expedient núm: SMB12015000003 i antecedents corresponents, la regidora 
delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Ratificar el Decret d’alcaldia de data 28 de desembre de 2015 segons detall 
 
En relació a l’expedient SMB12015000003 i antecedents corresponents, s’acorda: 
 
1.- Acceptar la subvenció atorgada per DIPSALUT. Organisme de Salut Pública de la 

DIPUTACIO DE GIRONA, amb destinació al programa Olot fa salut, per un import 
de 9.824,82 €. 

 
2.- Agrair a DIPSALUT. Organisme de salut pública de la DIPUTACIO DE GIRONA, la 

concessió de l’esmentada subvenció. 

3.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual 
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als 
efectes de fiscalització. 

El termini de justificació de la subvenció finalitza el 4 de febrer de 2016. 

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. 
 
6.- Ratificar aquest Decret a la propera Junta de Govern Local. 
 
S’aprova per unanimitat. 
  

9.1. - REHABILITACIÓ EDIFICI PLURIFAMILIAR FASE II. REMODELACIÓ DE 
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FAÇANES I OBERTURES PLANTA BAIXA AL CARRER VALLS NOUS, 5. 
 
Núm. de referència : X2015024360 

 
Donat que el terreny on es pretén edificar la llicència sol·licitada, SI té la condició legal 
de solar, i que SI compleix les determinacions del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal, quant a volum, alçàries, ocupació del sol i usos. Previ pagament dels drets 
liquidats i segons els arts.187 i següents del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme i 71 i següents  del Decret 179/1995 
pel qual s’aprova el  Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, s’acorda: 
  
CONCEDIR, la llicència sol·licitada , segons expedient núm. OMA32015000099 en 
data registre entrada  02/11/2015 
a: **** 
per a: REHABILLITACIÓ EDIFICI PLURIFAMILIAR FASE II . REMODELACIÓ DE 
FAÇANES I OBERTURES PLANTA BAIXA    
situada a: C VALLS NOUS N.0005  
U.T.M : 8102404 
 
Condicions Generals: Aprovades per Comissió de Govern de 13/02/88 i modificades 
per acord de la Junta de Govern de 18/06/08 
 
S’aprova/n la/les liquidació/ns que es detalla/en seguidament: COL2015800060 
FMA2015600222    
 
Liquidació/ns de drets i/o fiances: imports, lloc, terminis, forma de pagament i recursos 
que es poden interposar contra l’ acte de liquidació, són els que es determinen a la 
liquidació adjunta. 
 
Liquidació de Drets i Garanties: 
 

Drets 
 
Per: Un pressupost de: 56196.76 euros  
 
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

56196.76 1742.10 -50% 871.05 62.85 933.90 
 

Garanties: 
    

  Garantia de gestió de residus: 490.93 euros 
 

Total Liquidació Euros 
Per Drets 933.90 
Per Garanties (4) 490.93 

 
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència: 12 mesos, a partir de la data de concessió, havent-
se de començar les obres dins el termini màxim de 3 mesos.  
 

1. Abans de l’inici de les obres s’aportarà la signatura del contractista 
assumint l’execució de les obres i el document acreditatiu de la seva condició 
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com a contractista ( DQE, alta IAE, model 36 d’alta tributària , etc) actualitzat o 
vigent. 

 
2. Abans de l’inici de les obres s’aportarà el document visat i signat per tècnic 

competent  assumint la direcció de l’execució de les obres. 
 

3. D’acord amb l’informe emés per la Policia Municipal, s’hauran de considerar i 
complir els següents preceptes: 

 
− La ocupació s’haurà de senyalar amb llums vermells i mantenir-los 

encesos durant la nit. 
 

− Pel carrer dels Valls Nous , atés que les obres ocuparan la vorera, 
caldrà posar un rètol demanant als vianants que passin per l’altra. 
També Caldrà posar  un disc de perill per obres i un disc de perill par 
calçada estreta. 

 
− Pel carrer Cendrada, la ocupació prevista no obstaculitzarà el pas de 

cap de les tres entrades de garatge, senyalitzades amb les 
corresponents plaques de gual. Quan hagin de fer càrrega i 
descàrrega de material i calgui tallar el carrer al trànsit, s’haurà 
d’avisar amb 24 hores d’antelació a la Policia Municipal i també al 
centre comercial SUMA del carrer Santa Magdalena, atés que ells 
tenen el magatzem amb entrada al carrer Cendrada, que implica 
l’afluència de furgonetes a descargar. Així mateix, s’haurà de posar 
un disc de direcció prohibida a l’entrada del carrer. 

 
 

4. Per donar compliment a les condicions de protecció contraincendis, en 
compliment del CTE- DB SI, s’hauran de contemplar els següents 
condicionants: 

 
− cal que el vestíbul d’independència, estigui ventilat d¡acord a 

l’articulat de l’Annex. 
− Les portes que comuniquin amb comptadors elèctrics i amb la sala 

d’instal·lacions si aquesta és de risc especial, seran EI2 C60. 
− S’instal·larà enllumenat d’emergència i extintor ABC a l’aparcament. 
− La resistència al foc de l’aparcament serà com a mínim R 90. 
− la porta de comunicació dels aparcaments amb la resta de l’edifici ( 

vestíbul i escala comunitària)  serà EI2 C45. 
 
5. Cal una ventilació mínima en els aparcaments 3 i 4, que es pot situar en la 

mateixa porta seccional. 
6. En cas que es venguin a propietaris que no visquin al mateix immoble, que 

no puguin accedir als aparcaments pels espais comunitaris, s’haurà de 
preveure la sortida individual per cada porta seccional. 

7. El titular és responsable d’executar i mantenir les obres de seguretat 
anteriors i les previstes a la documentació tècnica establertes per la 
Reglamentació, no essent necessari sol·licitar un nou informe d’aquestes 
mesures. 

8. 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 
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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. 

9. Els responsables de l’obra es faran càrrec de senyalitzar amb punts de llum 
de color vermell la tanca de protecció a col·locar al carrer. La tanca s’ajustarà 
a les condicions que determina l’Ordenança Municipal d’Obres a la Via 
Pública aprovada el 27/04/1995. 

10. Com  a  mínim  48  hores abans de qualsevol operació  de  càrrega  o  de 
descàrrega  que impliqui ocupació de la via pública caldrà comunicar-ho a  la 
Policia Municipal per tal de preveure la senyalització necessària. 

11. D'acord  a  l'art.28.2 del RD 417/2006 en relació al 76 del RDL 2/2004,  el 
termini per donar d'alta l'immoble reformat és de 2 mesos a partir del  dia 
següent a la data d'acabament de les obres. A aquests efectes caldrà 
adreçar-se a l’Àrea d'Urbana de l’Ajuntament -2n. pis -. Cal  aportar la 
següent documentació: 1) Plànol de situació i  d'emplaçament, 2)  Plànols  
definitius  de  cada  planta, 3)  Certificat  final  d'obra,  4) Fotografia/es  de  la  
façana (10x15), 5) Fotocòpia DNI  del  titular,  6) Fotocòpia del rebut actual 
IBI i 7) Fotocòpia de les escriptures. 

12. Al finalitzar les obres que afectin la façana de carrer de l’edifici, o part 
davantera de la coberta, caldrà retirar l’ocupació de la via pública.  Amb 
antelació, es comunicarà la data a l’Ajuntament d’Olot, que procedirà a 
establir la taxa per ocupació que correspongui segons superfície i dies de 
l’ocupació d’acord amb el previst  a les Ordenances fiscals. 

13. Prèviament o simultàniament a la presentació del certificat final d’obra caldrà 
aportar document que acrediti la correcta gestió dels residus generats per 
l’obra segons l’establert a l’Ordenança general de gestió de residus aprovada 
el 15/03/2002 i modificada el 28/07/2005. 

14. Si, per necessitat de l’obra cal tallar momentàniament el trànsit, s’haurà de 
sol·licitar l’autorització a la Policia Municipal amb una antelació mínima de 48 
hores.  

15. S’imposa  una  fiança de 490,93 € 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.  Aquesta fiança també ha d’assegurar la correcta gestió de residus 
generats per l’obra. 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. 
 
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 i cinc minuts de nou del matí,  i per a 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 


