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ACTA NÚM. 21 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

2 DE JUNY DE 2016 
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 2 de juny 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, 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, els Srs. Lluís Rubió Amargant, 
Xavier García Zabal. 
 
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  26  de maig : 
 
- el mateix dia 26 de maig, va assistir a la reunió dels membres del Patronat del Museu 
dels Sants que va tenir lloc a la sala Gussinyé.  
 
- el dia 27 de maig, es va desplaçar a la població de Roses per assistir a la Comissió 
Executiva de l’AMI, que va tenir lloc a l’Ajuntament.  
 
- el dia 28 de maig, va presenciar la cercavila de la faràndula que com és habitual de 
cada any, surt la vigília de la festivitat de Corpus pels carrers de la Ciutat.  
 
- el dia 29 de maig, va encapçalar la tradicional Sardana de Corpus a la Plaça Major, 
que aquest any va comptar amb una quarantena de parelles.  
 
- el dia 30 de maig, va assistir a una reunió de la Fundació Kreas, que es va celebrar a 
l’Ajuntament de Vic.  
 
- el dia 31 de maig, va tenir una trobada amb el Sr. DAVID ELVIRA, Director de 
Catsalut i amb el Sr.MIQUEL CARRERAS, Director dels Serveis Territorials de Salut i 
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a continuació, van assistir tots ells, a una reunió extraordinària del Patronat de 
l’Hospital d’Olot i Comarcal.  
 
- i finalment ahir es va desplaçar a Barcelona, per assistir a una reunió amb el SR. 
XAVIER FLORES, Director General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, i els 
alcaldes de les Preses i de la Vall d’en Bas, pel tractar el tema de la Variant.  
 
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 PER A LA SOL·LICITUD D'AJUTS PER PAGAR 
L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 2017. 

 
Núm. de referència : X2016011693     
 
Atesa la voluntat de l’Ajuntament d’Olot de fomentar la Fira de Sant Lluc i, molt 
especialment, la Fira del Vehicle d’Ocasió. 
 
Considerant que les competències atorgades als municipis en matèria de fires i 
mercats, als articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 
règim local i 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i vist l’expedient administratiu 
IM062016000044 i antecedents corresponents, el regidor delegat de l’Àrea de 
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar les bases per a la sol·licitud d’ajuts per pagar l’impost sobre vehicles 
de tracció mecànica de l’any 2017, en l’adquisició de vehicles d’ocasió. 
 
Segon.- Publicar l’anunci d’aprovació de les bases al BOP de Girona, a un diari 
comarcal i al Tauler d’edictes de l’Ajuntament, per un període de vint dies a efectes 
d’informació pública i per tal que s’hi puguin presentar reclamacions. 
 
S’aprova per unanimitat 
 

5.1. - RESPOSTA A LES AL·LEGACIONS PRESENTADES PEL COL·LEGI DE 
POLITÒLEGS I SOCIÒLEGS DE CATALUNYA 

 
Núm. de referència: X2016012157     
 
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot de 14 d’abril de 2016 va aprovar les 
bases i la convocatòria de la selecció de personal 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. 
 
La base segona apartat c) de les bases esmentades estableix com a requisit, entre 
d’altres, estar en possessió de la titulació de Llicenciatura, Diplomatura o Grau de les 
especialitats de Graduat Social/Relacions Laborals, Dret, Ciències del Treball, 
Administració i Direcció d’Empreses/Ciències Empresarials o equivalent. 
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El 13 de maig de 2016 va tenir entrada a l’Ajuntament d’Olot, amb número de registre 
d’entrada E2016005569, escrit del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya 
demanant que es revisi la convocatòria esmentada perquè els/les Graduats/des i 
Llicenciats/des en Ciències Polítiques i de l’Administració també hi puguin participar. 
 
El pla d’estudis del Grau de Ciències Polítiques i de l’Administració no estableix cap 
assignatura sobre Dret del Treball, Dret de la Seguretat Social, Gestió de Persones, 
Comptabilitat, Fiscalitat, Recursos Humans o Relacions Laborals, temàtiques directament 
relacionades amb les tasques i funcions que ha de dur a terme un tècnic/a mig adscrit al 
servei de Recursos Humans, especialitat gestió de la retribució i compensació. 
 
En relació a l’expedient RH122016000008, 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 del següent acord: 
 
 
DENEGAR la petició del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya de revisió de la 
convocatòria de la selecció de personal per cobrir temporalment un lloc de treball de 
tècnic/a mig adscrit al servei de Recursos Humans, especialitat gestió de la retribució i 
compensació, perquè els/les Graduats/des i Llicenciats/des en Ciències Polítiques i de 
l’Administració també hi puguin participar. 
 
S’aprova per unanimitat 
 

CONTRACTACIÓ. OBRES 
 

6.1. - APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 
PER ADJUDICAR, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I PER TRÀMIT 

D'URGÈNCIA, LES OBRES DEL PROJECTE DE CONSERVACIÓ I MILLORA 
D'URBANITZACIÓ I FERMS A LES VIES PÚBLIQUES 2016; AIXÍ COM 

CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 
 
Núm. de referència : X2016012255     
 
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 19 de maig de 2016 va aprovar el 
projecte de conservació i millora d’urbanització i ferms a les vies públiques any 2016, 
redactat pels Serveis Tècnics Municipals.  
 
Atès l’informe del director de l’Àrea d’Infraestructura i Obra Pública de data maig de 
2016 segons:” 

1. Aquesta licitació es fa amb càrrec a la partida 16.141.1532.61902 
“conservació paviments  vies públiques”. 

2. El pressupost de licitació puja a  290.423,03 € (inclòs IVA, despeses generals 
i benefici industrial). 

3. Les obres consisteixen en: 
- La millora dels elements d’urbanització al carrer Macarnau, entre 
l’encreuament del carrer Esglaiers i el carrer Joaquim Masmitjà, amb una 
superfície viària afectada de 1.327 m2 
- La conservació de ferms de calçada, que afecta a l’Avinguda Europa amb 
una superfície de 1835 m2, i al camí de les Bruixes, amb una superfície de 
1132 metres. 

4. L’execució del projecte requereix l’obertura de rases i l’enderroc i reposició 
de paviments, de manera que s’afecta a la funcionalitat dels vials, en 
particular al trànsit veïnal i d’activitat econòmica, ja que es requereix tallar els 
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trams afectats a partir del moment de l’inici de les obres i fins la seva 
finalització.  

5. En particular, les obres del carrer Macarnau requereixen tallar durant un 
període estimat en 2,5 mesos el trànsit rodat al tram en obres, tallant 
l’accessibilitat amb vehicle a l’escola del Cor de Maria i l’accés a peu a la 
porta principal del pati de l’escola. De cara a limitar les afeccions sobre la 
mobilitat generada per l’escola cal executar-les en període de vacances 
lectives, i per tant, cal iniciar les obres a partir del 27 de juny per poder-les 
acabar el 7 de setembre just per la posta en servei i lliurament al servei 
públic a l’inici del període escolar.  

6. El compliment d’aquests terminis es inviable si no s’aplica el procediment 
d’urgència i es limita el termini de presentació de pliques als mínims legals. 
Per tant, queda justificat la necessitat d’adoptar els procediments 
administratius de menor duració possible i urgència atesa l’afectació social 
de les obres i el perjudici sobre la mobilitat escolar i veïnal. 

7. El projecte han previst les obres bàsiques de condicionament de ferms en 
diversos punts de la ciutat. No obstant, les necessitats de conservació són de 
més abast. Per aquest motiu s’ha adjuntat al Plec una llista valorada de 
millores que no formen part del projecte constructiu, a executar en altres 
àmbits i que no són indispensables per l’execució de les obres del projecte 
bàsic, de manera que els licitadors poden optar per millorar la seva oferta 
amb la inclusió a càrrec seu de l’execució d’aquestes unitats d’obra de 
millora, a més d’admetre també la possibilitat de millorar el preu del 
contracte. “ 

 
I vist l’expedient administratiu núm.  CCS12016000011 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.- Declarar la tramitació de l’expedient d’urgent per necessitat inajornable i raons 
d’interès públic segons justificació  que es desprèn dels antecedents. 
 
Segon.- Iniciar l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert i per tràmit 
d’urgència, de les obres del projecte de conservació i millora d'urbanització i ferms a 
les vies públiques 2016. 
 
Tercer.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regiran 
l’esmentada licitació, el tipus de la qual és de 240.019,03 € + IVA : 5.0404,00 €. 
  
Quart.- L’anunci  de convocatòria de licitació es publicarà al BOP, al perfil del 
contractant.  
 
Cinquè.- Aprovar les despeses de contractació així com dels anuncis a publicar en els 
Diaris Oficials, amb càrrec a les partides:  
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200  Despeses 16141  1532 61902 290423.03 CONSERVACIO PAVIMENTS VIES 

PUBLIQUES 
000 000 000 000 000 000 

200240  Despeses 16130  920  226030 41 EDICTES DIARIS OFICIALS 130 001 999 099 999 999 
200220  Despeses 16130  920  226030 525 EDICTES DIARIS OFICIALS 000 000 000 099 000 000 

 
S’aprova per unanimitat 
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6.2. - TREBALLS INSTAL·LACIÓ SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ A L'ESCOLA 
BRESSOL DE SANT PERE MÀRTIR 

 
Núm. de referència : X2016012297     
 
Atès que des de l’Institut Municipal d’Ensenyament es demana la instal·lació de 
màquines climatitzadores per aire condicionat a l’escola bressol de Sant Pere Màrtir.  
Atès l’informe de l’enginyer tècnic industrial de data 19 de maig de 2016 que fa una 
valoració dels pressupostos presentats per les empreses: “J. Juanola,SL”; 
“Terundar,SL” i “Wiesman”, el qual és favorable a la proposta presentada per 
“J.Juanola,SL”,  
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012016000242 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  J.JUANOLA SL (B1723661-3)  els treballs 
d'instal·lació de climatització (aire condicionat) a: tres aules, taller i dormitori de  
l'escola bressol de Sant Pere Màrtir ; d’acord amb el seu pressupost num. PRE 08e15 i 
l’informe tècnic que figuren com annex a l’expedient.  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: VUIT MIL SET-CENTS 
QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS (8.746,73 €)+ IVA: MIL 
VUIT-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS (1.836,81 €).  Es 
pagarà amb càrrec a: 
 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16500  320  63209 10583.54 ACTUACIONS EDIFICIS EDUCACIO 

(PRESTEC) 
000 000 000 000 000 000 

 

Tercer.- J.JUANOLA SL  executarà aquests treballs en un termini màxim de tres 
mesos a comptar des de la data de notificació de l’acord d’adjudicació.  
 
Quart.-  J. Juanola,SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat 
 

6.3. - TREBALLS DE REDACCIÓ DE PROJECTE I DIRECCIÓ D'OBRA 
D'AMPLIACIÓ DE POTÈNCIA PER A LA INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ ESCOLA 

BRESSOL SANT PERE MÀRTIR 
 
Núm. de referència : X2016012324     
 
Atès que des de l’Institut Municipal d’Educació s’ha demanat la instal·lació de 
climatització (aire condicionat) a l’escola bressol Sant Pere Màrtir.  
Atès l’informe de l’enginyer tècnic industrial de data 19 de maig de 2016 que fa 
referència a la necessitat d’augmentar la potència per tal d’instal·lar la climatització i 
per tant caldrà comptar amb un projecte  i la seva legalització.  
Atès que l’informe tècnic esmentat fa la valoració dels pressupostos presentats per  les 
empreses: “ J. Juanola”; “Wiesman” i “Josep Castañer” i que és favorable a aquest 
últim.  
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I vist l’expedient administratiu núm: CC012016000243 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 l’enginyer tècnic industrial Sr.  JOSEP CASTAÑER DANES 
(40274083-W)  els treballs de redacció del projecte i direcció d'obra  i legalització de 
l’ampliació de potència de l'escola bressol de Sant Pere Màrtir per a la instal·lació 
d'aire condicionat a tres aules, el dormitori i el taller; d’acord amb el seu pressupost i 
l’informe tècnic annex a l’expedient.  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: MIL QUATRE-CENTS VINT EUROS 
(1.420 €) + IVA: DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS (298,20 
€).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16500  320  63209 1718.20 ACTUACIONS EDIFICIS EDUCACIO 

(PRESTEC) 
000 000 000 000 000 000 

 

Tercer.- JOSEP CASTAÑER DANES adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat 
 

6.4. - APROVACIÓ RESERVA  CRÈDIT PER DESPESA TREBALLS 
CLIMATITZACIÓ ESCOLA BRESSOLS SANT PERE MÀRTIR 

 
Núm. de referència : X2016012334     
 
Atès que des de l’Institut Municipal d’Ensenyament es demana la instal·lació de 
climatització a l’escola bressol Sant Pere Màrtir.  
Atès l’informe de l’enginyer tècnic industrial de data 19 de maig de 2016 favorable a la 
contractació: 

-  J.Juanola els treballs d’instal·lació per import de 10.583,58 € 
-  Josep Castañer per a la redacció del projecte d’ampliació de potència i 

legalització per import de 1.718,20 € 
- Previsió de 3.630 € (IVA inclòs) per a l’execució dels treballs d’ampliació de la 

potència.  
 

I vistt l’expedient administratiu núm. CC012016000244 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 una despesa de TRES MIL SIS-CENTS TRENTA EUROS (3.630 €)  
per als treballs de modificació del quadre elèctric i d’altres que puguin sorgir en 
l’ampliació de potència de l’escola bressol Sant Pere Màrtir per a la instal·lació de 
climatització.   
 
Segon.- L’import total de la despesa es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200  Despeses 16500  320  63209 3630 ACTUACIONS EDIFICIS EDUCACIO 

(PRESTEC) 
000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat 
 

CONTRACTACIÓ. SERVEIS 
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6.5. - APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 
PER ADJUDICAR, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, L'ATORGAMENT 
D'UNA AUTORITZACIÓ PER INSTAL·LAR I EXPLOTAR DUES PARADES DE 

FIRES AL PASSEIG DE BLAY, DURANT LES FESTES DEL TURA; I 
CONVOCATÒRIA LICITACIÓ 

 
Núm. de referència : X2016012348     
 
Atès que durant les Festes del Tura en el Passeig de Blay s’instal·len parades de fires, 
i per tal de regularitzar –ho s’ha redactat un plec de clàusules que regiran la seva 
autorització i explotació.  
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12016000012 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Iniciar l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert, de 
l’autorització per a l’ús privatiu del domini públic per instal·lar i explotar dues parades 
de fires, al Passeig de Blay, durant les Festes del Tura 2016.  
 
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regiran 
l’esmentada licitació i disposar la seva exposició al públic durant el termini de 20 dies, 
anunciant-ho al BOP  per tal que s’hi puguin presentar reclamacions, les quals seran 
resoltes pel mateix òrgan de contractació. 
 
Tercer.- Simultàniament es convoca la licitació i es publicarà un anunci al BOP i al 
perfil del contractant, en el ben entès que s’ajornarà el temps que calgui, en el supòsit 
de què es formulin reclamacions. 
 
Quart.- Aprovar les despeses de publicació de la licitació al BOP, les quals es pagaran 
amb càrrec a la partida: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200250  Despeses 16130  920  226030 25 EDICTES DIARIS OFICIALS 130 001 999 018 999 999 

 
S’aprova per unanimitat 

 
6.6. - TREBALLS DE GESTIÓ DEL PROJECTE "COMPARTEIX 2016"- 

PROGRAMA: SALUT I CRISI 
 
Núm. de referència : X2016012293     
 
El projecte “Comparteix 2016” està inclòs dis del programa “Salut i Crisi” que 
subvenciona “Dipsalut”.  
Per  a la gestió d’aquest programa: formació, tutorització i seguiment dels participants, 
es fa necessari la contractació d’aquests serveis. 
 
Vist l’informe de la tècnica de l’Àrea d’Ocupació de data 2 de maig, favorable al 
pressupost presentar per la Sra. Pilar Aiguabella Virosta. 
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012016000241 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert,  proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
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Primer.- Contractar amb la Sra.  PILAR AIGUABELLA VIROSTA (46673684-Z)  els 
treballs de gestió  del projecte "Comparteix 2016" dins del programa "Salut i Crisi" 
subvencionat per Dipsalut; per un termini d’execució amb efectes del dia 1 d’abril al 30 
de juny de 2016; d’acord amb el seu pressupost núm.102016 i l’informe tècnic que 
figuren com annex a l’expedient.  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de CINC MIL NOU-CENTS DEU EUROS 
(5910 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16200  430  226997 5910 DESP. SALUT I CRISI - COMPARTEIX 2A.AN.

2015/912 
000 000 000 000 000 000 

 

Tercer.- PILAR AIGUABELLA VIROSTA adjuntarà una còpia d’aquest acord a la 
factura. 
 
S’aprova per unanimitat 
 

6.7. - CONVALIDAR DECRET DE L'ALCALDIA ACORD RELATIU ALS SERVEIS 
D'ACTUALITZACIÓ DE LES APLICACIONS AUTOCAD 

 
Núm. de referència : X2016010984     
 
Per Decret de delegació de Participació, Transparència i Govern Obert, de data 26 de 
maig de 2016 es va aprovar l’adjudicació a favor de l’empresa “Sistemes Cad 
Girona,SLU” dels  serveis d’actualització de les aplicacions dels programes “Autodesk” 
per un termini des del 28 de maig de 2016 a 28 de maig de 2017. 
I vist l’expedient núm.  CC012016000223  i antecedents corresponents, la regidora 
delegada  de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
CONVALIDAR, el Decret de l’Alcaldia de data  26 de maig de 2016 d’adjudicació a 
l’empresa “Sistemes Cad Girona,SLU” dels serveis d’actualització dels programes  
“autodesk” per un termini des del 28/05/2016 a 28/05/2017 per un import de 5.505,50 € 
(IVA inclòs). 
 
S’aprova per unanimitat 
 

6.8. - ADJUDICACIÓ , MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE 
PUBLICITAT, DELS SERVEIS D'ALLOTJAMENT  DELS ESTADANTS DE LA 

RESIDÈNCIA D'ARTS, CIÈNCIES I HUMANITATS D'OLOT 
 
Núm. de referència : X2016008129     
 
La Junta de Govern Local de data 14 d’abril de 2016 va aprovar l’expedient de 
contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, dels serveis 
d’allotjament dels estadants de la Residència d’Arts, Ciències i Humanitats.  
Aquest Ajuntament va convidar a participar a la licitació a les empreses “Hostal La 
Perla”; “Hotel Borrell” i “Hotel Riu Fluvià”, en un termini fins a les dues de la tarda del 
dia 6 de maig de 2016. 
Es va presentar una única plica subscrita per l’empresa “Congecaribe 2012, SL”. 
Examinada la documentació, presenta la que s’exigeix en la clàusula 17 del PCAP. 
Atès l’informe tècnic de data 23 de maig de 2016  de valoració de la proposta tècnica i 
econòmica, la qual obté: 
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Oferta econòmica (A) 110 punts 
Oferta tècnica (B,C,D,E,F, G): 76 punts.  
 
I vist l’expedient administratiu núm.  CCS12016000006i antecedents corresponents, la 
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa “CONGECARIBE 2012,SL”  els serveis d’allotjament 
dels estadants de la Residència d’Arts, Ciències i Humanitats d’Olot; per un 
import de  18.236 € + IVA (10 % + 21%): 2.054,63 €. 
 
L’import esmentat es desglossa en els següents  conceptes: 
 
-Allotjament i manutenció (dues estades de 28 dies cadascuna per a 5 residents): 
16.000 € + IVA (10%)  1.600 € = 17.600 € (IVA inclòs) 
-Posada a disposició d’un espai comú: 2.100 € + IVA (21%)  441 € = 2.541 € (IVA 
inclòs) 
-Sala de conferències: 136,36 € + IVA (10%) = 150 € (IVA inclòs). 
 
-Els serveis a mitja pensió (dormir, esmorzar i sopar) = 62.85 €/nit (IVA inclòs). 
   
Segon.- Aquest contracte es regirà pel plec de clàusules administratives particulars 
que fou aprovat per la Junta de Govern Local de data 14 d’abril de 2016; així com per 
la seva oferta tècnica.  
 
Tercer.- El termini d’execució dels serveis és de 7 mesos a comptar des del dia 2 de 
juny de 2016, el qual podrà ser prorrogat per un termini de 7 mesos. 
 
Quart.- L’import del contracte pel que fa a l’exercici 2016 és de DIVUIT MIL DOS-
CENTS TRENTA-SIS EUROS (18.236 €) + IVA (10 % + 21%): DOS MIL 
CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS (2.054,63 €) i es 
pagarà amb càrrec a la partida: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1601441 Despeses 16400  334  227992 20290.63 RES. D'ARTS, CIENCIES I HUMANITATS000 000 000 000 000 000 
200200 1601441 Despeses 16400  334  227992 -140.77 RES. D'ARTS, CIENCIES I HUMANITATS000 000 000 000 000 000 
 
 

Cinquè.- L’empresa “Congecaribe 2012, SL” ha presentat  la documentació acreditativda de 
trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat 
Social. 
Així com d’haver constituït la garantia definitiva  per un import de NOU-CENTS ONZE EUROS 
AMB VUITANTA CÈNTIMS (911,80 €)  d’acord amb la clàusula 16 del plec.  
 
Sisè.- Requerir l’empresa “Congecaribe 2012 SL” per tal de formalitzar el contracte d’acord 
amb el que s’estableix en la clàusula 22 del PCAP. 
  
Setè.- Facultar el Sr. Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació signi 
el corresponent contracte.  
 
S’aprova per unanimitat 
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7.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- ESTIMAR LA RECLAMACIÓ 
PRESENTADA PER ****, PER DANYS OCASIONATS A UN VEHICLE PER LA 

GRUA MUNICIPAL. 
 
Núm. de referència : X2016012149     
 
Vist l’escrit presentat pel Sr. ****, en nom i representació de la mercantil ****, en el que 
es formula reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a 
un vehicle de la seva propietat i atesos els següents  
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
Primer.- En escrit de data 21 de març de 2016 (Registre General, núm. E2016003024), 
el Sr. ****, en nom i representació de la mercantil ****, va formular reclamació 
patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys que va patir el vehicle de la seva 
propietat marca BMW 318, matrícula ****, a conseqüència de l’actuació de la grua 
municipal.  
 
A requeriment d’aquest Ajuntament, en escrit de data 4 d’abril de 2016 (Registre 
General, núm. E2016003533), la representació de la mercantil ****, va aportar la 
documentació acreditativa de la propietat del vehicle i la factura de reparació de data 1 
d’abril de 2016 (VTFO160306), emesa per “Martin Conesa, SA”, per un import de 
2.176,72 euros, que és la quantitat que es reclama. 
 
Segon.- En informe del sotsinspector en cap de la policia municipal, de data 23 de 
març de 2016 (Ref.: PD032016000023), s’assenyala que la nit del 18 al 19 de març de 
2016, la Policia Municipal va retirar del carrer Macarnau el vehicle de la marca BMW 
amb matrícula 9838HNR, per portar-lo al dipòsit de vehicles de l’avinguda Reis 
Catòlics. A l’informe s’apunta que, a l’alçada del núm. 16 del carrer d’Estorch i Siqués, 
en iniciar la maniobra de gir al passatge de la Ceràmica, les rodes directrius del vehicle 
retirat es van desviar i el BMW va col·lidir, amb la seva part angular anterior esquerra, 
contra una tanca. El vehicle va patir danys al paracops anterior, a l’embellidor i al far 
anterior esquerra. D’aquests danys va ser informat el propietari del vehicle quan, a 
l’endemà, va recollir-lo. 

 
FONAMENTS DE DRET 

 
Primer.- L’article 139.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, d’acord amb l’article 
106.2 de la Constitució, assenyala que “Els particulars tenen dret a ser indemnitzats 
per les administracions públiques corresponents de tota lesió que pateixi en qualsevol 
dels seus béns i drets, tret dels casos de força major, sempre que la lesió sigui 
conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics”.  
 
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis 
causats als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels 
serveis públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes 
establerts per la legislació general sobre responsabilitat administrativa” 
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Segon.- La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques es basa en un 
sistema de responsabilitat objectiva, la qual cosa implica que no cal que hi hagi culpa o 
negligència, sinó únicament un funcionament normal o anormal dels serveis públics, 
un dany avaluable econòmicament i una relació de causalitat entre un i altre. També 
que el ciutadà afectat no tingui el deure jurídic de suportar aquest dany, que no hi hagi 
força major i que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons l’estat dels 
coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la producció 
dels danys. 
 
Així doncs, esdevé imprescindible acreditar que el dany o lesió sofert per la part 
reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, 
en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció estranya 
que pugui interferir alterant el nexe causal. 
 
En el present cas, a la vista de l’informe policial, és raonable apreciar la relació causal 
entre els danys reclamats i el funcionament dels serveis municipals, d’acord amb els 
articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 66  del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‘abril, 
pel que fa a les competències atorgades als municipis en matèria de trànsit de vehicles 
i mobilitat. A l’informe policial es reconeix l’existència de l’accident i que els danys que 
va patir el vehicle matrícula 9838HNR, propietat de la mercantil LAMIPLAC, SL van ser 
conseqüència d’una acció fortuïta de la grua municipal, en traslladar el turisme al 
dipòsit municipal de vehicles. 
 
Vist l’expedient administratiu SRP12016000018 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada de l’Àrea de 
Participació, Transparència i Govern Obert, proposa a la Junta de Govern Local 
l'adopció dels següents acords: 

 
RESOLC 

 
Primer.- Acceptar la reclamació patrimonial formulada per la representació de la 
mercantil **** (****), pels danys ocasionats al vehicle de la seva propietat, matrícula 
9838HNR, per la grua municipal quan el traslladava al dipòsit municipal de vehicles. 

Segon.- Efectuar un pagament de DOS MIL CENT SETANTA-SIS EUROS AMB 
SETANTA-DOS CÈNTIMS (2.176,72.- €), a favor  de la mercantil ****, en concepte 
d’indemnització pels danys ocasionats a un vehicle de la seva propietat.  
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 16130  920  224000 2176.72 ASSEGURANCES 130 001 999 052 999 999 
 

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

8.1. - APROVACIÓ RELACIÓ D'OBLIGACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2016012155     
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En relació a l’expedient CPG22016000059 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 16/11 per un import total 
de 382.204,04 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 382204.04 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 000 000 000 000 000 000 

 
 

9.1. - APROVACIÓ SUBVENCIÓ A L'ENTITAT FUNDACIÓ PRIVADA TOMMY 
ROBREDO 

 
Núm. de referència : X2016012151     
 
En relació a l’expedient CPG12016000164 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Es proposa concedir l’ajut econòmic a la FUNDACIÓ PRIVADA TOMMY 
ROBREDO amb  NIF: G55026355 per un import de 1.000,00 euros, amb càrrec a la 
partida 16.100.912.480026 “TRANSFERENCIES ALCALDIA“. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures i rebuts i del formulari de justificació 
el qual el trobareu a l’Ajuntament o bé a la seva web municipal i a la firma del conveni. 
Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà sense 
efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16100  912  480026 1000 TRANSFERENCIES ALCALDIA 000 000 000 000 000 000 
 

 
S’aprova per unanimitat 
 

9.2. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT OLOT TELEVISIÓ SL 
 
Núm. de referència : X2016012200     
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En relació a l’expedient CPG12016000165 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Es proposa concedir l’ajut econòmic a OLOT TELEVISIÓ, SL amb  NIF: 
B17477779 per un import de 37.250,00 euros, amb càrrec a la partida 
16.100.912.480037 “CONVENI OLOT TV“. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures i rebuts i del formulari de justificació 
el qual el trobareu a l’Ajuntament o bé a la seva web municipal i a la firma del conveni. 
Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà sense 
efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16100  912  480037 37250 CONVENI OLOT TV 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat 
 

10.1. - AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ BANC DEL 
TEMPS DE LA GARROTXA 

 
Núm. de referència : X2016012148     
 
En relació a l’expedient CPG22016000058 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Procedir a la bestreta de 200,00 euros a l’ Associació Banc del Temps de la Garrotxa 
amb NIF G55159826 en concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un 
import total de 500,00 euros, destinada a les activitats anuals, aprovada per la Junta 
de Govern Local de data 19/05/2016. 
 
Una vegada finalitzada l’activitat s’hauran de presentar els justificants en un termini 
màxim de dos mesos per tal de poder procedir a la liquidació definitiva de la 
subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200400 1602127 Despeses 16600  2312 480006 200 CONVENIS ACCIO SOCIAL 600 003 999 065 999 999 

 
S’aprova per unanimitat 
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11.1. - DEVOLUCIÓ DE FIANÇA 
 
 
Núm. de referència : X2016012146     
 
En relació a l’expedient CPG22016000057 i l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Vistos els informes tècnics aprovar la següent relació de fiances i avals per tal de 
poder procedir a la seva devolució de la partida no pressupostària que correspongui. 
 
TERCER IMPORT 
  
CONSTRUCCIONS PALLAS SL 300 
  

 
S’aprova per unanimitat 
 

12.1. - MEMÒRIA VALORADA D'ACTUACIONS DE MILLORA DE LES DUTXES 
DEL PAVELLÓ D'ESPORTS 1-2-3 I ADEQUACIÓ MAGATZEM PER A NOU 

VESTIDOR.- Proposant aprovar. 
 
Núm. de referència : X2016011813     
 
Vist que els pavellons d’esports 1-2 i 3 disposen d’un nucli de dutxes comunitari i això 
comporta que durant anys hagin hagut d’absorbir una gran quantitat d’usuaris, fet que 
comporta que actualment es trobin molt envellits i amb una greu manca de salubritat. 
 
Vist que hi ha un espai contingu a aquestes dutxes que no té cap ús específic, ja que 
no es troba adequat per a ser ocupat i, donat que manquen espais de vestidors , 
l’objectiu és que formi part dels serveis. 
 
Vista la memòria valorada d’actuacions de millora de les dutxes del pavelló d’esports 
1-2-3 i adequació magatzem per a nou vestidor redactada pels serveis tècnics 
municipals en data maig de 2016.  
 
Vist l’art. 37 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
En relació a l’expedient UPOM2016000019, 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 la memòria valorada d’actuacions de millora de les dutxes del 
pavelló d’esports 1-2-3 i adequació magatzem per a nou vestidor redactada pels 
serveis tècnics municipals en data maig de 2016.  
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.  
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S’aprova per unanimitat 
 

13.1. - ASSABENTATS.- PROPOSANT DONAR COMPTE DE LES 
COMUNICACIONS D'OBRES PRESENTADES ENTRE ELS DIES 1 I 30 D'ABRIL 

RELATIUS A L'ÀREA D'URBANISME. 
 
 
Núm. de referència : X2016011804     
 
En relació a l’expedient URG72016000004 de , 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: 
 
Donar compte de les comunicacions d’obres presentades entre els dies 1 i 30 d’abril 
relatius a l’Àrea de serveis urbans, espai públic i infraestructura i obra pública. 

Data 
sol·licitud Tipus d'obra Adreça Informe
01/04/2016 REPASSAR ESQUERDES FAÇANA C.PARE NOLESC DEL MOLART, 7 Favorable
01/04/2016 COL·LOCACIÓ DE PLADUR EN PAVIMENT I SOSTRE PL. CLARÀ, 12 Favorable
05/04/2016 REPARACIÓ INSTAL·LACIONS CALEFACCIÓ CRTA. SANTA PAU, 74 Favorable
23/03/2016 OBRES DE MILLORA MOSSÈN GELABERT 9 D-E Favorable
05/04/2016 RETIRADA D'ESTRUCTURES METÀL·LIQUES I DE FUSTA PLAÇA CATALUNYA 7 Favorable
05/04/2016 MODIFICACIÓ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I ALTRES CTRA. DE ELS FEIXES, 19 Favorable
06/04/2016 COL·LOCACIÓ SÒCOL DAVANT I LATERAL C. FIGUERES, 30 Favorable
04/03/2016 ADEQUACIÓ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA C/MULLERAS 15, B Favorable
06/04/2016 REPARACIÓ TANCA AV. EQUADOR, 11 Favorable
06/04/2016 PAVIMENTACIÓ I CONDUCCIÓ DE LES AIGÜES PLUVIALS PATI AV. JOAN DE CABIROL, 23 Favorable
07/04/2016 PINTAT DE FAÇANA NOLASC DEL MOLAR 7 Favorable

11/04/2016 OBRES A LA BARRA I A LA CUINA
PLAÇA DE L'HOSPITAL 3, Baixos 7 
(Local7) Favorable

16/12/2015 CANVI BANYER A PER PLAT DE DUTXA C/ CARRILET 1, 1er 1era Favorable
11/04/2016 ENRAJOLAR CUINA AV. ST. JORDI 166, 1 1er Favorable
11/04/2016 CANVIAR I REPASSAR 35 METRES DE TEULADA C/ DE LA GINESTOLA 10 Favorable
05/04/2016 MODIFICACIÓ INSTAL·LACIÓ I ACABATS C/ BELLAIRE 1, BX Favorable
11/04/2016 AVANÇ OBRES REFORMA DEIXALLES MUNICIPALS C/ FRANÇA, 126 Favorable
11/04/2016 REPÀS ARREBOSSAT I PINTAT EXTERIOR AV.GIRONA, 18 Favorable
11/04/2016 REFORMA BANY PETITI I CUINA C/ VENTALL, 15 Favorable
11/04/2016 MODERNITZACIÓ BANY C/ POU DEL GLAÇ, 8, 1D Favorable
12/04/2016 CANVIAR LES RAJOLES DE LA CUINA C/ MIR MAS XEXAS, 16 Favorable
12/04/2016 REMOLINAR PARETS I REPASSAR PAVIMENT GARATGE C/ TARRAGONA, 17 Favorable
16/12/2015 CANVIAR BANYERA PER PLAT DE DUTXA AV. URUGUAI, 5, PIS 7 PORTA 2 Favorable
12/04/2016 REPICAR BANY AUXILIAR I TORNAR A ENRAJOLAR C/ IGNASI RUBIÓ, 45 BIS Favorable
13/04/2016 CANVIAR RAJOLES BANY I CUINA CTRA. DE RIUDAURA, 16 Pis.4 Pta.2 Favorable
13/04/2016 REFORMA CUINA C. GINEBRE, 37 Favorable
15/04/2016 PINTAR FAÇANA C. LEONCI QUERA, 42 Favorable
15/04/2016 SUBSTITUCIÓ BANYERA PER PLAT DE DUTXA AV. URUGUAI, 5 2n 8 Favorable
15/04/2016 PINTAR FAÇANA AV. SANTA COLOMA, 101 Favorable
15/04/2016 REFORMA DE CUINA C/ SERRA I GINESTA 5, PIS 2 Favorable
19/04/2016 PINTAR FAÇANA CTRA. SANTA PAU 13 Favorable
19/04/2016 OBRES DE MILLORA DE LA CUINA MAS LA MAIOLA Favorable
19/04/2016 SENAJAMENT I PINTAT DE LES FAÇANES DE L'EDIFICI PG. BARCELONA 1, 1 BIS I 3 BIS Favorable
20/04/2016 CANVIAR BANYERA PER PLAT DE DUTXA AVDA. STA. COLOMA 24, 1, 1 Favorable
20/04/2016 CONSTITUCIÓ D'UNA INCUBADORA MAS SUBIRÀS Favorable
20/04/2016 REPICAR FAÇANA DE SOBRE DEL GARATGE I REMOLINAR-LA C.TORTELLÀ, 2 Favorable

20/04/2016
SUBSTITUCIÓ BANYERA PER PLAT DE DUTXA I MODIFICACIÓ 
MOBLES CUINA PL.CATALUNYA, 4 4t 1a Favorable

22/04/2016 COL·LOCAR REVESTIMENT PLADUR A LA PARET PL.CATALUNYA, 7 (LOCAL) Favorable
26/04/2016 REMONILAR FAÇANA C/ FONTANELLA 15 Favorable
26/04/2016 SUBSTITUCIÓ CANALERA FAÇANA, APLACAR GRES FINESTRES AV. MORROT 103 Favorable
27/04/2016 RENOVACIÓ DE BANY C/ SANT FRANCESC D'ASSIS 7 Favorable

27/04/2016 PINTAT DE FAÇANA C/ DE SANT FERRIOL 26 PENDENT

27/04/2016 ACABATS INTERIORS, TAPIAR FINESTRA C/ SANT FRANCESC D'ASSIS 7 PENDENT
29/04/2016 EXTRACCIÓ MOBILIARI, FALS SOSTRE I COL·LOCACIÓ DEL GRES CRTA. DE RIUDAURA 52 Favorable
02/05/2016 CANVIAR GRES PLAÇA DEL MIG 11 Favorable
02/05/2016 IMPERMEABILITZACIÓ DEL TERRA Av. VENEÇUELA 1-3 Favorable  
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S’aprova per unanimitat 
 

14.1. - REFORMA D'HABITATGE AÏLLAT AL PASSATGE TRABUCAIRES, 6 
 
Núm. de referència : X2016003211 

 
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 OMA32016000025 en data 
registre entrada  15/02/2016 
a: ****     
per a: REFORMA D'HABITATGE AÏLLAT    
situada a: PTGE TRABUCAIRES N.0006  
U.T.M : 7100427 
 
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: CRL2016800055     
 
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: 21133.45 euros  
 
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

21133.45 655.14 0 655.14 62.85 717.99 
 

Garanties: 
        

  Garantia de gestió de residus: 150.00 euros 
 

Total Liquidació Euros 
Per Drets 717.99 
Per Garanties (4) 150.00 

 
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència:12 mesos, a partir de la data de concessió, havent-
se de començar les obres dins el termini màxim de 4 mesos. 
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1. Abans de l’inici de l’obra s’aportarà: Document signat per contractista assumint 
la responsabilitat de l’execució de l’obra i document que l’acrediti (model 36, 
certificat d’alta a l’epígraf corresponent o altra documentació equivalent). 

2. Els materials, textures i colors d’acabat de façana hauran de coincidir amb els 
característics del conjunt edificat d’acord amb el criteri determinat a l’article 128 
del Pla d’ordenació urbanística municipal.  

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

 
S’aprova per unanimitat 
 

15.1. - DONAR COMPTE DE LES COMUNICACIONS D'OBERTURA I DELS 
DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 23 I 24 DE MAIG DE 2016 RELATIUS A 

L'ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
Núm. de referència : X2016011745     
 
En relació a l’expedient AG012016000022 de , 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 23 i 24 de maig de 2016 relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen a 
continuació:  
 
Tràmit Nom / comercial Concepte Adreça Decret 

Obertura Sleep Planet Venda de 
matalassos 

Pl. Clarà 1 24/05/2016 

Canvi de 
titularitat 

Glamour Venda de roba C/Sant Ignasi núm. 5 24/05/2016 

Canvi de 
titularitat 

Vintage Venda de 
mobles i 
complements 

C/pare Antoni Claret 8 24/05/2016 

Canvi de 
titularitat 

CasaMassias Perfumeria C/Sant Esteve 6 24/05/2016 

Canvi no 
substancial 

Mas Subiràs Explotació 
ramadera 

Mas Subiràs 24/05/2016 

Hort municipal M.F. Adjudicació 
hort municipal 

Parc Nou 203 23/05/2016 

Hort municipal Q.L Adjudicació 
hort municipal 

Parc Nou 205 23/05/2016 

Hort municipal P.G.P. Adjudicació 
hort municipal 

Parc Nou 030 24/05/2016 

Hort municipal K.D. Adjudicació 
hort municipal 

Parc Nou 204 23/05/2016 

Hort municipal S.O. Baixa hort 
municipal 

Bonavista 7 24/05/2016 

 

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


