ACTA NÚM. 9
JUNTA DE GOVERN LOCAL
10 DE MARÇ DE 2016
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 10 de març de 2016 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.
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 Torrras i Surroca, Mercè Traveria Costa.
També hi assisteixen, com a regidors delegats de l’oposició, la Sra. Mireia Tresserras
Fluvià i el Sr. Lluís Rubió Amargant.
Hi assisteix l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí.
Actua com a secretària, la Secretària, Sra. M. Glòria Gou Clavera.
Hi assisteix el Gerent, Sr. Jordi Güell 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 3 de març:
- el mateix dia 3 de març, al matí, es va desplaçar a Barcelona per entrevistar-se amb
l’Hble. Sra. NEUS MUNTÉ, Consellera de la Presidència de la Generalitat de
Catalunya i a la tarda, va assistir a la celebració d’aniversari dels Pisos de la Plaça
Balmes.
- el dia 4 de març, va tornar a anar a Barcelona amb el regidor Estanis Vayreda per
entrevistar-se amb la Sra. ESTER PLANAS, Directora de la Fundació “la Caixa” i a la
tarda, va assistir a la presentació de l’Agència d’Innovació i Desenvolupament de la
Garrotxa : DINAMIG que va tenir lloc a la sala Torín.
- el diumenge 6 de març va presenciar la cercavila de cavalls dels Amics de Sant
Antoni i d’altra banda, a la inauguració de la mona de Pasqua de Jordi Ferrer.
- el dia 8 de març va assistir a l’Assemblea del Consorci de Vies Verdes que va tenir
lloc a la seu de la Diputació.
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- i finalment, ahir 9 de març, juntament amb el regidor d’Educació, Jaume Mir, va fer
una visita a la Llar d’Infants de Montolivet, en el marc de les visites periòdiques que fan
a les escoles i seguidament es va desplaçar a Barcelona per assistir a la reunió del
Consell Rector del CSC.
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. - CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA CORPORACIÓ CATALANA DE
MITJANS AUDIOVISUALS I L'AJUNTAMENT EN MOTIU DEL FESTIVAL
SISMÒGRAF 2016
Núm. de referència

: X2016005285

Que l’Ajuntament d’Olot és l’entitat organitzadora del Festival Sismògraf, que tindrà lloc
els dies 31 de març i 1, 2 i 3 d’abril de 2016.
Que SISMÒGRAF és un festival de dansa que té lloc a Olot al voltant del Dia
Internacional de la Dansa i que vol treballar per mostrar el que està passant en aquest
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.
Que l’ens públic CCMA té com una de les seves missions principals com a servei
públic, la promoció i difusió de la cultura, i en relació a aqueta missió ha de garantir la
cobertura, a partir de criteris professionals, dels grans esdeveniments culturals i els
festivals més rellevants del país.
Que per l’edició d’enguany, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i
l’Ajuntament d’Olot desitgen col.laborar per donar compliment a les seves respectives
missions pel que fa a la promoció i difusió de la cultura.
En relació a l’expedient CU042016000001 de CULTURA, vist l’expedient administratiu
i antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals i l’Ajuntament d’Olot per donar cobertura informativa del Sismògraf a
través de tots els seus mitjans de comunicació.
Segon.- Facultar el Sr. alcalde, Josep Maria Corominas, com a representat legal de
l’Ajuntament d’Olot, per a la signatura del conveni entre les parts.
S’aprova per unanimitat
5.1. - PAGAMENT D'UN COMPLEMENT DE NOCTURNITAT AL PERSONAL DE LA
POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS EL MES DE FEBRER DE 2016
Núm. de referència
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: X2016005155

Atès l’informe del Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal de data 7 de març de
2016.
Vist l’expedient administratiu RH132016000024 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:
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.
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 febrer de 2016:
Nom i Cognoms

Data

Dies

Serveis

Import (€)

****

Febrer 2016

6

nocturnitat

68,34

****

Febrer 2016

6

nocturnitat

68,34

****

Febrer 2016

1

nocturnitat

11,39

****

Febrer 2016

7

nocturnitat

79,73

****

Febrer 2016

6

nocturnitat

68,34

****

Febrer 2016

1

nocturnitat

7,89

****

Febrer 2016

3

nocturnitat

23,67

****

Febrer 2016

1

nocturnitat

7,89

****

Febrer 2016

1

nocturnitat

7,89

****

Febrer 2016

7

nocturnitat

55,23

****

Febrer 2016

7

nocturnitat

55,23

****

Febrer 2016

7

nocturnitat

55,23

****

Febrer 2016

7

55,23

****

Febrer 2016

2

nocturnitat
nocturnitat

2

nocturnitat

15,78

2

nocturnitat

15,78

5

nocturnitat

39,45
31,56

15,78

****

Febrer 2016

****

Febrer 2016

****

Febrer 2016

****

Febrer 2016

4

nocturnitat

****

Febrer 2016

7

nocturnitat

55,23

****

Febrer 2016

7

nocturnitat

55,23
55,23
47,34

****

Febrer 2016

7

nocturnitat

****

Febrer 2016

6

nocturnitat

TOTAL

102

895,78 €

Segon.- Aquestes quantitats es pagaran a la nòmina de març de 2016 amb càrrec a:
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 16180 132 121031

Import
895.78

Descripció
ALTRES
COMPLEMENTS
SEGURETAT

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
NOCTURNITAT
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.
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S’aprova per unanimitat
5.2. - PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL AL PERSONAL DE LA
BRIGADA MUNICIPAL PELS SERVEIS EXTRAORDINARIS REALITZATS EL MES
DE FEBRER DE 2016
Núm. de referència

: X2016005011

Vist l’expedient administratiu RH132016000021 i antecedents corresponents, i atès
l’informe del Director tècnic de la Brigada Municipal de data 4 de març 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 febrer
de 2016:
Cognoms i Nom

Brigada

****

Data

Tipus servei

. ASFALT Supervisor

Hores

Import

12,00

202,68 €

12,00

202,68 €

5,00

82,35 €

5,00

82,35 €

12,00

197,64 €

Carnaval. De 07:00h a 13:00h i de 16:00h a 22:00h.
13/02/2016

Muntatge de cadires, tanques,
****

. ELECTRICISTES Oficial 1º

Olotx2. Connexions, guàrdia i desconnexions Pl de Mig i Pl Clarà.****

S. Festiu

.

27/02/2016

S. Festiu

ELECTRICISTES Oficial 1º

Carnaval. De 09:00h a 13:00h. Connexions i probes Pl Clarà;
connexió megafonia a

13/02/2016

S. Festiu

3,00

49,41 €

13/02/2016

S. Festiu

5,00

82,35 €

20/02/2016

S. Festiu

4,00

65,88 €

0,50

8,24 €

0,50

8,24 €

9,00

148,23 €

Carnaval. De 16:00h a 21:00h. Guàrdia, desconnexions
i desmuntatges Pl Clarà.Festa PAH. De 10:00h a 12:00h i de 19:00h a 21:00h.
Connexions i equip de so
****

. ELECTRICISTES Oficial 1º

Urgència enllumenat. De 09:00 a 9:30h.
14/02/2016

Desconnectar farola aixafada per un
****

S. Festiu

. ELECTRICISTES Oficial 1º

Acte monument Lluís Companys. De 10:00h a 13:00h.
Equip de so i cobertura de

06/02/2016

S. Festiu

3,00

49,41 €

06/02/2016

S. Festiu

3,00

49,41 €

27/02/2016

S. Festiu

3,00

49,41 €

12,00

202,68 €

12,00

202,68 €

12,00

202,68 €

Carnaval infantil. De 16:00h a 19:00h. Connexions
i desconnexions a la Pl Major.Olotx2. De 11:00h a 14:00h. Connexions endolls del Firal
i comprobar quiosc de
****

. ESCOLES Supervisor

Carnaval. De 07:00h a 13:00h i de 16:00h a 22:00h.
Muntatge de cadires, tanques,
****
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13/02/2016
. FUSTERS Supervisor

S. Festiu

Carnaval. De 07:00h a 13:00h i de 16:00h a 22:00h.
Muntatge de cadires, tanques,

13/02/2016

****

S. Festiu

12,00

202,68 €

12,00

202,68 €

12,00

202,68 €

12,00

222,24 €

12,00

222,24 €

12,00

202,68 €

12,00

202,68 €

12,00

197,64 €

12,00

197,64 €

. PALETES Oficial 1º

12,00

197,64 €

S. Festiu

12,00

197,64 €

. PALETES Supervisor

12,00

202,68 €

12,00

202,68 €

12,00

202,68 €

12,00

202,68 €

. JARDINERS Supervisor

Carnaval. De 07:00h a 13:00h i de 16:00h a 22:00h.
Muntatge de cadires, tanques,

13/02/2016

****

S. Festiu

. MAGATZEM Encarregat

Carnaval. De 07:00h a 13:00h i de 16:00h a 22:00h.
13/02/2016

Muntatge de cadires, tanques,
****

S. Festiu

. OPERATIVA Supervisor

Carnaval. De 07:00h a 13:00h i de 16:00h a 22:00h.
13/02/2016

Muntatge de cadires, tanques,
****

S. Festiu

. PALETES Oficial 1º

Carnaval. De 07:00h a 13:00h i de 16:00h a 22:00h.
Muntatge de cadires, tanques,

13/02/2016

****

S. Festiu

Carnaval. De 07:00h a 13:00h i de 16:00h a 22:00h.
Muntatge de cadires, tanques,

13/02/2016

****
Carnaval. De 07:00h a 13:00h i de 16:00h a 22:00h.
Muntatge de cadires, tanques,
****

13/02/2016

S. Festiu

. PINTORS Supervisor

Carnaval. De 07:00h a 13:00h i de 16:00h a 22:00h.
Muntatge de cadires, tanques,

13/02/2016

S. Festiu

TOTAL

2.472,74€

Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 16142 1511 130011

Import
2472.74

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA142 002 999 999 999 999

S’aprova per unanimitat
5.3. - PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL A DIVERS PERSONAL DE
LES OFICINES PELS SERVEIS REALITZATS EL MES DE FEBRER DE 2016
Núm. de referència

: X2016005036

En relació a l’expedient RH132016000022 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 febrer de
2016:
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Nom i Cognoms

Subàrea

****

RRHH

Data

Serveis

Import (€)

20/02/16 Casament

40,40

TOTAL

40,40 €

Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 16130 920 130013

Import
40.40

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
HORES EXTRAORDINARIES GENERALS
000 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat
5.4. - PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL AL PERSONAL DE LA
POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS EL MES DE FEBRER DE 2016
Núm. de referència

: X2016005175

Atès l’informe del Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal de data 7 de març de
2016.
Vist l’expedient administratiu RH132016000025 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 gratificació especial al personal de la Policia Municipal que es
relaciona a continuació pels serveis extraordinaris realitzats durant mes de febrer de
2016:
Nom i Cognoms / Data / Servei

Hores Import (€)

****

13/02/2016 CARNESTOLTES.

9,00

148,23

4,00

65,88

4,00

65,88

4,00

65,88

8,25

135,88

8,25
8,00

135,88
131,76

4,00

65,88

8,25

135,88

****

06/02/2016 REFORÇ TORN. CARNESTOLTES INFANTIL
****

06/02/2016 REFORÇ TORN. CARNESTOLTES INFANTIL
****

06/02/2016 REFORÇ TORN. CARNESTOLTES
****

01/02/2016 REFORÇ TORN. MANCA DE PERSONAL
****

13/02/2016 CARNESTOLTES.
28/02/2016 REFORÇ TORN. ACTIVITATS OLOT X2 I FUTBOL
****

06/02/2016 REFORÇ TORN. CARNESTOLTES
****

13/02/2016 CARNESTOLTES.
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28/02/2016 REFORÇ TORN. ACTIVITATS OLOT X2 I FUTBOL

8,00

131,76

8,25

135,88

8,25

135,88

8,25

135,88

8,25

135,88

****

12/02/2016 REFORÇ TORN.
****

13/02/2016 CARNESTOLTES.
****

13/02/2016 CARNESTOLTES.
****

05/02/2016 REFORÇ TORN.

TOTAL

1.626,43€

Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 16180 132 130012

Import
1626.43

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

S’aprova per unanimitat
5.5. - PAGAMENT HORES COMPLEMENTÀRIES AL PERSONAL DE LA BRIGADA
MUNICIPAL REALITZADES EL MES DE FEBRER DE 2016
Núm. de referència

: X2016004689

Vist l’expedient administratiu RH132016000020 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 4 de març de 2016.
Pagament de les hores complementàries realitzades durant el mes de febrer de 2016
pel personal de la Brigada Municipal que es relaciona a continuació:
Cognoms i Nom

Data

****
Carnaval. De 07:00h a 13:00h i de 16:00h
a 22:00h. Muntatge de cadires, tanques,

.
13/02/2016

****
Carnaval. De 07:00h a 13:00h i de 16:00h
a 22:00h. Muntatge de cadires, tanques,

13/02/2016

****
Carnaval. De 07:00h a 13:00h i de 16:00h
a 22:00h. Muntatge de cadires, tanques,

S. Festiu

Hores

FUSTERS Oficial 1º

197,64 €

197,64 €
197,64 €

12,00
12,00

JARDINERS Oficial 1º

197,64 €

12,00
12,00

JARDINERS Oficial 1º

Import

12,00
12,00

S. Festiu

.
13/02/2016

ESCOLES Oficial 1º

S. Festiu

.
13/02/2016

Brigada

S. Festiu

.

****
Carnaval. De 07:00h a 13:00h i de 16:00h
a 22:00h. Muntatge de cadires, tanques,

Tipus
servei

197,64 €
197,64 €

12,00
12,00

197,64 €
197,64 €
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****

PINTORS Oficial 1º

.

Carnaval. De 07:00h a 13:00h i de 16:00h
a 22:00h. Muntatge de cadires, tanques,

13/02/2016

S. Festiu

12,00
12,00

TOTAL

197,64 €
197,64 €

60,00

988,20 €

Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 16140 1510 121032

Import
988.20

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
HORES COMPLEMENTARIES BRIGADA
142 002 999 999 999 999

S’aprova per unanimitat
6.1. - APROVACIÓ DEL PLA DE VACANCES/ASSUMPTES PROPIS DEL
PERSONAL DE L'AJUNTAMENT PER LA SETMANA SANTA 2016
Núm. de referència

: X2016005108

Vist l’expedient administratiu RH102016000001 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:
Aprovar el Pla de vacances/assumptes propis del personal d’aquesta Corporació per la
Setmana Santa 2016, d’acord amb el document adjunt en el qual es detallen els dies
proposats.
S’aprova per unanimitat
7.1. - SERVEI DE CONSERGERIA DEL PAVELLÓ FIRAL ANY 2016
Núm. de referència : X2016005138

Atès que aquest Ajuntament és propietari de l’immoble anomenat “Pavelló Firal” en el
qual s’hi celebren activitats de diversos tipus i que l’Ajuntament vol, de forma
provisional tenir-hi un servei de consergeria; i vist l’expedient administratiu núm.
CC012016000138 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 el Sr. IONEL FLORIN CAPATINA (X4014512-T) el servei de
consergeria del Pavelló Firal d’acord amb les especificacions establertes en el
contracte que figura com annex a l’expedient.
Segon.- La durada del contracte s’estableix pel termini d’un any amb efectes del dia 1
de febrer de 2016.
Tercer.- L’import total de la despesa pel que fa a l’any 2016 és de TRES MIL CINCCENTS TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS (3.533,57 €) (IVA
inclòs) i es pagarà mitjançant presentació de factures mensuals acreditatives dels
serveis prestats i amb la conformitat del departament corresponent. Es pagarà amb
càrrec a:
Operació Referència
200220
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Tipus
Partida
Despeses 16150 920 212001

Import
3533.57

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
MANTENIMENT EDIFICIS CORPORACIO
000 000 000 000 000 000

Quart.- IONEL FLORIN CAPATINA adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura.
Cinquè.- Facultar el Sr. Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació
signi el corresponent contracte.
S’aprova per unanimitat
7.2. - TREBALLS DE SUBSTITUCIÓ DE LA PORTA D'ENTRADA DE VEHICLES DE
CAN JOMBI
Núm. de referència : X2016005079

Atès l’informe del Director Tècnic de la Brigada Municipal del dia 25 de febrer de 2016
en relació als treballs de substitució de la porta d’entrada de vehicles de l’edifici de
Can Jombi, en el qual s’exposa les raons per les quals es decideix substituir la porta
arrel d’una averia el dia 15 de desembre de 2015.
Atès el vist-i-plau de l’arquitecte municipal de la secció de Llicències i Edificis
Municipals.
I vist l’expedient administratiu núm.CC012016000135 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 KRODE SA (A1747640-9) els treballs de
substitució de la porta d'entrada de vehicles de l’edifici “Can Jombi” d’acord amb la
factura núm. 18136 i l’informe del director tècnic de la Brigada Municipal i l’arquitecte
municipal que figuren com annex a l’expedient.
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: CINC MIL SIS-CENTS NOU
EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS (5609.36 €) + IVA: MIL CENT SETANTA-SET
EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS (1.177,97 €). Es pagarà amb càrrec a:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 16130 920 63201

Import
6787.33

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
ACTUACIONS EDIFICIS MUNICIPALS 000 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat
7.3. - TREBALLS D'ORGANITZACIÓ CONFERÈNCIA ANUAL "EUROPEAN DANCE
NETWORK" EN EL MAR DEL SISMÒGRAF 2016
Núm. de referència : X2016005256

Atès l’informe del director gerent de l’Institut Municipal de Cultura de data 12 de febrer
de 2016 en relació a la celebració de la conferència anual de l'European Dance
Networ" (associació de 35 cases de dansa europees de 22 països diferents) a la
Ciutat d’Olot en el marc del Festival “Sismògraf 2016”, i la proposta d’assumir les
despeses d’organització de l’esmentada conferència.
I vist l’expedient administratiu núm: CC012016000140 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 les despeses d’organització de la conferència anual de l'European
Dance Networ" (associació de 35 cases de dansa europees de 22 països diferents)
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que tindrà lloc a la Ciutat d’Olot dins del marc del festival "Sismògraf 2016"; d’acord
amb l’informe emès pel director gerent de l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot.
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: QUATRE MIL CENT TRENTA-DOS
EUROS AMB VINT CÈNTIMS (4.132,20 €)+ IVA: VUIT-CENTS SEIXANTA-SET
EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS ( 867,76 €). Es pagarà amb càrrec a:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 16400 334 227991

Import
4999.96

Descripció
ACTUACIONS SISMOGRAF

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
000 000 000 000 000 000

Tercer.- EUROPEAN DANCE NETWORK adjuntarà una còpia d’aquest acord a la
factura.
S’aprova per unanimitat
7.4. - TREBALLS DIVERSOS AMB DESTÍ AL FESTIVAL "LLUÈRNIA"
Núm. de referència : X2016004787

Atès l’informe favorable del regidor de l’Àrea de Cultura de data 11 de febrer de 2016
que fa referència als treballs realitzats pel Sr. Xavier Bayona Camó consistents en el
muntatge de la peça artística “cràter” amb destí a “Lluèrnia” al Volcà Montsacopa.
I vist l’expedient administratiu núm: CC012016000129 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 el Sr. XAVIER BAYONA CAMO (77914942-G) els treballs de
muntatge de la peça artística “Cràter” al volcà Montsacopa amb destí a les activitats de
“Lluèrnia”.
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: QUATRE MIL QUATRE-CENTS
TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS (4.431,84 €) + IVA: NOUCENTS TRENTA EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS (930,69 €). Es pagarà
amb càrrec a:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 16400 334 227990

Import
5362.53

Descripció
ACTUACIONS LLUERNIA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
000 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat
8.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ
PRESENTADA PER LA SRA. ****, PER DANYS OCASIONATS PER UNA CAIGUDA
A LA VIA PÚBLICA.
Núm. de referència : X2014015661

Vist l’escrit presentat per la Sra. **** en el que es formula reclamació patrimonial contra
l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats per una caiguda a la via pública i atesos els
següents
ANTECEDENTS DE FET
La Sra. **** va formular reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys
ocasionats per una caiguda a l’alçada del núm. 33 del carrer Verge de la Guia
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d’aquesta ciutat, el dia 8 de desembre de 2013, com a conseqüència del mal esta de la
vorada de la vorera, coincidint amb el punt de sortida de l’Aparthotel Can Morera i a
conseqüència d’un rebaix de la vorera per tal que els automòbils puguin entrar i sortir
del pàrquing. A la petició s’hi acompanyen els següents documents: fotocopia DNI;
informe del Servei d’urgències de l’Hospital Sant Jaume d’Olot (núm. assistència
1058096); informes del Servei Català de Salut-ABS Viladecans i de l’Hospital de
Viladecans; 10 fotografies del lloc dels fets i 9 fotografies de les lesions. La
indemnització reclamada es fixa en la quantitat de 23.824,31 euros més interessos.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- L’article 139.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, d’acord amb l’article
106.2 de la Constitució, assenyala que “Els particulars tenen dret a ser indemnitzats
per les administracions públiques corresponents de tota lesió que pateixi en qualsevol
dels seus béns i drets, tret dels casos de força major, sempre que la lesió sigui
conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics”. Aquest article
determina que la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques sigui de
caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui imprescindible acreditar que el dany o lesió
sofert pel reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis
públics, en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció
estranya que pugui interferir alterant el nexe causal.
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis
causats als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels
serveis públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes
establerts per la legislació general sobre responsabilitat administrativa”
Segon.- La jurisprudència ha reiterat en nombroses sentències que, perquè es pugui
declarar la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, és necessari
que qui la pretén acrediti i provi que es donen les circumstàncies següents: a) que el
dany o lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis
públics en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte sense intervenció
estranya que pogués interferir alterant el nexe causal; b) que el dany sigui efectiu,
econòmicament avaluable i individualitzat en relació a una persona o grups de
persones; c) que el particular afectat no tingui el deure jurídic de suportar el dany; d)
que no hi hagi força major; i e) que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons
l’estat dels coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la
producció dels danys.
En tractar-se d’una responsabilitat objectiva és necessària la concurrència de tots
aquests elements -que han de ser provats per qui els al·lega- i entre els que té una
especial rellevància, en tant que element essencial de la responsabilitat, la relació de
causalitat entre el dany i el funcionament del servei públic.
Tercer.- La determinació de si els danys patits per la Sra. **** són atribuïbles de forma
directa i exclusiva al funcionament dels serveis públics municipals no és gens fàcil. En
aquest sentit, el fet que ni la Policia Municipal ni cap altre servei de l’Ajuntament d’Olot
intervingués directament en l’accident dificulten esbrinar com i perquè es va produir
aquest accident.
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L’accident es va produir al davant de l’entrada del pàrquing de l’Aparthotel Can
Morera, on la vorera esta rebaixada per tal de facilitar l’accés de vehicles. La solució
adoptada, consistent en rebaixar la vorera, no és una solució excepcional pensada
exclusivament per aquest lloc, sinó que és la mateixa solució que s’utilitza a tot Olot i a
incomptables ciutats, per permetre l’accés dels vehicles als aparcament privats des de
la calçada. En aquest mateix sentit, aquest rebaix de vorera no s’ha construït de forma
estranya sinó que s’ha realitzat emprant les tècniques constructives ordinàries per
aquesta mena d’obres a la via pública.
Les fotografies aportades en la reclamació, tant les que ofereixen una visió més
general (identificades com a “accident Júlia 1, 2 i 3”) com les de detall (identificades
com a IMG-20131212-WA0002, IMG-20131212-WA0003, IMG-20140713-WA0000,
IMG-20140713-WA0001, IMG-20140713-WA0002, IMG-20140713-WA0003 i IMG20140713-WA0004) mostren que la vorera i el rebaix de vorera del carrer Verge de la
Guia, al davant de l’entrada del pàrquing de l’Aparthotel Can Morera, és suficientment
uniforme sense grans desnivells ni greus destrosses i presenta un estat de
conservació raonable, que s’adequa als estàndards exigibles a una administració
pública responsable del manteniment de la via pública, d’acord amb els articles 25 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‘abril.
Quart.- La pretensió de la part reclamant sobrepassa l’àmbit de la responsabilitat
objectiva de les administracions públiques i deriva cap a la conversió de l’Ajuntament
d’Olot en una mena d’asseguradora universal de qualsevol eventualitat que es
produeixi a la ciutat amb independència de la pròpia actuació administrativa.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, que serveixen de motivació
a la present resolució, la regidora delegada de l’Àrea de Participació,
Transparència i Govern Obert, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del
següent acord:
RESOLC
DENEGAR la indemnització reclamada per la Sra. ****, pels danys pels danys
ocasionats per una caiguda a la via pública, en no quedar provat el nexe causal entre
els danys reclamats i el funcionament dels serveis públics municipals.
S’aprova per unanimitat
8.2. - RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU ABREUJAT, NÚM. 332/2015 DEL
JCAD. 2 GIRONA, INTERPOSAT PER SRA. ****
Núm. de referència

: X2015007899

Vist l’escrit presentat per l’advocat Sr. ****, en nom i a representació de la Sra. **** en el
que es formula reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys
ocasionats per aigües pluvials i atesos els següents
ANTECEDENTS DE FET
La representació de la Sra. **** va formular reclamació patrimonial contra l’Ajuntament
d’Olot, pels danys ocasionats a l’habitatge propietat de la Sra. ****, ubicat al passatge
Sínia, núm. 54 d’aquesta ciutat, el dia 28 de juliol de 2014, com a conseqüència d’una
avaria en la conducció general d’aigües pluvials. A la petició s’hi acompanyen els
següents documents: escriptura notarial acreditativa de la titularitat de l’habitatge i
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l’informe pericial elaborat pel gabinet pericial Rea Girona, en el que es determinen els
danys en 1.135,69 euros, que és la quantitat que és reclama.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- L’article 139.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, d’acord amb l’article
106.2 de la Constitució, assenyala que “Els particulars tenen dret a ser indemnitzats
per les administracions públiques corresponents de tota lesió que pateixi en qualsevol
dels seus béns i drets, tret dels casos de força major, sempre que la lesió sigui
conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics”. Aquest article
determina que la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques sigui de
caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui imprescindible acreditar que el dany o lesió
sofert pel reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis
públics, en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció
estranya que pugui interferir alterant el nexe causal.
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis
causats als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels
serveis públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes
establerts per la legislació general sobre responsabilitat administrativa”
Segon.- La jurisprudència ha reiterat en nombroses sentències que, perquè es pugui
declarar la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, és necessari
que qui la pretén acrediti i provi que es donen les circumstàncies següents: a) que el
dany o lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis
públics en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte sense intervenció
estranya que pogués interferir alterant el nexe causal; b) que el dany sigui efectiu,
econòmicament avaluable i individualitzat en relació a una persona o grups de
persones; c) que el particular afectat no tingui el deure jurídic de suportar el dany; d)
que no hi hagi força major; i e) que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons
l’estat dels coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la
producció dels danys.
En tractar-se d’una responsabilitat objectiva és necessària la concurrència de tots
aquests elements -que han de ser provats per qui els al·lega- i entre els que té una
especial rellevància, en tant que element essencial de la responsabilitat, la relació de
causalitat entre el dany i el funcionament del servei públic.
Tercer.- La determinació de si els danys patits per aigua al pàrquing de l’habitage l vial
Sant Jordi són atribuïbles de forma directa i exclusiva al funcionament dels serveis
públics municipals no és gens fàcil.
En primer lloc cal destacar que la xarxa de sanejament existent al passatge Sínia és
l’originària; és a dir, la mateixa que es va construir al moment d’urbanitzar la zona i
edificar els habitatges. D’altra banda, més enllà de les pluges que caigueren en les
dates de l’incident, no hi ha constància de cap averia en la xarxa de conducció de les
aigües pluvials, que pogués ser l’origen de les inundacions dels baixos de l’habitatge
del núm. 54 del passatge Sínia.
Finalment, la neteja de la xarxa de sanejament i d’aigües pluvials ordenada pels
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serveis tècnics municipals no respon a una situació d’excepcionalitat, sinó que forma
part del pla de neteja que l’Ajuntament d’Olot porta a terme en determinats llocs de la
ciutat de forma periòdica i que també s’activa quan es detecten episodi d’inundacions,
ja sigui de l’espai públic o de propietats privades.
Quart.- La pretensió del reclamant sobrepassa l’àmbit de la responsabilitat objectiva de
les administracions públiques i deriva cap a la conversió de l’Ajuntament d’Olot en una
mena d’asseguradora universal de qualsevol eventualitat que es produeixi a la ciutat
amb independència de la pròpia actuació administrativa.
Vist l’expedient administratiu SRP12015000001 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada de l’Àrea de
Participació, Transparència i Govern Obert, proposa a la Junta de Govern Local
l'adopció del següent acord:
RESOLC
DENEGAR la indemnització reclamada per la Sra. ****, pels danys ocasionats per
l’aigua en el seu habitatge del passatge Sínia, en no quedar provat el nexe causal
entre els danys reclamats i el funcionament dels serveis públics.
S’aprova per unanimitat
9.1. - APROVACIÓ RELACIÓ OBLIGACIONS DE DESPESA
Núm. de referència

: X2016005180

En relació a l’expedient CPG22016000027 i
vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’aprovació de la següent relació d’obligacions de despeses:
N.Opera.

Explicació

Aplicació

Denominació Aplicació

Import

160001140

A62186556 VODAFONE ONO, SAU

16130 920 222000

TELECOMUNICACIONS

379,31

16140 1510 60903

COMPRA DE PATRIMONI

16150 920 221020

SUBMINISTRAMENT
CORPORACIO

GAS

EDIFICIS

307,92

16330 3421 221020

SUBMINISTRAMENT
ESPORTS

GAS

EDIFICIS

9,54

16330 3421 221020

SUBMINISTRAMENT
ESPORTS

GAS

EDIFICIS

502,78

16500 323 221020

SUBMINISTRAMENT
ENSENYAMENT

GAS

EDIFICIS

323,84

16330 3421 221020

SUBMINISTRAMENT
ESPORTS

GAS

EDIFICIS

11,35

FEBRER: TELEFONIA MOVIL
160001147

B17715012 AUTOMOCIO SERVEIS DEL NORD-EST SL

12.500,00

COMPTRA VEHICLE RENAULT ZOE
DESCOMPTE PLA MOVEA -5500
TOTAL A PAGAR: 12500
160001125

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA
MESTRE FALLA S/N 04/11/14-07/01/15
IMPORT PENDENT DE PAGAMENT

160001126

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA
ST CRISTOFOL LES FONTS 04/11/14-0701/15
PENDENT PART PARCIAL

160001127

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA
AV REPUBLICA 013/12/14-16/01/15
IMPORT PARCIAL PENDENT DE PAGAMENT

160001128

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA
AV MORROT 13/12/14-16/01/15
PENDENT PAGAR IMPORT PARCIAL

160001129

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA
MAS TUSSOLS 12/11/14-13/01/15
PENDENT DE PAGAR IMPORT PARCIAL
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160001130

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA

16330 3421 221020

SUBMINISTRAMENT
ESPORTS

GAS

EDIFICIS

49,25

16500 323 221020

SUBMINISTRAMENT
ENSENYAMENT

GAS

EDIFICIS

80,99

16500 323 221020

SUBMINISTRAMENT
ENSENYAMENT

GAS

EDIFICIS

109,74

16330 3421 221020

SUBMINISTRAMENT
ESPORTS

GAS

EDIFICIS

318,49

16130 920 222000

TELECOMUNICACIONS

16120 920 220020

MECANITZACIO
ELECTRONICA

I

TRAMITACIO

19.828,88

16120 920 220020

MECANITZACIO
ELECTRONICA

I

TRAMITACIO

33,34

16120 920 220020

MECANITZACIO
ELECTRONICA

I

TRAMITACIO

248,95

16120 920 220020

MECANITZACIO
ELECTRONICA

I

TRAMITACIO

66,67

16120 920 220020

MECANITZACIO
ELECTRONICA

I

TRAMITACIO

8.581,93

16142 171 210000

JARDINERIA

PIC DEL BAC S/N 12/11/14-13/01/15
PENDENT DE PAGAR IMPORT PARCIAL
160001131

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA
CORDOVA S/N 4/11/14-07/01/15
IMPORT PARCIAL PENDENT DE PAGAR

160001132

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA
AV MORROT 12/11/14-13/01/15
IMPORT PARCIAL PENDENT DE PAGAMENT

160001133

A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG SA
CORDOVA, 1 04/11/14-07/01/15
IMPORT PARCIAL PENDENT DE PAGAMENT

160001190

B17734922 FRAME GIRONA SL

468,27

RENOVACIO DOMINI AGNEDAOLOT
160001107

B83998740 AUDIFILM ABI SL
MANTENIMENT GENESYS 01/01/16-30/06/16

160001108

B17496738 ESTANYS BLAUS, SL
RESOLDRE INCIDENCIES VARIES CORREU

160001109

B17496738 ESTANYS BLAUS, SL
SOFTWARE WINDOWS 2A ANUALITAT

160001110

B17496738 ESTANYS BLAUS, SL
SOLUCIONAR PROBELES LINIA INTERNET

160001112

B83998740 AUDIFILM ABI SL
AMPLIACIO MANT. GENESIS 01/01/1-30/06/16

160001148

A17444092 JOSEP VILANOVA, S.A.

2.027,36

ACONDICIONAMENT ESPAI PUBLIC C/VALLESPIR
160001111

40328412M MONTENEGRO GALINDO FRANCISCO
JAVIER
TINTA HP NEGRE

16120 920 220020

MECANITZACIO
ELECTRONICA

I

TRAMITACIO

28,50

160001104

W0072130H ZURICH INSURANCE PLC

16130 920 224000

ASSEGURANCES

843,64

16130 920 224000

ASSEGURANCES

1.858,87

POLIZA SEGURO 00085555089043
160001192

W0072130H ZURICH INSURANCE PLC
POLIZA SEGURO 00085551556433

160001220

V78652203
CENTRO ESPAÑOL DE DERECHOS
REPROGRAFICOS
REMUNERACIO PRESTEC PUBLIC BIBILIOTECARI

16130 920 220000

MATERIAL OFICINA

2.617,31

160001258

B17280264 ELECTRIC JOMI SL

16330 933 63215

R15 CANVI FANALS CAMP FUTBOL ST.
PERE MARTIR

2.843,50

160001259

A08178097 GUERIN SAU

16330 933 63214

R15 COBERTA PAVELLO ESPORTS (IFS)

16120 920 220020

MECANITZACIO
ELECTRONICA

I

TRAMITACIO

63,71

16120 920 220020

MECANITZACIO
ELECTRONICA

I

TRAMITACIO

228,75

16141 160 210003

NETEJA LLERES

16400 3322 227990

ARXIU MUNICIPAL D'OLOT

LLUMS CAMP FUTBOL PLA DE DALT
11.981,48

LLUMS PARC ATLETIC TUSSOLS
160001113

B64074230 UBILIBET SL
RENOVACIO REGISTRE .CAT

160001114

B17496738 ESTANYS BLAUS, SL
WILDCAR CERTIFICATE

160001149

A17098021 CARLES FONTFREDA SA

312,52

MATERIAL PINTURA
160001141

40319074M FAIG VILA NURI
GESTIO DOCUMENTAL DEL FONS ARXIU

160001202

40306585M JUNCA ENCESA LLUIS
ESCRIT LIQUIDACIO PULSVALUA C/ MIRADOR

160001203

40306585M JUNCA ENCESA LLUIS
RECURS REPOSICIO CAIXABANK SA

320001
16130 920 226040
320001
16130 920 226040
320001

2.722,50

I.R.P.F. PROFESSIONALS
DEFENSA JURIDICA I GESTORIA

151,25

I.R.P.F. PROFESSIONALS
DEFENSA JURIDICA I GESTORIA

151,25

I.R.P.F. PROFESSIONALS
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160001205

40306585M JUNCA ENCESA LLUIS

16130 920 226040

RECURS REPOSICIO RAMON BARCONS
160001221

320001

B55149934 NOVELEC GARROTXA SL

DEFENSA JURIDICA I GESTORIA

151,25

I.R.P.F. PROFESSIONALS

16500 323 212000

CONSERVACIO EDIFICIS ENSENYAMENT

32,95

16150 920 212000

CONSERVACIO EDIFICIS CORPORACIO

16142 1511 221990

MATERIAL TECNIC BRIGADA I SERVEIS
AUXILIARS

104,54

16142 1511 221990

MATERIAL TECNIC BRIGADA I SERVEIS
AUXILIARS

24,00

16142 1511 214000

CONSERVACIO VEHICLES BRIGADA

16120 920 220020

MECANITZACIO
ELECTRONICA

LEDTUBE
160001223

B55149934 NOVELEC GARROTXA SL

5,88

CONMUTADOR MARFIL
160001226

B55149934 NOVELEC GARROTXA SL
MATERIAL COL.LOCACIO ESCULTURA

160001227

B17331125 TELEFONIA I COMUNICACIONS OLOT S.L.
FUNDES LG

160001136

B17776634 AURA MOTOR SL

108,17

REPARAR RODA PUNXADA 5307JCC
160001139

B17580804 GIROCOPI SL

I

TRAMITACIO

1.393,92

FEBRER: FOTOCOPIADORES
160001146

B17915927
CONSTRUO
CONSTRUCCIONS
GENERALS SL
SUBSTITUCIO COLECTOR LES PLANOTES

16141 1532 61909

ACTUACIONS CLAVEGUERAM

15.277,34

160001229

A17094855 JORDI MALLARACH SA

16142 1511 221990

MATERIAL TECNIC BRIGADA I SERVEIS
AUXILIARS

160001230

A08002743 SIMON LIGHTING SA

16142 1511 221120

MATERIAL TECNIC ENLLUMENAT

533,56

160001231

A17476409 KRODE SA

16142 1532 210000

CONSERVACIO VIES PUBLIQUES

342,85

16142 1532 210000

CONSERVACIO VIES PUBLIQUES

106,90

16142 1532 210000

CONSERVACIO VIES PUBLIQUES

1.080,29

16130 920 226020

ANUNCIS, PUBLICITAT I SUBSCRIPCIONS

629,20

16130 920 226020

ANUNCIS, PUBLICITAT I SUBSCRIPCIONS

133,71

16130 920 226020

ANUNCIS, PUBLICITAT I SUBSCRIPCIONS

133,71

16130 920 226020

ANUNCIS, PUBLICITAT I SUBSCRIPCIONS

205,70

60,39

CLAU, TACS, CANDAU LLAUTO

LLUMINARIES

REPARAR PILOES PLAÇA CATALUNYA
160001232

B17028317 MECANISOLD, S.L.
PLANXES, TUBS GALVANITZATS

160001233

B173883315 MABRES I PEDRA ARTIFICIAL COLL, SL
ESCALES C/VILANOVA

160001137

B17039116 EDICIONS EL BASSEGODA SL
ANUNCI COMUMNA MUNICIPAL

160001143

B17039116 EDICIONS EL BASSEGODA SL
PUBLICITAT SEMINARIS EMPRENEDORS

160001144

B17039116 EDICIONS EL BASSEGODA SL
INAUGURACIO MONUMENT LLUIS COMPANYS

160001145

B17039116 EDICIONS EL BASSEGODA SL
ANUNCI JORNADES PORTES OBERTES

160001150

B59996629
ECADE EMPRESA CATALANA DE
DESRATITZACIO SL
FEBERER: DESRATITZACIO I CONTROL COLOMS

16710 311 227990

ACTUACIONS SALUT PUBLICA

1.885,39

160001193

B17543299 SERRALLERIA DERI SL

16130 920 63202

R15 ACTUACIONS EDIFICIS MUNICIPALS

1.681,90

16110 920 16009

ALTRES QUOTES SOCIALS

16130 920 226020

ANUNCIS, PUBLICITAT I SUBSCRIPCIONS

COL.LOCACIO CARTELL ARXIU
160001194

B39610647
PREVEMONT
PREVENCION SL
PROVA MEDICA

160001138

B17477779 OLOT TELEVISIO, S.L.

SOCIEDAD

DE

28,73

5.991,92

FEBRER: PUBLICITAT TV OLOT
160001142

Q0801494F INSTITUT DE SEGURETAT PUBLICA DE
CATALUNYA
AVALUACIO PSICOLOGICA CATEGORIA AGENT

16110 920 16204

ACCIO SOCIAL PERSONAL

312,00

160001191

A17374547 HERMES COMUNICACIONS S.A.

16130 920 226030

EDICTES DIARIS OFICIALS

278,30

16130 920 226040

DEFENSA JURIDICA I GESTORIA

4.472,16

16142 171 210000

JARDINERIA

2.931,22

PUBLICITAT EDICTE URBANISME
160001201

Q1763003I COL.LEGI D'ADVOCATS DE GIRONA
SOJ - OLOT SERVEIS 2015

160001238

16

G17808247 LA FAGEDA FUNDACIO

SUBMINISTRAMENT D'ARBRAT
160001246

G17808247 LA FAGEDA FUNDACIO

16142 171 210000

JARDINERIA

994,59

16142 171 210000

JARDINERIA

465,85

16142 171 210000

JARDINERIA

2.395,61

16142 171 210000

JARDINERIA

5.953,48

16142 171 210000

JARDINERIA

3.824,65

16142 171 210000

JARDINERIA

5.398,42

16142 171 210000

JARDINERIA

6.006,00

16700 1621 227001

RECOLLIDA I TRANSPORT RESIDUS

13.161,49

16700 1621 227001

RECOLLIDA I TRANSPORT RESIDUS

27.850,78

FEBRER:JARDIENRIA ESPAIS EXTERIORS
160001247

G17808247 LA FAGEDA FUNDACIO
FEBRER: JARDINERIA INSTAL.LACIONS ESPORT

160001248

G17808247 LA FAGEDA FUNDACIO
FEBRER: JARDINERIA PARCS I JARDINS

160001249

G17808247 LA FAGEDA FUNDACIO
FEBRER: JARDINERIA ENTRADA I EIXOS OLOT

160001250

G17808247 LA FAGEDA FUNDACIO
FEBRER: JARDINERIA RIU FLUVIA

160001251

G17808247 LA FAGEDA FUNDACIO
FEBRER: JARDINERIA NUCLI ANTIC

160001252

G17808247 LA FAGEDA FUNDACIO
FEBRER: JARDINERIA BARRIS OLOT

160001253

U55111645 IGFA-URBASER UTE
FEBRER: GESTIO PLANTA TRANSFERENCIA

160001254

U55111645 IGFA-URBASER UTE
FEBRER: RECOLLAIDA ENVASOS LLEUGERS

160001255

390001

U55111645 IGFA-URBASER UTE

HISENDA PUBLICA IVA SUPORTAT

16700 1621 227001

RECOLLIDA I TRANSPORT RESIDUS

98.370,77

16700 163 227000

NETEJA VIARIA

67.435,98

16700 1621 227001

RECOLLIDA I TRANSPORT RESIDUS

15.128,28

16120 920 220020

MECANITZACIO
I
ELECTRONICA
I.R.P.F. PROFESSIONALS

FEBRER: RECOLLIDA RESIDUS DOMESTICS
160001256

U55111645 IGFA-URBASER UTE
FEBRER: NETEJA VIARIA

160001257

U55111645 IGFA-URBASER UTE
FEBRER: RECOLLIDA RESIDUS ACTIVITATS

160001189

45171725R DOMINGUEZ GRULLON HENRY GABRIEL
FEBRER: SERVEIS RENOVACIO PCS

320001

TRAMITACIO

871,20

160001235

B17694530
COMERCIAL PAPERERA I MATERIAL
OFICINA SL
MATERIAL D'OFICINA

16130 920 220000

MATERIAL OFICINA

377,22

160001260

J55172068 SERRA MOTO 2 SC

16180 132 214000

CONSERVACIO
SEGURETAT

16130 920 220000

MATERIAL OFICINA

1.805,89

16120 920 63601

EQUIPAMENT INFORMATIC

1.118,04

G61443156
CONFEDERACIO D'HORTICULTURA
ORNAMENTAL DE CATALUNYA
PROMOCIO ESCOLES VILES FLORIDES

16142 171 210000

JARDINERIA

484,00

B17039116 EDICIONS EL BASSEGODA SL

16130 920 226020

ANUNCIS, PUBLICITAT I SUBSCRIPCIONS

121,00

16100 912 226011

PROMOCIO I RECEPCIONS

16142 1511 221990

MATERIAL TECNIC BRIGADA I SERVEIS
AUXILIARS

16180 132 204000

RENTINGS VEHICLES POLICIA

133,71

16180 132 204000

RENTINGS VEHICLES POLICIA

133,71

16130 920 222000

TELECOMUNICACIONS

VEHICLES

SERVEI

239,46

REPARACIO MOTO KMCO
160001261

J55164149 IMPREMTA COSTA SC
CARPETES, FULLS, TARGETONS, OBJECTES PER

160001187

B55163364 SERVEIS INFORMATICS OLOT SL
UBITIQUI PUNT DE ACC

160001207

160001236

ANUNCI ESCLAT
160001237

B17153644 FONT ESPORTS SL

99,99

TROFEUS CARNESTOLTES
160001242

77908674S ARESPA FONT JOAN

1.034,55

TREBALLS EXTERNS BRIGADA
160001134

A58662081 CAIXARENTING SAU
QUOTA RENTING 55/64

160001135

A58662081 CAIXARENTING SAU
QUOTA RENTING

160001115

U87295341
TELEFONICA
TELEFONICA MO
FEBRER: TELEFONIA

DE

ESPAÑA

SAU

Y

5.820,10
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160001234

S5800004C ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL
I DE PUBLICACIONS
TAXA GESTIO ESTABLIMENT VOLCA MONTSACOPA

16130 920 226040

DEFENSA JURIDICA I GESTORIA

210,00

160001105

A39000013 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPA SA

16180 132 204000

RENTINGS VEHICLES POLICIA

990,23

160001106

A39000013 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPA SA

16180 132 204000

RENTINGS VEHICLES POLICIA

1.179,61

QUOTA 5 DE 36 6101-JJL

QUOTA 4 DE 36 6097-JJL

Total Relació

Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
369162.48

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

369.162,48

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
000 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat
10.1. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB NATACIÓ OLOT
Núm. de referència

: X2016004974

En relació a l’expedient CPG12016000032 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 NATACIÓ OLOT amb NIF:
G17067398
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
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
200220

Tipus
Partida
Despeses 16330 341 480002

Import
300

Descripció
CONVENIS ESPORTIUS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
000 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat
10.2. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB TENIS TAULA OLOT
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Núm. de referència

: X2016004977

En relació a l’expedient CPG12016000033 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 TAULA OLOT amb NIF:
G17810458 per un import de 2.500,00 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
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
200220

Tipus
Partida
Despeses 16330 341 480002

Import
2500

Descripció
CONVENIS ESPORTIUS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
000 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat
10.3. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB HORSEBALL LA GARROTXA
Núm. de referència

: X2016004979

En relació a l’expedient CPG12016000034 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 HORSEBALL LA GARROTXA amb
NIF: G17885294 per un import de 400,00 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
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.
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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
200220

Tipus
Partida
Despeses 16330 341 480002

Import
400

Descripció
CONVENIS ESPORTIUS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
000 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat
10.4. - SUBVENCIÓA L'ENTITAT CLUB ATLETISME GARROTXA
Núm. de referència

: X2016004982

En relació a l’expedient CPG12016000035 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 ATLETISME GARROTXA amb NIF:
G17249103 per un import de 500,00 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
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
200220

Tipus
Partida
Despeses 16330 341 480002

Import
500

Descripció
CONVENIS ESPORTIUS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
000 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat
10.5. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ CULTURAL I RECREATIVA ELS
MORRUTS
Núm. de referència : X2016004984
En relació a l’expedient CPG12016000036 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’ ASSOCIACIO CULTURAL I
RECREATIVA ELS MORRUTS amb NIF: G55010805 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
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
200220

Tipus
Partida
Despeses 16330 341 480002

Import
300

Descripció
CONVENIS ESPORTIUS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
000 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat
10.6. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT INSTITUT DEL TEATRE
Núm. de referència

: X2016004994

En relació a l’expedient CPG12016000037 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Es proposa aprovar el conveni de col·laboració amb l ‘INSTITUT DEL TEATRE,
amb NIF: P5800024A, per a la participació dels alumnes del conservatori superior de
dansa en el festival Sismògraf 2016.
2n.) L’Ajuntament d’Olot es farà càrrec del pagament a cada alumne participant de la
quantitat de 120,00 euros en concepte de despeses de col·laboració al festival
Sismògraf, amb un import màxim de 2.000,00 euros i amb càrrec a la partida
16.400.334.227991 “ACTUACIONS SISMÒGRAF”.
Aquest pagament es farà contra la presentació per part de cada alumne d’una nota
d’honoraris o col·laboració.
3t.) 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.
Operació Referència
200200

Tipus
Partida
Despeses 16400 334 227991

Import
2000

Descripció
ACTUACIONS SISMOGRAF

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
000 000 000 000 000 000
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S’aprova per unanimitat
10.7. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ D'HOSTALATGE DE LA
GARROTXA
Núm. de referència

: X2016005001

En relació a l’expedient CPG12016000038 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 D’HOSTALATGE DE LA
GARROTXA amb NIF: G17154030 per un import de 12.000,00 euros, amb càrrec a la
partida 16.200.400.480005 “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
200220

Tipus
Partida
Despeses 16200 430 480005

Import
12000

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
CONVENIS PROMOCIO ECONOMICA 000 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat
11.1. - APROVACIÓ CERTIFICACIONS D'OBRA
Núm. de referència

: X2016005177

En relació a l’expedient CPG22016000026 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 n.3 de CONSTRUO CONTRUCCIONS GENERALS, SL
corresponent a les obres de REFORMA DELS BANYS DE LA PLANTA INFERIOR DE
L’ALBERG TORRE MALAGRIDA D’OLOT amb càrrec a la partida 16.140.432.63213
“R15 REHABILITACIÓ TORRE MALAGRIDA (IFS)” per un import de 14.316,33 euros.
Aprovar la certificació liquidació definitiva d’obres d’ ESJA PINTORS, SL corresponent
a les obres de TRACTAMENT DE CONTRAFORTS EN PARET MITGERA C/ Sastres
amb càrrec a la partida 16.141.1511.61937 “R15 ACTUACIONS C/ DELS SASTRES ”
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per un import de 8.133,89 euros.
Aprovar la certificació n.1 de LAMIPLAC SL corresponent a les obres de
IMPERMEABILITZACIÓ DE LA TERRASSA DE LA CASA MUSEU CAN TRINCHERIA
amb càrrec a la partida 16.130.920.63202 “R15 ACTUACIONS EDIFICIS
MUNICIPALS” per un import de 8.154,07 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
30604.29

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
000 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat
12.1. - APROVACIÓ LIQUIDACIÓ SERVEI D'AIGUA I CLAVEGUERAM DEL 4T
TRIMESTRE 2015
Núm. de referència

: X2016004763

En relació a l’expedient IG192016000003 a nom de SOREA SA amb NIF A08146367
corresponent a la liquidació del servei d’aigua i clavegueram del 4t trimestre de 2015 ,
vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat d'Hisenda,
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar l’import liquidat en concepte de cànon a ingressar pel subministrament
d’aigua potable 4t trimestre 2015: 57.455,73 €
Segon: Aprovar l’excedent de tarifes d’aigua 4t trimestre 2015: 2.930,03 €
Tercer.- Aprovar l’import liquidat en concepte de taxa clavegueram 4t trimestre 2015:
52.461,18 €
Quart.- Aprovar l’import liquidat en concepte de drets de connexió període 2015/04:
2.262,00 €
Cinquè.- Aprovar el cost de les taxes de la Generalitat “ CIH “ i “ C. A. “ en concepte
d’edificis municipals, corresponents al període 2015/04: 9.387,22 €
S’aprova per unanimitat
13.1. - CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI INSTAL·LACIONS DE TRACTAMENT D'AIGUA
REGENERADA A LA CARRETERA DE LES FEIXES, 204.
Núm. de referència

: X2015021276

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 OMA32015000089 en data
registre entrada 18/09/2015
a: CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA
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per a: CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI I INSTAL·LACIONS DE TRACTAMENT D'AIGUA
REGENERADA
situada a: CTRA FEIXES N.0204
U.T.M : 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:
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: 76533.76 euros

Base liquidable (3)
76533.76

Drets
0

% bonificació
0

Drets definitius
0

Taxes
0

Total Drets
0

Garanties:
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties (4)

Euros
0
0

Condicions particulars:
Termini de vigència de la llicència: 12 mesos, a partir de la data de concessió, haventse de començar les obres dins el termini màxim de 4 mesos.
1. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: 1) Document signat per contractista o
contractistes assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra, així com
documentació que acrediti la seva condició de contractista. 2) Document signat per
tècnic competent assumint la direcció de l’obra.
2. D’acord amb l’informe de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i
Salvaments, de data 24/02/2016, caldrà adoptar a l’obra les següents mesures de
seguretat contra incendis:
−

Caldrà que el secor ampliat disposi d’un sistema manual d’alarma d’incendis
d’acord al punt 4.1 a) 2n de l’annex lll del RD 2267/04.

−

Caldrà garantir una franja perimetral de 25 m de protecció respecte al forest,
d’acord al punt 10 de l’annex ll del RD 2267/04.

3. D’acord amb l’informe del director del Parc Natural de la Zona Volcànica de la
Garrotxa, de data 20/10/2015, tots els volums, equipaments i instal·lacions
s’hauran de tractar cromàticament amb el color RAL 8022.
4. 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
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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
13.2. - CONSTRUCCIÓ DE BENZINERA AL CARRER JOSEP TARRADELLAS, 3
Núm. de referència

: X2016001302

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 OMA32016000009 en data
registre entrada 21/01/2016
a: BON PREU SA
per a: CONSTRUCCIÓ DE BENZINERA
situada a: C JOSEP TARRADELLAS N.3
U.T.M : 6410601
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: CRL2016800023
FMA2016600035
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: 94590.00 euros
1 Connexions desguassos industrial o comercial
2 Rètols
Base liquidable (3)
Drets
94590.00 3305.84

% bonificació
0

Drets definitius Taxes Total Drets
3305.84 304.90
3610.74

Garanties:
Garantia de gestió de residus: 570.00 euros
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties (4)

Euros
3610.74
870.00

Condicions particulars:
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Termini de vigència de la llicència: 12 mesos, a partir de la data de concessió, haventse de començar les obres dins el termini màxim de 4 mesos.
1. Aquesta llicència s’atorga sense perjudici de les condicions i/o requisits que puguin
determinar-se de la tramitació de l’expedient d’obertura de l’activitat.
2. Aquesta llicència no autoritza l'ocupació de la via pública amb materials o
altres elements propis de l'obra.
3. S’imposa una fiança de 570,00 € 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.
4. 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.
5. 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
14.1. - MEMÒRIA VALORADA DE MILLORA ACCESSIBILITAT A L'ARXIU
COMARCAL DE LA GARROTXA.- Proposant aprovar
Núm. de referència

: X2016004601

Vist que la rampa d’accés a l’arxiu està limitada per un costat per l’equipament públic i
per l’altre pel muret perimetral que actua de barana, i que es troba revestit de planxa
d’acer corten. Actualment no hi ha cap suport ni passamà per tal de fer més fàcil i
còmode l’accés als usuaris, a més la il·luminació és insuficient.
Vista la memòria valorada de millora d’accessibilitat a l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa
redactada pels serveis tècnics municipals en data febrer de 2016.
Vist l’art. 37 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
En virtut de l’exposat, el regidor delegat de serveis urbans, espai públic,
infraestructura i obra pública, proposa a la Junta de Govern Local de la Corporació
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR la memòria valorada de millora d’accessibilitat a l’Arxiu
Comarcal de la Garrotxa redactada pels serveis tècnics municipals en data febrer de
2016.

26

SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament.
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
S’aprova per unanimitat
15.1. - PROJECTE MODIFICAT N.1 D'ADEQUACIÓ LUMINOTÈCNICA DE
L'ENLLUMENAT PÚBLIC VIARI DE LA CIUTAT D'OLOT AL REGLAMENT
D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 1890/2008.- Proposant aprovar.
Núm. de referència

: X2016005009

Vist que en data 29 d’octubre de 2015 es va aprovar el projecte d’adequació
luminotècnica de l’enllumenat públic viari de la ciutat d’Olot al Reglament d’Eficiència
Energètica 1890/2008 redactat pel director de l’àrea d’Infraestructura i Obra Pública,
senyor Ramon Prat Molas en data octubre de 2015.
Vist el projecte modificat n.1 d’adequació luminotècnica de l’enllumenat públic viari de
la ciutat d’Olot al Reglament d’Eficiència Energètica 1890/2008 redactat pel director de
l’àrea d’Infraestructura i Obra Pública, senyor Ramon Prat Molas en data març de
2016.
L'objecte del projecte és la substitució de les llumeneres de l’enllumenat públic viari del
municipi que no s'ajusten al reglament d'eficiència energètica.
En relació a l’expedient UPOM2016000006, vist l’expedient administratiu 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.- APROVAR el projecte modificat n.1 d’adequació luminotècnica de
l’enllumenat públic viari de la ciutat d’Olot al Reglament d’Eficiència Energètica
1890/2008 redactat pel director de l’àrea d’Infraestructura i Obra Pública, senyor
Ramon Prat Molas en data març de 2016.
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament.
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
S’aprova per unanimitat
16.1. - HOMOLOGAR EL PLA D'AUTOPROTECCIÓ DE MERCADONA C-4025
CTRA. DE SANT JOAN DE LES ABADESES
Núm. de referència

: X2016004833

En relació a l’expedient PC012016000010 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Homologar el Pla d'autoprotecció de Mercadona C-4025 Ctra. de Sant Joan de les
Abadesses
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17.1. - TAXIS: AUTORITZAR LA TRANSMISSIÓ DE LA LLICÈNCIA MUNICIPAL DE
TAXI, NÚM. 16, A FAVOR DEL SR. ****.
Núm. de referència

: X2016005128

Atès l’escrit de data 25 de febrer de 2016 (Registre General núm. E2016002046/26-022016), presentat conjuntament pel Sr. ****, en representació de **** i el Sr. ****, en el que
demanen que s’autoritzi la transmissió de la llicència municipal de taxi, núm. 16 de la
que n’és titular la mercantil **** (Junta de Govern Local de 14 de maig de 2008), a favor
del Sr. ****i a la que hi destinarà el vehicle que actualment es troba adscrit a aquesta
llicència: vehicle marca Volkswagen, model Carabelle, matrícula ****, adaptat per a
persones amb mobilitat reduïda
Considerant que la llicència municipal de taxi núm. 16, està reservada a vehicles de nou
places aptes per a persones amb mobilitat reduïda.
Considerant que el Sr. **** 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 (BOP, núm. 74/18-042006), 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 VTX22016000004 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. 16 de la que era
titular la mercantil ****, a favor del Sr. **** (****). Aquesta llicència està reservada a
vehicles de nou places aptes per a persones amb mobilitat reduïda.
Segon.- Aquesta transmissió tindrà efectes a partir del dia 11 de març de 2016.
Tercer.- Requerir al Sr. **** 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 al Sr. **** 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 al Sr. **** a destinar al servei de taxi, el vehicle marca Volkswagen,
model Carabelle, matrícula ****, adaptat per a persones amb mobilitat reduïda, amb
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l’obligació de pintar a les portes l’escut de la ciutat i el número 16, 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
18.1. - REDACCIÓ PROJECTE EXECUTIU D'ADEQUACIÓ D'UN ITINERARI EN ELS
MARGES DEL RIU FLUVIÀ AL SEU PAS PER OLOT
Núm. de referència : X2016005123

Atès l’informe del director de l’Àrea d’Infraestructures i Obra Pública de data 1 de març
de 2016 en relació a la valoració dels pressupostos presentats per: “Aspecte
Paisatge,SL”; “Bramon, Sitjà, Bassols i Associats SLP” i “Enigerst,SL” per a la redacció
del projecte executiu d’adequació d’un itinerari en els marges del Riu Fluvià al seu pas
per Olot, entre el tram del Molí de Can Climent fins al Parc de les Tries; i atès que
s’informa favorablement el presentat per “Aspecte Paisatge SL” .
I vist l’expedient administratiu núm: CC012016000137 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 ASPECTE PAISATGE SL UNIPERSONAL
(B1756825-4) els treballs de redacció del projecte executiu d'adequació d'un itinerari
en els marges del riu Fluvià al seu pas per Olot, entre el tram del Molí de Can Climent
fins al Parc de les Tries; d’acord amb el seu pressupost i l’informe del director tècnic de
l’Àrea d’Infraestructures i Obra Pública que figuren com annex a l’expedient.
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: QUATRE MIL TRES-CENTS VINTI-CINC EUROS (4.325 €) + IVA: NOU-CENTS VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC
CÈNTIMS (908,25 €). Es pagarà amb càrrec a:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 16140 1510 227061

Import
5233.25

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SERVEIS EXTERNS ( SUPORT URBANISTIC
000 000
)
000 000 000 000

Tercer.- ASPECTE PAISATGE SL UNIPERSONAL adjuntarà una còpia d’aquest acord
a la factura.
S’aprova per unanimitat
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el
president aixeca la sessió a un quart i cinc minuts de nou del matí, i per a constància
del que s’hi ha tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva
signatura.
VIST I PLAU
L’ALCALDE

LA SECRETÀRIA
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