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ACTA NÚM. 11 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

31 DE MARÇ DE 2016 
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 31 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 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 Berga i Vayreda, Estanis Vayreda i 
Puigvert, Núria Fité i Grabalosa, Josep Gelis i Guix, Maria del Mar Roca i 
Reixach. Excusen la seva assistència els Srs. Josep Guix Feixas, Jordi Alcalde i Gurt. 
 
També hi assisteixen com a regidores delegades expressament convidades per tal de 
presentar els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part 
resolutiva ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la 
votació, i segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, les 
Sres. Montserrat Torras i Surroca, Mercè Traveria Costa. 
 
També hi assisteixen com a regidors delegats de l’oposició, les Sres. Anna Barnadas 
i López, Mireia Tresserras Fluvià, i els Srs. Lluís Rubió Amargant, Xavier García 
Zabal. 
 
Hi assisteix l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí 
 
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera. 
 
Hi assisteix el Gerent, Sr. Jordi Güell i Güell.  
 

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

2. - DESPATX OFICIAL 
 
El Sr. Alcalde comenta les reunions de treball i actes als quals ha assistit  des de la 
celebració de la darrera Junta, celebrada el dia 17 de març: 
 
- el mateix dijous 17, va presidir el Ple extraordinari del Consell dels Infants que va 
tenir lloc a la mateixa tarda del Ple ordinari del mes de març.  
 
- el dia 18 de març, va assistir a l’acte d’inauguració de la botiga Mango i seguidament, 
a l’Assemblea de Veïns de Batet que es va celebrar a l’antiga Casa Consistorial.  
 
- el dia 21 de març, va assistir a la reunió del Patronat de la FES, que va tenir lloc a la 
seva seu del c/ Fontanella.  
 
- del 23 al 27 de març, va aprofitar per absentar-se de la ciutat i fer vacances i agraeix 
al Primer Tinent d’Alcalde, Josep Berga, el fet d’haver-lo substituït en les funcions de 
l’alcaldia, durant la seva absència.  
 
- el dia 28 de març, va assistir a la Missa presidida pel Sr. Bisbe a la parròquia de les 
Fonts, en el marc de la celebració del Roser del barri.  
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- i finalment ahir dimecres, es va desplaçar a Barcelona, per assistir a una reunió de 
coordinació del Comitè per a l’acollida de persones refugiades, en representació de la 
Diputació de Girona, que va tenir lloc al Palau de Pedralbes.  
 

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. - SOL·LICITAR L'AMPLIACIÓ DE PLACES PER AL CENTRE OBERT 
 
Núm. de referència : X2016006650     
Núm. expedient: SG112016000003 
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot és titular del Centre Obert, registrat en el  Registre 
d’Entitats Serveis i Establiment Socials, del Servei d’Inspecció i Registre de la 
Generalitat de Catalunya, amb el número S04259. 
Atès que  en el seu moment el Centre Obert es va registrar per una capacitat de 12 
places,  però donat que en l’espai actual, on s’ofereix actualment aquest servei, hi ha 
més cabuda. 
 
Vista la  Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials. 

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat  de 
Benestar social, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la sol·licitud d’ampliació de les places del Centre Obert, que 
actualment és de 12 places i passar a tenir 20 places. 
 
Segon.- Sol·licitar al Servei d’Inspecció i Registre de la Generalitat de Catalunya, 
aquesta ampliació. 
 
Tercer.- Notificar aquests acords al Servei d’Inspecció i Registre de la Generalitat de 
Catalunya  i al Consorci d’Acció Social de la Garrotxa.  
 
S’aprova per unanimitat. 

 
5.1. - CONVENI AMB EL CONSORCI D'ACCIÓ SOCIAL DE LA GARROTXA I 
L'ASSOCIACIÓ ESPLAIS DE LA GARROTXA PEL GRUP D'ESPLAI DIARI 

GARBUIX 
 
Núm. de referència : X2016006527     
Núm. d’expedient: CON12016000001 
 
Atès que l'Ajuntament d'Olot té interès en potenciar el Grup d'Esplai Diari Garbuix, de 
l'associació Esplais de la Garrotxa, per poder millorar i contribuir a la cohesió social, i 
per aquest motiu va transferir la coordinació i control de l’activitat al Consorci. 
 
Atès que un dels objectius del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa és facilitar els 
serveis necessaris a les persones i a la comunitat per millorar el seu benestar  i 
contribuir a la cohesió social, i que l’Àrea d'Atenció a la Comunitat treballa, entre 
d’altres, per afavorir la inclusió social d'infants i joves a través d'espais socioeducatius 
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de lleure. 
 
Atès que l'Associació Esplais de la Garrotxa és una entitat que educa en el temps lliure 
infants, adolescents i joves, amb l'objectiu d'oferir una possibilitat de relació i formació 
per aconseguir una  educació integral de la persona, i que l’any 1996 va posar en 
marxa el Grup d’Esplai Diari Garbuix, que treballa per a la inclusió i cohesió social de 
les persones i que centralitza l'atenció en atendre a famílies i nens i nenes de 6 a 12 
anys en situació de risc social. 
 
Vist l’expedient CON12016000001 i antecedents corresponents, el regidor delegat de 
Benestar Social, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament d’Olot, el Consorci d’Acció Social de la 
Garrotxa i l’Associació Esplais de la Garrotxa, pel Grup d’Esplai Diari Garbuix. 
 
L’Ajuntament d’Olot es compromet a cedir el local del carrer Proa, 23, baixos, per a 
l’activitat del grup d’esplai, així com a pagar les despeses de subministraments (llum, 
aigua, telèfon fix...) neteja, manteniment informàtic i actuacions derivades del 
manteniment del local. 
 
Aquest conveni és retroactiu a efectes d’1 de gener de 2016 i serà vigent fins al 31 de 
desembre de 2016. Es prorrogarà expressament cada any.  
 
Segon.- Facultar al regidor delegat de Benestar Social per signar tota la documentació 
necessària. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.1. - SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ FESTIVAL SISMÒGRAF 2016 
 
Núm. de referència : X2016006608     
 
En relació a l’expedient SCU12016000003 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.- Vista la convocatòria de subvencions de: 
 
Organisme MINISTERIO DE CULTURA  
Programa: INAEM. INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y 

LÁ MÚSICA. CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA DANZA. 
Referència BOE 22/02/2016 
 
Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte: FESTIVAL SISMÒGRAF 
2016. 
 
Tercer.- Sol·licitar una subvenció de: 55.000,00 euros 
 
Quart.- Facultar el regidor de cultura per signar tota la documentació necessària. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.2. - SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ FESTIVAL SISMÒGRAF 2016 
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Núm. de referència : X2016006706     
 
En relació a l’expedient SCU12016000004 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.- Vista la convocatòria de subvencions de: 
 
Organisme SOCIEDAD ESTATAL DE ACCION CULTURAL SA  
Programa: ACCIÓN CULTURAL ESPAÑOLA. PROGRAMA PARA LA 

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA CULTURA ESPAÑOLA. PICE. 
Referència PROGRAMA PICE 
 
Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte: FESTIVAL SISMÒGRAF 
2016 
 
Tercer.- Sol·licitar una subvenció de: 14.790,00 euros 
 
Quart.- Facultar el regidor de cultura per signar tota la documentació necessària. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.1. - TREBALLS DE REALITZACIÓ INTERVENCIÓ ARTÍSTICA A LA ROTONDA 
DE LA SOLFA AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DEL FESTIVAL "SISMÒGRAF 

2016" 
 
Núm. de referència : X2016006415     
 
Durant els dies 31 de març al 3 d’abril de 2016 se celebrarà el festival de dansa 
“Sismògraf 2016”. 
Atès l’informe del director tècnic de l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot que fa 
referència a una intervenció artística que es vol realitzar a la rotonda de “la Solfa” amb 
motiu d’aquest festival i que és favorable al pressupost presentat per l’arquitecte Sr. 
Xavier Bayona.  
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012016000163 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 XAVIER BAYONA CAMO (77914942-G) els 
treballs de realització d’una intervenció artística a la rotonda de la "Solfa" amb motiu de 
la celebració del festival "sismògraf 2016" ; d’acord amb el seu pressupost  P-04/2016 i  
l’informe tècnic que figuren com annex a l’expedient.  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: SIS MIL CINC-CENTS QUINZE 
EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS (6.515,85 €) + IVA: MIL TRES-CENTS 
SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS (1.368,33€).  Es pagarà 
amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16400  334  227991 7884.18 ACTUACIONS SISMOGRAF 000 000 000 000 000 000 
 

Tercer.- XAVIER BAYONA CAMO adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura. 
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S’aprova per unanimitat. 
 

7.2. - MODIFICACIÓ CONTRACTE SERVEIS DE NETEJA DELS EDIFICIS I 
EQUIPAMENTS MUNICIPALS . BLOC C 

 
Núm. de referència : X2013003474     
 
Vist l’acord verbal entre aquest Ajuntament i l’Associació de Veïns del Barri de Sant 
Miquel pel qual s’ha acordat assumir per part de l’Ajuntament el cost de la neteja del 
local de l’Associació de Veïns. 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012016000166 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 la modificació del contracte amb INSTITUTO DE GESTION 
SANITARIA SA I INSTAL·LACIONS GES-UTE NETEJA OLOT (U6609225-5) i amb 
efectes a partir de l’1 d’abril del 2016 pel que fa a la neteja dels edificis i  
equipaments municipals – Bloc C per tal d’incloure la neteja del local de l’Associació 
de veïns del Barri de Sant Miquel segons pressupost i que inclou les següents 
característiques: 
 

- La neteja de les instal.lacions es realitzarà amb periodicitat setmanal (3 hores 
de netejadora en horari diürn) excepte la neteja de vidres que es realitzarà 1 
cop cada 3 mesos (2,7 hores/mes) 

- El preu/hora serà de 13,36 € + IVA  
- L’import mensual és de 209,75 € + IVA  

 
Segon.- L’import total de la despesa per a 2016 (mesos d’abril a desembre) és de: 
Base: MIL VUIT-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS ( 
1.887,75 €) + IVA: TRES-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES 
CÈNTIMS (396,43 €) .  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16400  3331 212001 2284.18 MANTENIMENT EDIFICIS CULTURALS000 000 000 000 000 000 
 

Tercer.- “UTE Neteja Olot,SL” adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.3. - APROVACIÓA ACTES PREUS CONTRADICTORIS DE LES OBRES 
D'IMPERMEABILITZACIÓ DE LA TERRASSA DE LA CASA TRINCHERIA 

 
Núm. de referència : X2015027219     
 
La Junta de Govern Local de data 10 de desembre de 2015 va adjudicar a l’empresa 
“Lamiplac,SL”  les obres d’impermeabilització de la terrassa de la Casa Trincheria per 
un import de 9259,89 € + IVA.  
Atès que cal incorporar nous materials motivats per canvis no substancials en 
l’execució de les obres previstes en el projecte, que no varien el concepte global de 
l’obra projecte sinó que la milloren i complementen. 
 
I vist l’expedient administratiu núm.  CC012015000439  i antecedents corresponents, 
la regidora delegada  de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 



 6 

  
Aprovar les actes del dia 10 de març de 2016 de preus contradictoris de les obres 
d’impermeabilització de la terrassa de la casa Trincheria, segons: 
-Acta preu contradictori 2: Aïllament de planxa  de poliestirè 50mm. gruix.............9,72 € 
-Acta preu contradictori 3: Aïllament de planxa de poliestirè 30 mm. Gruix............ 7,64 € 
-Acta preu contradictori 4: Obertura regata en paret maó foradat...........................7,77 € 
-Acta preu contradictori 5: Repicat de 4 cm. Gruix mitjà..........................................7,58 € 
-Acta preu contradictori 6: Subministrament i col·locació boquilla DUTRAL 
 110-250................................................................................................................ 46,24 € 
-Acta preu contradictori 7 : Desmuntatge i muntatge baixant existent de PVC..... 48,32 € 
-Acta preu contradictori 8: Sub. I col·locació paviment pedra  art. Id. existent...... 63,78 € 
-Acta preu contradictori 9: Sub. I Col·locació paviment pedra art. recuperat.........41,31 € 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.4. - REVISIÓ PREUS CONCESSIÓ SERVEI TRANSPORT PÚBLIC D'OLOT 
 
Núm. de referència : X2016006419     
 
L’Ajuntament Ple en data 22/03/2007 va acordar l’adjudicació del servei de transport 
públic urbà de la Ciutat d’Olot a l’empresa “UTE TEISA TPO,SL” 
El Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 10 de setembre de 2012 va aprovar 
una modificació del contracte esmentat tot ampliant el termini de la concessió fins e 31 
de maig de 2025; i atès l’acord de la Junta de Govern de data 25 d’octubre de 2012 
d’acceptació de la proposa de l’empresa concessionària de reducció de l’aportació de 
k’Ajuntament a la concessió equivalent al 20% del benefici industrial dels anys de la 
participació.  
Atès que la Junta de Govern Local del dia 16 d’octubre de 2014 va acordar ampliar el 
servei per a la cobertura del nou Hospital. 
Atès el que s’estableix en la clàusula 9.B del plec de condicions que regeix 
l’esmentada concessió pel que fa a la regularització del preu segons l’IPC del mes de 
desembre i atès que aquest a desembre de 2015 és del 0,0% . 
Atesa la sol·licitud  presentada per l’empresa “UTE TEISA-TPO,SL” Registre d’Entrada 
núm. E2016002906 en relació a l’actualització de preus del serveu,  
 
I vist l’expedient administratiu núm. CC012016000164 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert,  proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Establir,per a l’execici 2016, el preu de la concessió del servei de transport 
públic urbà de la Ciutat d’Olot adjudicada a l’empresa TRANSPORTS ELECTRICS 
INTERURBANS SA (TEISA) Y TRANSPORTS PUBLICS OLIVET,SL  -UTE TEISA 
TPO, SL- U17953985, d’acord amb els antecedents especificats, en  TRES-CENTS 
VUITANTA-VUIT MIL QUATRE-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-
CINC CÈNTIMS (388.475.35  )  € (IVA inclòs) i es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16141  4411 227990 388475.32 TRANSPORT PUBLIC URBA 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.5. - CONTRACTACIÓ SERVEIS DE LLOGUER DE MATERIAL TÈCNIC 
D'IL·LUMINACIÓ I SO DELS ESPAIS ESCÈNICS DEL FESTIVAL "SISMÒGRAF 

2016" 
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Núm. de referència : X2016006396     
 
Durant els dies 31 de març al 3 d’abril de 2016 se celebrarà  el festival “ Sismògraf 
2016” . Atès l’informe del director-gerent de l’Institut de Cultura d’Olot de data 18 de 
març de 2016 que fa referència  la necessitat de procedir al lloguer de material 
d’il·luminació  i so d’espais escènics del festival sismògraf. S’han sol·licitat 
pressupostos a les empreses: “La Caraba, SL”; “Iglor Soluciones Adudiovisuales 
Avanzadas” i “Tecnoimatge” i atès que  s’informa favorablement la proposta 
presentada per “La Caraba, SL”. 
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012016000161 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 LA CARABA SERVEIS A LA CULTURA SL 
(B1795852-1)  els serveis de lloguer de material tècnic d'il·luminació i so d'espais 
escènics del festival "Sismògraf 2016" d’acord amb el seu pressupost núm. 
P220160009ICCO i l’informe tècnic que figura com annex a l’expedient.   
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: SIS MIL CINC-CENTS SETANTA-
TRES EUROS (6.573 €) + IVA: MIL TRES-CENTS VUITANTA EUROS AMB 
TRENTA-TRES CÈNTIMS (1.380,33 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16400  334  227991 7953.33 ACTUACIONS SISMOGRAF 000 000 000 000 000 000 

 
Tercer.- LA CARABA SERVEIS A LA CULTURA SL adjuntarà una còpia d’aquest 
acord a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.6. - SERVEIS DE LLOGUER DE MATERIAL TÈCNIC DE SONORITZACIÓ  I 
IMATGE AMB DESTÍ AL  FESTIVAL "SISMÒGRAF 2016" 

 
Núm. de referència : X2016006410     
 
Durant els dies 31 de març al 3 d’abril de 2016 se celebrarà el festival “Sismògraf 
2016”. 
Atès l’informe del director-gerent de l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot de data 21 
de març de 2016 que fa referència a la necessitat de procedir al lloguer de material 
tècnic de sonorització i imatge per als espectacles que es portaran a terme durant el 
festiva “sismògraf 2016”.  
Atès que s’han sol·licitat pressupostos a les empreses: “Joaquim Morera Salis”; “Enric 
Canadell Torras” I “Imaginamusica” i que l’informe es favorable al presentat per 
“Joaquim Morera Salis”. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CC012016000162 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’empres  JOAQUIM MORERA SALIS (46672032-H) Serveis 
de lloguer de material tècnic de sonorització i imatge amb destí a la celebració del 
festival "Sismògraf 2016"  
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Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: VUIT MIL SETANTA-CINC EUROS 
(8.075 €) + IVA: MIL SIS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC 
CÈNTIMS (1695,75 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16400  334  227991 9770.75 ACTUACIONS SISMOGRAF 000 000 000 000 000 000 

 
Tercer.- JOAQUIM MORERA SALIS adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.7. - APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES QUE HAN DE REGIR LA 
CONTRACTACIÓ DE L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE MODIFICAT NÚM. 

1:ADEQUACIÓ LUMINOTÈCNICA DE L'ENLLUMENAT VIARI DE LA CIUTAT 
D'OLOT AL REGLAMENT D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 1890/2008. I 

CONVOCATÒRIA LICITACIÓ 
 
Núm. de referència : X2016006639    
 
La Junta de Govern Local de data 29 d’octubre de 2015 va aprovar el projecte 
d’adequació luminotècnica de l’enllumenat públic viari de la Ciutat d’Olot al Reglament 
d’Eficència Energètica 1890/2008. 
Per tal d’executar el projecte esmentat i vist l’expedient CCS12016000005 vist 
l’expedient administratiu 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, mitjançant  procediment obert i subjecte a regulació harmonitzada,  
l’adjudicació de l'execució del Projecte modificat núm. 1: “Adequació luminotècnica de 
l0enllumenat viari de la Ciutat d'Olot al Reglament d'eficiència energètica 1890/2008”. 
 
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regiran 
l’esmentada licitació . 
 
Tercer.- Convocar la licitació i publicar-ne un anunci al DOUE, al BOE, al DOG, i al 
BOP i al perfil del contractant.  Simultàniament s’anuncia la convocatòria de concurs 
en el benentès que s’ajornarà el temps que calgui, en el supòsit de què es formulin 
reclamacions. 
 
Quart .- Aprovar l’autorització pressupostària corresponent, així com de les despeses 
de publicació als diversos diaris oficials; amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200  Despeses 16130  920  226030 950 EDICTES DIARIS OFICIALS 000 000 000 000 000 000 
200200  Despeses 16141  165  61943 502748.70 RENOVACIO INSTAL.LACIONS ENLLUMENAT 

(IDAE) 
000 000 000 000 000 000 

 
 

Cinquè.-  Contra aquests acords es podran interposar:  
 

A) Pel que fa a l’aprovació dels plecs: recurs especial en matèria de 
contractació:  

 
“De conformitat amb l’article 40 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, 
pel qual s’aprova el text refòs de la Llei de Contractes del Sector Públic, els plecs 
reguladors de la licitació són susceptibles de recurs especial en matèria de 
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contractació. El termini d’interposició del recurs especial de contractació és de quinze 
(15) dies hàbils, comptats a partir del següent a aquell en què es publiqui l’acte 
impugnat. Contra la resolució d’aquest recurs especials, únicament escau la 
interposició del recurs contenciós administratiu, d’acord amb el que disposa la Llei 
29/1998, de 13 de juliol”. 
  
S’aprova per unanimitat. 
 

8.1. - APROVACIÓ DE LA DESPESA PER AL SUBMINISTRAMENT DE GASOIL 
PER A CALEFACCIÓ A LES ESCOLES - ANY 2016 

 
Núm. de referència : X2016006443     
 
Vist l’informe de l’enginyer tècnic municipal, Sr. Joan Maria Riera, amb el vist-i-plau del 
Sr. Jordi Güell, on exposa que creu convenient fer una previsió de fons per a disposar 
de subministrament de gasoil als CEIPS (5 escoles) amb la finalitat de no trobar-se 
sense liquiditat al final de l’anualitat. 
 
I que creu convenient fer la reserva sobre la partida “Manteniment edificis 
ensenyament” i proposa executar un document “A” per aquesta partida. 
I vist també l’expedient administratiu núm: CC012016000165 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 la despesa per al subministrament de gasoil per a calefacció a les 
escoles municipals de la ciutat segons la següent previsió: 
 

• Previsió de despesa: 90.000 litres anuals 

• Preu previsible durant 2016  : 0.55€/litre 

• Previsió anual en euros (IVA inclòs): 49.500,00€54.000€ 

• Despesa executada 2016 : 22.565,85€ 

• Quantitat teòrica per a la reserva : 22.516,35€ 

• Quantitat real de previsió : 25.000€ 

 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: VINT MIL SIS-CENTS SEIXANTA-
UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS (20.661,16 €) + IVA: QUATRE MIL TRES-CENTS 
TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS (4.338,84 €).  Es 
pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200  Despeses 16500  323  212001 25000 MANTENIMENT EDIFICIS ENSENYAMENT000 000 000 000 000 000 
 

Tercer.- AJUNTAMENT D'OLOT adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ 
PRESENTADA PEL SR.  ****, PER DANYS A UN VEHICLE EN ACCIDENT DE 

CIRCULACIÓ A LA VIA PÚBLICA 
 
Núm. de referència : X2016006542     
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Vist l’escrit presentat pel Sr. ****, en el que formula reclamació patrimonial contra 
l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a un vehicle de la seva propietat en 
accident de circulació a la via pública i atesos els següents  
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
En escrit de data 18 de març de 2016 (Registre General, núm. E2016003001/18-03-
2016), el Sr. **** va formular reclamació patrimonial pels danys que va partir el vehicle 
de la seva propietat marca Nissan Primera, matricula ****, el dia 17 de març de 2016, a 
les 15 hores, quan va efectuar una parada a la plaça Major i en acostar-se a la vorera 
va topar amb el canto d’aquesta, coincidint amb el flanc del pneumàtic esquerra 
davanter. A conseqüència de l’impacte el pneumàtic va quedar malmès i el va haver 
de canviar a la  mateixa plaça. A l’escrit s’atribueix com a causa  directa dels danys al 
pneumàtic, el canto viu de la vorera i a la seva col·locació, ja que la vorera s’inicia més 
endavant de la via i no en paral·lel. A la petició s’hi acompanya la següent 
documentació: fotografies del lloc on es va produir l’accident; i una factura de reparació 
de 18 de març de 2016, emesa per “Auto Equip”, per un import de 58,15 euros,que és 
la quantitat que es 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.  
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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 conducció de qualsevol vehicle per vies urbanes requereix una especial 
atenció. En aquest sentit, els articles 10 del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 
d’octubre i 3 del Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, assenyalen que els 
conductors han d’utilitzar el vehicle amb la diligència, la precaució i l’atenció 
necessàries per evitar qualsevol dany, propi o aliè, i s’han de cuidar de no posar en 
perill la seva persona ni els altres ocupants del vehicle i la resta d’usuaris de la via. 
També l’article 13 del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, quan estableix 
que el conductor ha d’estar en tot moment en condicions de controlar el seu vehicle. 
Aquestes mateixes prescripcions genèriques són aplicables a les maniobres de parada 
i estacionament, sobretot quan es porten a terme en vies urbanes. 
 
En el nostre cas, el Sr. **** havia d’accentuar la diligència i la precaució normal 
exigible a qualsevol conductor, ja que realitzava la maniobra de parada/estacionament 
del seu vehicle en una zona urbana de característiques especials amb parterres 
enjardinats, que separen la calçada de l’espai de plaça destinat a ús exclusiu dels 
vianants. En aquest sentit, cal assenyalar que l’accident es va produir perquè el Sr. 
Vilà Estiu no va prestar la suficient atenció en la conducció ni en les característiques 
del lloc on va parar/estacionar; és a dir, que no va adaptar la seva conducció a les 
circumstàncies de la via urbana al moment d’efectuar la maniobra de parada. 
 
Les fotografies aportades per la part perjudicada permeten veure una calçada en un 
estat de conservació raonable, que s’adequa als estàndards exigibles a una 
administració pública responsable del manteniment d’infraestructures viàries, el trànsit 
de vehicles i la mobilitat, 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. A les fotografies no apareixen desperfectes 
al paviment de llambordes de la calçada perimetral de la plaça Major ni elements que 
representin cap risc pels vehicles que hi circulen, sempre i quan adeqüin la conducció 
a les circumstàncies de la via: un espai urbà on conviuen vehicles i vianants i on 
aquests darrers tenen prioritat. 
 
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. 
 
De conformitat amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú i vist l’expedient 
administratiu SRP12016000013 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: 
 

DENEGAR la indemnització reclamada pel Sr. ****, pels danys que va partir un vehicle 
de la seva propietat en efectuar una parada a la via pública (plaça Major), en no 
quedar acreditat que aquests danys siguin conseqüència del funcionament dels 
serveis públics municipals, ja que el comportament del conductor del vehicle en no 
prestar la suficient atenció en la conducció (maniobra de parada) ni en les 
circumstàncies de la via (existència de parterres enjardinats que separen la calçada de 
l’espai de plaça destinat a ús exclusiu dels vianants), va trencar el nexe causal entre 
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els danys reclamats i el funcionament dels serveis públics municipals. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.2. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- ESTIMAR LA RECLAMACIÓ 
PRESENTADA PER LA SRA. ****,  PER DANYS OCASIONATS A UN VEHICLE. 

 
Núm. de referència : X2016006547     
 
Vist l’escrit presentat per la Sra. ****, en nom i representació de la Sra. ****, en el que 
es formula reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a 
un vehicle propietat de la Sra. **** i atesos els següents  
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
Primer.- En escrit de data 11 de gener de 2016 (Registre General de l’Ajuntament 
d’Olot, núm. E2016000212), la Sra. ****va formular reclamació patrimonial contra 
l’Ajuntament d’Olot, pels danys que va patir, el dia 11 de gener de 2016, el vehicle 
propietat de la seva mare, Sra. ****, marca Seat, model Ibiza, matrícula ****, quan 
estava estacionat a l’alçada del núm. 2 de la ronda Sant Bernat i li va caure un arbre al 
damunt.  A la petició s’hi acompanya: còpia d’un adhesiu de la Policia Municipal d’Olot 
on s’assenyala que el vehicle ****, ha sofert danys per la caiguda d’un arbre i dues 
fotografies del turisme afectat per la caiguda de l’arbre. A requeriment de l’Ajuntament, 
s’aporta la següent documentació: acreditació de la titularitat del vehicle; informe 
valoració pericial de 23 de febrer de 2016, per 1.340,91 euros, que és la quantitat que 
es reclama; i pressupost de reparació de 23 de febrer de 2016, emès per “Planxa i 
Pintura Les Preses, SL”. 
 
Segon.- En informe del Sotsinspector en cap de la Policia Municipal, de 24 de febrer 
de 2016 (Ref.: PD032016000014), s’assenyala que el dia 11 de febrer de 2016, a les 
08:44 hores, se’ls va comunicar que a la ronda Sant Bernat, núm. 2 d’aquesta ciutat, 
un arbre havia caigut al damunt d’un vehicle estacionat. A l’informe s’apunta que una 
patrulla es va desplaçar al lloc dels fet i va poder comprovar com, efectivament, un 
arbre havia caigut al damunt del vehicle marca Seat, model Ibiza, matrícula ****, que 
estava estacionat; així mateix s’assenyala que es va avisar a la Brigada Municipal que, 
a les 09:08 hores, va retirar l’arbre. 
 

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 pateixin 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”.  
 
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”. 
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Segon.- La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques es basa en un 
sistema de responsabilitat objectiva, la qual cosa implica que no cal que hi hagi culpa o 
negligència, sinó únicament un funcionament normal o anormal dels serveis públics, 
un dany avaluable econòmicament i una relació de causalitat entre un i altre. També 
que el ciutadà afectat no tingui el deure jurídic de suportar aquest dany, que no hi hagi 
força major i 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. 
 
Així doncs, esdevé imprescindible acreditar que el dany o lesió sofert per la part 
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 el present cas, a la vista dels informes policials, és raonable apreciar la relació 
causal entre els danys reclamats i el funcionament dels serveis municipals, 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, pel que fa a les competències atorgades als municipis en matèria de trànsit, 
estacionament de vehicles i mobilitat; així com en el manteniment i conservació de 
parcs i jardins públics. A l’informe policial PD032016000014, de 24 de febrer de 2016, 
es reconeix que els danys que va patir el turisme matrícula 9816CYR, propietat de la 
Sra. Paquete Lucas, van ser conseqüència de la caiguda d’un arbre de propietat 
municipal al damunt del vehicle. 
 
Vist l’expedient administratiu SRP12016000014 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 dels següents acords: 
 

RESOLC 
 
Primer.- Acceptar la reclamació patrimonial formulada per la Sra. ****, pels danys 
ocasionats al vehicle matrícula ****, propietat de la seva mare, que estava 
correctament estacionat a la ronda Sant Bernat, en caure-li un arbre de propietat 
municipal al damunt. 
 
Segon.- Efectuar un pagament de MIL TRES-CENTS QUARANTA EUROS AMB 
NORANTA-UN CÈNTIMS (1.340,91.- €) a favor de la Sra. ****, en concepte 
d’indemnització pels danys ocasionats a un vehicle propietat de la seva mare. Aquest 
pagament es farà a càrrec de la partida: 16.130.920.224000 “Assegurances”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 16130  920  224000 1340.91 ASSEGURANCES 130 001 999 052 999 999 
 

Aquest import s’ingressarà en el número de compte bancari que la persona 
interessada ha de facilitar a les Oficines de Tresoreria; així mateix ha de passar per les 
esmentades oficines municipals per signar la conformitat amb la indemnització rebuda 
pels danys reclamants en aquest expedient administratiu. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.1. - APROVACIÓ RELACIÓ D'OBLIGACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2016006559     
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En relació a l’expedient CPG22016000034 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’aprovació de la relació d’obligacions de despeses  annexa núm. 16/2,  per un import 
total de 267.238,60 euros: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 267.238,60 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.1. - APROVACIÓ CERTIFICACIONS D'OBRA 
 
Núm. de referència : X2016006081     
 
En relació a l’expedient CPG22016000031 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció del següents acords: 
 
Aprovar la liquidació definitiva d’obres de PUIG ALDER, SL corresponent a les obres 
de RESTAURACIÓ DE LA COBERTA I FAÇANES DE LA CAPELLA DE SANT 
FRANCESC-VOLCÀ MONTSACOPA D’OLOT amb càrrec a la partida 
16.141.1532.61904 “ACTUACIONS VOLCA MONTSACOPA” per un import de 
57.306,34 euros. 
 
Aprovar la certificació d’obra  número 1 de JOSEP VILANOVA, SA corresponent a 
L’ADEQUACIÓ D’ACCESSOS AL MAS LES MATES C/ MANUEL DE FALLA, 47 amb 
càrrec a la partida 16.130.920.63201 “ACTUACIONS EDIFICIS MUNICIPALS” per un 
import de 9.723,85 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 9999 67.030,19 Sense assignació específica 000 000 000 000 000 000 
            

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.2. - AUTORITZACIÓ D'ENDOSSAMENT 
 
Núm. de referència : X2016006590     
 
En relació a l’expedient CPG22016000035 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció del següent acord: 
 
Autoritzar l’endossament de la certificació n.1 de JOSEP VILANOVA SA corresponent 
a les obres d’ADEQUACIÓ D’ACCESSOS AL MAS LES MATES C/ MANUEL DE 
FALLA 47 D’OLOT per un import de 9.723,85 euros al BBVA SA al c.c.****. 

 
Totes les despeses que generi aquest endossament aniran a càrrec de JOSEP 
VILANOVA SA. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

12.1. - AVANÇAMENT SUBVENCIÓ 
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Núm. de referència : X2016006534     
 
En relació a l’expedient CPG22016000033 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: 
 
Procedir a la bestreta de 4.800,00 euros a l’ Associació d’Hostalatge de La Garrotxa en 
concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 12.000,00 
euros, destinada a l’activitat esdeveniments de la ciutat i campanyes turístiques, 
aprovada per la Junta de Govern Local de data 10/03/2016. 
 
Una vegada finalitzada l’activitat s’hauran de presentar els justificants en un termini 
màxim de dos mesos per tal de poder procedir a la liquidació definitiva de la 
subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200400 1600808001 Despeses 16200  430  480005 4800 CONVENIS PROMOCIO ECONOMICA 200 124 999 065 019 011 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.1. - APROVACIÓ ANNEX-1/2016 DE L'IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ 
MECÀNICA EXERCICI 2016 

 
Núm. de referència : X2016006070     
 
En relació a l’expedient CI012016000047 d’aprovació de l’ANNEX-1/2016 de l’Impost 
de vehicles de tracció mecànica exercici 2016, 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 la proposta de baixa/devolució 16CIAN01 que importa la següent 
quantitat: 
 
16CIAN01-----------------------------------------------------------------------  3.564,65 € 
 
Segon.- Aprovar les liquidacions d’altes, transferències i modificacions de l’IMPOST 
DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA corresponents a l’ANNEX-1/2016 relació 
16CIAN01 que es detalla al full adjunt i que importa la quantitat de 2.038,90 €. 
 
L’esmentada relació comprèn les següents liquidacions: 

(1) Liquidacions positives 
(2) Liquidacions amb import zero 
(3) Liquidacions amb import inferior al mínim 

 
La mateixa relació excloent les liquidacions tipus 2 i 3. importa la quantitat de 2.038,90 
€. 
 
Tercer.- Procedir a les notificacions tipus (1) individuals als interessats afectats 
 
Quart.- El període de cobrament en voluntària serà fins el dia 20 de maig 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 
demora, i en el seu cas, les costes que es produeixin.  
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S’aprova per unanimitat. 
 

14.1. - ALTES TRIMESTRALS IAE - 4T TRIMESTRE 2015 
 
Núm. de referència : X2016006107     
Núm. expedient: AE012016000031 
 
En relació a l’expedient administratiu AE012016000031 i antecedents corresponents, 
la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.  Aprovar les liquidacions corresponents a les altes del 4t. trimestre de 

l’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES exercici 2015, que 
importen les següents quantitats i notificar-les als titulars afectats: 

 

4t trimestre  
 

IAE  . . . . . .    4.706,52.-€ 
RECÀRREC DIPUTACIÓ . . . .    1.238,23.-€ 

 
   TOTAL. . . .    5.944,75.-€ 

 
Segon.  El període de cobrament en voluntària serà fins el dia 20 de maig 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 demora i, en el seu cas, les costes que es produeixin. 

 
Tercer.   Procedir a la notificació de la liquidació individual als interessats afectats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

15.1. - ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ FESTIVAL SISMÒGRAF 2016 
 
Núm. de referència : X2016001665     
 
Vist l’expedient núm: SCU12016000001 i antecedents corresponents, el regidor 
delegat  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
acords: 
 
1.- Acceptar la subvenció atorgada per DIPUTACIO DE GIRONA. Àrea de Cultura, 
Noves Tecnologies, Esports i Benestar, amb destinació a SUBVENCIÓ EXCLOSA DE 
CONCURRÈNCIA PÚBLICA -FESTIVAL SISMÒGRAF 2016-, per un import de 
30.000,00 €. 
 
2.- Agrair a  DIPUTACIO DE GIRONA. Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i 
Benestar, la concessió de l’esmentada subvenció. 

 
3.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual 
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als 
efectes de fiscalització. 
 
El termini de justificació de la subvenció finalitza el 30 de setembre de 2016 

4.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
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tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de 
Seguretat Social. 
 
5.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari vinculat 
amb l’expedient. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

16.1. - PADRÓ IBI URBANA 2016 
 
Núm. de referència : X2016004786     
 
En relació a l’expedient UR052016000001 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el Padró de l’Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, 
exercici 2016, amb els següent detall: 
Número de rebuts: 24.656 
Import total: 8.471.917,57 € 
 
El període de pagament en voluntària serà del 01/04/2016 al 31/05/2016.  
 
Aquells rebuts domiciliats i d’import igual o superior a 100 €, es fraccionaran de forma 
automàtica, i es carregaran a l’entitat financera d’acord amb els següents terminis: 
 
El 60% es carregarà a 31/05/2016 
El 40% es carregarà a 30/09/2016 
 
Per a la resta de rebuts caldrà fer el pagament abans del 31 de maig d’acord amb les 
següents formes de pagament: 
 
1.- Si els rebuts es troben domiciliats es carregaran al banc a 31/05/2016. 
 
2.- Si no es troben domiciliats caldrà fer el pagament fins a 31 de maig, mitjançant el 
tríptic de pagament que s’enviarà, per algun dels següents sistemes: 
 
a. Mitjançant internet, accedint a: www.olot.cat o www.lacaixa.cat  
b. Qualsevol entitat financera especificada en el mateix tríptic  
c. Qualsevol terminal  SERVICAIXA 
 
Segon.- Exposar al públic el present acord en el termini d’un mes. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

17.1. - APROVACIÓ PADRÓ IBI RÚSTICA 2016 
 
Núm. de referència : X2016004788     
 
En relació a l’expedient UR052016000002 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 Primer.- Aprovar el Padró de l’Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica, 
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exercici 2016, amb els següent detall: 
 
Número de rebuts: 170 
Import total: 7.200,21 € 
 
El període de pagament en voluntària serà del 01/05/2016 al 30/06/2016. 
 
En cas que s’hagi facilitat domiciliació bancària, es carregarà el rebut a l’entitat 
financera corresponent, a finals del mes de juny. 
 
En cas que no s’hagi facilitat domiciliació bancària, caldrà fer el pagament abans del 
30 de juny mitjançant el tríptic de pagament que s’enviarà, per algun dels següents 
sistemes:  
 
a) Mitjançant internet, accedint a: www.olot.cat o www.lacaixa.cat 
b) Qualsevol entitat financera especificada en el mateix tríptic  
c) Qualsevol terminal  SERVICAIXA 
 
Segon.- Exposar al públic el present acord en el termini d’un mes. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
18.1. - OBRES DE MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT DE 2 EDIFICIS D'HABITATGE 

I LOCALS AL PASSEIG D’EN BLAY, 60 
 
Núm. de referència : X2015028735 

 
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 OMA32015000117 en data 
registre entrada  28/12/2015 
a: **** 
per a: OBRES DE MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT DE 2 EDIFICIS 
D'HABITATGES I LOCALS    
situada a: PG BLAY N.0060  
U.T.M : 7803401 
 
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: CRL2016800028 
FMA2016600046    
 
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 
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Per: Un pressupost de: 89088.69 euros  
 
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

89088.69 2761.75 0 2761.75 304.90 3066.65 
 

Garanties: 
    
   rep pav + ges res: 828.00 euros 

  
Total Liquidació Euros 
Per Drets 3066.65 
Per Garanties (4) 828.00 

 
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 4 mesos.  
 
1. L’ocupació de la via pública sol·licitada no podrà interferir en l’activitat del mercat 

setmanal dels dilluns ni en cap dels actes previstos en properes dates, com la 
diada de Sant Jordi o el festival Sismògraf. En aquest sentit, els responsables de 
l’obra es faran càrrec de comunicar amb antelació l’inici de l’obra a la Policia 
Municipal i s’observaran les indicacions que pugui disposar en relació a les 
condicions de seguretat i senyalització de l’ocupació de la via pública prevista, que 
correrà a càrrec del promotor i contractista de l’obra.  Es compliran les normes de 
l’Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública aprovada el 27/04/95. 

2. S’imposa  una  fiança de 828,00 € per garantir  la  neteja  i/o reposició de 
paviments  de la via pública que puguin afectar-se  per l’execució de l’obra, 
especialment pels treballs de  moviment i transport de terres o runes previstos.  
Aquesta fiança també ha d’assegurar la correcta gestió de residus generats per 
l’obra. La fiança s’haurà de dipositar en el termini màxim de 15 dies naturals a 
comptar des de la data de notificació de la concessió de la llicència d’obres. 
L’efectivitat d’aquesta llicència queda supeditada a l’ingrés de la fiança en el 
termini esmentat. . 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

18.2. - AMPLIACIÓ DEL MAS CA LA XATONA 
 
Núm. de referència : X2016000933 

 
Donat que el terreny on es pretén edificar la llicència sol·licitada, No requereix la 
condició legal de solar, i que SI compleix les determinacions del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal, quant a volum, alçàries, ocupació del sol i usos. Previ pagament 
dels drets liquidats i segons els arts.187 i següents del Decret legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme i 71 i següents  del Decret 
179/1995 pel qual s’aprova el  Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, 
s’acorda: 
 
CONCEDIR, la llicència sol·licitada , segons expedient núm: OMA32016000005 en 
data registre entrada  19/01/2016 
a : **** 



 20 

per a: AMPLIACIÓ MAS CA LA XATONA    
situada a: LLOC MAS CA LA XATONA N.0001  
U.T.M : 001301500DG56H 
 
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: CRL2016800029 
FMA2016600047    
 
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: 26560.00 euros  
NO Connexions desguassos habitatges 
NO Veles, marquesines o tendals 
 
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

26560.00 823.36 0 823.36 62.85 886.21 
 

Garanties: 
    

  Garantia de gestió de residus: 150 euros 
 

Total Liquidació Euros 
Per Drets 886.21 
Per Garanties (4) 450.00 

 
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència: 12 mesos, a partir de la data de concessió, havent-
se de començar les obres dins el termini màxim de 3 mesos  
 
1. Abans de l'inici de l'obra cal aportar la  signatura del contractista assumint 

l’execució de l’obra i la seva documentació que l’acrediti com a tal. 
 
2. S’ha emès informe FAVORABLE del Parc Natural, en data 24/02/2016 amb les 

condicions següents: 
 

1.- Abans de l’inici de les obres caldrà presentar un annex al projecte constructiu, 
que haurà de ser objecte d’un nou informe de l’equip de gestió, on s’inclogui: 

- s’ha de incloure informació detallada sobre els materials, les textures i els 
colors dels acabats exteriors incloent les fusteries de tots els tancaments. 

- s’ha d’incloure una proposta d’actuacions d’adequació paisatgística de les 
edificacions preexistents i de millora del seu entorn. 

- s’ha de incloure informació detallada, si escau, de les instal·lacions d’energia 
solar, especialment sobre el tipus i l’emplaçament dels elements captadors. 

- S’ha d’incloure informació detallada del sistema de depuració d’aigües 



 
 
 

 21 

residuals i justificació de la seva idoneïtat. 
 

2.- Pel que fa als espais exterior caldrà donar compliment a les previsions 
contingudes al “Projecte d’arranjament d’espais exteriors” que  va ser objecte 
d’informe de l’equip de gestió del Parc Natural en data 13 de març de 2012 així com 
les condicions incloses a l’informe esmentat atés que només s’hi ha donat 
compliment de forma parcial. 
 
Aquestes obres als espais exteriors del Mas Ca la Xatona, varen ser autoritzades 
segons decret de 5 de juliol de 2012 on es varen fer preceptives i obligatòries les 
condicions de l’informe del PN de 13 de Març de 2012 i que ara es reiterem com a 
condicionant de la present llicència d’ampliació del Mas. 
 
3.- s’ha de retirar el cobert de lona/malla construït al sud de l’edifici actual. 
 
4.- Resta expressament prohibida qualsevol tipus d’actuació sobre les fonts, les 
surgències i la xarxa hídrica superficial que es troba present a l’interior de la finca. 
5.- Pel que fa a l’execució de l’obra caldrà tenir en compte les condicions següents: 

 
- S’ha de comunicar l’inici de les obres a l’equip de gestió del Parc 
Natural, amb deu dies d’antelació , per tal que es pugui organitzar el 
seguiment de l’Obra. 
 
- Tots els residus de derivats de les obres hauran de ser retirats i 
gestionats per mitjà de gestors autoritzats. En cap cas s’admet 
l’abocament o la utilització d’aquests residus per rebliments. 

3. S’imposa una fiança de 150,00 € 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. D'acord  a  l'art.28.2 del RD 417/2006 en relació al 76 del RDL 2/2004,  el termini 

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

 
5. 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. 

 
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. 
 

18.3. - MODIFICACIÓ DE PROJECTE D'AMPLIACIÓ DE LOCAL COMERCIAL AL 
CARRER MULLERAS, 8 
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Núm. de referència : X2016001301 

 
Vistos els antecedents corresponents i la documentació que figura a l’expedient 
s’acorda: 
 
DENEGAR d’acord amb la sol·licitud presentada en data registre entrada  14/01/2016 i 
d’acord amb l’informe de l’arquitecte municipal de data 23/02/2016, la llicència  per a 
MODIFICACIÓ PROJECTE AMPLIACIÓ LOCAL COMERCIAL situat al C 
MULLERAS N. 8 (U.T.M : 7601712) 
a ****, segons expedient OMA32016000008.  
 
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: COL2016800005     
 
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: 0.0 euros  
 
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

0.0 0 0 0 62.85 62.85 
 

Garanties: 
 

Total Liquidació Euros 
Per Drets 62.85 
Per Garanties (4) 0 

 
Es mantenen les condicions particulars de la llicència OMA32015000056 CONCEDIDA 
PER JGL de 16/10/2015 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

18.4. - REPOSICIÓ DE COBERTA D'EDIFICI A LA CARRETERA  
DE SANTA PAU, 2. 

 
Núm. de referència : X2016004947 

 
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 OMA32016000032 en data 
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registre entrada  04/03/2016 
a: **** 
per a: REPOSICIÓ DE COBERTA D'EDIFICI    
situada a: CTRA SANTA PAU N.0002  
U.T.M : 7998801 
 
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: CRL2016800030 
FMA2016600048    
 
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: 43972.31 euros  
  
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

43972.31 1363.14 0 1363.14 62.85 1425.99 
 

Garanties: 
    

  Garantia de gestió de residus: 1887 euros 
 

Total Liquidació Euros 
Per Drets 1425.99 
Per Garanties (4) 1887.00 

 
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència: 12 mesos, a partir de la data de concessió, havent-
se de començar les obres dins el termini màxim de 4 mesos. 
 
1. Els responsables de l’obra es faran càrrec de comunicar amb antelació l’inici de 

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

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

3. S’imposa una fiança de 1.878,00 € 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. 

 
S’aprova per unanimitat. 
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19.1. - DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 9 I 22 DE 
MARÇ DE 2016 RELATIUS A L’ÀREA DE MEDI AMBIENT 

 
Núm. de referència : X2016006435     
 
En relació a l’expedient AG012016000012, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció del següent acord: 
 
Únic.- Donar compte dels decrets, que es relacionen a continuació, dictats entre els 
dies 9 i 22 de març de 2016, relatius a l’Àrea de Medi Ambient:  
 
Obertura Com un llum Espai docent 

d’interiorisme i 
arquitectura 
efímera 

C/Dr. Joaquim Masmitjà 
17 baixos  

Declaració 
responsable
09/03/2016 

Obertura Associació Núria 
Social 

Coworking, 
cafeteria diürna 
i espai 
polivalent 

C/Carme 8, 1r pis Declaració 
responsable
11/03/2016 

Obertura Habitatge d’ús 
turístic 

Pis turístic C/Bolòs 8, 2n 3a Declaració 
responsable 
11/03/2016 

Llicència 
municipal  

P.M.G.C Gos de raça 
potencialment 
perillosa 

C/Abad Racimir, 31 21/03/2016 

Llicència 
municipal 

P.D.R. Gos de raça 
potencialment 
perillosa 

C/Abad Racimir, 31 21/03/2016 

Canvi de 
titularitat 

Especialitats 
St.Jordi 

Fleca i 
pastisseria 
(elaboració i 
venda) 

C/Volcà del Puig de Mar 
58 

21/03/2016 

Canvi de 
titularitat 

Joieria Casals Joieria C/Sastres 5 22/03/2016 

Control periòdic Concessionari 
Renault 

Taller mecànic Ctra. de la Canya 99 22/03/2016 

Baixa activitat D & L Stone SCP Venda de 
revestiments 

C/Macedònia 1 bxs 15/03/2016 

Baixa activitat Sleep Cheep Venda de 
nòrdics 

C/Pare Roca 6 15/03/2016 

Baixa activitat Merceria Lourdes Merceria  C/Garrotxa 20 15/03/2016 

Baixa activitat Forn Vilanova Obrador de pa i 
productes de 
fleca 

C/França 112 15/03/2016 

Baixa activitat Cuida’t Estètica i 
perruqueria 

C/Bolòs 11 B 1 22/03/2016 
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Baixa activitat Taller de confecció 
J.M.  

Confecció C/Banyoles 11 22/03/2016 

Hort municipal A.T.S. Adjudicació 
hort 

Parc Nou 13 11/03/2016 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

20.1. - APROVAR EL PLA D'AUTOPROTECCIÓ DE L'ESPECTACLE DE 
SISMÒGRAF A CORPS PERDU QUE ES FARÀ A PLA PLAÇA DE TOROS EL 2 

D'ABRIL DE 2016. 
 
Núm. de referència : X2016006668     
 
En relació a l’expedient PC012016000013 i 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: 
 
Aprovar el Pla d'autoprotecció de l'espectacle de Sismògraf A corps perdu que es farà 
a la plaça de toros el 2 d'abril de 2016. 
 
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 dos quarts 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 
 
  


