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ACTA NÚM. 2 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

21 DE GENER DE 2016 
  
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 21 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, Jordi Alcalde i Gurt, Núria Fité i Grabalosa, Josep 
Gelis i Guix, Maria del Mar Roca i Reixach.   
 
També hi assisteix com a regidora delegada expressament convidada 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, la Sra. 
Mercè Traveria Costa. 
 
També hi assiteixen com a regidors de l’oposició, els Srs. Mireia Tresserras Fluvià, 
Lluís Rubió Amargant, Xavier García Zabal.  
 
Hi assisteix l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí 
 
Actua com a secretària, la Vicesecretària, Sra. Alícia Vila Torrents. 
 
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 dels ACTES i REUNIONS a les quals ha assistit des de la 
darrera Junta de Govern, celebrada el dia 14 de gener  : 
 
- el dia 15 de gener, va assistir a la reunió de la Junta del Sigma i al vespre, va 
presenciar el recital de cançons d’amors i de guerres, interpretat per Gemma Humet, 
Paula Arbós i Carol Rovira, al Teatre Principal.  
 
- el dia 16 de gener va assistir a la presentació de la nova temporada del Club 
Patinatge Artístic Olot, a l’estrena dels balls que havien de competir l’endemà al 
Campionat Territorial i a l’homenatge que es va retre a Joan Fàbrega Llongarriu, al fins 
ara president del Club, al Pavelló municipal d’esports.  
 
- el dia 17 de gener va presenciar el partit de futbol entre la UE Olot i el Villareal B.  
 
- el dia 18 de gener, juntament amb el regidor d’Ensenyament, Jaume Mir, varen 
assistir a la roda de premsa que va tenir lloc a l’escola Cor de Maria, on es va 
presentar el Consell d’Infants, i varen aprofitar seguidament, per visitar l’escola.  
 
- i finalment ahir, 20 de gener, va ser present a l’obertura de la XVII Jornada de 
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Delegats que va tenir lloc al Casal Marià i seguidament es va desplaçar a Barcelona 
per entrevistar-se amb el Sr. Andreu Subies, president de la Federació Catalana de 
Futbol.  
 

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. - APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA 
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 

PER A L'ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE 
L'ORGANITZACIÓ D'ACTIVITATS ALS BARRIS, ANY 2016 

 
Núm. de referència : X2016000927     
 
Considerant que és d’interès per l’Ajuntament d’Olot fomentar la col·laboració amb les 
entitats veïnals del municipi  en tant que es fomenta la inclusió i la cohesió social a 
través de l’organització, participació i desenvolupament d’activitats veïnals.  
 
Considerant que en el pressupost municipal hi ha consignat en la partida CONVENIS 
BARRIS  un import de 49.266 euros per a l’atorgament de subvencions a les entitats 
veïnals. 
 
Vist el que preveuen els articles  22 de la LLei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions; els 58 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions; els articles 124 i 125 
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de 
d’Obres activitats i serveis; la base 10 de l’ordença general de subvencions aprovada 
per l’Ajuntament d’Olot i l’article 15 de la Llei 19/12014, de 28 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
En relació a l’expedient administratiu SG092016000001 i vistos els antecedents 
corresponents, la regidora delegada de Barris i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions 
en règim de concurrència competitiva per a  l’organització, participació i 
desenvolupament d’activitats veïnals  que per a l’anualitat 2016  es fixa en un import 
màxim a concedir de 49.266 euros amb càrrec a la partida CONVENIS BARRIS del 
pressupost de l’Ajuntament de l’any 2016. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 16160  924  480003 49266 CONVENIS BARRIS 000 000 000 000 000 000 
 

Segon.- Publicar anunci d’aprovació de les bases al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona (BOPG), en un diari comarcal i al Taulell d’edictes d’aquest Ajuntament, en el 
portal de transparència i exposar-ho al públic per un termini de vint dies, comptats des 
de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP, perquè s’hi puguin presentar 
reclamacions. 
 
Si no es presenten reclamacions aquestes quedaran aprovades definitivament sense 
necessitat de cap més tràmit. 
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Tercer.- Així mateix s’acorda, obrir la convocatòria pública per la concessió de 
subvencions d’entitats veïnals per l’any 2016,  amb el benentès que aquesta no tindrà 
eficàcia ni es publicarà fins que les bases hagin quedat definitivament aprovades. 
 
Quart.- Comunicar la convocatòria d’aquesta subvenció, Un cop les bases hagin 
quedat aprovades definitivament, a la base nacional de subvencions. D’acord amb 
l’article 20.8 de la L 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aquesta 
comunicació de l’obertura de la convocatòria de les subvencions a la Base Nacional de 
Subvencions serà prèvia a qualsevol altra publicació que es pugui fer d’aquesta 
convocatòria.  
 
Cinquè.-  El període de presentació de sol·licituds serà de 21 dies hàbils, a comptar a 
partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP. En cas que el termini de 
presentació de sol·licituds finalitzi un dissabte, s’entendria prorrogat fins al dia hàbil 
següent. 
 
Sisè.- Les presents subvencions es concediran mitjançat acord de Junta de Govern 
Local, en el termini màxim de 3 mesos de la data de sol·licitud, en cas contrari es 
considerarà desestimada la petició. 
 
S’aprova per unanimitat. 

 
5.1. - APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA 

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 
PER A L'ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS 

D'ACCIÓ SOCIAL, ANY 2016 
 
Núm. de referència : X2016000951     
 
Considerant que és d’interès per l’Ajuntament d’Olot  fomentar la col·laboració amb les 
entitats socials del municipi  en tant que es fomenta la inclusió i la cohesió social a 
través de l’organització, participació i desenvolupament d’activitats d’acció social. 
 
Considerant que en el pressupost municipal hi ha consignat en la partida CONVENIS 
D’ACCIÓ SOCIAL un import de 24.000 euros per a l’atorgament de subvencions a les 
entitats socials. 
 
Vist el que preveuen els articles  22 de la LLei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions; els 58 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions; els articles 124 i 125 
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de 
d’Obres activitats i serveis; la base 10 de l’ordença general de subvencions aprovada 
per l’Ajuntament d’Olot i l’article 15 de la Llei 19/12014, de 28 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
En relació a l’expedient administratiu SG092016000002 i antecedents corresponents, 
el regidor delegat  de Benestar social i Drets Socials, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions 
en règim de concurrència competitiva per a l’organització, participació i 
desenvolupament d’activitats d’acció social que per a l’anualitat 2016  es fixa en un 
import màxim a concedir de 24.000 euros amb càrrec a la partida CONVENIS ACCIÓ 
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SOCIAL 16.600.2312.480006 del pressupost de l’Ajuntament de l’any 2016. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 16600  2312 480006 24000 CONVENIS ACCIO SOCIAL 000 000 000 000 000 000 

 
Segon.- Publicar anunci d’aprovació de les bases al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona (BOPG), en un diari comarcal i al Taulell d’edictes d’aquest Ajuntament, en el 
portal de transparència i exposar-ho al públic per un termini de vint dies, comptats des 
de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP, perquè s’hi puguin presentar 
reclamacions. 
 
Si no es presenten reclamacions aquestes quedaran aprovades definitivament sense 
necessitat de cap més tràmit. 
 

Tercer.- Així mateix s’acorda, obrir la convocatòria pública per la concessió de 
subvencions d’acció social per l’any 2016,  amb el ben entès que aquesta no tindrà 
eficàcia ni es publicarà fins que les bases hagin quedat definitivament aprovades. 
 
Quart.- Comunicar la convocatòria d’aquesta subvenció, Un cop les bases hagin 
quedat aprovades definitivament, a la base nacional de subvencions. D’acord amb 
l’article 20.8 de la L 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aquesta 
comunicació de l’obertura de la convocatòria de les subvencions a la Base Nacional de 
Subvencions serà prèvia a qualsevol altra publicació que es pugui fer d’aquesta 
convocatòria.  
 
Cinquè.- El període de presentació de sol·licituds serà de 21 dies hàbils, a comptar a 
partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP. En cas que el termini de 
presentació de sol·licituds finalitzi un dissabte, s’entendria prorrogat fins al dia hàbil 
següent. 
 
Sisè.- Les presents subvencions es concediran mitjançat acord de Junta de Govern 
Local, en el termini màxim de 3 mesos de la data de sol·licitud, en cas contrari es 
considerarà desestimada la petició. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.1. - APROVAR EL CANVI DE DOMICILI DEL CENTRE OBERT D'OLOT I 
DETERMINAR LA SEVA TITULARITAT MUNICIPAL 

 
Núm. de referència : X2016001062     
 
Atès que el Centre Obert d’Olot va canviar de domicili, passant de la plaça del Mig, 
segon pis, porta 410,  al carrer Estires, 5, motiu pel qual es va sol·licitar la modificació 
registral del Centre Obert d’Olot. 
 
Atès que per fer efectiva aquesta modificació registral cal que es determini la titularitat 
del servei, segons requeriment de la Direcció de Serveis del Departament de Benestar 
i Família de la Generalitat de Catalunya. 
 
Vist l’expedient administratiu SG112016000001 i antecedents corresponents, el 
regidor delegat  de Benestar social i Drets civils, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el canvi de domicili del Centre Obert d’Olot, que passa a ser carrer 
Estires, número 5, d’Olot.  
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Segon.- Determinar que el Centre Obert d’Olot continuarà essent titularitat de 
l’Ajuntament d’Olot.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.1. – APROVACIÓ INCOACIÓ D'EXPEDIENTS DE DECLARACIÓ DE CESSIÓ 
OBLIGATÒRIA D'HABITATGES BUITS 

 
Núm. de referència : X2016001080     
 
Vist que l’article 41.3 Llei 18/2007 del Dret a l’Habitatge (LDH) estableix que 
“L'administració competent, si té constància que un habitatge o un edifici d'habitatges 
s'utilitza d'una manera anòmala o que un immoble està en una situació anòmala, ha 
d'obrir l'expedient administratiu pertinent per a fer els actes d'instrucció necessaris per 
a determinar, conèixer i comprovar els fets sobre els quals ha de dictar la resolució” 
 
Vist que l’article 41.3 LDH estableix que “L'administració competent, si té constància 
que un habitatge o un edifici d'habitatges s'utilitza d'una manera anòmala o que un 
immoble està en una situació anòmala, ha d'obrir l'expedient administratiu pertinent per 
a fer els actes d'instrucció necessaris per a determinar, conèixer i comprovar els fets 
sobre els quals ha de dictar la resolució” 
 
Vist que l’article 123.1.h) LDH estableix que “Són infraccions molt greus en matèria de 
qualitat del parc immobiliari: Mantenir la desocupació d'un habitatge, després que 
l'Administració hagi adoptat les mesures establertes pels apartats de l'1 al 5 de l'article 
42”. 
 
Vist que l’article 7 de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, estableix que 
“L’Administració pot resoldre la cessió obligatòria d'habitatges, per un període de tres 
anys, per a incorporar-los al Fons d’habitatges de lloguer per a polítiques socials, en el 
cas d’habitatges buits que siguin propietat de persones jurídiques i sempre que es 
compleixin les condicions següents: a) Que el propietari de l'habitatge sigui subjecte 
passiu, no exempt, obligat al pagament de l’impost sobre els habitatges buits, d’acord 
amb el que estableix la Llei que regula aquest impost. b) Que aquest subjecte passiu 
disposi d’habitatges buits en un municipi en què hi hagi, com a mínim, una unitat 
familiar en una de les situacions de risc d’exclusió residencial definides per aquesta llei 
sense solució pel que fa a l'habitatge” 
 
Vist que l’execució de la mesura establerta a l’art.7 de la Llei 24/2015, és a dir, la 
declaració de cessió obligatòria, s’haurà de fer per mitjà d’un procediment 
contradictori, de conformitat amb el que estableix la legislació sobre procediment 
administratiu, el Títol III de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, sobre règim jurídic i 
procediment de les administracions públiques de Catalunya i el Títol VI de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 
 
Vist que per mitjà del procediment administratiu s’haurà d'acreditar la concurrència de 
tots els requisits necessaris, que són els establerts en la Llei 24/2015 i de l’existència 
al municipi de com a mínim una unitat familiar en situació de risc d’exclusió residencial; 
així com determinar les condicions en què es durà a terme la cessió, essent en aquest 
cas, la cessió de l'habitatge a l'Administració s'ha de dur a terme en les condicions 
econòmiques establertes per l'article 5 de la Llei 24/2015. 
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Vist que l’Agència de l’Habitatge ha lliurat, previ requeriment, les dades dels 270 
habitatges que figuren al Registre d’habitatges buits i d’habitatges ocupants sense títol 
habilitant i que són els següents: 
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En relació a l’expedient HA022016000001, 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.- Incoar d’ofici expedient de declaració de cessió obligatòria a les entitats 
jurídiques que tenen en propietat els habitatges que figuren inscrits al Registre 
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d’Habitatges Buits de la Generalitat de Catalunya, prioritzant aquelles entitats que 
gaudeixin de menys bonificacions en l’impost sobre els habitatges buit. 
 
SEGON.-  Emetre Resolució d’Incoació de declaració de cessió obligatòria designant 
Instructor del procediment per tal de notificar a tots els interessats el tràmit d’audiència 
i vista de l’expedient, per tal de que l’instructor del procediment pugui emetre la 
proposta de resolució a l’òrgan competent i aquest  dictar la corresponent resolució 
que posa fi al procediment   
 
TERCER.- Incoar expedient de declaració de la utilització anòmala de l’habitatge i 
expedient de declaració d’incompliment social de la propietat per a posterior imposició 
de sanció, segons l’establert a la Llei del Dret a l’Habitatge, per aquelles entitats que 
no atenguin o compleixin  l’establert en expedient de declaració de cessió obligatòria. 
 
QUART.- Facultar a l’Alcalde per signar tota la documentació necessària 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
8.1. - RECTIFICACIÓ ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DE 

L'IBI -EXERCICI 2015- A LES FAMÍLIES MONOPARENTALS 
 
Núm. de referència : X2016000675     
 
Vist que en data 18/12/2014 l’Ajuntament Ple va aprovar definitivament les 
Ordenances Fiscals per l’any 2015.  L’annex 1 (Subvencions) de les OOFF núm 2.1.1 
de l’ Impost sobre Béns Immobles especificava al seu punt núm 4: 
 
“Ajuda econòmica equivalent a un percentatge de la quota íntegra de l’IBI amb un 
màxim del 90%, als habitatges ocupats per persones que acreditin la condició de 
titulars de família monoparental així com una situació econòmica social vulnerable, 
segons dictamen del Consorci de Benestar social”. 
 
La dotació màxima inicial per a les subvencions al pagament de l’IBI per a famílies 
monoparentals és de 10.000,00 Euros amb càrrec a la partida pressupostària 
2015.600.2312.480033 “Transferència per ajuts socials monoparentals” 
 
Vist que per Junta de Govern Local celebrada en data de 3 de setembre de 2015 es 
van aprovar les BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE 
SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DE L’IBI -EXERCICI 2015- A LES FAMÍLIES 
MONOPARENTALS. Publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Girona 
núm.178 de data 15 de setembre de 2015. 
 
Vist que per junta de Govern Local  celebrada en data de 17 de desembre 2015 es va 
acordar segons l’establert en les Bases 1a i 2ª específiques per a l’atorgament de 
subvencions per al pagament de l’ibi -exercici 2015- a les famílies monoparentals, 
publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm.178 de data 15 de 
setembre de 2015, denegar, entre d’altres, la següent subvenció: 
 
Expedient Data Registre d'entrada NIF Motiu Incompliment 

M2/15 06/10/2015 E2015009918 **** 

Incompliment Requisit 
establert en la Base 
2.5è. In fine 

 
Vist que en data de 5 de gener de 2016 (E2016000071), la interessada va presentar 
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instància al present Ajuntament, mitjançant la qual es sol·licita la concessió de la 
subvenció per haver complert amb tots i cadascun dels requisits establerts en les 
Bases 1a i 2ª específiques per a l’atorgament de subvencions per al pagament de l’ibi -
exercici 2015- a les famílies monoparentals, publicades en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona núm.178 de data 15 de setembre de 2015 
 
Que havent comprovat que la sol·licitant satisfà la totalitat de l’IBI i, que té el dret d’ús 
sobre l’habitatge del qual no és titular el 100%, pel que compleix amb el Requisit 
establert en la Base 2.5è. In fine de les Bases Reguladores 
 
En relació a l’expedient HA012016000001 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d'Habitatge, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Segons l’establert en les Bases 1a i 2ª específiques per a l’atorgament de 
subvencions per al pagament de l’ibi -exercici 2015- a les famílies monoparentals, 
publicades en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm.178 de data 15 de 
setembre de 2015, modificar l’acord de Junta de Govern Local  celebrada en data de 
17 de desembre 2015, en quan a la denegació de la sol·licitud identificada amb 
número Expedient M2/15 i atorgar la següent subvenció: 
 

Expedient Data 
Registre 
d'entrada NIF Subvenció 

M2/15 06/10/2015 E2015009918 **** 238,15 € 
 
SEGON.- Procedir al pagament dels ajuts atorgat, essent com a màxim en data de 28 
de febrer de 2016 mitjançant transferència bancària al número de compte que consti a 
la sol·licitud, amb càrrec a la partida pressupostària 2015.600.2312.480033 
“Transferència per ajuts socials monoparentals” 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde per signar tota la documentació necessària 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200340 1504549 Despeses 15600  2312 480033 238.15 TRANSF. AJUTS SOCIALS 600 076 999 063 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.1. - APROVACIÓ DE LES  BASES PER SOL·LICITUDS DE SUBVENCIÓ 
ACTIVITATS CULTURALS 2016 

 
Núm. de referència : X2016000934     
 
Considerant que és d’interès per l’Ajuntament d’Olot fomentar la col·laboració amb les 
entitats culturals del municipi  en tant que es fomenta l’organització, participació i 
desenvolupament de les activitats culturals 2016. 
 
Considerant que en el pressupost municipal hi ha consignats en la partida 16400 334 
480020 Convenis Activitats Ciutadanes un import de 70.000,00 euros i en la partida 
16400 924 480008 Convenis Suport i Organització d’actes un import de 20.000,00 
euros per a l’atorgament de subvencions a les entitats culturals. 
 
Vist el que preveuen els articles  22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; els 58 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions; els articles 124 i 125 
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de 
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d’Obres activitats i serveis; la base 10 de l’ordença general de subvencions aprovada 
per l’Ajuntament d’Olot i l’article 15 de la Llei 19/12014, de 28 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
Vist l’expedient administratiu número CU022016000001 i antecedents corresponents, 
el regidor delegat de cultura, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 

Primer.- Aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions 
en règim de concurrència competitiva per a  entitats culturals  que per a l’anualitat 
2016 es fixa en un import màxim a concedir de 90.000,00 euros (70.000,00 euros amb 
càrrec a la partida 16400 334 480020 Convenis Activitats Ciutadanes i  20.000,00 
euros amb càrrec a la partida 16400 924 480008 Convenis Suport i Organització 
d’actes) del pressupost de l’Ajuntament de l’any 2016. 

 
Segon.- Publicar anunci d’aprovació de les bases al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona (BOPG), en un diari comarcal i al Taulell d’edictes d’aquest Ajuntament, en el 
portal de transparència i exposar-ho al públic per un termini de vint dies, comptats des 
de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP, perquè s’hi puguin presentar 
reclamacions. 
 
Si no es presenten reclamacions aquestes quedaran aprovades definitivament sense 
necessitat de cap més tràmit. 
 

Tercer.- Així mateix s’acorda, obrir la convocatòria pública per la concessió de 
subvencions de cultura per l’any 2016,  amb el benentès que aquesta no tindrà eficàcia 
ni es publicarà fins que les bases hagin quedat definitivament aprovades. 
 
Quart.-  Comunicar la convocatòria d’aquesta subvenció, un cop les bases hagin 
quedat aprovades definitivament, a la base nacional de subvencions. D’acord amb 
l’article 20.8 de la L 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aquesta 
comunicació de l’obertura de la convocatòria de les subvencions a la Base Nacional de 
Subvencions serà prèvia a qualsevol altra publicació que es pugui fer d’aquesta 
convocatòria.  
 
Cinquè.-  El període de presentació de sol·licituds serà de 21 dies hàbils, a comptar a 
partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP. En cas que el termini de 
presentació de sol·licituds finalitzi un dissabte, s’entendria prorrogat fins al dia hàbil 
següent. 
 
Sisè.- Les presents subvencions es concediran mitjançat acord de Junta de Govern 
Local, en el termini màxim de 3 mesos de la data de sol·licitud, en cas contrari es 
considerarà desestimada la petició. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.1. - APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA 
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 

PER A L'ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE 
L'ACTIVITAT D'EDUCACIÓ EN EL LLEURE PER L'ANY 2016 

 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 16400  334  480020 70000.00 CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES000 000 000 000 000 000 
0  Despeses 16400  924  480008 20000.00 CONVENIS SUPORT I ORGANITZACIO 

D'ACTES 
000 000 000 000 000 000 
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Núm. de referència : X2016000384     
 
Considerant que és d’interès per l’Ajuntament d’Olot  fomentar la col·laboració amb les 
entitats  juvenils del municipi  en tant que es fomenta la realització d’activitats que 
promouen l’educació especialment entre la població juvenil. 
 
Considerant que en el pressupost municipal hi ha consignat en la partida 16 500 3372 
480022 Convenis Joventut  un import de 34.900€ per a l’atorgament de subvencions a 
les entitats. 
 
Vist el que preveuen els articles  22 de la LLei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions; els 58 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions; els articles 124 i 125 
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de 
d’Obres activitats i serveis; la base 10 de l’ordença general de subvencions aprovada 
per l’Ajuntament d’Olot i l’article 15 de la Llei 19/12014, de 28 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
En relació a l’expedient SJG22016000001 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Joventut, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 

Primer.- Aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions 
en règim de concurrència competitiva per a  entitats juvenils  que per a l’anualitat 2016  
es fixa en un import màxim a concedir de 34.900 euros amb càrrec a la partida 16 500 
3372 480022 Convenis Joventut del pressupost de l’Ajuntament de l’any 2016. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 16500  3372 480022 34900 CONVENIS JOVENTUT 000 000 000 000 000 000 

 

Segon.- Publicar anunci d’aprovació de les bases al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona (BOPG), en un diari comarcal i al Taulell d’edictes d’aquest Ajuntament, en el 
portal de transparència i exposar-ho al públic per un termini de vint dies, comptats des 
de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP, perquè s’hi puguin presentar 
reclamacions. 
 
Si no es presenten reclamacions aquestes quedaran aprovades definitivament sense 
necessitat de cap més tràmit. 
 

Tercer.- Així mateix s’acorda, obrir la convocatòria pública per la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva per a l’organització, participació i 
desenvolupament de l’activitat d’educació en el lleure per a l’any 2016,  amb el ben 
entès que aquesta no tindrà eficàcia ni es publicarà fins que les bases hagin quedat 
definitivament aprovades. 
 
Quart..-  comunicar la convocatòria d’aquesta subvenció, Un cop les bases hagin 
quedat aprovades definitivament, a la base nacional de subvencions. D’acord amb 
l’article 20.8 de la L 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aquesta 
comunicació de l’obertura de la convocatòria de les subvencions a la Base Nacional de 
Subvencions serà prèvia a qualsevol altra publicació que es pugui fer d’aquesta 
convocatòria.  
 
Cinquè.-  El període de presentació de sol·licituds serà de 21 dies hàbils, a comptar a 
partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP. En cas que el termini de 
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presentació de sol·licituds finalitzi un dissabte, s’entendria prorrogat fins al dia hàbil 
següent. 
 
Sisè.- Les presents subvencions es concediran mitjançat acord de Junta de Govern 
Local, en el termini màxim de 3 mesos de la data de sol·licitud, en cas contrari es 
considerarà desestimada la petició. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
11.1. - APROVACIÓ BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ 

DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A 
L'ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT 

ESPORTIVA PER A LA TEMPORADA 2015/2016. 
 
Núm. de referència : X2016000617     
 
Considerant que és d’interès per l’Ajuntament d’Olot fomentar la col·laboració amb les 
entitats esportives del municipi  en tant que es fomenta l’organització, participació i 
desenvolupament de l’activitat esportiva. 
 
Considerant que en el pressupost municipal hi ha consignat en la partida 16-330-341-
80002-CONVENIS ESPORTIUS un import de 88.000,00 € per a l’atorgament de 
subvencions a les entitats esportives. 
 
Vist el que preveuen els articles  22 de la LLei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions; els 58 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions; els articles 124 i 125 
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de 
d’Obres activitats i serveis; la base 10 de l’ordença general de subvencions aprovada 
per l’Ajuntament d’Olot i l’article 15 de la Llei 19/12014, de 28 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
Vist l’expedient administratiu número SP022016000001 i antecedents corresponents, 
Ela regidora delegada d’Esports i Lleure, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 

Primer.- Aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions 
en règim de concurrència competitiva per a l'organització, participació i 
desenvolupament de l'activitat esportiva per a la temporada 2015/2016, es fixa en un 
import màxim a concedir de 73.000,00 € euros amb càrrec a la partida 16-330-341-
80002-CONVENIS ESPORTIUS del pressupost de l’Ajuntament de l’any 2016. 
 

Segon.- Publicar anunci d’aprovació de les bases al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona (BOPG), en un diari comarcal i al Taulell d’edictes d’aquest Ajuntament, en el 
portal de transparència i exposar-ho al públic per un termini de vint dies, comptats des 
de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP, perquè s’hi puguin presentar 
reclamacions. 
 
Si no es presenten reclamacions aquestes quedaran aprovades definitivament sense 
necessitat de cap més tràmit. 
 

Tercer.- Així mateix s’acorda, obrir la convocatòria pública per la concessió de 
subvencions  per l’any 2016,  amb el benentès que aquesta no tindrà eficàcia ni es 
publicarà fins que les bases hagin quedat definitivament aprovades. 
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Quart.-  Comunicar la convocatòria d’aquesta subvenció, Un cop les bases hagin 
quedat aprovades definitivament, a la base nacional de subvencions. D’acord amb 
l’article 20.8 de la L 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aquesta 
comunicació de l’obertura de la convocatòria de les subvencions a la Base Nacional de 
Subvencions serà prèvia a qualsevol altra publicació que es pugui fer d’aquesta 
convocatòria.  
 
Cinquè.-  El període de presentació de sol·licituds serà de 21 dies hàbils, a comptar a 
partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP. En cas que el termini de 
presentació de sol·licituds finalitzi un dissabte, s’entendria prorrogat fins al dia hàbil 
següent 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

12.1. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADA 
DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0069, DESTINADA A LA VENDA DE ROBA DE 

DONA, AL SR. ****. 
 
Núm. de referència : X2016000910     

Vista la instància de data 14 de gener de 2016 (Registre general de l’IMPO, núm. 7/14-
01-2016), presentada pel Sr. ****, adjudicatari de la parada del mercat setmanal núm. 
MS0069, de 8 metres, destinada a la venda de roba de dona, en la que demana que 
s’autoritzi el traspàs a favor del Sr. ****, per cessament voluntari de l’activitat.  

Vista la instància de data 14 de gener de 2016 (Registre general de l’IMPO, núm. 6/14-
01-2016), presentada pel Sr. ****, on manifesta la voluntat d’acceptar el traspàs de la 
parada del mercat setmanal núm. MS0069, de 8 metres, destinada a la venda de roba 
de dona, abans a nom del Sr. ****, 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 IM022016000005 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: 
 
Primer.- AUTORITZAR el traspàs de la parada del mercat setmanal núm. MS0069, de 
8 metres, destinada a la venda de roba de dona, 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 
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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 DOS MIL VUIT-CENTS 
EUROS (2.800.- €), 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. 
 
13.1. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- APROVAR  LES BASES I LA CONVOCATORIA 

DEL PROCEDIMENT PER A L’ATORGAMENT D’UN LLOC DE VENDA NO 
SEDENTARIA AL MERCAT SETMANAL. 

 
Núm. de referència : X2015026283     
 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 26 de novembre de 2015, va aprovar les 
bases i la convocatòria del procediment per a l’atorgament d’un lloc de venda no 
sedentària al mercat setmanal en règim de competència competitiva, reservat a 
productors i destinat a la venda de fruita i verdura ecològiques de producció pròpia. 
 
L’anunci d’aquesta convocatòria va publicar-se al BOP, núm. 237, de 10 de desembre 
de 2015 i al tauler d’anuncis (e-tauler) de l’Ajuntament.  
 
En el termini de presentació de propostes es va presentar una única oferta a nom del 
Sr. ****. 
 
Vistos els informes dels serveis generals de secretaria, de data 15 de gener de 2016, i 
dels serveis tècnics de l’Institut Municipal de Promoció d’Olot, de data 19 de gener de 
2016, en els que, respectivament, es qualifica la documentació administrativa i es 
valoren les propostes presentades, d’acord amb el criteris fixats en les bases de la 
convocatòria. 
 
De conformitat amb el Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en 
mercats de marxants; el Reglament del mercat municipal de venda no sedentària, 
aprovat pel ple de l’Ajuntament, en sessió de data 20 de juny de 2013 (BOP, núm. 
171/05-09-2013); i les bases que regeixen aquest procediment per a l’atorgament d’un 
lloc vacant del mercat setmanal, destinat a la venda de fruita i verdura ecològiques de 
producció pròpia. 
 
Vist l'expedient administratiu IM022015000041 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: 
 
Primer.- ADJUDICAR al Sr. ****  (NIF ****) una parada del mercat setmanal, de 4 
metres, reservada a productors i destinada a la venda de fruita i verdura ecològiques 
de producció pròpia, amb efectes d’1 de febrer de 2016 
 
Segon.- La vigència d’aquesta autorització de venda al mercat setmanal d’Olot és de 
quinze anys i finalitza el dia 31 de gener de 2031. 
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Tercer.- Requerir al Sr. **** el pagament de la quantitat de TRES-CENTS EUROS 
(300.- €), que corresponen a la taxa prevista a l’Ordenança fiscal 2015, núm. 3.15, 
sobre mercats, mercats extraordinaris, rengle i atraccions, en relació a l’any 2016. 
 

Quart.- Requerir al Sr. **** per tal que, en el termini de quinze dies a comptar de la 
notificació d’aquesta acord iniciï l’explotació del lloc de venda i que, en el mateix 
termini, acrediti documentalment el compliment de les manifestacions realitzades en la 
declaració jurada, així com la contractació d’una assegurança de responsabilitat civil 
per la cobertura fixada a les bases de la convocatòria. 
 
S’aprova per unanimitat. 

 
14.1. - APROVACIÓ PAGAMENT AJUDA ESTUDIS PROPIS PERSONAL 

FUNCIONARI AJUNTAMENT D'OLOT CURS 2015-2016 
 
Núm. de referència: X2016000941     
 
Vistes les peticions presentades pel personal funcionari de l’Ajuntament d’Olot, en 
relació a la sol·licitud d’ajuda per estudis propis pel curs 2015-2016. 
 
Atès el conveni col·lectiu vigent i els acords de la Comissió de seguiment del conveni 
de 23 de febrer de 2009 i 8 d’abril de 2013. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Organització, Innovació i Atenció al ciutadà proposa a la Junta de Govern Local 
l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- APROVAR la quantitat de 943,69 euros (nou-cents quaranta-tres euros i 
seixanta-nou cèntims) corresponents a l’ajuda per estudis propis del personal 
funcionari de l’Ajuntament d’Olot pel curs 2015-2016, distribuïts de la forma següent: 
 
Cognoms, Nom Estudis Import  

sol·licitat 
Import  

concedit 

**** 
DIPLOMA EXPERT UNIVERSITARI 
EN PRÀCTICA PROCESAL PENAL 
(FUNDACIÓN UNED) 

540,00 € 270,00 € 

**** 
FRANCÈS (ESCOLA OFICIAL 
IDIOMES) 

305,00 € 180,30 € 

**** 
ACCÉS UNIVERSITAT MAJORS 25 
ANYS (UNED) 

525,00 € 180,30 € 

**** ANGLÈS (UNED - CUID) 219,00 € 180,30 € 

**** 
FRANCÈS (ESCOLA FORMACIÓ 
ADULTS GARROTXA) 

132,79 € 132,79 € 

 
IMPORT TOTAL 

  
 

943,69€ 
 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran a la nòmina del mes de gener de 2016 amb 
càrrec a la partida 16 110 920 16200 “Formació i perfeccionament del personal”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 16110  920  16200 943.69 FORMACIO I PERFECCIONAMENT DEL 

PERSONAL 
999 001 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
14.2. - APROVACIÓ PAGAMENT AJUDA ESTUDIS PROPIS PERSONAL LABORAL 
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AJUNTAMENT D'OLOT CURS 2015-2016 
 
Núm. de referència: X2016000966     
 
Vistes les peticions presentades pel personal laboral de l’Ajuntament d’Olot, en relació 
a la sol·licitud d’ajuda per estudis propis pel curs 2015-2016. 
 
Atès el conveni col·lectiu vigent i els acords de la Comissió de seguiment del conveni 
de 23 de febrer de 2009 i 8 d’abril de 2013. 
 
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Organització, Innovació i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local 
l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- APROVAR la quantitat de 1.373,43 euros (mil tres-cents setanta-tres euros i 
quaranta-tres cèntims) corresponents a l’ajuda per estudis propis del personal laboral 
de l’Ajuntament d’Olot pel curs 2015-2016, distribuïts de la forma següent: 
 

Cognoms i Nom Estudis Import  
sol·licitat 

Import  
concedit 

**** 
ANGLÈS (ESCOLA OFICIAL 
IDIOMES) 

305,00 € 180,30 € 

**** 
ALEMANY (ESCOLA OFICIAL 
IDIOMES) 

305,00 € 180,30 € 

**** 
FRANCÈS (ESCOLA OFICIAL 
IDIOMES) 

305,00 € 180,30 € 

**** ANGLÈS (UNED - CUID) 219,00 € 180,30 € 

**** 
CIÈNCIES EMPRESARIALS 
(UOC) 

333,03 € 333,03 € 

**** 
GRAU SUPERIOR PREVENCIÓ 
RISCOS PROFESSIONALS 
(IOC) 

138,90 € 138,90 € 

**** 
ANGLÈS (ESCOLA OFICIAL 
IDIOMES) 

305,00 € 180,30 € 

 
IMPORT TOTAL 

    
1.373,43€ 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran a la nòmina del mes de gener de 2016 amb 
càrrec a la partida 16 110 920 16200 “Formació i perfeccionament del personal”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 16110  920  16200 1373.43 FORMACIO I PERFECCIONAMENT

PERSONAL 
999 001 999 999 999 999 

 

Tercer.- DENEGAR la quantitat de 360,60 euros (tres-cents seixanta euros amb 
seixanta cèntims) corresponents a l’ajuda per estudis propis del personal laboral de 
l’Ajuntament d’Olot pel curs 2015-2016, atès que només es subvenciona aquesta 
ajuda a personal fix o interí: 
 
Cognoms i Nom Estudis Import  

sol·licitat 
Import  

concedit 

**** 
ANGLÈS (ESCOLA OFICIAL 
IDIOMES) 

305,00 € 180,30 € 

**** 
ANGLÈS (ESCOLA OFICIAL 
IDIOMES) 

305,00 € 180,30 € 

 
S’aprova per unanimitat. 
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14.3. - APROVACIÓ PAGAMENT AJUDA PER ESTUDIS FILLS PERSONAL 
FUNCIONARI AJUNTAMENT D'OLOT CURS 2015-2016 

 
Núm. de referència: X2016000849     
 
Vistes les peticions presentades pel personal funcionari de l’Ajuntament d’Olot, en 
relació a la sol·licitud d’ajuda per estudis dels seus fills pel curs 2015-2016. 
 
Atès el conveni col·lectiu vigent i els acords de la Comissió de seguiment del conveni 
de 23 de febrer de 2009 i 8 d’abril de 2013. 
 
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Organització, Innovació i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local 
l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- APROVAR la quantitat de 1.298,25 euros (mil dos-cents noranta-vuit euros 
amb vint-i-cinc cèntims) corresponents a l’ajuda per estudis dels fills del personal 
funcionari de l’Ajuntament d’Olot pel curs 2015-2016, distribuïts de la forma següent: 
 

COGNOMS, NOM FILLS IMPORT 
**** 1 48,08 € 
**** 1 18,03 € 
**** 1 48,08 € 
**** 1 48,08 € 
**** 1 48,08 € 
**** 3 102,18 € 
**** 1 48,08 € 
**** 2 39,07 € 
**** 3 114,20 € 
**** 1 48,08 € 
**** 1 48,08 € 
**** 1 18,03 € 
**** 2 81,14 € 
**** 1 33,06 € 
**** 2 54,10 € 
**** 1 48,08 € 
**** 2 42,08 € 
**** 1 48,08 € 
**** 1 33,06 € 
**** 1 33,06 € 
**** 1 18,03 € 
**** 2 81,14 € 
**** 2 39,07 € 
**** 1 21,04 € 
**** 1 18,03 € 
**** 1 33,06 € 
**** 1 48,08 € 
**** 2 39,07 € 
IMPORT TOTAL  1.298,25 € 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran a la nòmina del mes de gener de 2016 amb 
càrrec a la partida 16 110 920 16204 “Acció Social Personal”. 
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Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
0  Despeses16110  920  16204 1298.25 ACCIO SOCIAL PERSONAL 999 001 999 013 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.4. - APROVACIÓ PAGAMENT AJUDA PER ESTUDIS PERSONAL LABORAL 
AJUNTAMENT D'OLOT CURS 2015-2016 

 
Núm. de referència: X2016000884     
 
Vistes les peticions presentades pel personal laboral de l’Ajuntament d’Olot, en relació 
a la sol·licitud d’ajuda per estudis dels seus fills pel curs 2015-2016. 
 
Atès el conveni col·lectiu vigent i els acords de la Comissió de seguiment del conveni 
de 23 de febrer de 2009 i 8 d’abril de 2013. 
 
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Organització, Innovació i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local 
l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- APROVAR la quantitat de 1.707,01 euros (mil set-cents set euros amb un 
cèntim) corresponents a l’ajuda per estudis dels fills del personal laboral de 
l’Ajuntament d’Olot pel curs 2015-2016, distribuïts de la forma següent: 
 

COGNOMS, NOM FILLS IMPORT 
**** 1 18,03 € 
**** 3 57,10 € 
**** 2 42,08 € 
**** 1 33,06 € 
**** 1 21,04 € 
**** 1 18,03 € 
**** 1 21,04 € 
**** 2 69,12 € 
**** 1 21,04 € 
**** 1 48,08 € 
**** 2 54,10 € 
**** 1 48,08 € 
**** 2 39,07 € 
**** 1 18,03 € 
**** 2 54,10 € 
**** 1 48,08 € 
**** 1 48,08 € 
**** 2 81,14 € 
**** 1 33,06 € 
**** 2 36,06 € 
**** 2 96,16 € 
**** 2 39,07 € 
**** 2 39,07 € 
**** 2 66,12 € 
**** 1 33,06 € 
**** 1 48,08 € 
**** 2 42,08 € 
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**** 3 99,18 € 
**** 1 21,04 € 
**** 2 39,07 € 
**** 1 21,04 € 
**** 2 39,07 € 
**** 2 39,07 € 
**** 2 81,14 € 
**** 1 48,08 € 
**** 1 21,04 € 
**** 2 39,07 € 
**** 1 18,03 € 
**** 1 21,04 € 
**** 1 48,08 € 
 
IMPORT TOTAL 

  
1.707,01€ 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran a la nòmina del mes de gener de 2016 amb 
càrrec a la partida 16 110 920 16204 “Acció Social Personal”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 16110  920  16204 1707.01 ACCIO SOCIAL PERSONAL 999 001 999 999 999 999 
 

 
Tercer.- DENEGAR la quantitat de 21,04 euros (vint-i-un euros amb quatre cèntims) 
corresponents a l’ajuda per estudis dels fills del personal laboral de l’Ajuntament d’Olot 
pel curs 2015-2016, atès que aquesta ajuda només la pot percebre un dels dos 
cònjuges si tots dos treballen a l’Ajuntament i /o als seus organismes autònoms: 
 

COGNOMS, NOM FILLS IMPORT 
**** 1 21,04 € 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

15.1. - PAGAMENT PAGA EXTRAORDINÀRIA PER JORNADES DE NIT AL 
PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONENT AL PERÍODE JULIOL - 

DESEMBRE DE 2015 
 
Núm. de referència : X2016000301     
 
D’acord amb el que estableix l’annex 1, aprovat pel Ple d’aquesta Corporació en la 
sessió celebrada el dia 26 de març de 1992, sobre els serveis de nocturnitat de la 
Policia Municipal. 
 
Atès l’informe del Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal de data 29 de 
desembre de 2015. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132016000002 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Organització, Innovació i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta 
de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Pagament de la paga extraordinària per les jornades de nit del personal de la 
Policia Municipal que es relaciona a continuació pels serveis extraordinaris realitzats 
des del mes de juliol fins al desembre de 2015: 
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Nom i Cognoms Data Serveis Import (€) 

**** Juliol-Desembre 15 Paga extraordinària Nadal 68,25 

**** Juliol-Desembre 15 Paga extraordinària Nadal 54,60 

**** Juliol-Desembre 15 Paga extraordinària Nadal 62,40 

**** Juliol-Desembre 15 Paga extraordinària Nadal 54,60 

**** Juliol-Desembre 15 Paga extraordinària Nadal 62,40 

**** Juliol-Desembre 15 Paga extraordinària Nadal 54,60 

**** Juliol-Desembre 15 Paga extraordinària Nadal 26,00 

**** Juliol-Desembre 15 Paga extraordinària Nadal 44,20 

**** Juliol-Desembre 15 Paga extraordinària Nadal 28,60 

**** Juliol-Desembre 15 Paga extraordinària Nadal 31,20 

**** Juliol-Desembre 15 Paga extraordinària Nadal 35,10 

**** Juliol-Desembre 15 Paga extraordinària Nadal 35,10 

**** Juliol-Desembre 15 Paga extraordinària Nadal 27,30 

**** Juliol-Desembre 15 Paga extraordinària Nadal 33,80 

**** Juliol-Desembre 15 Paga extraordinària Nadal 24,70 

**** Juliol-Desembre 15 Paga extraordinària Nadal 41,60 

**** Juliol-Desembre 15 Paga extraordinària Nadal 31,20 

**** Juliol-Desembre 15 Paga extraordinària Nadal 16,90 

**** Juliol-Desembre 15 Paga extraordinària Nadal 35,10 

**** Juliol-Desembre 15 Paga extraordinària Nadal 32,50 

**** Juliol-Desembre 15 Paga extraordinària Nadal 37,70 

**** Juliol-Desembre 15 Paga extraordinària Nadal 31,20 

**** Juliol-Desembre 15 Paga extraordinària Nadal 16,90 

**** Juliol-Desembre 15 Paga extraordinària Nadal 37,70 

**** Juliol-Desembre 15 Paga extraordinària Nadal 28,60 

**** Juliol-Desembre 15 Paga extraordinària Nadal 39,00 

**** Juliol-Desembre 15 Paga extraordinària Nadal 41,60 

**** Juliol-Desembre 15 Paga extraordinària Nadal 50,70 

**** Juliol-Desembre 15 Paga extraordinària Nadal 9,10 

**** Juliol-Desembre 15 Paga extraordinària Nadal 9,10 

TOTAL    1.101,75€ 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a la partida: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 15180  132  121031 1101.75 ALTRES COMPLEMENTS NOCTURNITAT 

SEGURETAT 
180 008 999 999 999 999 

 
Tercer.- En cap cas, les quantitats assignades com a complement de nocturnitat, 
durant un període de temps, originarà cap dret individual respecte a les variacions o 
apreciacions corresponents a períodes successius. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

15.2. - PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL AL PERSONAL DE LA 
POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS EL MES DE DESEMBRE DE 

2015 
 
Núm. de referència : X2016000329     
 
Vist l’expedient administratiu RH132016000003 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Organització, innovació i atenció al ciutadà, proposa a la Junta de 
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Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Atès l’informe del Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal de data 29 de 
desembre de 2015. 
 
Únic.- Pagament d’una gratificació especial al personal de la Policia Municipal que es 
relaciona a continuació pels serveis extraordinaris realitzats durant mes de desembre 
de 2015: 
 

Nom i Cognoms / Data / Servei Hores Import (€) 

****   
24/12/2015 REFORÇ TORN. CAMPANYA DE NADAL 4,00 65,24 
   
****   
20/12/2015 REFORÇ TORN. CAPORAL TITULAR EN LLICENCIA 8,25 148,01 
   
****   
31/12/2015 REFORÇ TORN. CAMPANYA DE NADAL 8,25 134,56 
   
****   
19/12/2015 REFORÇ TORN. CAMPANYA DE NADAL 4,00 65,24 
   
****   
19/12/2015 REFORÇ TORN. CAMPANYA DE NADAL 4,00 65,24 
21/12/2015 REFORÇ TORN. MERCAT 4,50 64,22 
24/12/2015 REFORÇ TORN. CAMPANYA DE NADAL 8,25 134,56 
28/12/2015 REFORÇ TORN.  4,25 60,65 

TOTAL 45,50 737,72 € 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 15180  132  130012 737.72 HORES EXTRAORDINARIES SEGURETAT180 008 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

15.3. - PAGAMENT D'UN COMPLEMENT DE NOCTURNITAT AL PERSONAL DE 
LA POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS EL MES DE DESEMBRE 

DE 2015 
 
Núm. de referència : X2016000297     
 
Vist l’expedient administratiu RH132016000001 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Organització, innovació i atenció al ciutadà, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Atès l’informe del Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal de data 29 de 
desembre de 2015. 
 
D’acord amb el que estableix l’annex 1, aprovat pel Ple d’aquesta Corporació en la 
sessió celebrada el dia 26 de març de 1992, sobre els serveis de nocturnitat de la 
Policia Municipal. 
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Primer.- Pagament d’un complement de nocturnitat al personal de la Policia Municipal 
que es relaciona a continuació pels serveis realitzats durant el mes de desembre de 
2015: 
 

Nom i Cognoms Data Dies Serveis Import (€) 

**** Desembre 2015 7 nocturnitat 78,96 

**** Desembre 2015 7 nocturnitat 78,96 

**** Desembre 2015 7 nocturnitat 78,96 

**** Desembre 2015 4 nocturnitat 45,12 

**** Desembre 2015 6 nocturnitat 67,68 

**** Desembre 2015 6 nocturnitat 46,86 

**** Desembre 2015 9 nocturnitat 70,29 

**** Desembre 2015 7 nocturnitat 54,67 

**** Desembre 2015 4 nocturnitat 31,24 

**** Desembre 2015 7 nocturnitat 54,67 

**** Desembre 2015 7 nocturnitat 54,67 

**** Desembre 2015 7 nocturnitat 54,67 

**** Desembre 2015 7 nocturnitat 54,67 

**** Desembre 2015 3 nocturnitat 23,43 

**** Desembre 2015 7 nocturnitat 54,673 

**** Desembre 2015 3 nocturnitat 23,43 

**** Desembre 2015 6 nocturnitat 46,86 

**** Desembre 2015 6 nocturnitat 46,86 

**** Desembre 2015 4 nocturnitat 31,24 

**** Desembre 2015 4 nocturnitat 31,24 

**** Desembre 2015 4 nocturnitat 31,24 

TOTAL    1.060,39 € 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran a la nòmina de gener de 2016 amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 15180  132  121031 1060.39 ALTRES COMPLEMENTS NOCTURNITAT 

SEGURETAT 
180 008 999 999 999 999 

 

Tercer.- En cap cas, les quantitats assignades com a complement de nocturnitat, 
durant un període de temps, originarà cap dret individual respecte a les variacions o 
apreciacions corresponents a períodes successius. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

15.4. - PAGAMENT D'UNA RETRIBUCIÓ EXTRA AL PERSONAL DE LA POLICIA 
MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS DURANT ELS DIES 24, 25 I 31 DE 

DESEMBRE DE 2015 
 
Núm. de referència : X2016000352     
 
Atès el punt 3 de l’acord de la plantilla de la Policia Municipal annex al conveni de 
l’Ajuntament d’Olot, que estableix una retribució extra de 90€ bruts per cada efectiu 
que tingui planificat per quadrant dies assenyalats, com són els dies de festa local. 
 
Atès l’informe del Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal de data 29 de 
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desembre de 2015. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132016000004 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Organització, Innovació i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta 
de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Únic.- Pagament d'una retribució extra al personal de la policia municipal que es 
detalla a continuació pels serveis realitzats durant els dies 24, 25 i 31 de desembre de 
2015: 
 

Nom i Cognoms Data Import (€) 
**** 24 de desembre 90 
**** 24 de desembre 90 
**** 24 de desembre 90 
**** 25 de desembre 90 
**** 25 de desembre 90 
**** 25 de desembre 90 
**** 25 de desembre 90 
**** 25 de desembre 90 
**** 25 de desembre 90 
**** 25 de desembre 90 
**** 25 de desembre 90 
**** 25 de desembre 90 
**** 31 de desembre 90 
**** 31 de desembre 90 
**** 31 de desembre 90 
**** 31 de desembre 90 

TOTAL  1.440 € 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a la partida: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 15180  132  121032 1440 ALTRES COMPLEMENTS FESTIUS 

ESPECIALS SEGURETAT 
180 008 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

15.5. - PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL AL PERSONAL DE LA 
BRIGADA MUNICIPAL PELS SERVEIS EXTRAORDINARIS REALITZATS EL MES 

DE DESEMBRE DE 2015 
 
Núm. de referència : X2016000799     
 
Vist l’expedient administratiu RH132016000005 i antecedents corresponents, que 
inclou l’informe adjunt, de data 18 de gener de 2016, de no compliment de la normativa 
vigent en quant al número màxim d’hores extraordinàries anuals per treballador. 
 
Atès l’informe del Director tècnic de la Brigada Municipal de data 12 de gener de 2016, 
la regidora delegada  d'Organització, Innovació i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta 
de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Únic.- Pagament d’una gratificació al personal de la Brigada Municipal que es 
relaciona a continuació, pels serveis extraordinaris realitzats durant el mes de 
desembre de 2015: 
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Cognoms i Nom Data Tipus 
servei 

Brigada Hores Import 

****  . ASFALT Supervisor 1,00 25,00 € 

Quiosc d´informació. De 20:30h a 21:30h. 
Portar el quiosc a la Pl Doctor Ferrer. 

04/12/2015 S. Mínim  1,00 25,00 € 

****  . ELECTRICISTES 
Oficial 1º 

18,00 287,99 € 

Nadal. De 17:00h a 20:00h . Engegada de 
llums de Nadal i repàs al centre ciutat 

27/11/2015 S. Diürn  3,00 42,81 € 

Skate. De 17:00h a 18:00h. Connectar fases 
pista skate Malatosquer i pies generals 

29/11/2015 S. Mínim  1,00 25,00 € 

Nadal. Sortides a les 09:00h, 10:30h, 11:30h i 
14:00h.Desconnectar 

12/12/2015 S. Festiu  4,00 65,24 € 

Indident enllumenat. De 20:30h a 22:30h. 
Accident circulació rotonda de la solfa:  

13/12/2015 S. Festiu  2,00 32,62 € 

Reis. De 08:00h a 12:00h. Muntatge elèctric 
del campament reial a la Pl Clarà.- 

27/12/2015 S. Festiu  4,00 65,24 € 

Reis. De 17:00h a 21:00h. Cavalcada de Reis 
Pl Clarà, Firal i Carbóniques. 

31/12/2015 S. Diürn  4,00 57,08 € 

****  . ELECTRICISTES 
Oficial 1º 

29,00 462,79 € 

Fira mulats i Presentació llibre RCR. De 
09:00h a 14:00h. Muntatge equip de so  

14/11/2015 S. Festiu  5,00 81,55 € 

Atemptat París. De 18:00h a 20:00h. 
Muntatge i desmuntatge equip de so en motiu  

16/11/2015 S. Diürn  2,00 28,54 € 

TV Olot en directe. De 11:00h a 13:00h i 
18:00h a 21:00h.Connexions,proves,  

22/11/2015 S. Festiu  5,00 81,55 € 

Avaria enllumenat. De 19:00h a 22:00h. 
Arreglar avaria llum a Pl campdenmàs 

18/12/2015 S. Diürn  3,00 42,81 € 

Nadal. De 09:00h a 12:00h i de 17:00h a 
21:00h. Pl Rector Ferrer: participació  

19/12/2015 S. Festiu  7,00 114,17 € 

Nadal. De 16:00h a 19:00h. Firal: connectar, 
guàrdia i desconnectar pel caga-tió.- 

20/12/2015 S. Festiu  3,00 48,93 € 

Reis. De 08:00h a 12:00h. Muntatge elèctric 
del campament reial a la Pl Clarà.- 

27/12/2015 S. Festiu  4,00 65,24 € 

**** .  ELECTRICISTES 
Oficial 1º 

4,00 57,08 € 

Reis. De 17:00h a 21:00h. Cavalcada de Reis 
Pl Clarà, Firal i Carbóniques. 

31/12/2015 S. Diürn  4,00 57,08 € 

****  . ELECTRICISTES 
Oficial 1º 

4,00 57,08 € 

Reis. De 17:00h a 21:00h. Cavalcada de Reis 
Pl Clarà, Firal i Carbóniques. 

31/12/2015 S. Diürn  4,00 57,08 € 

****  . ELECTRICISTES 
Oficial 1º 

10,00 150,86 € 

Reis. De 08:00h a 12:00h. Muntatge elèctric 
del campament reial a la Pl Clarà.- 

27/12/2015 S. Festiu  4,00 65,24 € 

Reparació elèctrica. De 16:00h a 18:00h. 
Reparar fil al Firal.- 

28/12/2015 S. Diürn  2,00 28,54 € 

Reis. De 17:00h a 21:00h. Cavalcada de Reis 
Pl Clarà, Firal i Carbóniques. 

31/12/2015 S. Diürn  4,00 57,08 € 

****  . ELECTRICISTES 
Oficial 1º 

38,00 607,54 € 

Avaria enllumenat ( total 3 hores: 1 diurna) 
De 21:00h a 22:00h. Arreglar avaria  

23/11/2015 S. Diürn  1,00 14,27 € 

Avaria enllumenat. De 16:00h a 18:00h. 
Arreglar avaria llum Pg Colon. 

23/11/2015 S. Diürn  2,00 28,54 € 

Avaria enllumenat ( total 3 hores: 2 
nocturnes) De 22:00h a 24:00h. Arreglar 
avaria 

23/11/2015 S. Nocturn  2,00 32,62 € 

Nadal. De 17:00h a 20:00h . Engegada de 
llums de Nadal i repàs al centre ciutat i  

27/11/2015 S. Diürn  3,00 42,81 € 
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Nadal. De 10:00h a 13:00h. Canviar els 
rellotges per enllumenat de Nadal que  

28/11/2015 S. Festiu  3,00 48,93 € 

Skate. De 10:00h a 13:00h. Connectar 
endolls per l' Skate de l'Av Malatosquer.- 

29/11/2015 S. Festiu  3,00 48,93 € 

Eleccions estatals i pista gel. De 07:00h a 
15:00h. Muntatge seus electorals i fer  

19/12/2015 S. Festiu  8,00 130,48 € 

Eleccions. De 07:00h a 23:00h. Retent 
eleccions Estat. 

20/12/2015 S. Festiu  16,00 260,96 € 

****  . FUSTERS Supervisor 57,00 941,55 € 

Fira Orígens. De 20:00h a 23:00h. Recollir 
taules, cadires i tablado del Firal.- 

06/12/2015 S. Festiu  3,00 50,16 € 

Nadal. De 7:30h a 12:30h i de 21:00h a 
23:00h. Muntatge pel concert de Nadal a  

12/12/2015 S. Festiu  7,00 117,04 € 

Eleccions estatals i pista gel. De 07:00h a 
15:00h. Muntatge seus electorals i fer  

19/12/2015 S. Festiu  8,00 133,76 € 

Eleccions. De 07:00h a 23:00h. Retent 
eleccions Estat. 

20/12/2015 S. Festiu  16,00 267,52 € 

Nadal. De 20:30h a 22:00h. Muntatge a l´altar 
de St Esteve. Desmuntar tablado  

21/12/2015 S. Diürn  1,50 21,95 € 

Nadal. De 20:30h a 22:00h. Muntatge a l´altar 
de St Esteve. Desmuntar tablado  

21/12/2015 S. Nocturn  2,50 41,80 € 

Reis. De 16:00h a 20:00h. Muntatge tablado 
dels reis al Firal.- 

27/12/2015 S. Festiu  4,00 66,88 € 

Reis. De 06:00h a 14:00h. Muntatge del 
campament reial a la Pl Clarà. 

27/12/2015 S. Festiu  8,00 133,76 € 

Reis. De 18:00h a 22:00h. Trons de reis, sala 
torin i Firal. 

31/12/2015 S. Diürn  4,00 58,52 € 

Reis. De 22:00h a 01:00h. Trons de reis, sala 
torin i Firal. 

31/12/2015 S. Nocturn  3,00 50,16 € 

****  . JARDINERS 
Supervisor 

19,00 306,19 € 

Nadal. De 20:30h a 22:00h. Muntatge a l´altar 
de St Esteve. Desmuntar tablado  

21/12/2015 S. Diürn  1,50 21,95 € 

Nadal. De 20:30h a 22:00h. Muntatge a l´altar 
de St Esteve. Desmuntar tablado  

21/12/2015 S. Nocturn  2,50 41,80 € 

Reis. De 06:00h a 14:00h. Muntatge del 
campament reial a la Pl Clarà. 

27/12/2015 S. Festiu  8,00 133,76 € 

Reis. De 18:00h a 22:00h. Trons de reis, sala 
torin i Firal. 

31/12/2015 S. Diürn  4,00 58,52 € 

Reis. De 22:00h a 01:00h. Trons de reis, sala 
torin i Firal. 

31/12/2015 S. Nocturn  3,00 50,16 € 

****  . MAGATZEM 
Encarregat 

11,00 192,54 € 

Reis. De 16:00h a 20:00h. Muntatge tablado 
dels reis al Firal.- 

27/12/2015 S. Festiu  4,00 73,36 € 

Reis. De 18:00h a 22:00h. Trons de reis, sala 
torin i Firal. 

31/12/2015 S. Diürn  4,00 64,16 € 

Reis. De 22:00h a 01:00h. Trons de reis, sala 
torin i Firal. 

31/12/2015 S. Nocturn  3,00 55,02 € 

****  . OPERATIVA Oficial 1º 11,00 188,10 € 

Quiosc d´informació. De 20:30h a 21:30h. 
Portar el quiosc a la Pl Doctor Ferrer. 

04/12/2015 S. Mínim  1,00 25,00 € 

Fira Orígens. De 20:00h a 23:00h. Recollir 
taules, cadires i tablado del Firal.- 

06/12/2015 S. Festiu  3,00 48,93 € 

Nadal. De 7:30h a 12:30h i de 21:00h a 
23:00h. Muntatge pel concert de Nadal a  

12/12/2015 S. Festiu  7,00 114,17 € 

****  . OPERATIVA 
Supervisor 

32,00 540,19 € 

Quiosc d´informació. De 20:30h a 21:30h. 
Portar el quiosc a la Pl Doctor Ferrer. 

04/12/2015 S. Mínim  1,00 25,00 € 

Fira Orígens. De 20:00h a 23:00h. Recollir 
taules, cadires i tablado del Firal.- 

06/12/2015 S. Festiu  3,00 50,16 € 

Eleccions estatals i pista gel. De 07:00h a 
15:00h. Muntatge seus electorals i fer  

19/12/2015 S. Festiu  8,00 133,76 € 

Eleccions. De 07:00h a 23:00h. Retent 
eleccions Estat. 

20/12/2015 S. Festiu  16,00 267,52 € 
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Nadal. De 20:30h a 22:00h. Muntatge a l´altar 
de St Esteve. Desmuntar tablado  

21/12/2015 S. Diürn  1,50 21,95 € 

Nadal. De 20:30h a 22:00h. Muntatge a l´altar 
de St Esteve. Desmuntar tablado  

21/12/2015 S. Nocturn  2,50 41,80 € 

****  . PALETES Oficial 1º 4,00 62,18 € 

Nadal. De 20:30h a 22:00h. Muntatge a l´altar 
de St Esteve. Desmuntar tablado  

21/12/2015 S. Diürn  1,50 21,41 € 

Nadal. De 20:30h a 22:00h. Muntatge a l´altar 
de St Esteve. Desmuntar tablado  

21/12/2015 S. Nocturn  2,50 40,78 € 

****  . PALETES Oficial 1º 30,00 478,08 € 

Nadal. De 7:30h a 12:30h i de 21:00h a 
23:00h. Muntatge pel concert de Nadal a  

12/12/2015 S. Festiu  7,00 114,17 € 

Eleccions estatals i pista gel. De 07:00h a 
15:00h. Muntatge seus electorals i fer  

19/12/2015 S. Festiu  8,00 130,48 € 

Nadal. De 20:30h a 22:00h. Muntatge a l´altar 
de St Esteve. Desmuntar tablado  

21/12/2015 S. Diürn  1,50 21,41 € 

Nadal. De 20:30h a 22:00h. Muntatge a l´altar 
de St Esteve. Desmuntar tablado  

21/12/2015 S. Nocturn  2,50 40,78 € 

Reis. De 16:00h a 20:00h. Muntatge tablado 
dels reis al Firal.- 

27/12/2015 S. Festiu  4,00 65,24 € 

Reis. De 18:00h a 22:00h. Trons de reis, sala 
torin i Firal. 

31/12/2015 S. Diürn  4,00 57,08 € 

Reis. De 22:00h a 01:00h. Trons de reis, sala 
torin i Firal. 

31/12/2015 S. Nocturn  3,00 48,93 € 

****  . PINTORS Supervisor 8,00 133,76 € 

Reis. De 06:00h a 14:00h. Muntatge del 
campament reial a la Pl Clarà. 

27/12/2015 S. Festiu  8,00 133,76 € 

TOTAL 
   

276,00 4.490,93€ 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 15142  1511 130011 4490.93 HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA142 002 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
15.6. - PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL A DIVERS PERSONAL DE 
LES OFICINES PELS SERVEIS REALITZATS EL MES DE DESEMBRE DE 2015 

 
Núm. de referència : X2016000925     
 
En relació a l’expedient RH132016000007 i antecedents corresponents, la regidora 
delegada  d'Organització, Innovació i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Pagament d’una gratificació especial a divers personal de les oficines de l’Ajuntament 
que es relaciona a continuació pels serveis extraordinaris realitzats el mes de 
desembre de 2015: 
 

Nom i Cognoms Subàrea Data Serveis Import (€) 

**** OAC 12/12/15 Casament 43,14 
**** Urbanisme 12/12/15 Casament 40,00 
**** AIT 20/12/15 Eleccions 53,30 
**** Informàtica 20/12/15 Eleccions 133,25 
**** Informàtica 20/12/15 Eleccions 65,73 
**** Ingressos Juny- novembre Acumulació tasques 276,90 
**** Ingressos Juny- novembre Acumulació tasques 553,80 
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TOTAL        1.166,12 € 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 15130  920  130013 1166.12 HORES EXTRAORDINARIES GENERALS000 000 000 000 000 000 
 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

15.7. - PAGAMENT HORES COMPLEMENTÀRIES AL PERSONAL DE LA 
BRIGADA MUNICIPAL REALITZADES EL MES DE DESEMBRE DE 2015 

 
Núm. de referència : X2016000835     
 
Vist l’expedient administratiu RH132016000006 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització, Innovació i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Atès l’informe del Director tècnic de la Brigada Municipal de data 12 de gener de 2016. 
 
Pagament de les hores complementàries realitzades durant el mes de desembre de 
2015 pel personal de la Brigada Municipal que es relaciona a continuació: 
 

Cognoms i Nom Data Tipus 
servei 

Brigada Hores Import 

****  . ESCOLES Oficial 1º 36,00 574,92 € 

Nadal. De 7:30h a 12:30h i de 21:00h a 
23:00h. Muntatge pel concert de Nadal a  

12/12/15 S. Festiu  7,00 114,17 € 

Eleccions estatals i pista gel. De 07:00h a 
15:00h. Muntatge seus electorals i fer  

19/12/15 S. Festiu  8,00 130,48 € 

Reis. De 16:00h a 20:00h. Muntatge 
tablado dels reis al Firal.- 

27/12/15 S. Festiu  4,00 65,24 € 

Reis. De 06:00h a 14:00h. Muntatge del 
campament reial a la Pl Clarà. 

27/12/15 S. Festiu  8,00 130,48 € 

Reis. De 16:00h a 22:00h. Trons de reis, 
sala torin i Firal. 

31/12/15 S. Diürn  6,00 85,62 € 

Reis. De 22:00h a 01:00h. Trons de reis, 
sala torin i Firal. 

31/12/15 S. Nocturn  3,00 48,93 € 

****  . FUSTERS Oficial 1º 50,00 807,34 € 

Nadal. De 7:30h a 12:30h i de 21:00h a 
23:00h. Muntatge pel concert de Nadal a  

12/12/15 S. Festiu  7,00 114,17 € 

Eleccions estatals i pista gel. De 07:00h a 
15:00h. Muntatge seus electorals i fer  

19/12/15 S. Festiu  8,00 130,48 € 

Eleccions. De 07:00h a 23:00h. Retent 
eleccions Estat. 

20/12/15 S. Festiu  16,00 260,96 € 

Reis. De 16:00h a 20:00h. Muntatge 
tablado dels reis al Firal.- 

27/12/15 S. Festiu  4,00 65,24 € 

Reis. De 06:00h a 14:00h. Muntatge del 
campament reial a la Pl Clarà. 

27/12/15 S. Festiu  8,00 130,48 € 

Reis. De 18:00h a 22:00h. Trons de reis, 
sala torin i Firal. 

31/12/15 S. Diürn  4,00 57,08 € 

Reis. De 22:00h a 01:00h. Trons de reis, 
sala torin i Firal. 

31/12/15 S. Nocturn  3,00 48,93 € 

****  . JARDINERS Oficial 1º 17,00 265,03 € 

Reis. De 06:00h a 14:00h. Muntatge del 
campament reial a la Pl Clarà. 

27/12/15 S. Festiu  8,00 130,48 € 

Reis. De 16:00h a 22:00h. Trons de reis, 
sala torin i Firal. 

31/12/15 S. Diürn  6,00 85,62 € 

Reis. De 22:00h a 01:00h. Trons de reis, 31/12/15 S. Nocturn  3,00 48,93 € 
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sala torin i Firal. 

****  . JARDINERS Oficial 1º 22,00 350,66 € 

Nadal. De 7:30h a 12:30h i de 21:00h a 
23:00h. Muntatge pel concert de Nadal a  

12/12/15 S. Festiu  7,00 114,17 € 

Reis. De 06:00h a 14:00h. Muntatge del 
campament reial a la Pl Clarà. 

27/12/15 S. Festiu  8,00 130,48 € 

Reis. De 18:00h a 22:00h. Trons de reis, 
sala torin i Firal. 

31/12/15 S. Diürn  4,00 57,08 € 

Reis. De 22:00h a 01:00h. Trons de reis, 
sala torin i Firal. 

31/12/15 S. Nocturn  3,00 48,93 € 

****  . JARDINERS Oficial 1º 15,00 236,49 € 

Reis. De 06:00h a 14:00h. Muntatge del 
campament reial a la Pl Clarà. 

27/12/15 S. Festiu  8,00 130,48 € 

Reis. De 18:00h a 22:00h. Trons de reis, 
sala torin i Firal. 

31/12/15 S. Diürn  4,00 57,08 € 

Reis. De 22:00h a 01:00h. Trons de reis, 
sala torin i Firal. 

31/12/15 S. Nocturn  3,00 48,93 € 

****  . PINTORS Oficial 1º 8,00 130,48 € 

Reis. De 06:00h a 14:00h. Muntatge del 
campament reial a la Pl Clarà. 

27/12/15 S. Festiu  8,00 130,48 € 

TOTAL    148,00 2.364,92€ 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 15140  1510 121032 2364.92 HORES COMPLEMENTARIES BRIGADA142 002 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

16.1. - SERVEI DE MANTENIMENT DE PROGRAMARI "GENESYS5" 
 
Núm. de referència : X2016000846     
 
Atès l’informe del responsable d’Informàtica i Noves Tecnologies de data  12 de gener 
de 2016 en relació al servei de manteniment que ofereix l’empresa “Audifilm Abi,SL” 
del programari de  Gestió d’Administració Local que desenvolupa l’esmentada 
empresa. 
I vist  l’expedient administratiu núm: CC012016000008 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  AUDIFILM ABI SL (B8399874-0)  el servei de 
manteniment del programari de Gestió d’Administració Local  "Genesys5" d'aquest 
Ajuntament per un termini des de l'1 de gener al 31 de desembre de 2016; d’acord 
amb el seu pressupost i l’informe del responsable d’informàtica que figuren com annex 
a l’expedient.   
L’esmentat contracte de manteniment inclou les aplicacions de: 
-llicència d’ús per a 60 usuaris concurrents 
-dret a noves versions 
-126 hores de dedicació per consultes telefòniques 
-software de base: Visual Speedware Run Only 
-6 hores de suport d’oracle, speedware. 
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: TRENTA-DOS MIL SET-CENTS 
SETANTA-CINC EUROS (32.775 €) + IVA: SIS MIL VUIT-CENTS VUITANTA-DOS 
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EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS (6.882,75 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16120  920  220020 39657.75 MECANITZACIO I TRAMITACIO 

ELECTRONICA 
000 000 000 000 000 000 

 

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

16.2. - AMPLICACIÓ SERVEIS PRODUCTES "GENESYS5" 
 
Núm. de referència : X2016000865     
 
Atès l’informe del responsable d’Informàtica i Noves Tecnologies de data 12 de gener 
de 2016 que fa referència a l’ampliació de noves aplicacions destinades a 
l’administració electrònica per tal de millorar els serveis al ciutadà, i que cal realitzar un 
manteniment.  
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012016000009 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  AUDIFILM ABI SL (B8399874-0)  el servei  de 
manteniment  de l’ampliació de diverses aplicacions del sistema de “Gestió per a 
l’Administració Local”, d’acord amb la seva proposta núm. 93/1163.34 i l’informe del 
responsable d’informàtica i noves tecnologies que figuren com annex a l’expedient.  
Aquest servei de manteniment cobreix les aplicacions:  
-carpeta del ciutadà 
-registre de documents electrònic 
-notificacions electròniques- 
-GenDoc. Gestor documental 
-tramitador On-line 
-BIGEN 
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: CATORZE MIL CENT VUITANTA-
CINC EUROW (14.185 €) + IVA: DOS MIL NOU-CENTS SETANTA-VUIT EUROS 
AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS (2.978,85 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16120  920  220020 17163.85 MECANITZACIO I TRAMITACIO 

ELECTRONICA 
000 000 000 000 000 000 

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

16.3. - SERVEI DE MANTENIMENT APLICACIÓ GESTIÓ POLICIA "DRAG" 
 
Núm. de referència : X2016000882     
 
Atès que la Policia  Municipal utilitza el programari  de gestió policia “DRAG” i que cal 
renovar el seu manteniment per a l’any 2016 i vist l’informe favorable del responsable 
d’Informàtica i Noves Tecnologies de data 7 de gener de 2016 i  vist l’expedient 
administratiu núm: CC012016000010 i antecedents corresponents, la regidora 
delegada de Participació, Transparència i Govern obert,  proposa a la Junta de 
Govern Local l’adopció dels següents acords: 
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Primer.- Contractar amb l’empresa  DRAGCLIC SL (B6500189-3)  el servei de 
manteniment del programari  informàtic  de gestió policial "DRAG"  per un termini des 
de l’1 de gener al 31 de desembre de 2016.  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: TRES MIL CENT CINQUANTA 
EUROS (3.150€) + IVA: SIS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA 
CÈNTIMS (661,50 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16120  920  220020 3811.50 MECANITZACIO I TRAMITACIO 

ELECTRONICA 
000 000 000 000 000 000 

 
 

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

16.4. - SERVEIS DE MANTENIMENT, NETEJA I MILLORA DEL RIU FLUVIÀ 
 
Núm. de referència : X2016000900     
 
En el marges del riu Fluvià en el seu pas pel terme municipal d’Olot  existeix un bosc 
de ribera de qualitat diversa. Per a la millora de la qualitat d’aquest bosc de ribera i per 
a la prevenció d’inundacions s’han programat una sèrie d’actuacions forestals i 
paisatgístiques de manteniment i millora.  
Atès l’informe del director del Consorci  de Medi Ambient i Salut Pública del dia 11 de 
gener de 2016 de valoració dels pressupostos presentats per les empreses: “La 
Fundació La Fageda, SL”; “Jordi Zapata Coll” i “Jorge Joaquín Plo Cerdán” per a la 
realització dels treballs de neteja i millora del riu Fluvià; i atès que l’informe és 
favorable al pressupost presentat per “Jorge Joaquín Plo  Cerdán”. 
  
I vist l’expedient administratiu núm: CC012016000011 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 JORGE JOAQUIN PLO CERDAN (46578549-F)  
els serveis de manteniment, neteja i millora del riu Fluvià al seu pas pel terme 
municipal d'Olot d’acord amb el seu pressupost núm. 16/0001 i l’informe tècnic del 
SIGMA que figuren com annex a l’expedient.  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: TRETZE MIL CINQUANTA EUROS 
(13.050 €) + IVA: DOS MIL SET-CENTS QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA 
CÈNTIMS (2.740,50 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16141  160  210003 15790.50 NETEJA LLERES 000 000 000 000 000 000 
 

Tercer.- JORGE JOAQUIN PLO CERDAN adjuntarà una còpia d’aquest acord a la 
factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

16.5. - TREBALLS D'ADEQUACIÓ D'ACCESSOS AL MAS LES MATES D'OLOT 
 
Núm. de referència : X2016000914     
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Per tal d’adaptar l’accés al servei del “Soil” al Mas Les Mates es fa necessari la 
formació d’una rampa d’accés. Per tot això els Serveis Tècnics Municipals van redactat 
una memòria valorada la qual va ser aprovada per la Junta de Govern Local del dia 5 
de novembre de 2015 
Atès l’informe dels  Serveis Tècnics Municipals del dia 18 de gener de 2015 de 
valoració dels pressupostos presentats per a l’execució dels treballs esmentats, 
subscrits per les empreses: Josep Vilanova,SA; Construccions Meroca,SL; 
Construccions Josep Molas,SL; i Pere Boada Comas, SL; el qual és favorable a favor 
de l’empresa “Josep Vilanova,SA”. 
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012016000012 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  JOSEP VILANOVA SA (A1744409-2)  les obres 
d'adequació d'accessos al Mas Les Mates d’acord amb la memòria valorada pels 
Serveis Tècnics Municipals i aprovada per la Junta de Govern Local del dia 5 de 
novembre de 2015; així com al seu pressupost  annex a l’expedient.  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: VUIT MIL NOU-CENTS QUINZE 
EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS (8.915,21€) + IVA: MIL VUIT-CENTS SETANTA-
DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS (1.872,19 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16130  920  63201 10787.40 ACTUACIONS EDIFICIS MUNICIPALS 000 000 000 000 000 000 
 

Tercer.- “Josep Vilanova,SA” executarà les obres esmentades en un termini d’un mes 
a comptar des de la data de notificació de l’acord d’adjudicació.  
 
Quart.- JOSEP VILANOVA SA adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
16.6. - ACORD RELATIU A L'ARRENDAMENT DE PART DE LES INSTAL·LACIONS 

DE LA PISCIFACTORIA MOLI DE LES FONTS PER A VIVER D'ESPÈCIES DE 
CRANC DE RIU 

 
Núm. de referència : X2015011477     
 
La Junta de Govern Local de data 28 de maig de 2015 va aprovar la pròrroga del 
contracte d’arrendament de part de les instal·lacions de la piscifactoria del Molí de Les 
Fonts per a viver d’espècies de cranc de riu, per un termini de 10 anys amb efectes del 
dia 1 de maig de 2015; així com la revisió del preu de l’arrendament esmentat . 
  
I vist a l’expedient  administratiu núm. CC012015000212  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.- Que els Serveis Econòmics d’aquest Ajuntament procedeixin al pagament de 
MIL CINC-CENTS QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS (1.504,90 €) + IVA , 
corresponent al primer semestre de l’any 2016  de l’arrendament de part de les 
instal·lacions de la piscifactoria del Molí de Les Fonts; a favor de la Sra. ****  (****). 
 
Segon.-  L’import de la despesa es pagarà amb càrrec a la partida núm.  
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Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16130  920  202000 1820.93 LLOGUERS 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

16.7. - ACORD RELATIU A L'ARRENDAMENT LOCAL DEL CARRER AVINGUDA 
XILE, NÚM. 

 
Núm. de referència : X2015014249     
 
Per Decret de l’Alcaldia de data 29 de juny de 2015 es va acordar prorrogar el 
contracte d’arrendament del local de l’avinguda Xile, núm. 6 destinat a magatzem de la 
Brigada Municipal, per un termini fins el 31 de maig de 2016; així com revisar el preu 
del lloguer d’acord amb l’IPC amb efectes de juny de 2015. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CC012015000239  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.- Que els serveis econòmics procedeixin al pagament de l’arrendament del 
local de l’avinguda Xile núm. 6 destinat a magatzem de la Brigada Municipal, la 
propietat del qual és la companyia mercantil “VALLVELLA FINQUES, SL”; per un 
import mensual de VUIT-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS 
(876,29 €) + IVA. 
 
Segon.-  L’import de la despesa corresponent als mesos de gener a juny de 2016 és 
de  base: 5.257,74 € + IVA 1.104,13 €  
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16130  920  202000 6361.87 LLOGUERS 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
16.8. - REVISIÓ PREU ARRENDAMENT LOCAL DE L'AVINGUDA SANT JOAN DE 

LES ABADESSES, 20-22, SEU DE L'IME I PTT 
 
Núm. de referència : X2016001017     
 
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 20 de desembre de 2012 va 
aprovar la novació del contracte de lloguer signat entre l’Ajuntament d’Olot i “Bassols 
Coromina Vila CB” en la part que afecta la renda mensual; així com que serà revisada 
anualment d’acord amb l’IPC (general) ; i que a data 31/12/2015 es fixa en: 0,0 %. 
 
i vist l’expedient administratiu núm: CC012016000021 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.- Fixar, amb efectes del dia 1 de gener de 2016, el preu de l’arrendament del 
local de l’avinguda Sant Joan de les Abadesses, núm. 20-22; seu de l’IME i el PTT, 
propietat de “BASSOLS,COROMINA,VILA, CB (E1760020-6)”; en SIS-CENTS 
VUITANTA-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS (687,24 €) + IVA: MIL 
SET-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS (1.731,84 
€).  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: VUIT MIL DOS-CENTS 
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QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS (8.246,88€) + IVA: MIL 
SET-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS (1.731,84 
€).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16130  920  202000 9978.72 LLOGUERS 000 000 000 000 000 000 

 
Tercer.- BASSOLS,COROMINA,VILA, CB  presentarà a aquest Ajuntament el rebut 
mensual corresponent.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

16.9. - REVISIÓ PREU ARRENDAMENT LOCAL DESTINAT A L'ESCOLA 
D'EXPRESSIÓ 

 
Núm. de referència : X2016001021     
 
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 20 de desembre de 2013 va 
aprovar la novació del contracte de lloguer signat entre l’Ajuntament d’Olot i “Bassols, 
Coromina Vila,CB” en la part que afecta la renda mensual, així com que serà revisada 
anualment d’acord amb l’IPC (general), que en data 31/12/2015 es  fixa en 0,0%. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CC012016000022 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.-  Establir amb efectes del dia 1 de gener de 2016, el preu de l’arrendament del 
local situat a l’avinguda Sant Joan de les Abadesses, núm. 20-22, destinat a Escola 
d’Expressió, la propietat del qual és “BASSOLS,COROMINA,VILA, CB” (E1760020-
6) , en VUIT-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS 
(897,33 €) + IVA: CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE 
CÈNTIMS (188,44 €) . 
 
Segon.- L’import  del lloguer es pagarà amb càrrec al pressupost de l’Institut Municipal 
d’Educació i Joventut. 
 
Tercer.- “BASSOLS,COROMINA,VILA, CB” presentarà a l’Institut Municipal d’Educació 
i Joventut el rebut mensual corresponent.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

16.10. - REVISIÓ PREU OCUPACIÓ CAMÍ D'ACCÉS PER A VIANANTS A SANT 
FRANCESC 

 
Núm. de referència : X2016001049     
 
Atès  el conveni signat entre aquest Ajuntament i la Sra. **** en data 9 de juny de 1999 
per a l’ocupació d’un camí peatonal a Sant Francesc atès que l’IPC en data 
31/12/2015 es fixa en: 0,0%. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CC012016000023 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.- Establir  el preu de lloguer per a l’ocupació d’un camí d’accés per a vianants a 
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Sant Francesc, la propietat del qual és la Sra. **** (****); en CINC-CENTS SIS EUROS 
AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS (506.81)/any.   
 
Segon.- L’import total de la despesa es  pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16130  920  202000 506.81 LLOGUERS 000 000 000 000 000 000 
 
 

Tercer.- La Sra. **** presentarà a quest Ajuntament el rebut corresponent.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

16.11. - PRÒRROGA I REVISIÓ PREU ARRENDAMENT TERRENY PROPIETAT 
DELS PARES CARMELITES 

 
Núm. de referència : X2016001058     
 
Atès el conveni signat entre aquest Ajuntament i la Comunitat de Pares Carmelites de 
la Ciutat d’Olot en data 12 de gener de 2001 d’arrendament d’una superfície de terreny 
per a aparcament de vehicles a la zona del Carme . I a`tes que a partir del 31 de 
desembre de 2010 aquest lloguer s’ha de prorrogar d’any en any i que el preu s’ha de 
revisar anualment d’acord amb l’IPC (general), que a data 31/12/2015 es fixa en : 
0,0%. 
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012016000024 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.- Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 1 de gener de 2016 
l’arrendament d’una superfície de terreny a la zona del Carme amb destí a aparcament 
de vehicles, la propietat del qual és l’ORDRE DEL CARME PROVINCIAL DE 
CATALUNYA. (R0800102-F). 
 
Segon.- Establir el preu de l’arrendament esmentat per a l’any 2016 en: Base: NOU 
MIL CENT TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS (9.139,25 €) + IVA: 
MIL NOU-CENTS DINOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS (1.919,24 €).  Es 
pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16130  920  202000 11058.49 LLOGUERS 000 000 000 000 000 000 
 
 

Tercer.- L’Ordre Provincial de Pares Carmelites  presentaran a aquest Ajuntament el 
rebut corresponent.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

16.12. - REVISIÓ PREU ARRENDAMENT LOCAL DE L'AVINGUDA VENEÇUELA 
NÚM. 8 

 
Núm. de referència : X2016001060     
 
En data 17 de febrer de 2014 es va signar un contracte entre aquest Ajuntament i la 
Sra. **** per a l’arrendament de l’edifici situat a l’avinguda Veneçuela, núm. 8 per tal de 
destinar-lo a magatzem de la Brigada Municipal. 
Atès el que s’estableix en la clàusula quarta del contracte, aquest renda serà revisada 
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anualment d’acord amb l’índex de preus al consum de Catalunya que fixi el Govern, el 
qual en data 31/12/2015 es fixa en 0,3%. 
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012016000025 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.-  Fixar amb efectes del dia 1 de gener de 2016, el preu mensual de 
l’arrendament del local de l’avinguda Veneçuela núm. 8 destinat a magatzem de la 
Brigada Municipal, la propietat del qual és de la Sra. **** (****), en CINC-CENTS 
QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS (547,79 € ) + IVA. 
 
Segon.- L’import total de la despesa per a 2016 és de: Base: SIS MIL CINC-CENTS 
SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS (6.573,48 €) + IVA: MIL 
TRES-CENTS VUITANTA EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS (1.380,43 €).  
Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16130  920  202000 7953.89 LLOGUERS 000 000 000 000 000 000 
 

Tercer.-  La Sra. **** presentarà a l’Ajuntament d’Olot el rebut mensual corresponent.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

16.13. - REVISIÓ PREU ARRENDAMENT FINCA ON ES TROBA INSTAL·LAT EL 
CENTRE REEMISSOR 

 
Núm. de referència : X2016001063     
 
Atès el conveni de cessió d’una parcel·la a la zona de Masbernat per a la instal·lació 
d’un centre reemissor. Atès l’acord de la Comissió de Govern del dia 29 d’abril de 1999 
d’ampliació de la cessió d’ús i preu de l’esmentada parcel·la, Atès que la renda s’ha 
d’actualitzar anualment i de manera acumulativa d’acord amb l’IPC (general) i que 
aquest a 31/12/2015 es fixa en:0,0%. 
Atès l’acor de la Junta de Govern Local del dia 3 de novembre de 20111 de rectificació 
del contracte a favor de l’entitat “Mas Bernat,CB” i vist l’expedient administratiu núm: 
CC012016000026 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.- Establir per a l’any 2016 el preu de la cessió d’un terreny de 172,80 m2 situat 
a la zona de Masbernat, destinat a la instal·lació d’un centre reemissor, la propietat del 
qual és l’entitat “MAS BERNAT CB “(E5511678-4 en  Base: VUIT-CENTS SEIXANTA-
QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS (864,07 €) + IVA: CENT VUITANTA-UN 
EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS (181,45 €).   
 
Segon.- L’import de la despesa es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16130  920  202000 1045.52 LLOGUERS 000 000 000 000 000 000 

 
Tercer.- MAS BERNAT CB presentarà a l’Ajuntament d’Olot el rebut corresponent.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

16.14. - REVISIÓ PREU LLOGUER HORTS FAMILIARS FINCA SITUADA A LA 
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ZONA DE MAS BERNAT 
 
Núm. de referència : X2016001069     
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012016000027 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.- Actualitzar el preu del lloguer, per a l’exercici 2016, dels horts familiars de la 
finca situada a la zona de Mas Bernat, propietat de la societat MAS BERNAT CB 
(E5511678-4) d’acord amb el conveni signat en data 4 de febrer de 2003 i el canvi de 
nom aprovat per la Junta de Govern Local del dia 17/11/2011.  
 
Segon.- L’import total de la despesa per a 2016 és de MIL DOS-CENTS SEIXANTA-
DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS (1.262,90 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16130  920  202000 1262.90 LLOGUERS 000 000 000 000 000 000 
 
 

Tercer.- MAS BERNAT CB  presentarà a l’Ajuntament d’Olot el rebut corresponent.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

16.15. - ACTUALITZACIÓ CONVEI AJUNTAMENT D'OLOT - PARRÒQUIA SANT 
ESTEVE 

 
Núm. de referència : X2016001075     
 
Atès el conveni signat entre aquest Ajuntament i la Parròquia de Sant Esteve per a la 
utilització de l’auditori/sala d’actes del Casal Marià.  
Atès que l’aportació de l’Ajuntament d’Olot s’actualitzarà d’acord amb l’IPC i que 
aquest a 31/12/2015 es fixa en: 0,0% i vist l’expedient administratiu núm: 
CC012016000028 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.-  Actualitzar el conveni subscrit entre l’Ajuntament d’Olot i la Parròquia de Sant 
Esteve per a la utilització de l’auditori/sala d’actes del Casal Marià i d’acord amb el que 
s’estableix en la clàusula cinquena del conveni.  
 
Segon.- L’aportació per a 2016 es fixa en: DOS MIL TRES-CENTS CINQUANTA-SET 
EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS  (2357,52 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16130  920  202000 2357.52 LLOGUERS 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

17.1. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS D'OLOT 
 
Núm. de referència : X2016000864     
 
En relació a l’expedient CPG12016000002  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: 
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1r.) Es proposa concedir l’ajut econòmic a l’Associació DE COMERCIANTS D’OLOT 
amb  NIF: J17840174 per un import de 20.000,00 euros, amb càrrec a la partida 
16.200.430.480005 “CONVENIS PROMOCIÓ ECONÒMICA“. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures i rebuts i del formulari de justificació 
el qual el trobareu a l’Ajuntament o bé a la seva web municipal i a la firma del conveni. 
Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà sense 
efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16200  430  480005 20000 CONVENIS PROMOCIO ECONOMICA 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

17.2. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB ATLÈTIC OLOT 
 
Núm. de referència : X2016000866     
 
En relació a l’expedient CPG12016000003 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: 
 
1r.) Es proposa concedir l’ajut econòmic al CLUB ATLÈTIC OLOT amb  
NIF:G17538893 per un import de 1.400,00 euros, amb càrrec a la partida 
15.330.341.480002 “CONVENIS ESPORTIUS“. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures i rebuts i del formulari de justificació 
el qual el trobareu a l’Ajuntament o bé a la seva web municipal i a la firma del conveni. 
Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà sense 
efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
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5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 15330  341  480002 1400 CONVENIS ESPORTIUS 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

17.3. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT GARROTXA RUGBY CLUB 
 
Núm. de referència : X2016000867     
 
En relació a l’expedient CPG12016000004 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: 
 
1r.) Es proposa concedir l’ajut econòmic al GARROTXA RUGBY CLUB amb  NIF: 
G17950528 per un import de 250,00 euros, amb càrrec a la partida 
15.330.6341.480002 “CONVENIS ESPORTIUS“. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures i rebuts i del formulari de justificació 
el qual el trobareu a l’Ajuntament o bé a la seva web municipal i a la firma del conveni. 
Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà sense 
efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 15330  341  78005 250 CONVENI UNIO ESPORTIVA OLOT 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

17.4. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CONSELL ESPORTIU DE LA GARROTXA 
 
Núm. de referència : X2016000868     
 
En relació a l’expedient CPG12016000005 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: 
 
1r.) Es proposa concedir l’ajut econòmic al CONSELL ESPORTIU DE LA GARROTXA 
amb  NIF: G17091133 per un import de 974,41 euros, amb càrrec a la partida 
15.330.341.480002 “CONVENIS ESPORTIUS“. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència. 
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L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures i rebuts i del formulari de justificació 
el qual el trobareu a l’Ajuntament o bé a la seva web municipal i a la firma del conveni. 
Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà sense 
efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 15330  341  480002 974.41 CONVENIS ESPORTIUS 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

17.5. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB TENIS OLOT 
 
Núm. de referència : X2016000869     
 
En relació a l’expedient CPG12016000006 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: 
 
1r.) Es proposa concedir l’ajut econòmic al CLUB TENIS OLOT amb  NIF: G17094319 
per un import de 120,00 euros, amb càrrec a la partida 15.330.341.480002 
“CONVENIS ESPORTIUS“. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures i rebuts i del formulari de justificació 
el qual el trobareu a l’Ajuntament o bé a la seva web municipal i a la firma del conveni. 
Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà sense 
efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 15330  341  480002 120 CONVENIS ESPORTIUS 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
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17.6. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ 
CIVIL D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2016000888     
 
En relació a l’expedient CPG12016000007 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: 
 
1r.) Es proposa concedir l’ajut econòmic a l’Associació DE VOLUNTARIS DE 
PROTECCIÓ CIVIL D’OLOT amb  NIF: G17751090 per un import de 17.500,00 euros, 
amb càrrec a la partida 16.180.135.480030 “CONVENI PROTECCIÓ CIVIL”“. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures i rebuts i del formulari de justificació 
el qual el trobareu a l’Ajuntament o bé a la seva web municipal i a la firma del conveni. 
Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà sense 
efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16180  135  480030 17500 CONVENI PROTECCIO CIVIL 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

18.1. - APROVACIÓ DEVOLUCIÓ DE FIANCES 
 
Núm. de referència : X2016000870     
 
En relació a l’expedient CPG22016000006 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Vistos els informes tècnics aprovar la següent relació de fiances i avals per tal de 
poder procedir a la seva devolució de la partida no pressupostària que correspongui. 
 
TERCER IMPORT 
  
CONSTRUO CONSTR.GENERALS SL 2.760,00 
OLOT DOLÇ SL 150,00 
PRAT MASOLIVER SL 1.1120,0 
INSTAL·LACIONS GERMANS ASPERÓ 300,00 

 
S’aprova per unanimitat. 
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19.1. - ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A CENTRE TERAPÈUTIC AL CARRER 
MIRADOR, 12 PIS B PTA 3 

 
Núm. de referència : X2015025782 

 
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: OMA32015000104 en 
data registre entrada  E2015009566 
a: **** 
per a: ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A CENTRE TERAPÈUTIC    
situada a: C MIRADOR N.0012 Pis.B Pta.3  
U.T.M : 7405202 
 
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: CRL2016800003     
 
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: 63551.85 euros  
 
1 Connexions desguassos industrial o comercial 
2 Rètols  
 
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

63551.85 2343.66 0 2343.66 304.90 2648.56 
 

Garanties: 
 

Total Liquidació Euros 
Per Drets 2648.56 
Per Garanties (4) 0 

 
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 4 mesos.  
 
1. Aquesta  llicència  no  autoritza  l'ocupació  de  la  via  pública  amb materials o 

altres elements propis de l'obra. 

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

3. Aquesta llicència s’atorga sense perjudici de les condicions i/o requisits que puguin 
determinar-se en la tramitació de l’expedient d’obertura de l’activitat. 

4. Caldrà  justificar  la disponibilitat  dels  contenidors  de deixalles homologats 
necessaris segons llicència d’activitat mitjançant  document  acreditatiu de la seva  
adquisició.  Aquest requisit  serà indispensable per obtenir la llicència de primera 
utilització. (Ordenança  general de Gestió de Residus  aprovada el 15/03/2002 i 
modificada el 28/07/2005). 

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

 
S’aprova per unanimitat. 
 

19.2. - ADDICIÓ DE PLANTA PIS SENSE ÚS EN HABITATGE UNIFAMILIAR AL 
CARRER CONCA, 14. 

 
Núm. de referència : X2015026177 

 
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 OMA32015000105 en data 
registre entrada  20/11/2015 
a: **** 
per a: ADDICIÓ DE PLANTA PIS SENSE ÚS EN HABITATGE UNIFAMILIAR    
situada a: C CONCA N.0014  
U.T.M : 6391119 
 
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: CRL2016800004     
 
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: 27805.88 euros  
 
1 Tanca provisional 
  
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

27805.88 861.98 0 861.98 62.85 924.83 
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Garanties: 
   

Total Liquidació Euros 
Per Drets 924.83 
Per Garanties (4) 300.00 

 
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 4 mesos.  
 
1. Mentre s’executin obres que afectin la façana principal de l’edifici i la part davantera 

de la seva coberta caldrà disposar d’una tanca de protecció a la via pública.  
2. Els responsables de l’obra es faran càrrec de comunicar amb antelació l’inici de 

l’obra a la Policia Municipal i s’observaran les indicacions que pugui disposar en 
relació a les condicions de seguretat i senyalització de l’ocupació de la via pública 
prevista, que correrà a càrrec del promotor i contractista de l’obra.  Es compliran les 
normes de l’Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública aprovada el 27/04/95. 

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

4. Els materials, textures i colors d’acabat de façana hauran de coincidir amb els 
característics del conjunt edificat d’acord amb el criteri determinat a l’article 128 del 
Pla d’ordenació urbanística municipal.  

5. 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. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
19.3. - PROJECTE D'ENDERROC EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES AL 

CARRER ALT DE LA MADUIXA, 14. 
 
Núm. de referència : X2016000111 

 
Donat que el terreny on es pretén edificar la llicència sol·licitada, No requereix 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: OMA32016000002 en 
data registre entrada  30/12/2015 
a: **** 
per a: ENDERROC EDIFICI PLURIFAMILIAR EN MAL ESTAT    
situada a: C ALT DE LA MADUIXA N.0014  
U.T.M : 7904608 
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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: CRL2016800005 
FMA2016600007    
 
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: 21425.00 euros  
NO Connexions desguassos habitatges 
1 Tanca provisional 
NO Veles, marquesines o tendals 
 
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

21425.00 664.18 0 664.18 62.85 1027.03 
 

Garanties: 
    
CORRECTE gestió de residus i reposició de paviments vial i solar municipal: 300 
euros 

 
Total Liquidació Euros 
Per Drets 1027.03 
Per Garanties (4) 300.00 

 
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència: 2 mesos, a partir de la data de concessió, havent-
se de començar les obres dins el termini màxim de 3 mesos  
 

1. La ocupació del carrer s’haurà de senyalitzar amb llums vermells encessos 
durant la nit.mentre durin els treballs d’enderroc s’haurà de tancar el carrer Alt de 
la Maduixa al tràsit de vehicles, col·locant una tanca a la cruïlla entre el citat carrer 
i el carrer dels Sastres, amb un disc de direcció obligatòria a l’esquerra per 
permetre i orientar la direcció a la Plaça Campdenmàs i baixar al carrer Major o al 
carrer Lliberada Ferrarons o al Carrer parra. 

2. La Ocupació en el carrer Alt  de la Maduixa, ha de garantir permanentment el pas 
de vianants de 1,20 m amb totals messures i garanties de seguretat. 

3. Aquesta llicència autoritza la ocupació del solar Municipal del carrer dels 
Sastres 22-24 als efectes i establiment dels elements que es determinen a la 
memòria complementària. A tal efecte, caldrà mantenir i respectar els elements 
vegetals existents i un cop finalitzades les obres, es retornarà l’espai amb les 
degudes condicions i segons el seu estat inicial. 

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



 
 
 

 45 

5. En els treballs d’enderroc , s’extremaran les mesures de seguretat per evitar la 
caiguda de cap element, material o runes sobre la via pública, i sobre les finques 
veïnes, així com evitar els danys i perjudicis sobre els edificis col·lindants. 

6. Els treballs d’enderroc, han de contemplar en els acabats finals, el manteniment 
de part de la façana principal amb les degudes condicions de seguretat, al efectes 
de no deixar un solar obert i minimitzar els efectes de l’entors, aixi com s’han 
d’efectuar els treballs sobre les mitjeres resultants a les finques col·lindats, per 
evitar danys en temes de seguretat, impermeabilització i aïllaments convenients. 

7. Els responsables de l’obra es faran càrrec de comunicar amb antelació l’inici de 
l’obra a la Policia Municipal i s’observaran les indicacions que pugui disposar en 
relació a les condicions de seguretat i senyalització de l’ocupació de la via pública 
prevista, que correrà a càrrec del promotor i contractista de l’obra.  Es compliran 
les normes de l’Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública aprovada el 
27/04/95. 

8. 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. 

9. 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. 

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. 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. 

12. L'enderroc  s'executarà  d'acord  amb les  condicions  determinades a la vigent 
Ordenança Municipal d'Obres a la Via Pública. 

13. S’imposa  una  fiança de 300,00 € per garantir  la  neteja  i/o reposició de 
paviments  de la via pública que puguin afectar-se  per l’execució de l’obra, 
especialment pels treballs de  moviment i transport de terres o runes previstos.  
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. 

14. 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 enderrocat 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 del solar resultant, 3)  
Certificat  final  d'obra,  4) Fotografia/es  del solar (10x15), 5) Fotocòpia DNI  del  
titular,  6) Fotocòpia del rebut actual IBI i 7) Fotocòpia de les escriptures.      

 
S’aprova per unanimitat. 
 

20.1. - TAXIS: TARIFES URBANES DEL SERVEI DE TAXI, PER A L’ANY 2016 
 
Núm. de referència : X2016000872     
 
Atesa la proposta del col·lectiu de taxistes de la ciutat d’Olot en el sentit que, per a 
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l’any 2016, no es modifiquin les tarifes urbanes de taxi que foren aprovades per a l’any 
2015, en acord de la Junta de Govern Local, de data 30 de desembre de 2014. 
 
Considerant les previsions dels articles 31 i 32 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi 
i de l’article 38 del Reglament regulador del servei municipal del taxi d’Olot, aprovat pel 
ple de l’Ajuntament, en sessió de data 26 de gener de 2006, pel que fa al règim i 
estructura de les tarifes urbanes aplicables a aquest servei. 
 
Considerant que les tarifes urbanes de taxi estan subjectes a autorització 
administrativa i que correspon a l’Ajuntament, com autoritat atorgant de les llicències 
de taxi, establir les tarifes urbanes que hauran d’implementar-se als aparells 
taxímetres i  de conformitat amb el Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim 
procedimental dels preus autoritzats i comunicats i el Decret 339/2001, de 18 de 
desembre, que estableix un sistema simplificat per actualitzar el preus autoritzats i 
comunicats; i vist l'expedient administratiu VTX22016000001 i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Serveis urbans, Espai públic i 
infraestructures i obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la 
Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Informar favorablement i aprovar la proposta presentada pel col·lectiu de 
taxistes d’Olot, en el sentit que, durant l’any 2016, no hi hagi cap increment de les 
tarifes urbanes del servei de taxi a la nostra ciutat; amb la qual cosa les tarifes que 
s’aplicaran a aquest servei seran les mateixes de l’any 2015 i que són les següents: 
 
a.- TARIFA 1 (Tots els dies feiners de 20:00 h a 08:00 h  
i les 24 hores dels dissabtes, diumenges i festius) 
Baixada de bandera                                           5,50.- € 
Km de recorregut                                               1,33.- € 
Hora d’espera                                                   20,00.- € 
 
b.- TARIFA 2 (Tots els dies feiners de 08:00 h a 20:00 h) 
Baixada de bandera                                           4,85.- € 
Km de recorregut                                               1,27.- € 
Hora d’espera                                                   19,00.- € 
 
c.- SUPLEMENTS 
Avís telefònic                                                    1,20.- € 
Dissabtes, diumenges i festius                            1,00.- € 
Dissabtes, diumenges i festius (de 
les 00:00 hores a les 06:00 hores)                      4,00.- € 
Paquets superiors a 55x35x35 cm                      0,70.- € 
Animals domèstics, excepte gossos pigall          1,00.- € 
Casaments i bateigs: hora d’espera            27,00.- € 
Enterraments                                                  43,00.- € 
 
Segon.- Notificar aquests acords a la Comissió de Preus de Catalunya. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
21.1. - TAXIS: AUTORITZAR LA TRANSMISSIÓ DE LA LLICÈNCIA MUNICIPAL DE 

TAXI, NÚM. 13, A FAVOR DE GRUES GARROTXA, SLU. 
 
Núm. de referència : X2016000955     
 
Atès l’escrit de data 7 de gener de 2016 (Registre General núm. E2016000409/18-01-
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2016), presentat conjuntament pel Sr. **** i pel Sr. ****, en representació de GRUES 
GARROTXA, SLU,  en el que demanen que s’autoritzi la transmissió de la llicència 
municipal de taxi, núm. 13 de la que és titular el Sr. ****, per acord de la Junta de 
Govern de data 8 de juny 2011, a favor de GRUES GARROTXA, SLU, que reuneix les 
condicions necessàries per ser titular d’una llicència municipal de taxi i a la que hi 
destinarà el vehicle que actualment es troba adscrit a aquesta llicència: turisme marca 
RENAULT, model GRAN SPACE, matricula 2055-HFF. 
 
Considerant que la mercantil GRUES GARROTXA, SLU reuneix les condicions 
necessàries per ser titular d’una llicència municipal de taxi. 
 
Considerant que l’article 10 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi estableix que les 
llicències per a prestar els serveis urbans de taxi es poden transmetre amb 
l’autorització prèvia de l’ens que les ha concedides, el qual només en pot denegar la 
transmissió si l’adquirent no compleix les condicions necessàries per a l’atorgament 
inicial de la llicència. 
 
Considerant que el Reglament regulador del servei municipal del taxi d’Olot, aprovat 
pel ple de l’Ajuntament, en sessió de data 26 de gener de 2006, en el seu article 20, 
assenyala que les llicències per a la prestació dels serveis urbans de taxi són 
transmissibles prèvia autorització de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Vist l'expedient administratiu VTX22016000002 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat  de Serveis urbans, 
Espai públic i infraestructures i obra pública, Mobilitat i ocupació de la via 
pública, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Autoritzar la transmissió de la llicència municipal de taxi núm. 13 de la que era 
titular el Sr. ****, a favor de la mercantil GRUES GARROTXA, SLU (B17912007). 
 
Segon.- Aquesta transmissió tindrà efectes a partir del dia 22 de gener de 2016.  
 
Tercer.- Requerir a l’administrador de la mercantil GRUES GARROTXA, SLU perquè 
en el termini de trenta dies procedeixi al pagament de la quantitat de SIS-CENTS 
SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS (661,45.- €), que 
corresponen a la taxa prevista a l’Ordenança fiscal, núm. 3.6, sobre llicències de taxis, 
pels casos de transmissió. 
 
Quart.-  Requerir a l’administrador de la mercantil GRUES GARROTXA, SLU perquè 
en el termini de deu dies naturals, a comptar de la data establerta en l’acord segon, 
comenci a prestar el servei amb el vehicle que s’apliqui a aquesta llicència municipal 
de taxi, tal i com s’estableix a l’article 15 del Reglament regulador del servei municipal 
del taxi d’Olot. 
 
Cinquè.-  Autoritzar a la mercantil GRUES GARROTXA, SLU a destinar al servei de 
taxi, el vehicle turisme, marca RENAULT, model GRAN SPACE, matricula 2055-HFF, 
amb l’obligació de pintar a les portes l’escut de la ciutat i el número 13, que és el que li 
correspon segons la llicència municipal concedida, així com observar la resta de 
disposicions contingudes al  Reglament regulador del servei municipal del taxi d’Olot. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
22.1. - DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS EL DIA 12 DE GENER DE 2016 

RELATIUS A L'ÀREA DE MEDI AMBIENT 
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Núm. de referència : X2016000732     
 
En relació a l’expedient AG012016000003, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció del següent acord: 
 
Únic.- Donar compte dels decrets dictats el dia 12 de gener de 2016 relatius a l’Àrea 
de Medi Ambient que es relacionen a continuació:  
 
Tràmit Nom / 

comercial 
Concepte Adreça Decret 

 
Baixa  Outlet Demiin Venda de 

bijuteria 
C/Sastres 12 12/01/2016 

Baixa Bar el Passeig Bar Pg. Barcelona 1 12/01/2016 

Canvi de raó 
social 

**** Passa de 
persona física a 
SL 

Pl. Clarà 12 12/01/2016 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

23.1. - APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 
QUE REGIRAN PER A L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT 

NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DE LES OBRES DE RESTAURACIÓ DE LA 
COBERTA I FAÇANA DE LA CAPELLA DE SANT FRANCESC. VOLCÀ 

MONTASACOPA D'OLOT; I CONVOCATÒRIA LICITACIÓ 
 
Núm. de referència : X2016000949  
 
En data 20 de febrer de 2014 es va signar un conveni entre l’Ajuntament d’Olot i el 
Bisbat de Girona per a la cessió en ús de la capella de Sant Francesc d’Assís al Volcà 
Montsacopa.  
 
Per tal de millorar l’estat de l’edificació que conté la capella es fa necessari la 
substitució de la  coberta i la rehabilitació de la façana. Els Serveis Tècnics Municipals 
van redactar una memòria valorada que contempla les obres  de restauració; la qual 
va ser aprovada per la Junta de Govern Local del dia 3 de març de 2015.    

 
Atès que és d’interès d’aquest Ajuntament procedir a l’execució de les obres de 
restauració i vist l’expedient administratiu núm. CCS12016000001 i antecedents 
corresponents, la regidora delegada de Participació, Transparència i Govern 
obert, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords, prèvia 
declaració d’urgència: 
 
Primer.- Contractar, mitjançant procediment negociat sense publicitat, les obres de 
restauració de la coberta i façana de la capella de Sant Francesc al Volcà Montsacopa 
d’Olot. 
 
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regiran 
l’esmentada contractació.   
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Tercer.- Convidar a un mínim de tres empreses per tal d’efectuar les consultes i 
negociar les condicions del contracte  tal com s’estableix en el plec.   
 
Quart.- L’import de la  contractació  es pagarà amb càrrec a la partida:  
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200  Despeses 16141  1532 61904 64461.73 ACTUACIONS VOLCA MONTSACOPA 000 000 000 000 000 000 

 
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 tres quarts de nou del matí, i per constància del que s’hi 
ha tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura. 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE 

LA VICESECRETÀRIA 

 


