ACTA NÚM. 16
JUNTA DE GOVERN LOCAL
5 DE MAIG DE 2016
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 5 de maig 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
el Sr. 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 28 d’abril:
- el dia 29 d’abril, va assistir a la reunió ordinària mensual del Sigma, que va tenir lloc a
la seva seu.
- el dia 1 de maig, va assistir als actes del Dia de la Mare i va passejar i saludar els
expositors de la Fira de Primavera.
- el dia 2 de maig, comenta que va tenir una roda de premsa a les Preses, en la qual
es feia palès que els tres alcaldes (Vall d’en Bas, les Preses i Olot) es comprometien a
tirar endavant la carretera que ha d’unir el túnel de Bracons amb Olot. Hi va assistir el
Sr. Ricard Font, secretari d’Infraestructures i Mobilitat i el Sr. Javier Flores, Director
General de Carreteres. I a la tarda va assistir a la reunió de la Comissió Permanent
d’Innovacc que va tenir lloc a la sala Gussinyé.
- I finalment comenta que avui vindrà l’Hble. Sra. Meritxell Borràs, Consellera de
Governació per fer pública la compra de 28 pisos que s’han adquirit al c/ Abat Racimir,
46 per a lloguer social. I que d’altra banda, també tindrem a Olot, la Sra. Miriam Muro,
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Directora General de Turisme, convidada pel Consell Comarcal, amb qui visitaran la
nova Oficina de Turisme del c/ Sant Rafel.
3. - DISPOSICIONS.- ASSABENTATS DE LES DISPOSICIONS PUBLICADES EN
ELS BUTLLETINS OFICIALS
Tot seguit la Secretària dóna compte a la Junta de Govern dels edictes i anuncis de
l'Ajuntament d'Olot publicats als Butlletins Oficials BOE, BOP i DOGC, des de la
darrera sessió. I se n'acorda l'assabentat.
4.1. - APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ DE
DUES PLACES D'AGENT DE POLICIA MUNICIPAL
Núm. de referència: X2016009791

Atès que la Junta de Govern Local en la sessió ordinària de 28 de gener de 2016 va
aprovar l’oferta d’ocupació pública de l’Ajuntament d’Olot per l’any 2016, que conté dos
llocs de treball vacants d’agent.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada
d’Organització, Innovació i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar les bases per a la provisió, mitjançant el sistema de concurs oposició,
torn lliure, de dues places d’agent de la Policia Municipal, escala d’administració
especial, subescala de serveis especials, classe policia local, grup C2, vacants a la
plantilla de personal de l’Ajuntament d’Olot i incloses a l’oferta d’ocupació pública per
l’any 2016.
Segon.- Aprovar la convocatòria per a la provisió, mitjançant el sistema de concurs
oposició, torn lliure, de dues places d’agent de la Policia Municipal, escala
d’administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local, grup C2,
vacants a la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Olot i incloses a l’oferta d’ocupació
pública per l’any 2016.
Tercer.- Publicar al BOP, al DOGC i al BOE.
S’aprova per unanimitat.
CONTRACTACIÓ. OBRES
5.1. - OBRES D'ARRANJAMENT DE LA VORADA I LA VORERA DE L'AVINGUDA
SANTA COLOMA CANTONADA CARRETERA DE LA DEU
Núm. de referència : X2016009739

Atès l’informe de l’arquitecte tècnic de l’àrea d’Infraestructura i Obra Pública de data 22
d’abril de 2016 que fa referència al mas estat en què es troba la vorada i la vorera de
l’avinguda Santa Coloma a la cantonada amb la carretera de La Deu i la necessitat de
procedir al seu arranjament.
Atès que s’han demanat pressupostos a les empreses: “Josep Carreras Vila,SL”; “Pere
Boada Comas,SL” i “Excavacions J. Casellas” i que l’informe tècnic es favorable al
presentat per “Pere Boada Comas, SL” i vist l’expedient administratiu núm.
CC012016000207 i antecedents corresponents, la regidora delegada de
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Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Contractar amb
l’empresa PERE BOADA COMAS, SL
les obres
d'arranjament de la vorada i la vorera de l'avinguda Santa Coloma cantonada amb la
carretera de la Deu, d’acord amb el seu pressupost Ref. 16/011 i l’informe dels
Serveis Tècnics Municipals que figuren com annex a l’expedient.
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: CINC MIL SIS-CENTS VINT-I-NOU
EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS (5.629,37 €) + IVA: MIL CENT VUITANTADOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS (1.182,17 €). Es pagarà amb càrrec a:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 16141 160 210002

Import
6811.54

Descripció
CLAVEGUERAM I SANEJAMENT

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

Tercer.- PERE BOADA COMAS, SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura.
S’aprova per unanimitat.
5.2. - APROVACIÓ ESTAT D'EXECUCIÓ I PROPOSTES D'INCLUSIÓ OBRES EN
EL PROGRAMA D'INVERSIONS DEL SERVEI D'AIGUA 2009-2029 (ANY 8)
Núm. de referència : X2016009789

Atès l’informe del director tècnic de l’Àrea d’Infraestructura i Obra Pública de data 25
d’abril de 2016 en relació als serveis d’aigua 2009-2029 i vist l’expedient administratiu
núm CC012016000209 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 un nou programa d’obres d’inversió en la xarxa d’aigua per un
import total de 19.245,26 € i ordenar la seva execució a l’empresa “SOREA,SA” amb
càrrec al fons de reposició de la tarifa. Aquestes obres són:
MILLORA DE LA XARXA DE CARRER POU DEL GLAÇ

19.245,26 €

Segon.- Aprovar un nou programa d’obres d’inversió en la xarxa d’aigua per un
import total de 721,90 € i ordenar la seva execució a l’empresa “SOREA,SA” amb
càrrec als excedents d’explotació. Aquestes obres són:
INSTAL.LACIO D'UN COMPTADOR DE REG A LA PLAÇA CASTELLA I
LLEO
INSTAL.LACIO D'UN COMPTADOR DE REG DE L'HOSPITAL

401,95 €
319,95 €

Tercer.- Aprovar un nou programa d’obres d’inversió en la xarxa d’aigua per un
import total de 2.354,26 € i ordenar la seva execució a “SOREA,SA” a fons perdut
amb càrrec de la companyia. Aquestes obres són:
SUBSTITUCIO DEL CREUAMENT C.BISBE SERRA – C.GUIFRE EL
PILOS
2.354,26 €
Quart.- Donar comptes al Govern Municipal de l’estat d’execució del pla d’inversions
de la xarxa d’aigua 2009-2029 executat per l’empresa “SOREA,SA” amb càrrec al
fons de reposició de la tarifa del servei, que a data d’avui i incloent les noves obres,
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té el resum econòmic següent:
• Import d’obra acumulat exigible a Sorea inclòs any 8: 4.321.946,28 € €
• Import d’obra acumulat ordenat a Sorea fins ara : 3.231.295,06 €
• Import d’obra acumulat executat per Sorea fins ara: 3.107.295,97 €
Cinquè.- Donar comptes al Govern Municipal de l’estat d’execució del pla d’inversions
de la xarxa d’aigua 2009-2029 executat per “SOREA,SA” a fons perdut amb càrrec a
la companyia, que té el resum econòmic següent:
• Import d’obra acumulat exigible a Sorea inclòs any 8: 1.105.420,00 €
• Import d’obra acumulat ordenat a Sorea fins ara : 549.017,48 €
• Import d’obra acumulat executat per Sorea fins ara: 546.734,98 €
Sisè.- Traslladar còpia de l’informe tècnic a l’empresa “SOREA,SA”
Setè.- Donar compte d’aquest acord a l’Ajuntament Ple
S’aprova per unanimitat.
CONTRACTACIÓ. SERVEIS
5.3. - SERVEIS EXTRAORDINARIS DE RECOLLIDA DE DEIXALLES I NETEJA
VIÀRIA
Núm. de referència : X2016009841

L’Ajuntament Ple del dia 20/08/2011 va adjudicar el contracte de gestió del servi públic
municipal de recollida de deixalles i neteja viària a la “UTE IGFA SA –URBASER,SA” .
D’acord amb el que s’estableix en els articles 28 i 29 del plec de clàusules jurídiques,
econòmiques i administratives que regeix el contracte esmentat, pel que fa a la
realització de serveis extraordinaris.
Atès l’informe del SiGMA de data 25 d’abril de 2016 que fa referència a la previsió
dels serveis de recollida extraordinaris per aquesta anualitat, així con els serveis de
reforç de neteja viària per un cost total de 65.245,61 € .
Atès que en aquest mateix informe es posa de manifest que s’ha prescindit d’alguns
d’aquests serveis de recollida (únicament als barris), la qual cosa suposa un estalvi de
19.375,20 € segons:
Mitjans:
Data

Servei

16/05/2016

BARRIS - 3 equips de 1 conductor + 2 peons + camió
bicompartimentat.
BARRIS - 3 equips de 1 conductor + 2 peons + camió
bicompartimentat.
BARRIS - 3 equips de 1 conductor + 2 peons + camió
bicompartimentat.
BARRIS - 3 equips de 1 conductor + 2 peons + camió
bicompartimentat.
BARRIS - 3 equips de 1 conductor + 2 peons + camió
bicompartimentat.
BARRIS - 3 equips de 1 conductor + 2 peons + camió
bicompartimentat.

15/08/2016
12/10/2016
01/11/2016
06/12/2016
08/12/2016
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Preu
hora
179,40 €

3.229,20 €

6,00

3

179,40 €

3.229,20 €

6,00

3

179,40 €

3.229,20 €

6,00

3

179,40 €

3.229,20 €

6,00

3

179,40 €

3.229,20 €

6,00

3

179,40 €

3.229,20 €

Hores

Unitats

6,00

Total

19.375,20 €
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En aquest mateix informe se n’adjunta un altre dels Serveis Tècnics del SIGMA de
data 15/04/2016 que fa referència a l’afectació a la ciutadania de la no prestació dels
serveis esmentats.
I vist l’expedient administratiu núm: CC012016000211 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 IGFA-URBASER UTE els serveis extraordinaris
de recollida de deixalles i neteja viària de la Ciutat durant l’exercici 2016, que es
relacionen a continuació d’acord amb els informes dels Serveis Tècnics del SIGMA de
data 15 i 25 d’abril que figuren com annex a l’expedient.
Serveis a prestar:
Data

Servei

25/03/2016

CENTRE - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió recol.lector mitjà.

1.030,14 €

BARRIS - 3 equips de 1 conductor + 2 peons + camió bicompartimentat.

3.229,20 €

ACTIVITATS - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió recol.lector gros,
restaurants i altres.
BARRIS - 3 equips de 1 conductor + 2 peons + camió bicompartimentat.

842,22 €

28/03/2016

Total

3.229,20 €

ACTIVITATS - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió recol.lector gros,
restaurants i altres.
ACTIVITATS - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió recol.lector gros,
restaurants i altres.
CENTRE - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió recol.lector mitjà.

1.030,14 €

BARRIS - 3 equips de 1 conductor + 2 peons + camió bicompartimentat.

3.229,20 €

ACTIVITATS - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió recol.lector gros,
restaurants i altres.
ACTIVITATS - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió recol.lector gros,
restaurants i altres.
CENTRE - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió recol.lector mitjà.

842,22 €

1.030,14 €

BARRIS - 3 equips de 1 conductor + 2 peons + camió bicompartimentat.

3.229,20 €
842,22 €

12/10/2016

ACTIVITATS - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió recol.lector gros,
restaurants i altres.
CENTRE - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió recol.lector mitjà.

1.030,14 €

01/11/2016

CENTRE - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió recol.lector mitjà.

1.030,14 €

06/12/2016

CENTRE - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió recol.lector mitjà.

1.030,14 €

08/12/2016

CENTRE - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió recol.lector mitjà.

1.030,14 €

26/12/2016

BARRIS - 3 equips de 1 conductor + 2 peons + camió bicompartimentat.

3.229,20 €
842,22 €

06/01/2017

ACTIVITATS - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió recol.lector gros,
restaurants i altres.
CENTRE - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió recol.lector mitjà.

1.030,14 €

BARRIS - 3 equips de 1 conductor + 2 peons + camió bicompartimentat.

3.229,20 €

ACTIVITATS - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió recol.lector gros,
restaurants i altres.

842,22 €

16/05/2016
24/06/2016

15/08/2016
09/09/2016

Festes del Tura
Fira de Nadal
Festes de Nadal

842,22 €
842,22 €

842,22 €

34.354,08 €
8.269,76 €
1.654,04 €
1.592,73 €
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45.870,61 €
Segon.- L’import total de la despesa es de QUARANTA-CINC MIL VUIT-CENTS
SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS (45.870,61) (IVA inclòs). Es
pagarà amb càrrec a:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 16700 1621 227003

Import
45870.61

Descripció
RECOLLIDA SELECTIVA RESIDUS

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

Tercer.- IGFA-URBASER UTE adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura.
S’aprova per unanimitat.
5.4. - MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE TRANSPORT PÙBLIC
URBÀ D'OLOT
Núm. de referència : X2016009863

L’Ajuntament Ple de 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” d’acord amb el plec
de clàusules administratives i tècniques que regeixen el contracte, les quals foren
aprovades per la Junta de Govern Local del dia 25 de gener de 2007.
Atès la clàusula 4 Titols de Transport –modalitats de títols de transport-, que estableix
que “totes les targetes permetran fer els transbords durant la 1 hora des de la primera
validació.....”
Atès l’informe del director de l’Àrea d’Infraestructura i Obra Pública de data 18 d’abril
de 2015 en el qual, degut a les diverses queixes rebudes, proposa ampliar aquest
període 15 minuts, de manera que es passaria d’1 hora actual a 1h i 15 minuts. I atesa
la sol·licitud presentada per l’empresa “UTE TEISA-TPO,SL” concessionària del servei,
Registre d’Entrada núm. E2016005088 d’ampliació d’aquest termini i vist l’expedient
administratiu núm: CC012016000213 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.- Modificar el contracte del servei de transport públic urbà de la Ciutat d’Olot a
adjudicat a l’empresa UTE TEISA-TPO SL, en el sentit d’ampliar en un període de 15
minuts el temps de validesa del títol de transport
per a dur a terme els
transbordaments.
Per tant la clàusula 4. Títols de transport –Modalitats de títols de transport- quedarà
redactada:
“Totes les targetes permetran fer els transbords durant 1 hora i 15 minuts des de la
primera validació ......”
S’aprova per unanimitat.
5.5. - PRÒRROGA CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA I INSPECCIÓ DE LA
XARXA MUNCIPAL DE CLAVEGUERAM DE LA CIUTAT I ESCOMESES DELS
EDIFICIS MUNICIPALS
Núm. de referència
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: X2013017854

La Junta de Govern Local de data 3 d’abril de 2014 va adjudicar el servei de neteja i
inspecció de la xarxa de clavegueram de la Ciutat d’Olot i de les escomeses dels
edificis municipals a l’empresa “ Serveis de Neteges Tècniques Olot-Net,SL”.
Atès que en data 30 d’abril finalitzà el termini del contracte esmentat.
Atès l’informe de l’arquitecte tècnic de l’Àrea d’Infraestructura i Obra Pública de data
26 d’abril de 2016 que fa referència a la pròrroga del contracte per un termini de 3
mesos; atès que s’ha de procedir a una nova licitació.
I vist l’expedient CCS12013000020 i antecedents corresponents, la regidora
delegada de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Prorrogar pel termini de tres (3) mesos, amb efectes del dia 1 de maig de
2016, el contracte del servei de neteja i inspecció de la xarxa de clavegueram de la
Ciutat d’Olot i de les escomeses dels edificis municipals, adjudicat a l’empresa “
Serveis de Neteges Tècniques Olot-Net,SL”.
Segon.- L’import de despesa és de QUINZE MIL DOS-CENTS SETANTA-QUATRE
EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS (15.274,73 €) + IVA: MIL CINC-CENTS
VINT-I-SET EUROS (1.527 €) , que es pagarà amb càrrec a:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 16141 160 210002

Import
16802.20

Descripció
CLAVEGUERAM I SANEJAMENT

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

S’aprova per unanimitat.
CONTRACTACIÓ. SUBMINISTRAMENTS
5.6. - ADQUISICIÓ SISTEMA DE CONTROL DE LLUM "DIMMER" AMB DESTÍ A LA
SALA EL TORÍN
Núm. de referència : X2016009861

Atès l’informe del Director-Gerent de l’Institut de Cultura d’Olot, Sr. Ricard Sargatal i
Font, adjuntat a l’expedient, on s’exposa que el sistema de control de llum, “dimmer”,
de la Sala El Torín d’Olot s’ha espatllat i que per tal de substituir l’aparell existent i
avariat proposa l’adquisició de dos dimmers Lt. Mod Liberty de 12 canals.
I que s’ha recollit tres pressupostos de les empreses LA CARABA SERVEIS A LA
CULTURA SL, IGLOR SOLUCIONES AUDIOVISUALES AVANZADAS SL I
TECNOIMATGE SC i que s’informa favorablement de l’oferta de LA CARABA
SERVEIS A LA CULTURA SL per ser la més adient en quant a la relació de preu i
qualitat.
Vist l’expedient administratiu núm: CC012016000212 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.- Adquirir de LA CARABA SERVEIS A LA CULTURA SL (B1795852-1) 2
dimmers LT Mod. Liberty 12 ch. 2.5 Kw a un preu unitari de 2.202,5 euros més la
instal·lació tècnica per personal qualificat per un import de 390 euros (IVA no inclòs).
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: QUATRE MIL SET-CENTS
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NORANTA-CINC EUROS (4.795 €) + IVA: MIL SIS EUROS AMB NORANTA-CINC
CÈNTIMS (1.006,95 €). Es pagarà amb càrrec a:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 16400 330 63210

Import
5801.95

Descripció
ACTUACIONS EDIFICIS CULTURA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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.
5.7. - ADQUISICIÓ TRACTOR POLIVALENT PER A LA BRIGADA MUNICIPAL
Núm. de referència : X2016009834

Atès l’informe del Director Tècnic de la Brigada Municipal, Sr. Xavier Marty i Matas,
adjuntat a l’expedient, on s’exposa que la Brigada Municipal va incorporar dos tractors
el 2012 i 2013 que van permetre millorar el rendiment dels treballs de sega gràcies a
disposar d’un sistema de trituració d’herba que permetia no haver-la de recollir i anar a
buidar a la deixalleria.
Que la climatologia dels darrers anys ha provocat que el ritme de creixement de
l’herba de les zones verdes municipals hagi estat més elevat i que la voluntat
municipal de mantenir-les en òptimes condicions impliquen una major freqüència de
sega.
Que es proposa la compra d’un tercer tractor que facilitaria la reorganització dels
recursos, augmentaria la freqüència de pas en les tasques de sega de les zones
verdes municipals, i segons quin tractor es comprés, podria allargar la vida útil dels
dos tractors que ja es tenen.
L’informe tècnic inclou també la valoració sobre quin seria el tractor més adequat
atenent entre altres criteris de velocitat, amplada de tall, consum, soroll, vibracions i
cost.
I que s’aporten tres pressupostos de les empreses REYES CASA I JARDÍ SLU,
MOTOS BESALÚ I JOSEP PUJOL VILA i s’informa favorablement de l’oferta
presentada per REYES CASA I JARDI SLU per ser la més econòmica.
Vist l’expedient administratiu núm: CC012016000210 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.- Adquirir de REYES CASA I JARDI SLU (B55263271) un tractor model RIDER
HUSQVARNA P525 DIESEL PROFESSIONAL – TRANSMISSIO 4X4.
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: DISSET MIL VUIT-CENTS
CINQUANTA EUROS (17.850 €) + IVA: TRES MIL SET-CENTS QUARANTA-VUIT
EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (3.748,50 €). Es pagarà amb càrrec a:
Operació Referència
200220

Tipus
Despeses

Partida
16142 1511 63901

Import
21598.50

Descripció
EQUIPAMENT BRIGADA

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

Tercer.- REYES CASA I JARDI SLU adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura.
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S’aprova per unanimitat.
6.1. - APROVAR EL FULL DE RUTA 2016 - 2019 D'IMPLANTACIÓ DE
L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA A L'AJUNTAMENT D'OLOT
Núm. de referència : X2016009728
Núm. expedient: SG112016000004

El full de ruta 2016 – 2019 d’implantació de l’administració electrònica pretén identificar
les actuacions que permetran a l’Ajuntament d’Olot anar avançant en el seu procés
d’implantació de l’Administració electrònica o e-Administració i el compliment dels
requisits sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Per a facilitar la definició dels projectes i la planificació dels recursos a assignar, així
com per a agilitzar la seva contractació en cada moment, a continuació s'inclou,
segmentat pels grans àmbits implicats, fitxes descriptives de cadascun dels projectes
proposats en els propers 4 anys, període 2016-2019. A cada fitxa de projecte
s'exposa:
- El contingut del projecte, amb un nivell de detall suficient per a servir de punt de
partida per a la negociació amb proveïdors. Evidentment, en el marc d'aquest
informe i amb l'antelació amb què es treballa no és viable incloure el nivell de
detall d'un plec tècnic definitiu.
- Definició dels objectius perseguits pel projecte, i de la manera com interactua
amb altres projectes planificats.
- Identificació dels factors crítics d'èxit del projecte que permetin avaluar en
diferents instants del temps el nivell d'avanç del conjunt de l'estratègia, en base
als èxits aconseguits en cadascun dels projectes, i prendre decisions de l'ordre
d'execució en base a l'evolució del conjunt.
- Proposta d'execució i identificació d'alternatives existents al mercat, així com de
solucions possibles ofertes per altres administracions públiques.
Addicionalment, es recullen en aquest Full de Ruta una sèrie d’indicadors que
permetran avaluar el grau d’implantació de l’administració electrònica i el compliment
dels requisits de transparència els quals s’han projectat, des del compliment actual, tot
tenint en compte l’assoliment de les diferents actuacions que es plantegen.
Finalment, es recull la metodologia que emprarà l’Ajuntament per a valorar l’estalvi en
càrregues administratives que suposarà l’adopció d’un model de gestió basat en el
document i expedient electrònic i la relació telemàtica amb la ciutadania.
Per tot això, 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 del següent acord:
Aprovar el full de ruta 2016 - 2019 d'implantació de l'administració electrònica a
l'Ajuntament d'Olot, que figura a l’expedient.
S’aprova per unanimitat.
6.2. - CREACIÓ DE LA COMISSIÓ D'E-ADMINISTRACIÓ
Núm. de referència : X2016009743
Expedient número: SG112016000005
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La creació de la Comissió d’Administració electrònica té com a objectiu impulsar
l’adaptació de l’Ajuntament a l’e-Administració.
Per això, 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.- Aprovar la creació de la Comissió d’Administració electrònica, que tindrà com
a funcions:
- Impulsar i fer el seguiment de l’execució del Full de ruta.
- Coordinar els subprojectes d’adaptació a l’e-Administració que es descriuen en
aquest Full de ruta.
- Orientar i coordinar els departaments intervinents en els diferents projectes.
- Prendre decisions sobre qüestions que no es puguin resoldre a nivell dels
responsables dels projectes definits en el Full de ruta.
- Decidir sobre les línies estratègiques, en funció de noves necessitats que vagin
sorgint durant el procés d’adopció de l’e-administració.
- Revisar i fer seguiment del pla d’implantació resultant d’aquest Full de ruta,
adaptant-se a noves desviacions.
- Fer propostes de projectes per a cada any, mentrestant duri el procés
d’adopció de l’e-Administració.
- Fer una proposta del pressupost necessari.
- Avaluar la conveniència de revisar o redefinir el Full de ruta en atenció a
necessitats o circumstàncies sobrevingudes.
- Rendir comptes, anualment, davant l’Ajuntament del compliment del Full de
ruta.
Segon.- La composició de la Comissió d’e-Administració, serà la següent:
- Sra. Núria Fité i Grabalosa
- Sr. Ramon Faja Valentí
- Sr. Joan Prat Espuña
- Sra. M. Glòria Gou Clavera
- Sra. Anna Bonfill Plana
- Sr. Jordi Güell i Güell
Tercer.- Establir que la Comissió d’Administració electrònica es reunirà amb
periodicitat trimestral.
S’aprova per unanimitat.
6.3. - CREACIÓ D'UN GRUP DE TREBALL D'IMPULS DE L'ADMINISTRACIÓ
ELECTRÒNICA
Núm. de referència : X2016009744
Expedient número: SG112016000006

La creació d’un Grup de Treball d’Impuls de l’Administració electrònica té com a
objectiu executar dia a dia les decisions preses en la Comissió d’Administració
electrònica.
Per això, 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.- Aprovar la creació del Grup de Treball d’Impuls de l’Administració electrònica,
que tindrà com a funcions:
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-

-

Adoptar el full de ruta i impulsar la seva implantació efectiva.
Fer el seguiment del Full de ruta i aportar noves propostes sobre aquest àmbit
a la Comissió d’-eAdministració.
Dur a terme els projectes d’implantació previstos en el Full de ruta amb els
recursos propis de l’Ajuntament o subcontractats.
Conèixer les diferents opcions tècniques per la implantació de l’administració
electrònica a l’Ajuntament i elevar a la Comissió la informació corresponent per
a prendre decisions sobre quines implementar.
Fer el seguiment de la legislació que regula l’Administració electrònica i
informar a la Comissió de les modificacions necessàries sobre el model
d’administració electrònica implementat.
Fer el seguiment de les relacions de cooperació amb altres administracions i
universitats i entitats prestadores de serveis d’administració electrònica i
proposar àmbits de col·laboració.
La coordinació de la Comissió d’e-Administració preparant les reunions, la
gestió de les reunions, elaboració de les actes de les reunions, definició de les
fites a aconseguir per la pròxima reunió i responsables, recolzament en la
presa de decisions, etc.
Prestar especial atenció als aspectes de Gestió del Canvi, ajudant a identificar
inquietuds en els diferents actors del projecte i recolzant les sessions de
formació, informació i difusió interna del projecte.

Segon.- Aquest Grup de Treball conformarà un grup pluridisciplinar dins l’Ajuntament,
format pels representants dels àmbits rellevants en aquest projecte –tecnològic,
organitzatiu, jurídic i gestió documental– i els actors puntuals que s’estimin necessaris
en cada actuació.
Estarà format per:
- Sr. Jordi Güell i Güell.
- Sr. Ramon Faja Valentí.
- Sr. Joan Prat Espuña
- Sra. M. Glòria Gou Clavera
- Sra. Anna Bonfill Plana
que podran delegar a un altre treballador de l’Ajuntament, dins el mateix àmbit
organitzatiu.
Tercer.- Establir que el Grup de Treball d’Impuls de l’Administració electrònica es
reunirà amb periodicitat mensual.
S’aprova per unanimitat.
7.1. - APROVACIÓ RELACIÓ D'OBLIGACIONS DE DESPESES
Núm. de referència

: X2016009802

En relació a l’expedient CPG22016000044 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 relació d’obligacions de despeses annexa número 16/07 per un import total
de 136.582,67 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
136582.67

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
000 000 000 000 000 000
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S’aprova per unanimitat.
8.1. - APROVACIÓ CERTIFICACIONS D'OBRA
Núm. de referència

: X2016009797

En relació a l’expedient CPG22016000043 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 CONSTRUCCIONS J.PALLAS, SL
corresponent a les obres de SUBSTITUCIÓ D’ENVÀ EN MAL ESTAT A L’ALA EST
DEL MUSEU COMARCAL DE LA GARROTXA C/ HOSPICI 8 OLOT amb càrrec a la
partida 16.400.3331.63206 “R15 ACTUACIONS EDIFICIS CULTURALS” per un import
de 8.562,32 euros.
Aprovar la liquidació definitiva d’obres de JOSEP VILANOVA, SA corresponent a les
obres d’ ADEQUACIÓ D’ACCESSOS AL MAS LES MATES C/ MANUEL DE FALLA,
47 OLOT amb càrrec a la partida 16.130.920.63201 “ACTUACIONS EDIFICIS
MUNICIPALS” per un import de 1.063,48 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
9625.8

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

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

: X2016009770

En relació a l’expedient CPG12016000041 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció del següent acord:
1r.) Es proposa concedir l’ajut econòmic al CLUB BÀSQUET OLOT amb NIF:
G17145913 per un import de 300,00 euros, amb càrrec a la partida 16.330.341.480002
“CONVENIS ESPORTIUS“.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència.
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per
tal de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures i rebuts i del formulari de justificació
el qual el trobareu a l’Ajuntament o bé a la seva web municipal i a la firma del conveni.
Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà sense
efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
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5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220
1601724001

Tipus
Partida
Despeses 16330 341 480002

Import
300

Descripció
CONVENIS ESPORTIUS

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

S’aprova per unanimitat.
9.2. - SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ ROBOLOT TEAM
Núm. de referència

: X2016009795

En relació a l’expedient CPG12016000042 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:
1r.) Es proposa concedir l’ajut econòmic a l’ ASSOCIACIÓ ROBOLOT TEAM amb
NIF: G55245732 per un import de 10.000,00 euros, amb càrrec a la partida
16.100.3261.480002 “CONVENI ROBOLOT“.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència.
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per
tal de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures i rebuts i del formulari de justificació
el qual el trobareu a l’Ajuntament o bé a la seva web municipal i a la firma del conveni.
Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà sense
efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 16100 3261 480029

Import
10000

Descripció
CONVENI ROBOLOT

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

S’aprova per unanimitat.
10.1. - PROPOSANT SOL·LICITAR A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA UNA
SUBVENCIÓ EXCLOSA DE CONCURRÈNCIA PÚBLICA PER COBRIR LES
DESPESES GENERADES PER L'ARRANJAMENT DE CLAVEGUERAM I FERM DE
CALÇADA DE L'AVINGUDA SANTA COLOMA CRUÏLLA AVINGUDA ESTACIÓ.
Núm. de referència : X2016009452

La Diputació de Girona, amb caràcter excepcional, ofereix la possibilitat de sol·licitar
subvencions excloses de concurrència pública quan s’acrediten raons d’interès públic,
social, econòmic o humanitari, o altres causes degudament justificades que dificulten
la seva convocatòria pública.
Vist que l’Ajuntament d’Olot vol sol·licitar aquesta subvenció per cobrir les despeses
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que varen ocasionar els treballs d’emergència realitzats per l’arranjament del col·lector
de clavegueram i ferm de calçada de l’avinguda Santa Coloma cruïlla avinguda
Estació.
Vist l’informe d’arranjament del col·lector de clavegueram i el paviment de calçada del
tram de la carretera Santa Coloma davant del número 2 degut a un enfonsament del
ferm emès per l’Arquitecte Tècnic de l’Àrea d’Infraestructura i Obra Pública de
l’Ajuntament d’Olot, de data 28 d’abril de 2016, que figura a l’expedient.
Vist l’expedient administratiu SUR12016000006 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.- SOL·LICITAR a la Diputació de Girona un ajut global de 63.043,09€ com a
subvenció exclosa de concurrència pública justificant-ne les raons d’interès públic
(Art.22.2 c- de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions).
SEGON.- FACULTAR l’Alcalde per signar tota la documentació necessària.
TERCER.- TRASLLADAR aquest acord a la Diputació de Girona, amb tota la
documentació necessària per a la seva sol·licitud.
S’aprova per unanimitat.
11.1. - CREACIÓ DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PLA D'ACCIÓ PER A
L'ENERGIA SOSTENIBLE (PAES).- PROPOSANT APROVAR.
Núm. de referència

: X2016000353

En el Ple de 17 de març de 2016, es va aprovar definitivament el PAES. Una de les
etapes que senyala la taula 3.1 de l’apartat Metodologia del Pla, és la del seguiment i
informació, amb la presentació dels informes d’implantació i d’acció periòdica.
Als efectes expressats es proposa la creació d’una comissió de seguiment, amb els
següent redactat d’estatuts o normes de funcionament.
TÍTOL I. NATURALESA I FINALITAT
Article 1. Naturalesa i seu
D'acord amb allò establert al Reglament Orgànic Municipal, l’ajuntament pot crear aquells
òrgans de gestió o govern que tingui per convenients.
Els grups o comissions traslladaran, en tot cas, els seus resultats i anàlisis al plenari de
l’Ajuntament.
La seu serà la del propi Ajuntament d'Olot.
Article 2. Finalitat
La seva finalitat és obtenir major operativitat en el desenvolupament de les funcions de
seguiment i informació del Pla d’acció per a l’energia sostenible aprovat definitivament en el ple
de 17 de març de 2016.
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Aquesta comissió es constitueix com a òrgan d'estudi des d'on es podrà elaborar informes i
propostes, així com aquelles accions que es considerin convenients per a la finalitat assignada.
En tot cas, haurà de donar compte al plenari de l’Ajuntament d’Olot. Els informes de la
Comissió de seguiment no tindran caràcter vinculant.
TITOL II. ORGANITZACIÓ I COMPOSICIÓ
Article 3. Creació
Es crea la Comissió de seguiment del Pla d’acció per a l’energia sostenible aprovat
definitivament en el ple de 17 de març de 2016.
Article 4. Composició
La Comissió estarà constituïda per un/a representants de cadascuna de les coalicions o
organitzacions polítiques amb qualitat de regidor/a, següents:
Per Convergència i Unió, el senyor Josep Gelis i Guix.
Pel Partit dels socialistes de Catalunya, el senyor Josep Guix i Feixas.
Per Esquerra Republicana, la senyora Anna Barnadas i López.
Per la Candidatura Unitària Popular, el senyor Lluís Rubió Amargant.
Per Olot en Comú, el senyor Xavier García i Zabal.
Serà presidida pel Regidor senyor Josep Gelis i Guix i, en la seva absència, pel Regidor senyor
Josep Guix i Feixas o persona del grup en qui delegui; actuarà, com a secretari/ària de la
comissió, un membre de la mateixa, o la persona que al servei de la Corporació es nomeni.
La Comissió de seguiment podrà comptar, puntualment, amb la col·laboració de personal
municipal o persones expertes i/o competents en la matèria concreta que es tracti, a sol·licitud
efectuada amb antelació, per part de qualsevol dels seus membres.
Article 5. Funcions dels/de les vocals de les comissió
Correspon als/les representants:
a) Assistir a les reunions
b) Participar en els debats, formulant propostes i emetent opinions
c) Estar puntualment informats de qüestions que siguin de la seva competència
d) Formular precs i preguntes
Els/les representants no podran ser substituïts/des esporàdicament.
Article 6. Funcions del President de la comissió
a) Presidir i coordinar la Comissió.
b) Efectuar la convocatòria formal de les sessions, en el cas de que en sigui el secretari
c) Encetar projectes i/o iniciatives i impulsar el seu compliment.
d) Fer seguiment dels informes que s'adoptin.
e) Redactar i signar les actes de les sessions de les comissions, quan actuï com a secretari.
f) Elevar al Plenari Municipal els informes d'assessorament que es redactin.
g) Arxivar i custodiar la documentació de la Comissió.
Article 7. Convocatòria i acords
Les reunions de les comissions s'establiran d'acord a la voluntat dels integrants, essent com a
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mínim de dues anuals amb caràcter d’ordinàries, una de planificació i l’altra de seguiment i
avaluació. A més de les anteriors, també podran celebrar-se reunions extraordinàries.
Per a la vàlida constitució de les reunions caldrà l'assistència mínima de 3 dels/les
representants.
TITOL III. DE LA REFORMA DEL REGLAMENT
Article 8. Reforma del Reglament
Qualsevol reforma del present reglament haurà de ser aprovada per la Junta de Govern Local
de l’Ajuntament d’Olot.
DISPOSICIÓ FINAL
El present Reglament entra en vigor en el moment de la seva ratificació per part del Ple de
l'Ajuntament.”

Per tot l’anterior, es proposa a la Junta de Govern local l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Aprovar la creació de la Comissió de seguiment del Pla d’acció per a l’energia
sostenible, aprovat definitivament en el ple de l’ajuntament en la sessió del dia 17 de
març de 2016.
Segon.- Aprovar les normes de composició i funcionament de la citada comissió que
es transcriuen en els antecedents de la present proposta.
Tercer.- Comunicar els presents acords al representants dels grups municipals.
S’aprova per unanimitat.
12.1. - OBERTURA DE PORTA EN EDIFICI SENSE ÚS DETERMINAT A LA
CARRETERA SANTA PAU, 13
Núm. de referència : X2015014281

Donat que el terreny on es pretén edificar la llicència sol·licitada, SI té la condició legal
de solar, i que SI compleix les determinacions del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal, quant a volum, alçàries, ocupació del sol i usos. Previ pagament dels drets
liquidats i segons els arts.187 i següents del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme i 71 i següents del Decret 179/1995
pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, s’acorda:
CONCEDIR, la llicència sol·licitada , segons expedient núm: OMA32015000070 en
data registre entrada 17/06/2015
a : ****
per a: OBERTURA DE PORTA EN EDIFICI SENSE ÚS DETERMINAT
situada a : CTRA SANTA PAU N.0013
U.T.M : 8098908
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: CRL2016800041
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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: 2550.00 euros
Base liquidable (3) Drets
2550.00 79.05

% bonificació
0

Drets definitius
79.05

Taxes
26.80

Total Drets
105.85

Garanties:
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties (4)

Euros
105.85
0

Condicions particulars:
Termini de vigència de la llicència: 4 mesos, a partir de la data de concessió, haventse de començar les obres dins el termini màxim de 4 mesos
1.

2.
3.

Tot i tractar-se d'una edificació en volum disconforme amb el Pla d’ordenació
urbanística municipal (POUM), s'autoritza l'obra considerada de consolidació i
rehabilitació, cas admès segons article 125 del POUM i article 108.4 de la Llei
d’urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010).
Aquesta llicència no autoritza l'ocupació de la via pública amb materials o
altres elements propis de l'obra.
Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de la
via pública.

S’aprova per unanimitat.
12.2. - INSTAL·LACIÓ DE DIPÒSIT PROVISIONAL DE NITROGEN A LA
CARRETERA FRANÇA, 84
Núm. de referència : X2016005650

Donat que el terreny on es pretén edificar la llicència sol·licitada, SI té la condició legal
de solar, i que SI compleix les determinacions del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal, quant a volum, alçàries, ocupació del sol i usos. Previ pagament dels drets
liquidats i segons els arts.187 i següents del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme i 71 i següents del Decret 179/1995
pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, s’acorda:
CONCEDIR, la llicència sol·licitada , segons expedient núm: OMA32016000041 en
data registre entrada 17/02/2016
a : PORINOX, SL
per a: INSTAL·LACIÓ DE DIPÒSIT PROVISIONAL DE NITROGEN
situada a : C FRANÇA N.0084
U.T.M : 7715919
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Condicions Generals: Aprovades per Comissió de Govern de 13/02/88 i modificades
per acord de la Junta de Govern de 18/06/08
S’aprova/n la/les liquidació/ns que es detalla/en seguidament: CRL2016800042
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: 2417.00 euros
Base liquidable (3)
2417.00

Drets
74.93

% bonificació
0

Drets definitius
74.93

Taxes Total Drets
26.80
101.73

Garanties:

Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties (4)

Euros
101.73
0

Condicions particulars:
Termini de vigència de la llicència:4 mesos, a partir de la data de concessió, havent-se
de començar les obres dins el termini màxim de 4 mesos
1. Atès que el dipòsit de nitrogen projectat es situa en zona lliure d’edificació segons el
POUM, per exigència de la normativa tècnica d’aplicació, aquesta llicència s'atorga
a títol provisional i amb caràcter de a precari. Els usos hauran de cessar i les
obres s'hauran d'enderrocar, sense dret a indemnització, quan l'Administració ho
acordi. No podran iniciar-se les obres sense formalitzar prèviament en document
públic, que consti al Registre de la Propietat, aquesta condició. Les despeses de
formalització del document i inscripció registral seran a càrrec de l'autoritzat (Art.
17 de la Llei 3/2012, de modificació de text refós de la Llei d’urbanisme).
2. Cal que el dipòsit s’ajusti a les disposicions del Reial Decret 2060/2008, i en
particular a la ITC EP-04.
3. Aquesta llicència no autoritza l'ocupació de la via pública amb materials o
altres elements propis de l'obra.
S’aprova per unanimitat.
12.3. - CONTRUCCIÓ DE GARATGE A L'AVINGUDA GIRONA, 60
: X2016003127
Donat que el terreny on es pretén edificar la llicència sol·licitada, SI té té la condició
legal de solar, i que NO compleix les determinacions del Pla General d’Ordenació
Urbana, 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
Núm. de referència
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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:
DENEGAR, la llicència sol·licitada, segons expedient OMA32016000024 amb RE
E2016001438 de data 12/02/2016
a: GARATGE BOSCH SC
per a: CONSTRUCCIÓ DE GARATGE
situada a : AV GIRONA N. 60
RAONAMENT TÈCNICO – ADMINISTRATIU
Es denega la llicència d’obres sol·licitada atès que l’edificació projectada supera la
fondària edificable de 13,00 m determinada pel POUM, mesurada perpendicularment a
l’alineació de façana de la parcel·la sobre l’avinguda Girona, segons condicions de
l’article 156.1 del POUM.
LIQUIDACIO DE DRETS
La liquidació de drets d’aquest expedient puja a 62.85 € en concepte de taxes
d’expedició de documents.
S’aprova per unanimitat.
12.4. - REFORMA D'HABITATGE UNIFAMILIAR EN TESTER AL CARRER
ESCULTOR AMADEU, 1.
Núm. de referència

: X2016004732

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 OMA32016000029 en data
registre entrada 02/03/2016
a: ****
per a: REFORMA D'HABITATGE UNIFAMILIAR EN TESTER
situada a: C ESCULTOR AMADEU N. 1
U.T.M : 7205604
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: CRL2016600026
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: 4184.02 euros
Base liquidable (3)
4184.02

Drets
129.70

% bonificació
0

Drets definitius
129.70

Taxes Total Drets
62.85
192.55

Garanties:
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties (4)

Euros
192.55
0

Condicions particulars:
Termini de vigència de la llicència: 6 mesos, a partir de la data de concessió, haventse de començar les obres dins el termini màxim de 4 mesos.
1. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: Document signat pel contractista assumint
la responsabilitat de l’execució de l’obra.
2. Aquesta llicència no autoritza l'ocupació de la via pública amb materials o
altres elements propis de l'obra.
S’aprova per unanimitat.
12.5. - AMPLIACIÓ DE LOCAL SENSE ÚS DETERMINAT EN EDIFICI
D'HABITATGE AL CARRER MOSSEN GELABERT, 8
Núm. de referència

: X2016004893

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 OMA32016000031 en data
registre entrada 03/03/2016
a: ****
per a: AMPLIACIÓ DE LOCAL SENSE ÚS DETERMINAT EN EDIFICI D'HABITATGE
situada a: C MOSSEN GELABERT N.0008
U.T.M : 8308706
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: CRL2016800044
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:
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Drets
Per: Un pressupost de: 15435.64 euros
Base liquidable (3)
15435.64

Drets
478.50

% bonificació
0

Drets definitius
478.50

Taxes
62.85

Total Drets
541.35

Garanties:
Garantia de gestió de residus: 150 euros
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties (4)

Euros
541.35
450.00

Condicions particulars:
Termini de vigència de la llicència: 9 mesos, a partir de la data de concessió, haventse de començar les obres dins el termini màxim de 4 mesos.
1.

2.

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.
Tot i tractar-se d'una edificació en volum disconforme amb el Pla d’ordenació
urbanística municipal (POUM), s'autoritza l'obra considerada de consolidació i
rehabilitació, cas admès segons article 125 del POUM i article 108.4 de la Llei
d’urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010).

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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.

7.

D'acord a l'art.28.2 del RD 417/2006 en relació al 76 del RDL 2/2004, el termini
per donar d'alta l'immoble reformat és de 2 mesos a partir del dia següent a la
data d'acabament de les obres. A aquests efectes caldrà adreçar-se a l’Àrea
d'Urbana de l’Ajuntament -2n. pis -. Cal aportar la següent documentació: 1)
Plànol de situació i d'emplaçament, 2) Plànols definitius de cada planta, 3)
Certificat final d'obra, 4) Fotografia/es de la façana (10x15), 5) Fotocòpia DNI
del titular, 6) Fotocòpia del rebut actual IBI i 7) Fotocòpia de les escriptures.
S’aprova per unanimitat.
13.1. - DONAR COMPTE DE LES DECLARACIONS RESPONSABLES
D'OBERTURA I DELS DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 14 I 26 D'ABRIL DE
2016 RELATIUS A L'ÀREA DE MEDI AMBIENT
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Núm. de referència

: X2016009496

En relació a l’expedient AG012016000017, 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 comunicacions d’obertura i dels decrets dictats entre els
dies 22 d’abril i 3 de maig de 2016 relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen
a continuació:
Tràmit

Nom / comercial Concepte

Adreça

Decret

Obertura

Romaliment

Alimentació

C/Pare Roca 6 B 2

Declaració
22/04/2016

Obertura

Mango

Venda
de
peces de vestir

C/Sant Rafel 23

27/04/2016

Obertura

Centre de teràpies

Centre
d’estètica

Pg. de Barcelona 12, 4t
4a

03/05/2016

Fleca
pastisseria

Ctra. de Santa Pau 32
baixos

03/05/2016

Bar

Pg. de Barcelona 1 B 2

03/05/2016

dels

Fleca
amb
servei de bar

Av. Reis Catòlics 26

03/05/2016

M.

Venda
de
comestibles

C/ Clivillers 22 baixos

03/05/2016

Canvi
titularitat

de

Delícies
Pirineus

Canvi
titularitat

de

Bar El passeig

Canvi
titularitat

de

Delícies
Pirineus

Canvi
titularitat

de

Queviures
Dolors

Canvi
titularitat

de

Bar Tornem-hi

Bar

C/Rocamora 48 baixos

03/05/2016

Matalasseria
Reixach

Matalasseria i
complements

C/Pou del Glaç 35 baixos

03/05/2016

Info Gal & Go

Agència
publicitat

C/Pou del Glaç 6

03/05/2016

Baixa
(per
trasllat a un
altre local)
Baixa

dels

i

de

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

