ACTA NÚM. 13
JUNTA DE GOVERN LOCAL
14 D’ABRIL DE 2016
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 14 d’abril de 2016 a les vuit del matí, es reuneix en
aquesta Casa Consistorial la Junta de Govern d’aquest Ajuntament, sota la
presidència del Sr. JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS, per tal de celebrar la
sessió ordinària, setmanal i de primera convocatòria que s’escau al dia d’avui.
Hi assisteixen els tinents d’alcalde Srs. Josep Berga i Vayreda, Josep Guix Feixas,
Estanis Vayreda i Puigvert, Jordi Alcalde i Gurt, Núria Fité i Grabalosa, Josep
Gelis i Guix, Maria del Mar Roca i Reixach.
També hi 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 de l’oposició, la Sra. 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 secretari, la Secretària, 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 7 d’abril:
- el mateix dia 7 d’abril, va assistir a la reunió del Comitè Executiu de l’Associació
Catalana de Municipis, que aquesta vegada es va celebrar a Olot, concretament a la
sala d’actes de l’Arxiu Comarcal i que va comptar amb l’assistència de més d’una
trentena d’alcaldes de Catalunya.
- el dia 8 d’abril, es va desplaçar a Barcelona, per entrevistar-se amb la Sra. MARTA
MORERA, Cap de Gabinet de la Conselleria de Benestar i Família i amb el Sr. JUAN
RAMON RUIZ, Director General de Residències Geriàtriques, i seguidament es va
traslladar al municipi de Cerdanyola del Vallès per assistir a l’Assemblea de l’AMI
(Associació de Municipis per a la Independència). I al vespre, va anar a escoltar la
xerrada de JORDI SÁNCHEZ, President de l’ANC, que va tenir lloc al Casal Marià.
- el dia 9 d’abril, va anar a inaugurar l’edició de Robolot que es va celebrar a la sala
Torín i que va comptar amb una gran afluència de públic.
- el dia 10 d’abril va anar a donar la benvinguda als delegats de les comarques
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gironines de l’Associació de Donants de Sang, que tenien una trobada al Saló de
Sessions d’aquest Ajuntament. I a la tarda, va dirigir les operacions d’emergència
derivades de l’esfrondament de part del teulat de l’immoble de la cantonada c/
Lliberada Ferrarons / c. Bonaire.
- el dia 11 d’abril, va assistir a les reunions del Consell d’Administració i de la Junta
General de Ràdio Olot, que varen tenir lloc a la seva seu.
- i finalment el dia 12 d’abril, va tenir una reunió informativa amb els presidents i
coordinadors del futbol base al Saló de Sessions de l’Ajuntament, per explicar-los el
projecte dels camps de futbol.
3. - DISPOSICIONS.- ASSABENTATS DE LES DISPOSICIONS PUBLICADES EN
ELS BUTLLETINS OFICIALS
Tot seguit la Secretària dóna compte a la Junta de Govern dels edictes i anuncis de
l'Ajuntament d'Olot publicats als Butlletins Oficials BOE, BOP i DOGC, des de la
darrera sessió. I se n'acorda l'assabentat.
4.1. - SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE GIRONA, PROGRAMA A:
SUPORT A L'ESPORT MUNICIPAL.
Núm. de referència

: X2016007122

En relació a l’expedient SES12016000001, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Vista la convocatòria de subvencions de:
Organisme
Programa:
Referència
Núm disposició

DIPUTACIO DE GIRONA
Suport a l'acció de promoció i foment de l'activitat fisicoesportiva,
dels ajuntaments i les entitats esportives.
54 de 18 de març de 2016

Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte: Suport a l’activitat
físicoesportiva municipal.
Tercer.- Sol·licitar una subvenció de: 15.000,00 €
Quart.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària.
S’aprova per unanimitat.
5.1. - PAGAMENT D'UN COMPLEMENT DE NOCTURNITAT AL PERSONAL DE LA
POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS EL MES DE MARÇ DE 2016
Núm. de referència

: X2016007193

Atès l’informe del Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal de data 5 d’abril de
2016.
Vist l’expedient administratiu RH132016000030 i antecedents corresponents, la
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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 març de 2016:
Nom i Cognoms

Data

Dies

****

Març 2016

8

nocturnitat

91,12

****

Març 2016

4

nocturnitat

45,56

****

Març 2016

5

nocturnitat

56,95

****

Març 2016

7

nocturnitat

79,73

****

Març 2016

6

nocturnitat

68,34

****

Març 2016

6

nocturnitat

47,34

****

Març 2016

6

nocturnitat

47,34

****

Març 2016

6

nocturnitat

47,34

****

Març 2016

6

nocturnitat

47,34

****

Març 2016

4

nocturnitat

31,56

****

Març 2016

4

nocturnitat

31,56

****

Març 2016

4

nocturnitat

31,56

****

Març 2016

4

nocturnitat

31,56

****

Març 2016

7

nocturnitat

55,23

****

Març 2016

7

nocturnitat

55,23

****

Març 2016

6

nocturnitat

47,34

****

Març 2016

6

nocturnitat

47,34

****

Març 2016

5

nocturnitat

39,45

****

Març 2016

7

nocturnitat

55,23

****

Març 2016

7

nocturnitat

55,23

****

Març 2016

7

nocturnitat

55,23

TOTAL

Serveis

122

Import (€)

1.067,58 €

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

Tipus
Partida
Despeses 16180 132 121031

Import
1067.58

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

: X2016007191
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Atès l’informe del Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal de data 5 d’abril de
2016.
Vist l’expedient administratiu RH132016000029 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 març de
2016:
Nom i Cognoms / Data / Servei

Hores Import (€)

****

23/03/2016 ACTE ESPORTIU. VOLTA A CATALUNYA

2,00

28,82

8,25
8,25

135,88
135,88

4,00

57,64

4,00

57,64

8,25
8,25

135,88
135,88

2,00

28,82

4,00

57,64

2,00

31,70

4,00

63,40

8,25
4,00

118,88
57,64

8,25

135,88

2,00

28,82

****

10/03/2016 REFORÇ TORN.
11/03/2016 REFORÇ TORN.
****

22/03/2016 ACTE ESPORTIU. VOLTA A CATALUNYA
****

22/03/2016 ACTE ESPORTIU. VOLTA A CATALUNYA
****

09/03/2016 REFORÇ TORN.
12/03/2016 REFORÇ TORN.
****

23/03/2016 ACTE ESPORTIU. VOLTA A CATALUNYA
****

22/03/2016 ACTE ESPORTIU. VOLTA A CATALUNYA
****

23/03/2016 ACTE ESPORTIU. VOLTA A CATALUNYA
****

22/03/2016 ACTE ESPORTIU. VOLTA A CATALUNYA
****

18/03/2016 REFORÇ TORN.
22/03/2016 ACTE ESPORTIU. VOLTA A CATALUNYA
****

13/03/2016 REFORÇ TORN.
****

23/03/2016 ACTE ESPORTIU. VOLTA A CATALUNYA
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****

25/03/2016 REFORÇ TORN.
26/03/2016 REFORÇ TORN.
26/03/2016 REFORÇ TORN.
27/03/2016 REFORÇ TORN.

2,00
2,00
6,25
6,25

32,94
32,94
102,94
102,94

2,00
4,50

28,82
74,12
1.585,10€

****

23/03/2016 ACTE ESPORTIU. VOLTA A CATALUNYA
28/03/2016 REFORÇ TORN. DILLUNS FESTIU

TOTAL
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 16180 132 130012

Import
1585.1

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

S’aprova per unanimitat.
5.3. - PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL AL PERSONAL DE LA
BRIGADA MUNICIPAL PELS SERVEIS EXTRAORDINARIS REALITZATS EL MES
DE MARÇ DE 2016
Núm. de referència

: X2016007242

Vist l’expedient administratiu RH132016000032 i antecedents corresponents, i atesos
els informes del Director tècnic de la Brigada Municipal de data 5 i 8 d’abril 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 març de
2016:
Cognoms i Nom

Data

.

****
Avaria enllumenat. De 22:00h a
23:00h- Comprovació quadre elèctric

Tipus
servei

19/03/2016

Hores

Import

ELECTRICISTES
Oficial 1º

1,00

25,25 €

1,00

25,25 €

3,00

45,29 €

S. Mínim

.

****

Brigada

ELECTRICISTES
Oficial 1º

Urgència farola. De 20:00h a 22:00h .
Desconnectar farola aixafada, accident
Urgència farola. De 22:00h a 23:00h
Desconnectar farola aixafada, accident

09/03/2016

S. Diürn

2,00

28,82 €

09/03/2016

S. Nocturn

1,00

16,47 €

****

.

4,00

65,88 €

Urgència fanal i línia . De 0800h a
12:00h. Desconnectar i retirar fanal
aixafat

13/03/2016

4,00

65,88 €

11,00

164,69 €

S. Festiu

.

****
Avaria enllumenat. De 19:00h a
22:00h. Arranjar avaria llum
Actes varis.De 17:00 a 20:00h.

ELECTRICISTES
Oficial 1º

ELECTRICISTES
Oficial 1º

02/03/2016

S. Diürn

3,00

43,23 €

19/03/2016

S. Festiu

3,00

49,41 €
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Connexions i desconnexions quadre
Volta a Catalunya. De 15:00h a
20:00h. Connectar endolls i guàrdia.

22/03/2016

S. Diürn
JARDINERS
Supervisor

.

****
Fira embotit. De 19:30h a 22:30h.
Desmuntar Fira embotit.
Dispositiu nevades. De 21:30h a
22:00h. Preparar tractors, saladores...
Dispositiu nevades. De 22:00h
a
24:00h. Preparar tractors, saladores...

50,67 €

16/03/2016

S. Diürn

0,50

7,39 €

16/03/2016

S. Nocturn

2,00

33,78 €

2,50

45,14 €

MAGATZEM
Encarregat

16/03/2016

S. Diürn

0,50

8,10 €

16/03/2016

S. Nocturn

2,00

37,04 €

8,00

131,76 €

.

OPERATIVA Oficial 1º

13/03/2016

S. Festiu

3,00

49,41 €

19/03/2016

S. Festiu

5,00

82,35 €

4,00

75,92 €

OPERATIVA
Supervisor

.

****
06/03/2016

S. Mínim

1,00

25,25 €

13/03/2016

S. Festiu

3,00

50,67 €

2,00

50,50 €

OPERATIVA
Supervisor

.

****
Actes diversos. De 8:00h a 9:00h.
Muntatge presa d’aigua al recinte firal.
Actes diversos. De 8:00h a 9:00h.
Desmuntatge de la Fira de l’embotit.

11/03/2016

S. Mínim

1,00

25,25 €

12/03/2016

S. Mínim

1,00

25,25 €

2,50

40,15 €

.

****
Dispositiu nevades. De 21:30h a
22:00h. Preparar tractors, saladores...
Dispositiu nevades. De 22:00h
a
24:00h. Preparar tractors, saladores...

PALETES Oficial 1º

16/03/2016

S. Diürn

0,50

7,21 €

16/03/2016

S. Nocturn

2,00

32,94 €

5,00

82,35 €

5,00

82,35 €

7,50

123,53 €

7,50

123,53 €

56,00

942,30 €

.

****
Diada Rams. De 08:00h a 10:00h i
21:30h a 00:30h. Muntar i Desmuntar
tarima

19/03/2016

PALETES Oficial 1º

S. Festiu

ELECTRICISTES
Oficial 1º

.

****
Carnestoltes i urgència farola aixafada

91,84 €

3,00

****

Acte cavalls. De 08:30 a 09:30h. Obrir
carros de cadires i taules per a l’acte.
Fira embotit. De 19:30h a 22:30h.
Desmuntar Fira embotit.

5,50

S. Festiu

.

Fira embotit. De 19:30h a 22:30h.
Desmuntar Fira embotit.
Diada Rams. De 08:00h a 10:00h i
21:30h a 00:30h. Muntar i Desmuntar
tarima

72,05 €

13/03/2016

****
Dispositiu nevades. De 21:30h a
22:00h. Preparar tractors, saladores...
Dispositiu nevades. De 22:00h
a
24:00h. Preparar tractors, saladores...

5,00

13/02/2016

S. Festiu

TOTAL

Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 16142 1511 130011

S’aprova per unanimitat.
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Import
942.3

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

5.4. - PAGAMENT HORES COMPLEMENTÀRIES AL PERSONAL DE LA BRIGADA
MUNICIPAL REALITZADES EL MES DE MARÇ DE 2016
Núm. de referència

: X2016007197

Atès l’informe del Director tècnic de la Brigada Municipal de data 5 d’abril de 2016.
Vist l’expedient administratiu RH132016000031 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 de les hores complementàries realitzades durant el mes de març de
2016 pel personal de la Brigada Municipal que es relaciona a continuació:
Tipus
servei

Data

Cognoms i Nom

ESCOLES Oficial 1º

.

****
Diada Rams. De 08:00h a 10:00h i 21:30h
a 00:30h. Muntar i Desmuntar tarima

19/03/2016

S. Festiu
FUSTERS Oficial 1º

.

****
Diada Rams. De 08:00h a 10:00h i 21:30h
a 00:30h. Muntar i Desmuntar tarima

19/03/2016

S. Festiu
JARDINERS Oficial 1º

.

****
Fira embotit. De 19:30h
Desmuntatge fira embotit.

a

22:30h.

13/03/2016

S. Festiu
JARDINERS Oficial 1º

.

****
Fira embotit. De 19:30h a 22:30h.
Desmuntatge fira embotit.
Dispositiu emergència nevades. De 21:30h
a 22:00h. Preparar tractors, saladores i
Dispositiu emergència nevades. De 22:00h
a 24:00h. Preparar tractors, saladores i

Brigada

Import

Hores
5,00

82,35 €

5,00

82,35 €

5,00

82,35 €

5,00

82,35 €

3,00

49,41 €

3,00

49,41 €

5,50

89,56 €

13/03/2016

S. Festiu

3,00

49,41 €

16/03/2016

S. Diürn

0,50

7,21 €

16/03/2016

S. Nocturn

2,00

32,94 €

18,50

303,67 €

TOTAL

Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 16140 1510 121032

Import
303.67

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

S’aprova per unanimitat.
6.1. - APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ D'UNA
PLAÇA DE TÈCNIC MIG ADSCRIT A RECURSOS HUMANS
Núm. de referència: X2016008093

Vist l’expedient administratiu, antecedents corresponents i que hi ha la necessitat de
cobrir temporalment un lloc de treball de tècnic mig adscrit a Recursos Humans,
especialitat gestió de la retribució i compensació, i la constitució d’una borsa de
treball.
Atès que no hi ha borsa de treball de processos de selecció anteriors.
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En relació a l’expedient RH122016000003, la regidora delegada d’Organització,
Innovació i Atenció del ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria de la selecció per cobrir temporalment un
lloc de treball de tècnic/a mig adscrit al servei de Recursos Humans, especialitat gestió
de la retribució i compensació, mitjançant concurs oposició lliure, i la constitució d’una
borsa de treball.
Segon.- Publicar al BOP, al DOGC, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament d’Olot i a la
pàgina web www.olot.cat.
S’aprova per unanimitat.
7.1. - CONVENI AMB LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
La Junta de Govern Local acorda deixar aquest punt sobre la taula per a un millor
estudi.
7.2. - TREBALLS DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA
REDACCIÓ DEL PROJECTE "CENTRE DELS VOLCANS" (CONVOCATÒRIA
FEDER EIX 6)
Núm. de referència : X2016007974

Atesa la convocatòria d’ajuts regulada a l’ordre GAH/45/2016, de 7 de mar, per la qual
s’aproven les bases reguladores per seleccionar operacions de les entitats locals
susceptibles de cofinançament pel PO FEDER Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris
4 i 6.
Vist l’informe de Gerència de data 8 d’abril de 2016 en relació al projecte El Centre
dels Volcans”, que és un projecte susceptible de ser presentats a l’eix 6 de l’ordre
esmentada anteriorment , i que l’equip de govern ha decidit presentar-se a la
convocatòria “Feder 2014-2020 Eix 6”.
Atès que segons l’informe de Gerència, per tal de presentar aquest projecte a la
convocatòria es requereix disposar de suport extern en quant a assistència tècnica i
econòmica; i que s’informa favorablement la proposta presentada per l’empresa
“Innopro Global Servicies,SL”.
I vist l’expedient administratiu núm. CC012016000181 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 INNOPRO GLOBAL SERVICES SL (B6484371-7)
els treballs de consultoria i assistència tècnica per a la redacció del projecte “El Centre
dels Volcans”, per tal de presentar-se a la convocatòria “FEDER Catalunya 2014-2020
Eix 6” ; d’acord amb la seva proposta i l’informe de Gerència que figuren com annex a
l’expedient.
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: NOU MIL EUROS (9.000 €) + IVA:
MIL VUIT-CENTS NORANTA EUROS (1.890 €). Es pagarà amb càrrec a:
Operació Referència
200220
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Tipus
Partida
Despeses 16100 912 227990

Import
10890

Descripció
CONSULTORIA

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

Tercer.- INNOPRO GLOBAL SERVICES SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la
factura.
S’aprova per unanimitat.
7.3. - ACORD RELATIU AL PREU DE LA CESSIÓ D'ÚS DE L'EDIFICI "TORRE
CASTANYS" ANYS 2016
Núm. de referència : X2016008008
En data 19 de desembre de 1992 es va signar un conveni entre la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament d’Olot pel qual se cedia al Departament de Medi Ambient, per
a seu dels serveis administratius del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa,
una part de l’edifici “Torre Castanys”; el qual es prorroga tàcitament d’any en any amb
efectes del dia 1 de gener de 1993, així com les revisions anuals d’acord amb l’IPC.
Atès que l’IPC a data 31 de desembre de 2015 és del 0,0% i atès que la quantitat que
es va pagar per a l’any 2015 és de 11.822,58 € i vist l’expedient administratiu núm.
CC012016000182 i antecedents corresponents, la regidora delegada de
Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Procedir a la revisió de preus del conveni subscrit entre la Generalitat de
Catalunya –Departament de Medi Ambient- de cessió d’una part de l’edifici “Torre
Castanys· per a seu dels serveis administratius del Parc Natural de la Zona Volcànica
de la Garrotxa; d’acord amb l’IPC establert en data 31/12/2015; segons:
-Import de la cessió exercici 2015: 11.822,58 €
-IPC (0,0%)..............................................0,00 €
Segon.- Fixar en ONZE MIL VUIT-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTAVUIT CÈNTIMS (11.822,58 €) l’import per a 2016 de l’esmentada cessió.
S’aprova per unanimitat.
7.4. - RECTIFICACIÓ ACORD JGL 18/02/2016 RELATIU AL SERVEI DE
MANTENIMENT APLICACIONS "GEOMEDIA PRO"
Núm. de referència

: X2016003397

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 18 de febrer de 2016 va adjudicar
a l’empresa “Integraph España, SA” el servei de manteniment del programari
“Geomedia Pro” per a l’exercici 2016 per un import de 6.540,66 € + IVA, amb càrrec a
la partida “mecanització i tramitació electrònica”.
Atès l’informe del Responsable d’Informàtica i Noves Tecnologies de data 7 d’abril de
2016 que fa referència a un error en la contractació consistent en no aplicat un
descompte (5%) en el preu de l’oferta.
I vist l’expedient administratiu núm. CC012016000091 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.- Rectificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 18/02/2016 en el sentit
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que el preu de la contractació del servei de manteniment del programari “Geomedia
Pro” a favor de l’empresa “INTERGRAPH ESPAÑA,SA” és de SIS MIL DOS-CENTS
TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS (6.213,63 €) + IVA: MIL TRESCENTS QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS (1304,86 €) .
Segon.- Que els Serveis Econòmics procedeixin a l’abonament de 395,71 € a la
partida:
Operació Referència
200230
1600582

Tipus
Partida
Import
Despeses 16120 920 220020 -395.71

Descripció
MECANITZACIO I
TRAMITACIO ELECTRONICA

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

S’aprova per unanimitat.
7.5. - REVISIÓ PREU AUTORITZACIÓ INSTAL·LACIÓ ANTENA REPETIDOR
COMUNICACIONS RADIOFONIQUES POLICIA MUNICIPAL
Núm. de referència : X2016007750

Atès el conveni signat entre aquest Ajuntament i la Sra. Maria Carme Simon Adroher
per a la instal·lació d’una antena-repetidor en els terrenys propietat de la Sra. Simon.
En data 17 d’abril de 2015 es va signar un conveni modificant el pacte segon del
conveni signat en data 17/01/81992 en el sentit d’ampliar l’autorització de l’Ajuntament
per tal que aquest pugui donar autorització per instal·lar antenes en la propietat que la
Sra. Simón llogada amb aquesta finalitat per l’Ajuntament d’Olot.
Ateses les clàusules quarta i cinquena del conveni, aquest arrendament s’ha d’ajustar
a les variacions de l’índex de preus al consum que a 31/12/2015 es fixa en 0,0%.
I vist l’expedient administratiu núm. CC012016000180 i antecedents corresponents, la
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Establir per a l’any 2016 el preu de l’autorització per a la instal·lació d’antenes
en terrenys propietat de la Sra. MARIA CARME SIMON ADROHER; en : CENT
SETANTA-UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS (171,23 €) + IVA: TRENTACINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS (35,96 €). Es pagarà amb càrrec a:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 16130 920 202000

Import
207.19

Descripció
LLOGUERS

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

Tercer.- La Sra. Maria Carme Simon Adroher presentarà a aquest Ajuntament el rebut
corresponent.
S’aprova per unanimitat.
7.6. - ACORD RELATIU AL CÀNON FIX DE L'APARCAMENT SOTERRAT DEL
PASSEIG BISBE GUILLAMET (FIRALET)
Núm. de referència : X2016008022

El Ple de l’Ajuntament d’Olot va acordar en data 16 de març de 2006 adjudicar el
contracte de concessió d’obra pública de construcció i explotació de l’aparcament
soterrat del Firalet i zones blaves del municipi a la UTE Rubau Tarrés,SA i Dester
Invest, SL (UTE Aparcament Olot”
El Ple de l’Ajuntament d’Olot va acordar en data 24 de febrer de 2011 modificar les
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clàusules del contracte de l’esmentada concessió, en sentit, entre d’altres, de reduir
en un 55% del cànon fix a canvi de cedir l’ús de 25 places d’aparcament durant un any
en horari laboral; així com facultar a la Junta de Govern Local la seva revisió.
En data 4 de març de 2016, Registre d’Entrada núm. E2016002341 la “UTE
Aparcament Olot” sol·licita a l’Ajuntament d’Olot la bonificació en un 55% de cànon fix
per a l’exercici 2016.
I vist l’expedient administratiu núm: CC012016000184 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 reducció en un 55% de cànon fix (pel que fa al pàrquing) de la
concessió d’obra pública per a la construcció i explotació de l’aparcament soterrat del
Firalet i zones blaves del municipi, adjudicat a la “UTE Rubau Tarrés,SAU- Dester
Invest, SL”(U1790268-5)-UTE Aparcament OlotSegon.- Fixar en 16.016 € l’import del cànon fix per a l’exercici 2016 de l’aparcament
soterrat del Firalet , el qual es farà efectiu mitjançant pagaments trimestrals de 4.004 €.
Tercer.- Com a contraprestació “UTE Aparcament Olot” cedeix a favor de
l’Ajuntament d’Olot l’ús de 25 places d’aparcament durant un any (amb efectes del dia
1 d’abril de 2016) en horari laboral de 7:30 a 15:30 de dilluns a divendres.
S’aprova per unanimitat.
7.7. - APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS Ì
TÈCNIQUES QUE REGIRAN L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT
NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DELS SERVEIS D'ALLOTJAMENT DELS
ESTADANTS DE LA RESIDÈNCIA D'ARTS, CIÈNCIES I HUMANITATS D'OLOT,I
CONVOCATÒRIA LICITACIÓ
Núm. de referència

: X2016008129

En relació a l’expedient CCS12016000006 i vist els 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 negociat sense publicitat, els serveis
d'allotjament dels estadants de la Residència d'Arts, Ciències i Humanitats.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i tècniques que regiran
l’esmentada licitació.
Tercer.- Convidar a un mínim de tres empreses per tal d’efectuar les consultes i
negociar les condicions del contracte tal com s’estableix en el plec.
Quart.- L’import de la contractació es pagarà amb càrrec a la partida núm.
Operació Referència
200200

Tipus
Partida
Despeses 16400 334 227992

Import
20431.40

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
RES. D'ARTS, CIENCIES I HUMANITATS
000 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat.
7.8.- SERVEIS DE DEFENSA JURÍDICA
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La Junta de Govern Local acorda retirar aquesta proposta de l’ordre del dia.
8.1. - APROVACIÓ RELACIÓ D'OBLIGACIONS DE DESPESES
Núm. de referència

: X2016007955

En relació a l’expedient CPG22016000039 de , 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. 16/04:
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
675281.19

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

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

: X2016007953

En relació a l’expedient CPG22016000038 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 liquidació definitiva d’obres de LAMPILAC SL corresponent a les obres de
IMPERMEABILITZACIÓ DE LA TERRASSA DE LA CASA MUSEU CAN TRINCHERIA
C/ SANT ESTEVE 29 amb càrrec a la partida 16.130.920.63202 “R15 ACTUACIONS
EDIFICIS MUNICIPALS” per un import de 1.388,52 euros.
Aprovar la liquidació definitiva d’obres de CONSTRUO CONTRUCCIONS GENERALS
SL corresponent a les obres de REFORMA DELS BANYS DE LA PLANTA INFERIOR
DE L’ALBERG TORRE MALAGRIDA PASSEIG DE BARCELONA 15 amb càrrec a la
partida 16.140.432.63213 “R15 REHABILITACIÓ TORRE MALAGRIDA” (IFS) per un
import de 13.126,02 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
14514.54

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

S’aprova per unanimitat.
La Sra. Núria Fité s’absenta de la sessió.
10.1. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT INTEGRA ASSOCIACIÓ
Núm. de referència

: X2016007456

En relació a l’expedient CPG12016000039 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 INTEGRA ASSOCIACIÓ DE
DISCAPACITATS INTELECTUALS amb NIF: G17035445 per un import de 3000,00
euros, amb càrrec a la partida 16.320.3372.480022 “CONVENIS JUVENTUT“.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència.
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L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per
tal de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures i rebuts i del formulari de justificació
el qual el trobareu a l’Ajuntament o bé a la seva web municipal i a la firma del conveni.
Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà sense
efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 16320 3372 480022

Import
3000

Descripció
CONVENIS JOVENTUT

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
320 001 999 065 999 999

S’aprova per unanimitat.
La Sra. Núria Fité es reincorpora a la sessió.
10.2. - SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA A L'ENTITAT CENTRE EXCURSIONISTA
OLOT
Núm. de referència

: X2016007948

En relació a l’expedient CPG12016000040 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 CENTRE EXCURSIONISTA OLOT amb
NIF: G17132747 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

Tipus

Partida

Import

Descripció

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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200220

Despeses 16330 341 480002

500

CONVENIS ESPORTIUS

000

000

000

000

000

000

S’aprova per unanimitat.
11.1. - IMPOSICIO/ORDENACIÓ DE CEM PER LES OBRES D'"URBANITZACIÓ
DEL CARRER ESTADI"
Núm. de referència : X2014002549

La certificació de final d’obra de “Urbanització c Estadi” fixava una valoració de l’obra
executada d’import 322.296,02€.
Les liquidacions girades inicialment de CEM, d’acord a l’expedient CE012014000002 –
CEM “Urbanització del carrer Estadi” estaven calculades en base a un pressupost de
322.599,90€.
En base a això, per acord de Junta de Govern Local de data 12 de novembre de 2015
es van ratificar les quotes generades en concepte de CEM i per tant, es va acordar no
retornar ni exigir cap liquidació complementària als interessats.
Examinat novament l’expedient s’ha observat:
El pressupost de l’obra que es va adjudicar va ser:

Pressupost fora de l’àmbit
de CEM
(connexió c President
Francesc Macià

Pressupost dins de l’àmbit de CEM

TOTAL

13.125,18€

322.599,90€

335.725,08€

D’aquí que la valoració final del cost de l’obra afecta a les dos partides detallades de la
forma següent:

Pressupost fora de l’àmbit
de CEM
(connexió c President
Francesc Macià

Pressupost dins de l’àmbit de CEM

TOTAL

12.600,12€

309.695,90

322.296,02€

S’ha comprovat que el cost total de les obres imputable a l’àmbit de les CEM no ha
estat de 322.296,02€ (que es el del conjunt de l’obra) sinó de 309.695,90€. Per tant, el
pressupost dins de l’àmbit de les CEM ha sofert una baixa del 4%
(322.296,02€/335.725,08€=0,96) fet que obliga a la regularització de quotes.
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.- Deixar sense efecte l’acord anterior de data 12/11/2015 i substituir-lo per un
de nou que s’aprovarà simultàniament amb aquest i que contempla la baixa
experimentada dels cost de les obres detallada.
S’aprova per unanimitat.
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11.2. - IMPOSICIO/ORDENACIÓ DE CEM PER LES OBRES D'"URBANITZACIÓ
DEL CARRER ESTADI"
Núm. de referència : X2014002549

El Ple de l’Ajuntament d’Olot, en sessió ordinària celebrada el dia 20 de febrer de
2014, va aprovar la relació individualitzada de quotes a satisfer en concepte de
contribucions especials de millores per les obres “Urbanització del carrer Estadi” .
Al punt tercer de l’acord s’establia: “Ordenar contribucions especials per a aquestes
obres d’acord a les dades següents:
COST de
L’OBRA

SUBVENCIO
O AJUDES (1)

COST SUPORTAT PER
L’AJUNTAMENT

% CEM (2)
(base
imposable)

Import
C.E.M.

322.599,90€

0,00€

322.599,90€

70%

225.819,93€

(1) Subvencions de persones o entitats públiques o privades no subjectes passius de l’obra.
(2) Atenent a la naturalesa específica de l’obra i a la ponderació de l’ interès públic i privat. El
percentatge fixat està degudament justificat dins de l’expedient, amb els informes tècnics
corresponents.

El pressupost té caràcter merament preventiu i si el cost efectiu fos major o menor que
el previst es farà la corresponent regularització amb la liquidació definitiva, una vegada
feta la corresponent liquidació de les obres.”
L’article 33.3 del Reial Decret Legislatiu estableix que les contribucions especials de
millores meriten en el moment d’acabament de les obres.
Les obres en qüestió han finalitzat i s’ha practicat la liquidació definitiva de l’obra. En
conseqüència cal procedir a la regularització de les seves contribucions especials de
millores. El cost definitiu de les obres ha estat inferior al previst, segons liquidació
d’obra, inclosa a l’expedient, aprovada el dia 30 d’octubre de 2014 i tal i com es detalla
seguidament:
CONCEPTE

Cost de
l’obra

COST
PROVISIONAL

322.599,90€

COST DEFINITIU

309.695,90€

DIFERENCIAL

-12.904,00€

% CEM
(base
imposable)

70%

CEM
definitives

CEM banda
dreta
(propietat
municipal)
104.978,34€
CEM banda
esquerra
111.808,79€

Import baixa

4.374,10€

4.658,70€
(*)

(*) la suma de 4.658,70€ es desglossa en:
a) 4.178,70€ es correspon a l’import de CEM a donar de baixa tenint en compte l’ajuda econòmica de: Sr.
Enric Saurina Suñer i la societat Holistik Jam SL
b) 480,00€ es correspon a l’import d’aportació voluntària del Grup Saurina a donar de baixa.

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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Primer.- Aprovar la liquidació definitiva de les contribucions especials de millores per
les obres “Urbanització del carrer Estadi”.
Segon.- Procedir a la regularització de les quotes imputades als interessats en
concepte de contribucions especials de millores per l’obres “Urbanització del carrer
Estadi” , reduint cada una d’elles un 4% (tant els imports de CEM afectats per l’ajuda
econòmica de: Sr. Enric Saurina Suñer i la societat Holistik Jam SL, com els imports
de l’aportació voluntària del Sr. Enric Saurina Suñer i la societat Holistik Jam SL.
Tercer.- S’aplicarà l’esmentada baixa a la darrera quota generada.
S’aprova per unanimitat.
12.1. - APROVACIO BASES SOL·LICITUD REDUCCIÓ TAXA ESCOMBRARIES
PARTICULARS EXERCICI 2016
Núm. de referència : X2016004538

En relació a l’expedient d’ofici ES022016000008 pel que es proposa la fixació de les
bases per a la sol·licitud de reducció taxa d’escombraries domiciliàries i taxa de
serveis de clavegueram exercici 2016.
De cares a afavorir a les famílies amb més escassos recursos econòmics pel que fa
al pagament de la taxa per recollida i tractament d’escombraries i residus i taxa
clavegueram amb efectes per l’actual 2016. Vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta
de Govern Local l’adopció del següent acord:
Aprovar les següents bases a regir per a la sol·licitud de reducció de la taxa de
prestació de servei de recollida i tractament d’escombraries domiciliàries i taxa de
serveis de clavegueram a regir per aquest exercici 2016:
Aquestes bases van dirigides a:
a) Unitats familiars amb tots els membres amb edat superior als 60 anys.
B) Unitats familiars en les que al menys un dels membres no té 60 anys i
amb determinades problemàtiques econòmicosocials.
1) Obrir un període de presentació per a acollir-se a la reducció del rebut de la taxa
per recollida i tractament d’escombraries i residus i taxa clavegueram exercici 2016,
des del dia 15 d’abril fins el 15 de juny d’aquest any.
2) Per poder gaudir de la reducció caldrà:
Pel que fa unitats familiars del punt a):
•

El sol·licitant i la seva unitat familiar han de ser majors de 60 anys.

• Els ingressos de la unitat familiar de convivència no poden superar 1,95
vegades el S.M.I.,
és a dir, no poden superar els 17.886,96€ bruts anuals.
•
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En cas de posseir propietats, només poden accedir a la reducció les persones

que siguin
titulars d’una sola propietat ubicada a la ciutat d’Olot (habitatge+garatge), i que
aquesta no tingui un valor cadastral superior als 100.000€.
• Els diners estalviats o l’import de qualsevol altre producte financer de la unitat
familiar de Convivència (part computable) no poden ser superior als següents
imports:
- pel primer membre
20.000€
- pel segon membre
15.000€
- a partir del tercer membre
10.000€
i/o que la base de l’estalvi de la casella específica de la declaració de la renda no pot
ser superior als 600€.
•

Estar als corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament d’Olot.

Pel que fa unitats familiars del punt b):
• El sol·licitant o algun dels membres de la seva unitat familiar han de tenir menys de
60 anys.
• Avaluació de l’estat econòmic de la unitat de convivència amb informe dels tècnics
de Serveis Socials, previ presentació de documentació relativa a ingressos i béns.
3) Les bases dels ingressos anuals per a l’exercici 2016 són:
La referència és el salari mínima interprofessional (SMI), que queda fixat per aquest
exercici 2016 en la quantitat anual de 9.172,80€
- Ingressos anuals fins al 60% del SMI ..............................................5.503,68€
- Ingressos anuals superiors al 60% del SMI fins el SMI................... 9.172,80€
- Ingressos anuals superiors al SMI fins al 1,5 del SMI...................13.759,20€
- Ingressos anuals superiors al 1,5 del SMI fins 1,95 del SMI..........17.886,96€
Les bonificacions a aplicar, sempre i quan les sol·licituds reuneixin els mínims
exigits són:
- Ingressos anuals fins al 60% del SMI .........................................
- Ingressos anuals superiors al 60% del SMI fins el SMI.........................
- Ingressos anuals superiors al SMI fins el 1,5 del SMI ...........................
- Ingressos anuals superiors al 1,5 del SMI fins el 1,95 del SMI ...............

95%
75%
50%
30%

4) Aquestes bases seran molt més beneficioses per a les unitats familiars que
compleixin algun dels casos següents:
•

algun dels seus membres tingui un grau de discapacitat igual o major del 45%

•

algun dels seus membre tingui un grau de dependència II o III

En aquests casos la base dels ingressos serà:
- Ingressos anuals fins al 78% del SMI .............................................. 7.154,78€
- Ingressos anuals superiors al 78% del SMI fins al 1.3 del SMI...... 11.924,64€
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- Ingressos anuals superiors al 1,3 del SMI fins al 1,95 del SMI......17.886.96€
- Ingressos anuals superiors al 1,95 del SMI fins al 2,535 del SMI...23.253,05€
Les bonificacions a aplicar, sempre i quan les sol·licituds reuneixin els mínims
exigits són
- Ingressos anuals fins al 78% del SMI ...................................................... 95%
- Ingressos anuals superiors al 78% del SMI fins al 1,3 del SMI.................75%
- Ingressos anuals superiors al 1,3 del SMI fins al 1,95 del SMI................50%
- Ingressos anuals superiors al 1,95 del SMI fins al 2,535 del SMI.............30%
5)

Per justificar la sol·licitud cal adjuntar els següents documents:
- Fotocòpia del NIF del/de la sol·licitant.
- En cas d’habitatge propi, fotocòpia del rebut de l’IBI 2015
- Fotocòpia rebut taxa d’escombraries de l’exercici 2015
- Fotocòpia del darrer rebut de l’aigua
- Justificants de cobrament (sou/pensió/viduïtat/d’atur)
- Justificants de no ingressos (no subsidi d’atur/no prestació ICASS O INNS)
- Certificats bancaris del saldo mitjà ponderat/saldo a 31/12/2015 de tots el
productes financers
- Documentació acreditativa, si s’escau, del grau de discapacitat o
dependència.

Només en cas que no s’hagi autoritzat a l’Ajuntament per a l’obtenció directe de les
dades relacionades:
- Certificat de convivència de la unitat familiar, expedit per l’Ajuntament d’Olot.
- Còpia de la declaració de renda de tots els membres de la unitat familiar, o
certificat negatiu en cas de no fer-la, expedit per l’Agència Estatals d’Administració
Tributària.
- Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament d’Olot.
6) Per les unitats familiars del punt a) per sol·licitar la reducció cal adreçar-se a la
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) d’aquest Ajuntament de dilluns a dijous, en horari
de 8 a 18 hores ininterrompudament, i el divendres en horari de 8 a 15 hores, on
s’assessorarà adequadament i es facilitaran els impresos pertinents.
7) Per les unitats familiars del punt b) cas cal dirigir-se al Consorci d’Acció Social de
la Garrotxa a la Pl. Palau, 8 – telèfon 972 266 644.
8) Es posarà en coneixement del públic en general, l’obertura d’aquest període de
presentació de noves sol·licituds a través de la premsa local i altres mitjans habituals.

S’aprova per unanimitat.
13.1. - APROVACIO BASES SOL·LICITUD REDUCCIO TAXA ESCOMBRARIES
VIVENDES UBICADES EN SOL RUSTIC
Núm. de referència : X2016007935

En relació a l’expedient d’ofici ES022016000018 pel que es proposa la fixació de les
bases per a la sol·licitud de reducció d’escombraries domiciliàries vivendes
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ubicades en sòl rústic exercici 2016.
Atès el que contempla l’ordenança fiscal 3.9 reguladora de la taxa per prestació del
servei de recollida i tractament d’escombraries i residus, al seu article 6è.
Bonificacions, en relació a les vivendes ubicades en sòl rústic: “les unitats tributàries
corresponents a finques amb destí vivenda i ubicades en sòl rústic, podran ser
objecte de bonificació de fins un 30%, motivada per la realització d’activitats
agrícoles o ramaderes, per la naturalesa concreta de les instal·lacions ubicades a la
vivenda rústica o per les característiques de la prestació del servei”, la regidora
delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
acord:
Aprovar les següents bases a regir per a la sol·licitud de reducció de la taxa
municipal de recollida d’escombraries domiciliàries per les vivendes ubicades en sòl
rústic a regir per aquest exercici 2016:
1) Obrir un període de presentació de noves sol·licituds per a acollir-se a la reducció
del rebut de la taxa per recollida i tractament d’escombraries i residus vivendes
ubicades en sòl rústic exercici 2016, des del dia 15 d’abril fins el 15 de juny d’aquest
any.
2) Per sol·licitar la reducció cal adreçar-se a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC)
d’aquest Ajuntament de dilluns a dijous, en horari de 8 a 18 hores
ininterrompudament, i el divendres en horari de 8 a 15 hores, amb la documentació
acreditativa en cada supòsit.
3) Es posarà en coneixement del públic en general l’obertura d’aquest període de
presentació de noves sol·licituds a través de la premsa local i altres mitjans
habituals.
S’aprova per unanimitat.
14.1. - PROJECTE D'ESTABLIMENT DE SERVEI DE RESTAURACIÓ AL FORT DE
SANT FRANCESC, AL VOLCÀ MONTSACOPA D'OLOT.- Proposant aprovar
inicialment.
Núm. de referència : X2016007341

Vist el projecte d'establiment de servei de restauració al fort de Sant Francesc, al
Volcà Montsacopa d'Olot redactat per pas14 arquitectures (Pere Llimargas / Mireia
Torras) en data abril de 2016.
Vistos els informes de data 7 d’abril de 2016 emesos per l’arquitecte municipal en
sentit favorable que figuren a l’expedient.
Vist l’article 48 de la Llei d’urbanisme 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:
PRIMER.- APROVAR inicialment el projecte d'establiment de servei de restauració al
fort de Sant Francesc, al Volcà Montsacopa d'Olot redactat per pas14 arquitectures
(Pere Llimargas / Mireia Torras) en data abril de 2016.
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SEGON.- SOTMETRE el present acord a informació pública pel termini d’UN MES
d’acord al que disposa l’article 48 de la Llei d’urbanisme, mitjançant anunci al Butlletí
Oficial de la Província, al tauler d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament.
TERCER.- PUBLICAR els edictes corresponents amb càrrec a la partida Edictes diaris
oficials.
Operació Referència
200250

Tipus
Partida
Despeses 16130 920 226030

Import Descripció
41
EDICTES DIARIS OFICIALS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
140 099 999 099 999 999

QUART.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
S’aprova per unanimitat.
15.1. - PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D'EDIFICI DE SERVEIS A LA ZONA
ESPORTIVA DEL MORROT.- Proposant aprovar inicialment.
Núm. de referència : X2016007409

Vist el projecte bàsic i executiu d'edifici de serveis a la Zona Esportiva del Morrot
redactat per Unparelld’arquitectes (Eduard Callís i Guillem Moliner).
Vist l’informe del director de l’àrea d’Infraestructura i Obra Pública, senyor Ramon Prat
Molas de 13 d’abril de 2016, emès en sentit favorable.
Vist l’informe del lletrat d’urbanisme de 12 d’abril de 2016 de justificació de la
tramitació amb caràcter d’urgència que figura a l’expedient.
Vist l’art. 50 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú relatiu a la tramitació d’urgència.
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 relació a l’expedient UPOM2016000010, 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 inicialment el projecte bàsic i executiu d'edifici de serveis a la
Zona Esportiva del Morrot redactat per Unparelld’arquitectes (Eduard Callís i Guillem
Moliner) d’acord amb l’informe emès per l’enginyer municipal de data 13 d’abril de
2016.
SEGON.- SOTMETRE el present acord a informació pública pel termini de QUINZE
DIES mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis de la
corporació i al web de l’ajuntament.
TERCER.- PUBLICAR els edictes corresponents amb càrrec a la partida Edictes diaris
oficials.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 16130 920 226030

Import Descripció
41
EDICTES DIARIS OFICIALS

QUART.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
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CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
140 099 999 099 999 999

S’aprova per unanimitat.
16.1. - PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ DE DOS CAMPS
DOBLES POLIESPORTIUS (CAM-2) AMB PAVIMENT ESPORTIU DE GESPA
ARTIFICIAL AL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL DEL MORROT.- Proposant
aprovar inicialment.
Núm. de referència : X2016007411

Vist el projecte bàsic i executiu per la construcció de dos camps dobles poliesportius
(CAM-2) amb paviment esportiu de gespa artificial al Complex Esportiu Municipal del
Morrot redactat per l’enginyer tècnic agrícola Víctor Payró Milan.
Vist l’informe del director de l’àrea d’Infraestructura i Obra Pública, senyor Ramon Prat
Molas de 13 d’abril de 2016, emès en sentit favorable.
Vist l’informe del lletrat d’urbanisme de 12 d’abril de 2016 de justificació de la
tramitació amb caràcter d’urgència que figura a l’expedient.
Vist l’art. 50 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú relatiu a la tramitació d’urgència.
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 relació a l’expedient UPOM2016000011, 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 inicialment el projecte bàsic i executiu per la construcció de
dos camps dobles poliesportius (CAM-2) amb paviment esportiu de gespa artificial al
Complex Esportiu Municipal del Morrot redactat per l’enginyer tècnic agrícola Víctor
Payró Milan.
SEGON.- SOTMETRE el present acord a informació pública pel termini de QUINZE
DIES mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis de la
corporació i al web de l’ajuntament.
TERCER.- PUBLICAR els edictes corresponents amb càrrec a la partida Edictes diaris
oficials.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 16130 920 226030

Import Descripció
41
EDICTES DIARIS OFICIALS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
140 099 999 099 999 999

QUART.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
S’aprova per unanimitat.
17.1. - REFORMA D'OFICINA DE CORREUS AL CARRER JOAQUIM VAYREDA, 4
B B.
Núm. de referència

: X2015027104
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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 OMA32015000108 en data
registre entrada 2/12/2015
a: SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA
per a: REFORMA D'EDIFICI DE SERVEI POSTAL
situada a: C JOAQUIM VAYREDA N.4 B.B
U.T.M : 7900109
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: CRL2016800034
FMA2016600058
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: 136272.59 euros
2 Rètols
1 Tanca provisional
Base liquidable (3)
Drets
136272.59 4366.55

% bonificació
0

Drets definitius Taxes Total Drets
4366.55 304.90
4671.45

Garanties:
mov runes + gest res + rep pav: 1334.00 euros
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties (4)

Euros
4671.45
1334.00

Condicions particulars:
Termini de vigència de la llicència: 24 mesos, a partir de la data de concessió, haventse de començar les obres dins el termini màxim de 12 mesos.
1. Atès que l’edifici i el seu ús estan en fora d’ordenació en aplicació de les
determinacions del POUM, les obres contemplades al projecte presentat
s’autoritzen amb caràcter provisional i a precari, d’acord amb l’establert a l’art 124
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POUM i art 16 de la Llei 3/2012, de modificació de la Llei d’urbanisme.
2. Caldrà reposar el paviment de la vorera del carrer de Joaquim Vayreda, en el tram
afectat per l’eliminació de l’accés de vehicles segons projecte.
3. La volada màxima del rètol en banderola serà de 80 cm, i es col·locarà a una
alçada mínima de 2,50 m, sense sobrepassar els 3,20 m, en aplicació dels criteris
de l’Ordenança de rètols del PE del nucli antic d’Olot.
4. 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.
5. S’imposa una fiança de 1343,00 € 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.
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.
17.2. - REFORMA D'EDIFICI DE VESTIDORS I OFICINES DE DEIXALLERIA
CARRER FRANÇA, 59.
Núm. de referència

: X2016007009

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 OMA32016000052 en data
registre entrada 04/04/2016
a: INSTAL.LACIONS GESTIO FORMACIO I ASSESSORAMENT SA -URBASER SA
UTE-IGFA QUERALT SANTANDREU COLÀS
per a: REFORMA D'EDIFICI DE VESTIDORS I OFICINES DE DEIXALLERIA
situada a: C FRANÇA N. 59
U.T.M : 7816402
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: CRL2016800035
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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: 35813.24 euros
Base liquidable (3)
Drets
35813.24 1110.21

% bonificació
0

Drets definitius
1110.21

Taxes
62.85

Total Drets
1173.06

Garanties:
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties (4)

Euros
1173.06
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.

2.
3.

Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: Document signat per contractista o
contractistes assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra, així com
documentació que acrediti la seva condició de contractista.
Aquesta llicència no autoritza l'ocupació de la via pública amb materials o
altres elements propis de l'obra.
En aplicació de la normativa de seguretat contra incendis, caldrà que el local
disposi d’un extintor de 6 kg d’eficàcia 21A-113B cada 15 m de recorregut i d’un
extintor tipus CO2 proper al quadre elèctric. Els extintors hauran d’estar
senyalitzats segons normativa.

S’aprova per unanimitat.
18.1. - SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DEL PLA A L'ACCIÓ 2016. LINIA 3
Núm. de referència

: X2016007412

En relació a l’expedient SEG12016000001 de , 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.- Vista la convocatòria de subvencions de:
Organisme
Programa:
Referència
Núm disposició

DIPUTACIO DE GIRONA
PLA A L'ACCIÓ 2016. LINIA 3: ACCIONS EN ENERGIES
RENOVABLES, EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I TRANSPORT
SOSTENIBLE
BOP 243 DE 18/12/2015

Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte; PLA A L'ACCIÓ 2016.
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LINIA 3: ACCIONS EN ENERGIES RENOVABLES, EFICIÈNCIA ENERGÈTICA I
TRANSPORT SOSTENIBLE
Tercer.- Sol·licitar una subvenció de: 7.000,00 €
Quart.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària.
S’aprova per unanimitat.
19.1. - DONAR COMPTE DE LES DECLARACIONS RESPONSABLES
D'OBERTURA I DELS DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 17 DE MARÇ I 11
D'ABRIL DE 2016 RELATIUS A L'ÀREA DE MEDI AMBIENT
Núm. de referència

: X2016007492

En relació a l’expedient AG012016000014, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
Únic.- Donar compte de les declaracions responsables d’obertura i dels decrets dictats
entre els dies 17 de març i 11 d’abril de 2016, relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que
es relacionen a continuació:
Tràmit

Nom / comercial Concepte

Adreça

Decret

Obertura

Espai Integral de
Piscines

Av. Sant Jordi 174 baixos

Declaració
17/03/2016

Obertura

Locutori
Miquel
Bazar Asia

C/Mossèn
Cinto
Verdaguer 10
Av. Santa Coloma 12

Declaració
18/03/2016
11/04/2016

Suspensió
obertura

Sant

Venda
accessoris per
a piscines
Locutori
Comerç
basar

tipus

(En
tant
no
executin les obres)

Canvi
titularitat

de

Fusteria Pagès

Fusteria

Ctra. Santa Pau 77
(Mas el Pastoril)

11/04/2016

Canvi
titularitat

de

Bar Can Trunica

Restaurant bar

Av. Santa Coloma 166

11/04/2016

G.Y.U.R

Llicència
municipal

C/Mestre Falla 13 B 1

11/04/2016

J.C.LL.

Llicència
municipal

C/Roure 5

11/04/2016

Supermercat
Euroxina

Salut pública

Pl. del Mig 4

11/04/2016

Llicència
gos
de
raça
potencialment
perillosa
Llicència
gos
de
raça
potencialment
perillosa
Incoació
expedient
sancionador

S’aprova per unanimitat.
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20.- PRECS I PREGUNTES
El Sr. García demana informació sobre l’esfondrament d’un habitatge al barri vell, i
sobre el dret de reserva d’aparcament al pàrquing del Firalet.
La Sra. Tresserras demana informació sobre el projecte del fort de Sant Francesc.
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 i mig de nou, 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
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LA SECRETÀRIA

