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ACTA NÚM. 7 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

25 DE FEBRER DE 2016 
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 25 de febrer 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 i 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 Guix Feixas, Estanis Vayreda i 
Puigvert, Jordi Alcalde i Gurt, Núria Fité i Grabalosa, Maria del Mar Roca i 
Reixach.  
Excusen la seva assistència els Srs. Josep Berga i Vayreda, Josep Gelis i Guix. 
 
També hi assisteixen com a regidores delegades expressament convidades per tal de 
presentar els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part 
resolutiva ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la 
votació, i segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, les 
Sres. Montserrat Torras Surroca, Mercè Traveria Costa. 
 
També hi assiteixen, com a regidors de l’oposició, els Srs. Josep Quintana Caralt,  
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 Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera. 
 
Hi assisteix el Gerent, Sr. Jordi Güell i Güell. 
 

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

2. - DESPATX OFICIAL 
 
El Sr. Alcalde comenta les reunions de treball i actes als quals ha assistit  des de la 
celebració de la darrera Junta, celebrada el dia 18 de febrer: 
 
- el dia 19 de febrer, es va desplaçar a Girona per entrevistar-se amb el M.Hble. Sr. 
CARLES PUIGDEMONT, President de la Generalitat que es trobava de visita al 
territori. I seguidament, a Olot, va rebre la visita institucional del President de la 
Diputació, Sr. PERE VILA, que es trobava a la ciutat per trobar-se amb els diferents 
alcaldes de la comarca.  
I  a continuació, va anar a donar la benvinguda als joves que es trobaven a l’espai 
Ideal, per debatre els pressupostos participatius.  
 
- el dia 20 de febrer es va entrevistar amb el Sr. GERARD FIGUERAS, nou Secretari 
General de l’Esport, que va venir per assistir a la Gala de Horseball 2016 que se 
celebrava en un restaurant de la ciutat. I a continuació va ser present a l’esmentada 
Gala de Horseball.   
 
- el dia 21 de febrer va assistir al Concurs de poesia breu, que va tenir lloc a l’Esplai “la 
Caixa”.  
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- el dia 22 de febrer va assistir a la reunió del Consell de Direcció del Servei Català de 
la Salut que va tenir lloc a Barcelona.  
 
- i finalment, el dia 23 de febrer va anar a firmar un conveni de col·laboració per a la 
utilització de l’espai Ideal amb la Fundació Catalunya La Pedrera a Barcelona.  
 

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. - ACCEPTACIÓ CONVENI DE SUBVENCIÓ EXCLOSA DE CONCURRÈNCIA 
PUBLICA SISMÒGRAF 2016 

 
Núm. de referència : X2015023418     
 
Vist que l’ajuntament d’Olot és l’entitat organitzadora del Festival de Dansa Sismògraf 
2016. 
 
Vist que el Departament de Cultura de la Generalitat està duent a terme una intensa 
tasca d’harmonització i coordinació dels principals mercats de les arts escèniques i de 
la música a Catalunya, conscient del seu paper estratègic com a espais de trobada i 
d’intercanvi, com a plataformes idònies per presentar noves propostes i fomentar els 
contactes professionals. 
 
Vist que SISMÒGRAF és un festival de dansa que té lloca a Olot al voltant del Dia 
Internacional de la Dansa i que vol treballar per mostrar el que està passant en 
aquests moments en l’àmbit del moviment, acompanyant als creadors més emergents i 
també recolzant els consolidats, al mateix temps que convida projectes internacionals 
per mostrar el pols de la dansa d’arreu. 
 
Vist que el suport del Departament de Cultura a aquests mercats estratègics va de la 
mà de la col·laboració amb els Ajuntaments de les ciutats implicades, així com de la 
complicitat amb els sectors professionals respectius. Aquesta col·laboració és 
indispensable per optimitzar al màxim els recursos disponibles i augmentar l’efectivitat 
dels mercats. 
 
Vist l’expedient núm: SCU12015000003 i antecedents corresponents, el regidor 
delegat  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
acords: 
 
1.- Aprovar el conveni per tal d’establir els termes de la col·laboració entre l’Institut 
Català de les Empreses Culturals (ICEC) i l’Ajuntament d’Olot.Acceptar la subvenció 
atorgada per GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA , amb 
destinació a SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ EXCLOSA DE CONCURRÈNCIA 
PÚBLICA -SISMÒGRAF 2016-, per un import de 150000 euros. 
 
2.- Facultar l’Alcalde d’Olot per signar aquest conveni 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
5.1. - DENEGAR L'AMPLIACIÓ DE LA PARADA DEL MERCAT SETMANAL NÚM. 
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MS0015, DESTINADA A LA VENDA DE TELA DE CONFECCIÓ. 
 
Núm. de referència : X2016003757     
 
Vista la instància de data 7 de desembre de 2015 (Registre de l’Ajuntament d’Olot, 
núm. E2015012227), presentada pel Sr. **** , en la que demana que s’autoritzi 
l’ampliació de la parada núm. MS0015 del mercat setmanal del dilluns, destinada a la 
venda de tela de confecció, de 8 metres, de la que n’és adjudicatari, per arribar als 12 
metres d’espai de venda. 
 
Considerant que, en aquests moments, la manca d’espai no permet atendre la petició 
d’ampliació del lloc de venda.  
 
De conformitat amb el Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en 
mercat de marxants; el Reglament del mercat municipal de venda no sedentària; i en 
compliment de l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal, adoptat en sessió de data 
8 de febrer de 2016, desfavorable a l’ampliació de la parada. 
 
Vist l'expedient administratiu IM022016000013 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de Promoció de la 
Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent 
acord: 
 
ÚNIC: DENEGAR al Sr. **** (NIF ****) l’autorització per ampliar en quatre metres més 
la parada del mercat setmanal núm. MS0015, destinada a la venda de tela de 
confecció, que es mantindrà en els vuit (8) metres actuals, atès que no es disposa 
d’espai per atendre aquesta demanda d’ampliació. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
5.2. - APROVAR CANVI DE NOM DEL PRODUCTE DE LA PARADA DEL MERCAT 

SETMANAL NÚM. MS0015, PER DESTINAR-LA A LA VENDA DE CONFECCIÓ: 
ROBA D’HOME I DE DONA. 

 
Núm. de referència : X2016003840     
 
Vista la instància de data 21 de desembre de 2015 (Registre general de l’Ajuntament 
número E2015012749), presentada pel Sr. ****, adjudicatari de la parada del mercat 
setmanal núm. MS0015, de 8 metres, destinada a la venda de tela per la confecció, en 
la que demana autorització per poder canviar la venda de tela per a la confecció per la 
venda de roba d’home i de dona. 
 
Considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal, adoptat en sessió de data 8 
de febrer de 2016, favorable al canvi de producte de venda d’aquesta parada, atès que 
la seva autorització per a la venda de tela per a la confecció forma part de l’epígraf 
genèric de venda de confecció, on també s’inclou la venda de roba d’home i de dona.  
 
De conformitat amb el Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en 
mercat de marxants; el Reglament del mercat municipal de venda no sedentària; i vist 
l'expedient administratiu IM022016000014 i antecedents corresponents, que serveixen 
de motivació a la present proposta, el regidor delegat de Promoció de la Ciutat, 
Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord: 
 
Únic.- AUTORITZAR al Sr. **** (NIF ****), adjudicatari de la parada del mercat 
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setmanal núm. MS0015, de 8 metres, per destinar-la a la venda de confecció: roba 
d’home i dona, en substitució de la venda de tela per a la confecció. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
5.3. - DENEGAR L’AMPLIACIÓ DE LA PARADA DEL MERCAT SETMANAL NÚM. 

MS0066, DESTINADA A LA VENDA DE ROBA DE DONA. 
 
Núm. de referència : X2016003850     
 
Vista la instància de data 7 de desembre de 2015 (Registre de l’IMPO, núm. 
501/2015), presentada pel Sr. **** , en la que demana que s’autoritzi l’ampliació de la 
parada núm. MS0066 del mercat setmanal del dilluns, destinada a la venda de roba de 
dona, de 6 metres, de la que n’és adjudicatari, per arribar als 8 metres d’espai de 
venda. 
 
Considerant que, en aquests moments, la manca d’espai no permet atendre la petició 
d’ampliació del lloc de venda.  
 
De conformitat amb el Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en 
mercat de marxants; el Reglament del mercat municipal de venda no sedentària; i en 
compliment de l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal, adoptat en sessió de data 
8 de febrer de 2016, desfavorable a l’ampliació de la parada. 
 
Vist l'expedient administratiu IM022016000015 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de Promoció de la 
Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent 
acord: 
 
ÚNIC: DENEGAR al Sr. ****  (NIF ****), l’autorització per ampliar en dos metres més la 
parada del mercat setmanal núm. MS0066, destinada a la venda de roba de dona, que 
es mantindrà en els sis (6) metres actuals, atès que no es disposa d’espai per atendre 
aquesta demanda d’ampliació. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.4. - APROVAR AMPLIAR ELS PRODUCTES DE VENDA AUTORITZATS DE LA 
PARADA DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0068, PER DESTINAR-LA A LA 
VENDA CONJUNTA DE COMPLEMENTS I EQUIPAMENT DE LA PERSONA I 

VENDA DE ROBA. 
 
Núm. de referència : X2016003857     
 
Vista la instància de data 7 de desembre de 2015 (Registre general de l’Ajuntament 
número E2015012247), presentada per la Sra. ****, adjudicatària de la parada del 
mercat setmanal núm. MS0068, de 6 metres, destinada a la venda de complements i 
equipament de la persona (joieria, rellotgeria i bijuteria), en la que demana autorització 
per poder complementar els productes que ofereix en la seva parada amb la venda 
d’articles de roba. 
 
Considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal, adoptat en sessió de data 8 
de febrer de 2016, favorable a l’ampliació del producte de venda d’aquesta parada 
amb articles de roba conjuntament amb la venda de complements i equipament de la 
persona (joieria, rellotgeria i bijuteria), fins a un màxim del 50% del producte total de la 
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parada, en atenció a la qualitat dels articles que es proposen, la qual cosa revertirà en 
la qualitat del mercat setmanal. 
 
De conformitat amb el Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en 
mercat de marxants; el Reglament del mercat municipal de venda no sedentària; i vist 
l'expedient administratiu IM022016000016  i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de Promoció de la 
Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent 
acord: 
 
Únic.- AUTORITZAR a la Sra. **** (NIF ****), adjudicatària de la parada del mercat 
setmanal núm. MS0068, de 6 metres, destinada a la venda de complements i 
equipament de la persona (joieria, rellotgeria i bijuteria), per ampliar els productes 
autoritzats de venda amb articles de roba, fins a un màxim del 50% del producte total 
de la parada, atès que aportarà un valor qualitatiu al mercat setmanal. 
 
S’aprova per unanimitat. 

 
5.5. - APROVAR AMPLIAR ELS PRODUCTES DE VENDA AUTORITZATS DE LA 

PARADA DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0147, PER DESTINAR-LA A LA 
VENDA CONJUNTA DE FRUITA I VERDURA ECOLÒGICA I VENDA DE 

CONSERVES DE CONILL I ÀNEC. 
 
Núm. de referència : X2016003862  
 
Vista la instància de data 29 de desembre de 2015 (Registre general de l’IMPO 
número 521/2015), presentada per la Sra. **** , adjudicatària de la parada del mercat 
setmanal núm. MS0147, de 4 metres, destinada a la venda de fruita i verdura 
ecològica, en la que demana autorització per poder complementar els productes que 
ofereix en la seva parada amb la venda de conserves de conill i ànec criats a la seva 
finca. 
 
Considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal, adoptat en sessió de data 8 
de febrer de 2016, favorable a l’ampliació del producte de venda d’aquesta parada 
amb la venda de conserves de conill i ànec criats a la seva finca conjuntament amb la 
venda de fruita i verdura ecològica, atès que es tracta d’un producte de producció 
pròpia que es produeix en la seva mateix finca i que no es troba en el mercat 
setmanal. 
 
De conformitat amb el Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en 
mercat de marxants; el Reglament del mercat municipal de venda no sedentària; i vist 
l'expedient administratiu IM022016000014 i antecedents corresponents, que serveixen 
de motivació a la present proposta, el regidor delegat de Promoció de la Ciutat, 
Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- AUTORITZAR A la Sra. ****  (NIF **** ), adjudicatària de la parada del mercat 
setmanal núm. MS0147, de 4 metres, destinada a la venda de fruita i verdura 
ecològica, per ampliar els productes autoritzats de venda amb conserves de conill i 
ànec criats a la seva finca, atès que és un producte de producció pròpia que no es 
troba en el mercat setmanal. 
 
Segon.- Aquesta autorització està condicionada a la presentació de la documentació 
acreditativa de disposar dels preceptius registres sanitaris de les conserves de conill i 
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d’ànec. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
5.6. - DENEGAR L’AMPLIACIÓ DE LA PARADA DEL MERCAT SETMANAL NÚM. 

MS0060, DESTINADA A LA VENDA DE GÈNERE DE PUNT. 
 
Núm. de referència : X2016003922     
 
Vista la instància de data 14 de desembre de 2015 (Registre general de l’Ajuntament, 
núm. E2015012488), presentada pel Sr. **** , en la que demana que s’autoritzi 
l’ampliació de la parada núm. MS0060 del mercat setmanal del dilluns, destinada a la 
venda de gènere de punt, de 11 metres, de la que n’és adjudicatari, per arribar als 13 
metres d’espai de venda. 
 
Considerant que, en aquests moments, la manca d’espai no permet atendre la petició 
d’ampliació del lloc de venda.  
 
De conformitat amb el Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en 
mercat de marxants; el Reglament del mercat municipal de venda no sedentària; i en 
compliment de l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal, adoptat en sessió de data 
8 de febrer de 2016, desfavorable a l’ampliació de la parada. 
 
Vist l'expedient administratiu IM022016000018 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de Promoció de la 
Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent 
acord: 
 
ÚNIC: DENEGAR al Sr. ****  (NIF ****)  l’autorització per ampliar en dos metres més la 
parada del mercat setmanal núm. MS0060, destinada a la venda de gènere de punt, 
que es mantindrà es mantindrà en els onze (11) metres actuals, atès que no es 
disposa d’espai per atendre aquesta demanda d’ampliació. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.1. - TREBALLS DE MILLORA ENLLUMENAT PÚBLIC I D'ALTRES PER A LA 
BRIGADA MUNICIPAL 

 
Núm. de referència : X2016003887     
 
Atès l’informe del director tècnic de la Brigada Municipal Ref. 2016-02 pel que als 
treballs de millora energètica de l’enllumenat públic realitzats per l’empresa “Electric 
Jomi,SL” com actuació puntual atès que la Brigada Municipal no podia assumir la 
realització d’aquests treballs.  
 
I vist l’expedient administratiu núm.CC012016000104 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 ELECTRIC JOMI SL (B1728026-4)  els treballs de 
millora energètica de l’ enllumenat públic  d’acord amb el seu pressupost núm. 30765 i 
factura núm. 35000022 que figuren com annex a l’expedient.  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: TRES MIL QUATRE-CENTS 
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EUROS (3.400€) + IVA: SET-CENTS CATORZE EUROS (714 €).  Es pagarà amb 
càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16142  1511 221990 4114 MATERIAL TECNIC BRIGADA I SERVEIS 

AUXILIARS 
000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.2. - APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 
QUE HAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, 
DE L'ARRENDAMENT D'UNA NAU INDUSTRIAL PER PART DE L'AJUNTAMENT 
D'OLOT AMB DESTÍ A MAGATZEM DE LES ENTITATS CULTURALS D'OLOT; I 

CONVOCATÒRIA LICITACIÓ 
 
Núm. de referència : X2016003952     

 
Vist l’expedient núm.  CCS12016000004 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.- Iniciar l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert, de 
l’arrendament d’una nau industrial per part de l’Ajuntament d’Olot amb destí a 
magatzem de les entitats culturals d’Olot.  
 
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regiran 
l’esmentada licitació.  
 
Tercer.- Convocar la licitació i publicar-ne un anunci al BOP i al perfil del contractant.  
 
Quart.- Aprovar les despeses de publicació de l’anunci de licitació al BOP que es 
pagarà amb càrrec a la partida:  
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 16130  920  226030 25 EDICTES DIARIS OFICIALS 130 001 999 099 999 999 
 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.3. - APROVACIÓ ACTES NÚM. 1, 2 i 3 DE PREUS CONTRADICTORIS DE LES 
OBRES D'EXECUCIÓ DE LA MODIFICACIÓ I MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ 
ELÈCTRICA I DE LA XARXA DE TELECOMUNICACIONS DE L'EDIFICI DE LA 

POLICIA MUNICIPAL 
 
Núm. de referència : X2015018037     
 
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 17 de setembre de 2015 va 
adjudicar a l’empresa “Electric Jomi,SL” els treballs d’execució de la modificació i 
millora de la instal·lació elèctrica i de la xarxa de telecomunicacions de la Policia 
Municipal. 
Atès que  s’han  hagut d’incorporar nous materials motivats per canvis no substancials 
en l’execució de les obres previstes en el projecte, els quals  la milloren i 
complementen.  
  
I vist  l’expedient núm. CC012015000292  i antecedents corresponent, la regidora 
delegada  de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la Junta de 
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Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
Aprovar les actes  de data 21 de gener de 2016 de preus contradictoris de les obres 
d’execució de la modificació i millora de la instal·lació elèctrica i de la xarxa de 
telecomunicacions de l’edifici de la Policia Municipal, segons: 
 
1.- Acta preu contradictori núm. 1:  
 -Subministrament i col·locació interruptor diferencial ..............................283,04 € (IVA 
inclòs) 
 
2.- Acta preu contradictori núm. 2: 
-Muntatge i  connexionat del cablejat de la xarxa informàtica al rack........847,27 €(IVA 
inclòs) 
 
3.- Acta preu contradictori núm. 3:  
-Muntatge i connexionat de 3 panells complerts  24 ports CAT 6 UTP......371,21 €(IVA 
inclòs) 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.4. - ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE 
PUBLICITAT I PER TRÀMIT D'URGÈNCIA, EL SUBMINISTRAMENT I 

INSTAL·LACIÓ DE SUPORTS MULTIFUNCIONALS PER A LA PLAÇA MAJOR 
D'OLOT. 

 
Núm. de referència : X2015028426     
 
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 23 de desembre de 2015 va 
aprovar l’expedient de contractació per adjudicar, mitjançant procediment negociat 
sense publicitat, el subministrament i instal·lació de suports multifuncionals a la Plaça 
Major d’Olot.  
L’Ajuntament d’Olot va convidar a participar a la licitació diverses empreses: 
serralleria, fabricació de columnes d’enllumenat, torres elèctriques, instal·ladors ; 
enllumenat, i magatzems. 
 
En data 4 de febrer de 2016, termini atorgat per a la presentació de pliques, es van 
presentar a la licitació les empreses: “ Construccions Metàl·liques Olot,SLU”; “Electric 
Jomi,SL”; “Industrias de Iluminación Roura,SA” i “Etra Bonal,SA”. 
 
Es procedeix a l’obertura del sobre núm. 1 i totes les empreses presenten la 
documentació requerida en la clàusula 14.1. 
 
Atès l’informe tècnic de valoració del sobre núm. 2 (oferta tècnica) s’obté el següent 
resultat: 
 
“ Resum de la valoració tècnica. Fins 38 punts 

 
Criteri Metal.liques Olot Jomi Roura Etra-Bonal 

1 (sobre 14) 7 6 9 4 
2 (sobre 10) 5 6 7 6 
3 (sobre 6) 0 3 4 0 
4 (sobre 4) 3 3,2 4 3,6 
5 (sobre 4) 1,7 1,9 4 3 



 
 
 

 9 

Total 16,7 20,1 28 16,6 
 

Atès l’informe tècnic de valoració de l’oferta econòmica i valoració final del 
procediment s’obté la següent puntuació: 
 

“Valoració oferta econòmica 
 
Valoració oferta econòmica Oferta econòmica Puntuació oferta econòmica 
Metàl·liques Olot 119.962,06 € 54,24 
Jomi 117.380,89 € 55,43 
Roura 106.886,15 € 60,87 
Etra-Bonal 104.943,30 € 62,00 
Oferta econòmica mínima 104.943,30 €  

 
Valoració final del procediment 

 
 Puntuació 

oferta tècnica 
Puntuació oferta 

econòmica 
Puntuació total 

procediment 
Metàl·liques Olot 16,7 54,24 70,94 
Jomi 20,1 55,43 75,53 
Roura 28 60,87 88,87 
Etra-Bonal 16,6 62,00 78,6 
 
Conclusió 
A la vista de les puntuacions de l’oferta tècnica, econòmica i final del procediment, es 
proposa la contractació de les obres a l’ferta més ben valorada en el conjunt del 
procediment, que és la de Industrias de Iluminacion Roura “ 
 

I vist  l’expedient CCS12015000024 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.- Adjudicar a l’empresa “INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA,SA”  el 
subministrament i instal·lació de suports multifuncionals per a la Plaça Major d’Olot; 
per un import de VUITANTA-VUIT MIL TRES-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB 
SEIXANTA-SIS CÈNTIMS (88.335,66 €) + IVA: DIVUIT MIL CINC-CENTS 
CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS (18.550,49 €) . 
  
Segon.- Aquest contracte es regirà pels plecs de clàusules administratives particulars i 
tècniques aprovats per la Junta de Govern Local del dia 23 de desembre de 2015. 
 
Tercer.- L’import del contractes pagarà amb càrrec  a la partida: 
  
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 16000274 Despeses 16141  165  61941 40000 R15 CANVI IL.LUMINACIO PL.MAJOR (IFS)000 000 000 000 000 000 
200300 16000273 Despeses 16141  165  61913 66886.15 R15 REMODELACIO CABLEJAT PL.MAJOR 

(IFS) 
000 000 000 000 000 000 

200200 16000273 Despeses 16141  165  61913 -13075.91 R15 REMODELACIO CABLEJAT PL.MAJOR 
(IFS) 

000 000 000 000 000 000 

 
 

Quart.- El termini d’execució del contracte és de divuit (18) setmanes a comptar des 
de la data de notificació de l’acord d’adjudicació.  
El termini de garantia és de quinze (15) anys pels màstils i vuit (8) anys pels aparells 
d’il·luminació.  
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Cinquè.- Els treballs de direcció per a l’execució del contracte aniran a càrrec de: 
a) -“Eduard Callís  Feixas” i “Guillem Moliner  i Milhau” la direcció del procés 
d’instrualització del fanal, i la direcció de l’obra civil de rases i reposició paviments de 
les canalitzacions d’enllumenat.  
b) -“Land Urbanisme i Projectes SLP”  la direcció d’obra de la validació estructural dels 
fanals, fonaments i del cablejat . 
c) -“Serveis d’Enginyeria  Sobirana Parés”: la direcció d’obra de la instal·lació elèctrica 
i d’enllumenat públic exterior.  
 
Sisè.- L’empresa “ Industrias de Iluminación Roura, SA, ha presentat la documentació 
requerida en la clàusula 14.1 del plec de clàusules administratives, així com ha 
dipositat la garantia definitiva per import de QUATRE MIL QUATRE-CENTS SETZE 
EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS (4416,78 €) ; d’acord amb el que s’estableix 
en la clàusula 13 del plec de clàusules administratives.  
 
Setè.-  Acceptar les millores tècniques proposades per l’empresa consistents en: 
- La utilització de models de projectors de leds de la marca Riura, amb les potències i 
enfocaments que es justifiquen en el model de càlcul Dialux de la plica. 
- Segellat amb premsaestopes d’acer inxodable IP65 dels punts d’entrada del cablejat 
als màstils. 
- Tractament antioxidant addicional dels 65 cm de la part baixa dels màstils. 
- Lliurament de 6 proteccions sobretensions i drivers de recanvi. 
 
Vuitè.- Requerir l’empresa “Industrias de Iluminación Roura, SA” per tal que en el 
termini de quinze (15) dies hàbils següents a comptar des de la data de notificació de 
l’acord d’adjudicació definitiva procedeixi a formalitzar el contracte; d’acord amb la 
clàusula 18 del plec administratiu.   
 
Novè.- Facultar el Sr Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació signi 
el corresponent contracte.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.5. - MODIFICACIÓ CONTRACTE SERVEI DE MANTENIMENT DELS 
ASCENSORS DELS EDIFICIS MUNICIPALS 

 
Núm. de referència : X2016004111     
 
La Junta de Govern Local de data 27 de març de 2014 va acordar adjudicar a 
l’empresa “Ascensors Serra,SA” el servei de manteniment dels ascensors instal·lats 
als edificis municipals.  
 
Atesa la clàusula  35 del plec de clàusules administratives que regeix aquest contracte; 
aquest es pot modificar sempre que no representin un increment o disminució del preu 
del contracte de més d’un 35% del preu d’adjudicació.  
Atès que es vol incloure en el contracte el servei de manteniment de l’ascensor 
instal·lat a l’edifici de la Fundació d’Estudis Superiors al carrer Fontanella, núm. 3; així 
com la plataforma elevadora del Museu dels Sants. 
 
Atès l’informe de l’Enginyer Tècnic Industrial d’aquest Ajuntament de data 13 de febrer 
de 2016 i la proposta de contracte de l’empresa “Ascensors Serra,SA” 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CC012016000107 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert,  proposa a la 
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Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-  Modificar el contracte adjudicat a l’empresa “ASCENSORS SERRA,SA” per 
la Junta de Govern Local de data 27 de març de 2014 per al servei de manteniment 
dels ascensors instal·lats als edificis municipals que es relacionaven en el plec de 
clàusules que regeixen el contracte; en el sentit d’ampliar el contracte, amb efectes 
del dia 1 de gener de 2016,  i amb total submissió al plec de clàusules administratives 
i tècniques aprovades per la Junta de Govern Local del dia  24/10/2013  que regeix el 
contracte; segons: 

- manteniment de l’ascensor instal·lat a l’edifici de la Fundació d’Estudis 
Superiors ubicat al carrer Fotanella núm. 3 , RAE -02688 per un import 
mensual de CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS (51,29 €) + 
IVA: DEU EUROS AM SETANTA-SET CÈNTIMS (10,77 €). 

- manteniment de la plataforma elevadora instal·lada al Museu dels Sants ubicat 
al carrer Joaquim Vayreda, núm. 9; RAE- 5190 per un import mensual de 
SETZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS (16,67 €) + IVA: TRES 
EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (3,50 €). 

 
Segon.- L’import  de la despesa  per a 2016  es de NOU-CENTS VUITANTA-SIS 
EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS  (986,76 €); i se satisfarà per trimestres 
vençuts  contra la presentació de la factura corresponent  amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16500  323  212001 744.72 MANTENIMENT EDIFICIS ENSENYAMENT000 000 000 000 000 000 
200220  Despeses 16400  3331 212001 242.04 MANTENIMENT EDIFICIS CULTURALS000 000 000 000 000 000 

  
Tercer.- Aclarir que, en el contracte i en l’oferta econòmica,  la  denominació del RAE 
13437 del Museu del Sants correspon  a l’ascensor i no a la plataforma. 
 
Quart.- Facultar el Sr.Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació signi 
el corresponent contracte.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.6. - ADHESIÓ DE L'AJUNTAMENT D'OLOT A L'ACORD MARC DE 
SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL DESTINAT ALS ENS LOCLAS DE 

CATALUNYA, ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT 
LOCAL  L'EMPRESA "ENDESA ENERGIA, SAU" 

 
Núm. de referència : X2016004132     
 
ANTECEDENTS 

Primer- En sessió del 29 d’abril de 2014, la Comissió Executiva del Consorci Català 
pel Desenvolupament Local va aprovar els plecs de clàusules administratives 
particulars i de prescripcions tècniques de l’Acord marc del subministrament de gas 
natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2014.03) que resten 
integrats en l’expedient d’aquest contracte derivat com a documents contractuals.  

Segon.- Amb data 29 de setembre de 2014, el Consorci Català pel Desenvolupament 
Local va procedir a formalitzar amb l’empresa Gas Natural Servicios SDG i amb 
l’empresa Endesa Energia els pertinents contractes de l’Acord Marc.  
 
Tercer.- El 18 de novembre de 2014, la Comissió Executiva del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local va adjudicar el subministrament de gas natural,  destinat a les 
entitats locals de Catalunya (Exp. 2014.03-D01), Contracte derivat de l’Acord marc, a 
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l’empresa Endesa Energia SAU. Aquest contracte té una durada inicial de 12 mesos, a 
partir de l’1 de gener del 2015, o de la data en que es formalitzin els contractes amb 
l’empresa adjudicatària, amb la següent relació de preus unitaris que es detallen: 
 
Sublots                                                                Preu tarifa 

Sublot 1 (3.1) Preu terme variable (EUR/MWh)    56,856 
Sublot 2 (3.2) Preu terme variable (EUR/MWh)    49,982 
Sublot 3 (3.3) Preu terme variable (EUR/MWh)    45,812 
Sublot 4 (3.4) Preu terme variable (EUR/MWh)    42,707  
Sublot 5 (2.2) Preu terme variable (EUR/MWh)    38,445   
 
Quart. Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la 
clàusula 21 del Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat 
2014.03-D01. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat de 
l'Acord marc del subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya, a licitar mitjançant subhasta electrònica, aprovat per la Comissió Executiva 
del Consorci en data 30 de setembre de 2014. (Exp. 2014.03-D01) 
 
Segon.- Clàusula setena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc 
del subministrament de gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya en 
quan als períodes de pròrroga de la durada del contracte. 
 
Tercer.- Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula 
l’Acord marc del subministrament de gas natural amb destinació als ens locals de 
Catalunya (Exp. 2014.03) en quan a l’adjudicació i formalització dels contractes 
derivats de l’Acord marc. 
 
Quart.- Article 156 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic  (TRLCSP) pel que fa a 
la formalització dels contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del 
contracte dels corresponents documents contractuals. 
 
Cinquè.- Article 23.2 del TRLCSP sobre les pròrrogues previstes en la durada dels 
contractes. 
 
Sisè.- Article 53.1 del decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents 
en matèria de règim local que regulen el funcionament i competències de l’Ajuntament. 
 
 
Per tot això, i vist l’expedient  núm. CC012016000109 i d’acord als els antecedents 
abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats anteriorment, la regidora-
delegada de Transparència  Participació i Govern Obert, proposa a la Junta de 
Govern Local d’adopció dels següents acords: 
 
ACORDA 
 
Primer.- Que el municipi d’Olot s’adhereix a l’Acord marc de subministrament de gas 
natural destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2014/03-D01), per un termini 
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de dotze mesos, des de l'1 d’abril de 2016, amb les següents condicions econòmiques: 
 
Sublots                                                                Preu tarifa 
Sublot 1 (3.1) Preu terme variable (EUR/MWh)    56,856 
Sublot 2 (3.2) Preu terme variable (EUR/MWh)    49,982 
Sublot 3 (3.3) Preu terme variable (EUR/MWh)    45,812 
Sublot 4 (3.4) Preu terme variable (EUR/MWh)    42,707  
Sublot 5 (2.2) Preu terme variable (EUR/MWh)    38,445   
 
Segon.- El contracte es podrà prorrogar per dos períodes més de dotze mesos 
addicionals com a màxim, essent el seu límit, vigència inicial i pròrrogues, de tres 
anys. De conformitat amb l’article 23.2 del TRLCSP, les eventuals pròrrogues seran 
potestatives per a l’òrgan de contractació i l’empresa adjudicatària. 
 
Tercer.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, al Consorci 
Català pel desenvolupament Local (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona). 
 
Quart.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària 
del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament de gas natural (Avinguda 
Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona). 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.7. - APROVACIÓ DESPESES DE SUBMINISTRAMENT GAS ALS EDIFICIS 
MUNICIPALS MESOS D'ABRIL A DESEMBRE DE 2016 

 
Núm. de referència : X2016004154   
   
En data 18 de novembre de 2014 la Comissió Executiva del Consorci Català pel 
desenvolupament Local va adjudicar, derivat de l’acord marc, el contracte de 
subministrament de gas natural destinat a les entitats locals de Catalunya  a l’empresa 
“ Endesa Energia SU” d’una durada inicial de 12 mesos a partir de l’1 de gener de 
2015. 
 
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 25 de febrer de 2016 va acordar 
adherir-se a l’Acord marc de subministrament de gas natural destinat a les entitats 
locals de Catalunya; amb efectes del dia 1 d’abril de 2016. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CC012016000110 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.- Aprovar, amb efectes del dia 1 d’abril de 2016, les despeses de 
subministrament de gas natural als edificis municipals, d’acord amb el contracte 
adjudicat per la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local a 
l’empresa “ENDESA ENERGIA SAU (A8194807-7). 
 
Segon.- L’import de la despesa prevista  des de l’1 d’abril al 31 de desembre de 2016 
és de. SETANTA-CINC MIL EUROS  (75.000 € ) (IVA inclòs).  Es pagarà amb càrrec 
a: 
 
-Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16150  920  221020 20000 SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS 

CORPORACIO 
000 000 000 000 000 000 
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200220  Despeses 16400  3331 221020 20000 SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS 
CULTURALS 

000 000 000 000 000 000 

200220  Despeses 16500  323  221020 25000 SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS 
ENSENYAMENT 

000 000 000 000 000 000 

200220  Despeses 16330  3421 221020 10000 SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS ESPORTS000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
6.8. - REVISIÓ DE PREUS DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA DE DEIXALLES I 

NETEJA VIÀRIA D'OLOT ANY 2016 
 
Núm. de referència : X2016004121     
 
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 29 d’agost de 2011 va adjudicar a 
l’empresa “UTE IGFA,SA-URBASER, SA” el servei de recollida de deixalles i neteja 
viària per un termini de 8 anys és a fir fins a 31 de desembre de 2019. 
 
L’Ajuntament Ple de data 19/03/2015 va acordar prorrogar el contracte esmentat per 
un termini de dos anys , tot fixant  la seva finalització en data  31 de desembre de 
2021. 
 
El plec de clàusules pel qual es regeix el contracte esmentat estableix que es revisarà 
anualment tot aplicant un 85% de l’IPC Català amb referència al mes d’agost que a 
data 31/08/2015 es fixa en -0,1 %. 
 
Atesa la sol·licitud presentada per l’empresa “UTE IGFA,SA-URBASER, SA” de data 
17 de febrer de 2016, Registre d’Entrada núm. E2016001657 de revisió de preus del 
contracte.  
 
Atès l’informe del SIGMA de data  18 de febrer de 2016. 
 
I vist l’expedient administratiu núm.  CC012016000108 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.- Procedir a la revisió de preus, amb efectes del dia 1 de gener de 2016,  del 
servei de recollida de deixalles i neteja viària adjudicat a l’empresa INSTAL.LACIONS 
GESTIO FORMACIO I ASSESSORAMENT SA -URBASER SA UTE-IGFA 
(U5511164-5);   d’acord amb l’informe del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública 
que figura com annex a l’expedient, segons:   
 

Servei Preu 2016 (BI) Import IVA 
Preu 2016 (IVA 

inclòs) 

Recollida domèstica  1.072.169,82 € 107.216.98 € 1.179.386,80 € 

Recollida domèstica envasos 
lleugers 

333.908,57 € 33.390,86 € 367.299,43 € 

Recollida d’activitats 
particulars 

165,19 €/tn 16,52 €/tn 181,71 €/tn 

Neteja viària 735.003,18€ 73.500.32 € 808.503,50 € 
Gestió de la planta de 
transferència 

143.450,66€ 14.345,07 € 157.795,73 € 

 
Segon.- Atès ja s’ha efectuat el pagament dels serveis corresponent al mes de gener 
de 2016; l’import de la despesa corresponent als mesos de febrer a desembre de 2016  
és  de: 
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Servei 
Preu 2015 (BI) 

Febrer-desembre 

Import IVA 
Febrer-

desembre 

Preu 2016 IVA 
inclòs 

Febrer-desembre 

Recollida domèstica  982.822,34 € 98.282,23 € 1.081.104,57 € 

Recollida domèstica 
envasos lleugers 

306.082,86 € - - 

Recollida d’activitats 
particulars 

227.136,25 € 22.713,63 € 249.849,88 € 

Neteja viària 673.752,92 € 67.375,29 € 741.128,21 € 

Gestió de la planta de 
transferència 

131.496,44 € 13.149,64 € 144.646,08 € 

 
Es  pagarà amb càrrec a la partida núm.  
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16700  1621 227001 1081104.57 RECOLLIDA I TRANSPORT RESIDUS 000 000 000 000 000 000 
200220  Despeses 16700  1621 227001 249849.88 RECOLLIDA I TRANSPORT RESIDUS 000 000 000 000 000 000 
200220  Despeses 16700  1621 227001 144646.08 RECOLLIDA I TRANSPORT RESIDUS 000 000 000 000 000 000 
200220  Despeses 16700  1621 227001 306082.86 RECOLLIDA I TRANSPORT RESIDUS 000 000 000 000 000 000 
200220  Despeses 16700  163  227000 741128.21 NETEJA VIARIA 000 000 000 000 000 000 
 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
6.9. - REVISIÓ PREU CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D'ÚS PRIVATIU DEL DOMINI 
PÚBLIC PER A L'EXPLOTACIÓ D'UN APARCAMENT SOTERRAT ALS CARRERS 

LORENZANA, CASTELLÀ LLOVERA I DE MARTÍ PARAROLS 
 
Núm. de referència : X2016004206    
  
 L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 26 de setembre de 2013 va ratificar 
l’acord adoptat per la Junta de Govern Local del dia 19 de setembre de 2013 
d’adjudicació a l’empresa “Gumin,SL” de la concessió administrativa d’ús privatiu de 
domini públic per a l’explotació d’un aparcament soterrat als carrers Lorenzana, 
Castellà Llovera i De Martí Pararols (Estació Autobusos). 
 
Atès que en data 12 de desembre de 2014 va entrar en funcionament l’aparca 
esmentat. 
Ateses les clàusules  4.1 i 4.2 pel que fa a la revisió dels cànons d’explotació i atès 
que l’IPC a 31/12/2015 es fixa en 0,0%  i vist  l’expedient administratiu núm. 
CC012016000114 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, els cànons de la concessió 
administrativa d’ús privatiu de domini públic per a l’explotació d’un aparcament soterrat 
als carrers Lorenzana, Castellà Llovera i  De Martí Pararols (Estació d’Autobusos), 
adjudicada a l’empresa “GUMIN SOCIEDAD LIMITADA “ (b17154600) així com 
actualitzar el llindar d’aplicació del cànon variable, segons: 
  
-cànon fix plaça de cotxe: 29,70 €/any aplicat a 124 places 
-cànon fix plaça de moto :  2,97 €/any  aplicat a 33 places 
-llindar del cànon variable: 118.800 €  
 
S’aprova per unanimitat. 
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6.10. - REVISIÓ PREUS CÀNON EXPLOTACIÓ APARCAMENT SUBTERRANI DE 
LA PLAÇA DE L'HOSPITAL 

 
Núm. de referència : X2016004242     
  
Atès el que s’estableix en el contracte de construcció i explotació d’un aparcament 
subterrani a la plaça de l’Hospital ; el qual fou adjudicat per l’Ajuntament Ple en data 
18 de març de 1999, per un termini de 50 anys.  
Pel que fa al pagament del cànon de l’aparcament subterrani, dels setze anys als vint 
anys, correspon un cànon anual per plaça de 36,06 €, en un total de 65 places  
 
Atès que l’any 2015 es van realitzar diverses obres d’integració de l’aparcament de la 
Plaça Mercat i de la plaça de l’Hospital, no es va procedir a la revisió del cànon 
d’explotació.  
 
Atès que segons l’informe  tècnic de data  20 de novembre de 2015  el número de 
places  de l’aparcament de la plaça de l’Hospital és de 59. 
 
Atès l’acord adoptat per l’Ajuntament Ple de data 17 de desembre d’unificació de les 
dues concessions (aparcament Plaça Mercat i aparcament plaça de l’Hospital) i les 
condicions reguladores que regeixen l’explotació dels dos aparcaments. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CC012016000115 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.- Requerir l’empresa GUMIN, SOCIEDAD LIMITADA (B1715460-0)  per tal que 
d’acord amb el contracte signat i els antecedents descrits, procedeixi a la liquidació del 
cànon anual  de l’aparcament subterrani de la plaça de l’Hospital; corresponent al 
termini des del 19 de març de 2015 al 18 de març de 2017, segons: 
 
-Any 2015 :  36,06 €/plaça/any x 59 places..............................2.127,54 € 
-Any 2016 :  36,06 €/plaça/any x 59 places..............................2.127,54 € 
 
Segon.-  L’import esmentat s’ingressarà a la Tresoreria d’aquest  Ajuntament en el 
termini màxim de vint dies naturals a comptar des de la data de recepció d’aquest 
acord. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.11. - ACORD RELATIU A L'ESPAI L'IDEAL 
 
Núm. de referència : X2016003565 
 
L’Ajuntament va aprovar l’any 2012 un conveni de col·laboració amb La Fundació 
Catalunya La Pedrera per a desenvolupar projectes comuns en matèria d’infància i 
joventut i també en matèria de gent gran. En aquella mateixa data es va signar l’Annex 
1 que regulava la cooperació mútua en l’impuls del projecte “Espai Jove”, a l’Espai 
Social d’Olot. 
 
En aquest annex es fixava la implantació del projecte Espai Jove a l’espai  de la plaça 
Clarà, número 6, propietat de la Fundació. 
 
L’any 2013 es va aprovar un annex al Conveni de col·laboració en la qual es 
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reforçaven els vincles de col·laboració entre les dues institucions i es preveia 
l’aportació econòmica de l’Ajuntament en concepte d’utilització de l’espai. 
 
A partir del setembre de 2014 la Fundació Catalunya La Pedrera ha deixat de realitzar 
activitats en aquest espai i l’Ajuntament li ha manifestat la voluntat de continuar 
utilitzant el mateix en tant que ha esdevingut un espai referent per als joves i en el qual 
també s’hi ubica el Projecte d’Oficina Jove.  
 
A més, durant aquest període l’Ajuntament hi ha efectuat inversions amb la finalitat de 
reduir el consum energètic de l’espai per un import de 18.743,72 euros. 
 
Per la seva banda, la Fundació Catalunya La Pedrera ha manifestat el seu vistiplau a 
la petició formulada per l’Ajuntament., amb la qual cosa l’Ajuntament és l’Ajuntament 
qui està gaudint des del 2015 íntegrament de l’espai. 
 
Per aquests motius convé modificar els acords adoptats anteriorment i regular la 
cessió integra de l’espai a l’Ajuntament. 
 
A aquests efectes s’ha redactat el corresponent document que suposa que la Fundació 
Catalunya La Pedrera arrenda aquest espai a l`Ajuntament. 
 
D’acord amb la normativa que regula el patrimoni de les administracions públiques 
l’adquisició de drets a títol onerós requereix que es tramiti d’acord amb la normes de 
contractació, preveient-se en l’article 206.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la 
possibilitat d’acordar una adquisició directa si ho requereixen les peculiaritats dels 
béns, les necessitats del servei que es vol satisfer o les limitacions del mercat 
immobiliari. 
 
El fet que en aquest cas no es promogui un procés de publica concurrència es justifica 
per les circumstàncies següents: 

- L’ajuntament ja utilitza aquest espai i hi té ubicats els serveis d’espai jove i 
oficina jove, que ja són referent per als joves del municipi, fet que 
desaconsella el seu canvi d’ubicació. 

 
- L’Ajuntament ha destinat un import elevat en inversions per reduir el costos 

energètics del local i per tant convé que continuï en el mateix fins, com a 
mínim, a la recuperació de la inversió. 

 
Considerant el que preveu l’article 4.1.n del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic; 
l’article 206.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Vist l’expedient administratiu núm. CC012016000098 , la regidora-delegada de 
Participació, Transparència i Govern Obert,  proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següent acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni amb la Fundació Catalunya La Pedrera per a 
l’arrendament de l’espai de la Plaça Clarà número 6. 
 
Segon.- Fixar un lloguer total, a pagar per l’IMEJO, de MIL CINC CENTS EUROS 
(1.500€) mensuals més la part corresponent d’IVA per la utilització de l’espai.  
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L’Ajuntament/IMEJO també es farà càrrec de totes les despeses de subministraments, 
i manteniment de l’espai.  
 
Tercer.- Donat que l’Ajuntament d’acord amb el punt quart de l’expositiu ha realitzat 
obres d’inversió per un valor de 18.743,72€, i que acabaran revertint en el local en 
finalitzar el lloguer, les dues parts acorden que deduiran, fins a l’amortització total de la  
despesa efectuada per l’Ajuntament, una quantitat de 500 euros/mes de la quantitat 
fixada com a lloguer. 
 
En tant que  l’Ajuntament ha disposat d’aquest local des del gener de l’any 2015 i fins 
ara ha estat pagant un lloguer de 1.000€/mes més IVA, s’acorda que les clàusules 
econòmiques del present conveni tenen efectes retroactius des d’aquesta data. En 
conseqüència la reducció del lloguer serà fins el mes de febrer de 2018, inclòs.  
 
A partir d’aquest termini, el lloguer a satisfer per l’IMEJO serà de 1.500 euros/mes més 
l’IVA corresponent. 
 
Quart.- L’import de la despesa per a 2016 i que es pagarà amb càrrec al pressupost 
de l’IMEJO és de Base: DOTZE MIL EUROS (12.000 €) + IVA: DOS MIL CINC-
CENTS VINT (2.520 €) .  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
   99999 14520 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 000 000 000 000 000 000 
 
 

Cinquè.-   Delegar a l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot (IMEJO) el seguiment de 
l’esmetat  conveni de col·laboració així com l’autorització de les  pròrrogues. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.12. - OBRES D'ARRANJAMENT  DEL FERM DE CALÇADA AL CARRER POU 
DEL GLAÇ 

 
Núm. de referència : X2016003888     
 
Atès l’informe de l’arquitecte tècnic de l’àrea d’Infraestructura i Obra Pública de data 22 
de febrer de 2016 en relació a la urgència d’arranjar les zones afectades per 
enfonsaments que s’han produït recentment  a la calçada del carrer Pou del Glaç ; i 
vist que l’informe és favorable al pressupost presentat per l’empresa “Aglomerats 
Girona,SA” . 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CC012016000105 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 AGLOMERATS GIRONA SA (A1720716-8)  les 
obres d'arranjament del ferm de la calçada al carrer Pou del Glaç d’acord amb el seu 
pressupost  núm. G-PFSR 029/16 que figura com annex a l’expedient.   
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: DISSET MIL CENT VINT-I-
QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS  (17.124,85 €) + IVA: TRES MIL 
CINC-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS (3.596,21 €).  Es 
pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16130  920  500000 20721.07 FONS DE CONTINGENCIA 000 000 000 000 000 000 
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Tercer.- AGLOMERATS GIRONA SA adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.1. - FORMAR PART DE LA COMPRA AGREGADA DEL CONSELL COMARCAL 
DE LA GARROTXA PER A L'ADQUISICIÓ DE PAPER PER FOTOCOPIADORA 

 
Núm. de referència : X2016003946     
 
Atès el comunicat de l’Àrea de Gestió Econòmica i Administració del Consell Comarcal 
de la Garrotxa en relació a la compra agregada que es vol realitzar per a l’adquisició 
de paper de fotocopiadora. 
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012016000106 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.-  Formar part de la compra agregada del Consell Comarcal de la Garrotxa per 
a l’adquisició de paper de fotocopiadora blanc 80 gr. tipus A4 i A3 amb una previsió de: 
 

- 500 caixes de paper A4 
- 15 caixes de paper A3 

 
Segon.- L’import total de la despesa prevista es de: Base: CINC MIL DOS-CENTS 
SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS (5.273,75 €) + IVA: MIL 
CENT SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS (1.107,49 €).  Es pagarà amb 
càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200  Despeses 16130  920  220000 6381.24 MATERIAL OFICINA 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.1. - APROVACIÓ RELACIÓ OBLIGACIÓ DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2016003944     
 
En relació a l’expedient CPG12016000030 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: 
 
N.Opera. Explicació Aplicació Denominació Aplicació Import 

160000893 A80907397  VODAFONE ESPAÑA SAU 16130  920  222000 TELECOMUNICACIONS 1.091,90 

  GENER: TELEFONIA MOBIL                 
150009152 P6712108G  INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIO 

D'OLOT 
15200  430  410001 INSTITUT MUNICIPAL PROMOCIO OLOT 

(SALUT I CRISI) 
51.521,96 

  RESTA APORTACIO MUNICIPAL 2015                 
  SALUT I CRISIS                 
150009151 P6712108G  INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIO 

D'OLOT 
15200  430  410000 INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIO D'OLOT 127.000,00 

  RESTA APORTACIO MUNICIPAL 2015                 
160000880 A17374547  HERMES COMUNICACIONS S.A. 16110  920  220010 PREMSA, REVISTES I LLIBRES 517,60 

  SUBSCIPCIO EL PUNT AVUI                 
160000881 B61475257  LA VANGUARDIA EDICIONES SL 16110  920  220010 PREMSA, REVISTES I LLIBRES 449,00 

  LA VANGUARDIA                 
160000878 A58417346  WOLTERS KLUWER ESPAÑA SA 16110  920  220010 PREMSA, REVISTES I LLIBRES 151,25 
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  TODO HACIENDAS LOCALES                 
160000879 A61135521  DIARI DE GIRONA S.A. 16110  920  220010 PREMSA, REVISTES I LLIBRES 492,80 

  DIARI DE GIRONA                 
160000897 B55222178  DETALL AGUSTI 1876 SL 16130  920  222000 TELECOMUNICACIONS 47,89 

  CABLES                 
160000898 Q0801175A  CONSORCI ADMINISTRACIO OBERTA 

CATALUNYA 
16120  920  220020 MECANITZACIO I TRAMITACIO 

ELECTRONICA 
29,89 

  SIGNATURA ELECTRONICA                 
160000906 B17653213  BASSOLS ENERGIA COMERCIAL SL 16142  165  221000 ENLLUMENAT PUBLIC 770,79 

  MADRID 04/12/15-11/01/16                 
160000909 B17653213  BASSOLS ENERGIA COMERCIAL SL 16400  3331 221003 ENLLUMENAT EDIFICIS CULTURALS 2.050,33 

  HOSPICI PRINCIPAL 30/11/15-31/12/15                 
160000910 B17653213  BASSOLS ENERGIA COMERCIAL SL 16500  323  221002 ENLLUMENAT EDIFICIS ENSENYAMENT 2.858,37 

  AV.ST. JOAN ABADESSES, 11/12/15-15/01/16                 
160000911 B17653213  BASSOLS ENERGIA COMERCIAL SL 16330  3421 221004 ENLLUMENAT EDIFICIS ESPORTS 3.896,93 

  REP.ARGENTINA, PAVELLO 29/12/15/25/01/16                 
160000912 B17653213  BASSOLS ENERGIA COMERCIAL SL 16330  3421 221004 ENLLUMENAT EDIFICIS ESPORTS 436,41 

  AV. SANT JORDI (PISCINA) 2/12/15-26/1/16                 
160000913 B17653213  BASSOLS ENERGIA COMERCIAL SL 16150  920  221001 ENLLUMENAT EDIFICIS CORPORACIO 2.295,67 

  AJUNTAMENT 30/11/15-31/12/15                 
160000882 U66092255  INGESAN-IGFA SA UTE NETEJA OLOT 16150  920  212001 MANTENIMENT EDIFICIS CORPORACIO 3.660,40 

  GENER: NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS 16500  323  212001 MANTENIMENT EDIFICIS ENSENYAMENT 40.699,72 

          16400  3331 212001 MANTENIMENT EDIFICIS CULTURALS 7.064,29 

          16330  3421 212001 MANTENIMENT EDIFICIS ESPORTS 7.599,73 

160000887 A79707345  SOLRED SA 16330  340  221030 COMBUSTIBLE VEHICLES ESPORTS I 
LLEURE 

89,95 

  GENER: GASOIL                 
160000901 40328412M  MONTENEGRO GALINDO FRANCISCO 

JAVIER 
16120  920  220020 MECANITZACIO I TRAMITACIO 

ELECTRONICA 
44,48 

  AURICOLARS, MICRO                 
160000888 Y3144124S  RINGELENBERG , KOERT 16142  171  210001 JARDINERIA (PODES ESPECIALS) 1.883,97 

  PODA OMS I PLANTANS                 
160000884 B17016718  INDUSTRIAS LINDAMER SL 16400  3331 212001 MANTENIMENT EDIFICIS CULTURALS 92,55 

  PAPER HIGIENIC, SECAMSNS HOSPICI                 
160000891 B55222178  DETALL AGUSTI 1876 SL 16180  132  221990 MATERIAL TECNIC SERVEIS SEGURETAT 20,11 

  TELEFONO PANASONIC KX-TGB 210 SPB NEGRO                 
160000892 B55222178  DETALL AGUSTI 1876 SL 16180  132  221990 MATERIAL TECNIC SERVEIS SEGURETAT 29,71 

  BRIDES, CLAUS                 
160000895 B65931610  LOOPS CLOUD COMPUTING SL 16130  920  222000 TELECOMUNICACIONS 1.562,11 

  MANTENIMENT EQUIPS TELEFONIA                 
160000896 B31005150  EATON INDUSTRIES (SPAIN) SL 1612015920  220020 R15 MECANITZACIO I TRAMITACIO 

ELECTRONICA 
1.557,88 

  MBS                 
160000903 B17389768  ESJA PINTORS SL 1650015323  212000 R15 CONSERVACIO EDIFICIS 

ENSENYAMENT 
1.300,78 

  PINTURA CAN MUNTSA 16500  3261 63226 R15 ACTUACIONS CAN MONSA 7.128,00 

160000905 B17653213  BASSOLS ENERGIA COMERCIAL SL 16142  165  221000 ENLLUMENAT PUBLIC 497,62 

  FACTURA RECTIFICATIVA                 
  2015-1-0136938-M-F                 
160000907 B17653213  BASSOLS ENERGIA COMERCIAL SL 16142  165  221000 ENLLUMENAT PUBLIC 579,30 

  RECTIFICACIO MADIRD 06/11/15/04/12/15                 
160000908 B17653213  BASSOLS ENERGIA COMERCIAL SL 16142  165  221000 ENLLUMENAT PUBLIC -485,71 

  ABONAMENT MADRID 06/11/15-04/12/15                 
160000914 B17653213  BASSOLS ENERGIA COMERCIAL SL 16142  165  221005 ALTRES DESPESES ENLLUMENAT 10,94 

  SALA POLIVALENT ARXIU                 
160000885 G17440280  AGRUPACIO DE DEFENSA FORESTAL 

VALL DE CAMPRODON 
16142  171  210001 JARDINERIA (PODES ESPECIALS) 980,10 
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  LLOGUER ESTALLEDORA RESIDUS PODA                 
160000894 40328412M  MONTENEGRO GALINDO FRANCISCO 

JAVIER 
16130  920  222000 TELECOMUNICACIONS 19,80 

  BAETERIA SAMSUNG                 
160000874 P6700007E  CONSELL COMARCAL DE LA 

GARROTXA 
16700  1623 227002 TRACTAMENT RESIDUS 9.745,60 

  GENER: TRACAMENT MATERIA ORGANICA                 
160000886 B17930157  PLANA HURTOS ENGINYERS SLP 16140  1510 64001 PLANOLS I PROJECTES 2.093,30 

  CONNEXIO CAMI FEIXES I C / FONOLLEDA                 
160000902 45171725R  DOMINGUEZ GRULLON HENRY 

GABRIEL 
16120  920  220020 MECANITZACIO I TRAMITACIO 

ELECTRONICA 
542,08 

  TRABALLS EXTERNS INFORMATICA      320001 I.R.P.F. PROFESSIONALS     
160000904 B61828786  CYPE SOFTWARE TECNIC 

D'ARQUITECTURA I ENGINYERIA SL 
16110  920  220010 PREMSA, REVISTES I LLIBRES 310,97 

  CONTRACTE PROGRAMA CYPE INGENIERS                 
160000876 46360256F  BARCENA MONTSALVATGE, JULIO 

CESAR 
16400  3322 227990 ARXIU MUNICIPAL D'OLOT 363,00 

  CUSTOMITZACIO CERCADOR D'IMATGES      320001 I.R.P.F. PROFESSIONALS     
160000883 A17091364  FILLS DE VELASCO SA 16150  920  212001 MANTENIMENT EDIFICIS CORPORACIO 596,40 

  GENER: GASOIL                 
160000917 40216773P  BELLAPART COMA MONTSERRAT 16130  920  202000 LLOGUERS 662,83 

  MARÇ: LLOGUER LOCAL AV. VENEZUELA      320003 I.R.P.F. LLOGUERS     
160000915 B55049654  VALLVELLA FINQUES SL 16130  920  202000 LLOGUERS 1.060,31 

  MARÇ: LLOGUER LOCAL AV.XILE      320003 I.R.P.F. LLOGUERS     
160000916 E17600206  BASSOLS COROMINA  VILA CB 16130  920  202000 LLOGUERS 831,86 

  MARÇ: LLOGUER LOCAL AV. SANT JOAN      320003 I.R.P.F. LLOGUERS     
  LES ABADESSES                 
160000918 E65395295  FAMILIA CANADELL CB 16130  920  202000 LLOGUERS 1.512,50 

  MARÇ: LLOGUER LOCAL IMPO      320003 I.R.P.F. LLOGUERS     
160000877 B17164153  CONSTRUCCIONS MEROCA SL 16141  160  210002 CLAVEGUERAM I SANEJAMENT 2.838,96 

  CLAVAGUERAM I SANEJAMENT C/EXTREMADURA                 
  I C/ NAVARRA                 
160000899 U87295341  TELEFONICA DE ESPAÑA SAU Y 

TELEFONICA MO 
16130  920  222000 TELECOMUNICACIONS 71,43 

  GENER: TELEFONIA MOBIL                 
160000900 U87295341  TELEFONICA DE ESPAÑA SAU Y 

TELEFONICA MO 
16130  920  222000 TELECOMUNICACIONS 12,10 

  GENER: TELEFONIA MOBIL                 
160000889 A39000013  BANCO SANTANDER CENTRAL HISPA 

SA 
16180  132  204000 RENTINGS VEHICLES POLICIA 1.179,61 

  QUOTA 3 DE 36 6097JJL                 
160000890 A39000013  BANCO SANTANDER CENTRAL HISPA 

SA 
16180  132  204000 RENTINGS VEHICLES POLICIA 990,23 

  QUOTA 4 DE 36    6101JJL                 
160000875 S5800004C  ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI 

OFICIAL I DE PUBLICACIONS 
16130  920  226030 EDICTES DIARIS OFICIALS 210,00 

  ANUNCI CREACIO CONSELL DELS INFANTS                 
1600000835 G17706656 JUNTA VEINAL BATET               23200 

  APORTACIÓ MUNICIPAL EX. 2016               

                           

                           

                  Total Relació 314.167,70 
 

                          

 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 314167.70 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.1. - APROVACIÓ CERTIFICACIONS D'OBRA 
 
Núm. de referència : X2016003886     
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En relació a l’expedient CPG22016000020 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar la certificació de liquidació d’obres d’ EXCAVACIONS COLL SL corresponent 
a les obres del TREBALL DE CONSTRUCCIÓ DE TANCA PROVISIONAL DE 
PARCEL·LA C. ROSER, 22-24  amb càrrec a la partida 16.141.1511.61936 “R15 
ACTUACIONS C. ROSER (TANCA)” per un import de 411,45 euros. 
 
Aprovar la certificació de liquidació d’obres d’ INDELMA SAU corresponent a les 
obres de SUBMINISTRAMENT I ADAPTACIÓ NOU MOBILIARI PER 
DEPENDÈNCIES  MUNICIPALS amb càrrec a la partida 16.130.920.63202 “ R15 
ACTUACIONS EDIFICIS MUNICIPALS” per un import de 9.819,15 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 10230.60 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.1. - APROVACIÓ DEVOLUCIÓ DE FIANCES 
 
Núm. de referència : X2016003890     
 
En relació a l’expedient CPG22016000021 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 
  
JOSEP VILANOVA SA 1.500,00 
JOSEP VILANOVA SA 1.000,00 
**** 150,00 

 

S’aprova per unanimitat. 
 

11.1. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB BASQUET OLOT 
 
Núm. de referència : X2016003935     
 
En relació a l’expedient CPG12016000026 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 BÀSQUET OLOT amb  NIF: 
G17145913 per un import de 300,00 euros, amb càrrec a la partida 16.330.341.480002 
“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 
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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 16330  341  480002 300 CONVENIS ESPORTIUS 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.2. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ESPLAIS DE LA GARROTXA 
 
Núm. de referència : X2016003936     
 
En relació a l’expedient CPG12016000027 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’entitat ESPLAIS DE LA GARROTXA amb  
NIF: G17283979 per un import de 1.230,00 euros, amb càrrec a la partida 
16.500.3372.480022 “CONVENIS JOVENTUT“. 
 
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 16500  3372 480022 1230 CONVENIS JOVENTUT 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
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11.3. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ESPLAIS DE LA GARROTXA 
 
Núm. de referència : X2016003938     
 
En relació a l’expedient CPG12016000028 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’entitat ESPLAIS DE LA GARROTXA amb  
NIF: G17283979 per un import de 1.500,00 euros, amb càrrec a la partida 
16.500.3372.480022 “CONVENIS JOVENTUT“. 
 
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 16500  3372 480022 1500 CONVENIS JOVENTUT 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.4. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ESPLAIS DE LA GARROTXA 
 
Núm. de referència : X2016003939     
 
En relació a l’expedient CPG12016000029 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’entitat ESPLAIS DE LA GARROTXA amb  
NIF: G17283979 per un import de 350,00 euros, amb càrrec a la partida 
16.500.3372.480022 “CONVENIS JOVENTUT“. 
 
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 
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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 16500  3372 480022 350 CONVENIS JOVENTUT 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.5. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ ROBOLOT TEAM 
 
Núm. de referència : X2016003950     
 
En relació a l’expedient CPG12016000031 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 ROBOLOT TEAM amb  NIF: 
G55245732 per un import de 10.000,00 euros, amb càrrec a la partida 
16.500.3261.480029 “CONVENIS ENSENYAMENT I UNED“. 
 
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 16500  3261 480029 10000 CONVENIS ENSENYAMENT I UNED 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
12.1. - APROVACIÓ LIQUIDACIONS TAXA OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC PER 

EMPRESES SUBMINISTRADORES 4T TRIMESTRE 2015 
 
Núm. de referència : X2016003806     
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En relació a l’expedient IG192016000001 i antecedents corresponents, el regidor 
delegat  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Aprovar les liquidacions del quart trimestre de l’exercici 2015 corresponent a 
la taxa per ocupació del domini públic local per empreses explotadores de serveis, de 
conformitat amb el que disposa l’article 24-1-c) del R.D.Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que 
importen les quantitats que es detallen: 
 
LIQUIDACIONS DE OSL-2016-800001 a OSL-2016-800024 
 

• Energia Elèctrica................................................................... 72.280,24 € 
• Gas........................................................................................ 15.080,99 € 
• Telefonia fixa (llevat de TELEFONICA DE ESPAÑA)...........   1.517,69 € 
T O T A L         88.878,92 €  

 
Segon.- El període de cobrament en voluntària serà fins el dia 20 d’abril de 2016, 
transcorregut aquest termini els deutes que no s’hagin fet efectius, seran exigits en via 
de constrenyiment i acreditaran el recàrrec de constrenyiment, interessos de demorai , 
en el seu cas, les costes que es produeixin. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.1. - SOL·LICITAR L'ALTA A LA BASE DE DADES NACIONAL DE 
SUBVENCIONS 

 
Núm. de referència : X2016004244     
 
La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern estatal ha suposat un canvi d’escenari en relació a les obligacions 
d’informació de les administracions públiques, entre el quals ha reforçat les obligacions 
d’informació de la seva activitat subvencional. 
 
Aquesta llei conseqüentment ha generat que es modifiquessin diverses normes per tal 
d’ajustar el seu contingut a les obligacions de transparència activa regulades en el seu 
articulat. 
 
Una de les normes modificades ha estat la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions, modificada per la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització 
del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, que introdueix canvis en 
el règim de les convocatòries de les subvencions i també estableix la Bases de Dades 
Nacional de Subvencions (BDNS) com a plataforma a través de les quals les 
administracions públiques donaran compliment de les seves obligacions en matèria de 
transparència. 
 
Considerant que per accedir a la Base de Dades Nacional de subvencions cal estar 
donat d’alta i vist el que preveuen les resolucions de 9 i 10 de desembre, de la 
Intervenció General de l’Administració de l’Estat, per  les quals es regulen el contingut i 
periodicitat de la informació a subministrar a la nova BDNS i el procés de registre i 
publicació de convocatòries i ajudes en el Sistema Nacional de Publicitat de 
Subvencions. 
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Considerant que l’Ajuntament d’Olot i els seus organismes autònoms i ens dependents 
són un únic Òrgan a efectes de la inscripció en la BDNS. 
 
Vist l’expedient administratiu SG102016000002 i els antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Sol·licitar l’alta de l’Ajuntament d’Olot i els seus ens dependents a la Base de 
Dades Nacional de Subvencions. 
 
Segon.- Determinar d’acord amb les Resolucions indicades els següents òrgans: 
 
 - ORGAN REMITENT: L’interventor de l’Ajuntament, Sr. Jordi Salvador Culí 

- ADMINISTRADOR INSTITUCIONAL:  el cap del departament d’informàtica, 
Sr. Joan Prat. 

 
Tercer.- Identificar com a òrgans ORGANS OBLIGATS l’àmbit d’actuació pels quals ha 
estat designat l’Òrgan Remitent els següents: 
 

- Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot 
- Institut Municipal de Cultura d’Olot 
- Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot 
- Institut Municipal de Promoció d’Olot 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.1. - REFORMA D'HABITATGE AL CARRER GERANIS 93. 
 
Núm. de referència : X2016002295 

 
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 OMA32016000016 en data 
registre entrada  03/02/2016 
a: **** 
per a: REFORMA D'HABITATGE    
situada a: C GERANIS N.0093  
U.T.M : 7003609 
 
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: CRL2016800020 
FMA2016600021    
 
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. 
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Liquidació de Drets i Garanties: 

Drets 
 
Per: Un pressupost de: 82398.27 euros  
  
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

82398.27 2554.35 0 2554.35 304.90 2859.25 
 

Garanties: 
  

  Garantia de gestió de residus: 363 euros 
 

Total Liquidació Euros 
Per Drets 2859.25 
Per Garanties (4) 363.00 

 
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència: 24 mesos, a partir de la data de concessió, havent-
se de començar les obres dins el termini màxim de 12 mesos.  
 
1. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: Document signat per contractista o 

contractistes assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra, així com 
documentació que acrediti la seva condició de contractista. 

2. 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.  

3. Aquesta  llicència  no  autoritza  l'ocupació  de  la  via  pública  amb materials o 
altres elements propis de l'obra. 

4.   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. 

5. S’imposa una fiança de 363,00 € per garantir la correcta gestió de residus 
generals per l’obra d’acord amb la memòria del projecte presentat. 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. 

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

 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.2. - CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AL CARRER  
CALIU, 26. 

 
Núm. de referència : X2015027403 

 
Donat que el terreny on es pretén edificar la llicència sol·licitada, SI té la condició legal 
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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 OMA32015000110 en data 
registre entrada  09/12/2015 
a: **** 
per a: CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT    
situada a: C CALIU N.0026  
U.T.M : 6202401 
 
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: CRL2016800019 
FMA2016600020    
 
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: 255761.47 euros  
1 Connexions desguassos habitatges 
1 Guals 
 
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

255761.47 8049.51 0 8049.51 515.00 8564.51 
 

Garanties: 
    

  Garantia de gestió de residus: 1696 euros 
 

Total Liquidació Euros 
Per Drets 8564.51 
Per Garanties (4) 1996.00 

 
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència: 24 mesos, a partir de la data de concessió, havent-
se de començar les obres dins el termini màxim de 12 mesos.  
 
1. La  concessió  de la llicència de primera  utilització  de l’habitatge podria  veure's  

limitada  si  la parcel·la no  reuneix  tots  els  elements d'urbanització  previstos en 
el corresponent projecte d'urbanització  d'acord amb  l'art.  65  del Pla d’ordenació 
urbanística municipal i art. 41 de la Llei d’urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010). El 
promotor  de  l'obra  posarà  en coneixement  dels possibles compradors dels 
habitatges aquest  condicionament mitjançant clàusula en el contracte. 
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2. D'acord  amb l'establert a l'art. 1 del Decret 282/1991,  no  es poden iniciar les 
obres de construcció  si  no  s'ha presentat  prèviament  a l'Ajuntament el 
corresponent projecte executiu i  el programa de control de qualitat visats pel 
col·legi professional corresponent.. 

3. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: Document signat per contractista assumint 
la responsabilitat de l’execució de l’obra i document que l’acrediti (model 36, 
certificat d’alta a l’epígraf corresponent o altra documentació equivalent). 

4. El projecte de les obres que s’autoritzen amb aquesta llicència s’ajusta a la 
Concreció de l’ordenació volumètrica de l’illa aprovada per la Junta de Govern 
Local en sessió de data 03/04/2014, d’acord amb el procediment previst a l’article 
252 del Reglament de la Llei d’urbanisme (Decret 305/2006). 

Les condicions d’edificació de l’expedient de concreció de l’ordenació volumètrica 
(art. 18.5) són les següents: 

Les noves edificacions hauran de formar un conjunt harmònic amb les edificacions 
existents, per això s’han arbitrat una sèrie de mesures referents a diversos 
aspectes de l’edificació en aquestes parcel·les. 

a) Materials per tractament de les façanes: 

Preferentment els murs exteriors de façana de les edificacions seran d’un 
sol material, d’obra vista, manual o mecànica de color vermell (natural). 

S’admet la combinació de dos materials sempre que un sigui l’obra vista i 
l’altre un revestiment uniforme, sigui estucat, remolinat o d’altre. El color 
d’aquest revestiment serà el més proper possible al blanc o al gris. En tot 
cas el material dominant serà l’obra vista, que serà obligatori estigui 
present a totes les façanes i en el conjunt no serà inferior al 60% de la 
seva superfície. 

Els tancaments de les obertures, seran preferentment de color blanc, 
qualsevol altre color s’haurà de justificar.  

b) Cobertes: 
Les edificacions en dues plantes resoldran la coberta amb una teulada 
inclinada de teula, idèntica o més semblant possible a la utilitzada per la 
resta de la zona de Rebaixinc. La teula utilitzada a les edificacions de la 
zona és la “Teja mixta Cazorla, marrón, URL”. El pendent dels teulats, 
serà entre el 30% i el 35%, la volada de 50cm i el cantell del ràfec entre 
10 i 12 cm. L’acabat dels ràfecs de coberta serà de formigó vist. 
S’admet la coberta plana a les plantes baixes i l’acabat serà amb grava 
tipus palet de riera o amb un paviment. No s’admetrà l’acabat amb 
làmines impermeables autoprotegides. 

c) Les parets de tancament tindran una cota mínima de 0,60m d’alçada i 
una màxima de 1,00 m. A les tanques que donen a carrer, aquestes 
alçades es mesuraran respecte a la rasant del mateix. Seran de totxo 
manual o mecànic, de mida catalana color vermell (natural) i el seu 
coronament serà horitzontal i acabat amb una peça ceràmica del mateix 
color. 
Per sobre de la paret massissa, fins a 1,80m, la tanca serà vegetal. 
S’admetrà una tanca de reixat prefabricat plastificat en color verd que 
quedarà amagada per la vegetació. Aquest reixat servirà com a suport del 
bruc provisionalment mentre el verd no arribi a l’alçada correcte. 

 

5. Aquesta  llicència  no  autoritza  l'ocupació  de  la  via  pública  amb materials o 
altres elements propis de l'obra. 

6. S’imposa una fiança de 1.696,00 € per garantir la correcta gestió de residus 
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generals per l’obra d’acord amb la memòria del projecte presentat. 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. 

7. El cantell dels ràfecs de coberta no tindrà un gruix superior a 0,20 m ni la seva 
volada ultrapassarà els 0,60 m del pla de façana (art. 153 POUM). 

8. Per la concessió de la llicència de primera utilització, serà necessari presentar 
la documentació que acrediti la correcta gestió de residus, d’acord amb les 
condicions de l’Ordenança General de Gestió de Residus aprovada el 15/03/02 
i modificada el 28/07/2005. 

9. D'acord  a  l'art.28.2 del RD 417/2006 en relació al 76 del RDL 2/2004,  el  
termini per donar l'alta el nou immoble construït és de  2  mesos comptats  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 -,  aportant 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.  La concessió de la llicència de primera 
utilització       per als nous habitatges o locals estarà supeditada a l'esmentada 
declaració d'alta. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

15.1. - DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS ELS DIES 8, 9 I 16 DE 
FEBRER DE 2016 RELATIUS A L'ÀREA DE MEDI AMBIENT. 

 
Núm. de referència : X2016003790     
 
En relació a l’expedient AG012016000009, 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: 
 
Obertura La Comarca Edició de 

Premsa escrita 
C/Roser 27 09/02/2016 

Obertura Quiosc el Gurn Llibreria C/Del Rengle, 4 16/02/2016 

Obertura Bach Venda de 
bosses i 
maletes 

C/Sant Pere Màrtir 31 i 33 16/02/2016 

Obertura Popmobile Venda 
d’accessoris de 
telefonia mòbil 

C/Sant Rafel 39 16/02/2016 

Llicència 
municipal  

P.R.G Gos de raça 
potencialment 
perillosa 

C/Olivet Legares 46 16/02/2016 

Llicència 
municipal  

M.G.C Gos de raça 
potencialment 
perillosa 

C/Amer 2 16/02/2016 

Canvi de raó 
social 

Bar K mas Bar Av. Girona 27 08/02/2016 
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Baixa activitat Suvi Esports Taller confecció 
de roba 

Ctra. de les Tries 111, 
baixos 1 

16/02/2016 

Baixa activitat Bar el raconet Bar Av. Jaume II 64 16/02/2016 

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


