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ACTA NÚM. 23 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

16 DE JUNY DE 2016 
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 16 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, 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, les Sres. Anna Barnadas i López, 
Mireia Tresserras Fluvià, i el Sr. Lluís Rubió Amargant. 
 
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  9 de juny: 
 
- el dia 10 de juny, va presenciar l’acte de reconeixement a les persones que porten 25 
anys treballant a l’Hospital i a les persones que es jubilen aquest any, que va tenir lloc 
al mateix Hospital; va assistir a la inauguració de l’exposició col.lectiva organitzada per 
l’Associació Àmbit Sant Lluc que va tenir lloc a la seva nova seu a la Plaça Rector 
Ferrer; a l’Assemblea de Veïns del barri de Sant Miquel que es va celebrar al seu local 
social i finalment al sopar de l’Open Santi Silvas i a la cloenda de l’Acadèmia de 
Ciències Mèdiques que varen tenir lloc en un mateix restaurant de la ciutat.   
 
- el dia 11 de juny va assistir a l’Assemblea de Veïns de Sant Roc que va tenir lloc al 
seu local social i seguidament va ser present al lliurament dels Premis Ciutat d’Olot, 
que varen tenir lloc al Museu dels Sants.  
 
- el dia 14 de juny, va presidir el plenari del Consell Escolar Municipal que es va 
celebrar al Saló de Sessions.  
 
- i finalment ahir juntament amb el regidor d’Ensenyament, Jaume Mir, va fer una visita 
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a l’Institut Montsacopa, per veure com es desenvolupava el segon dia de selectivitat.  
 

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. - PAGAMENT D'UN COMPLEMENT DE NOCTURNITAT AL PERSONAL DE LA 

POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS EL MES DE MAIG DE 2016 
 
Núm. de referència : X2016012385     
 
Atès l’informe del Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal de data 1 de juny de 
2016. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132016000047 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Organització, innovació i atenció al ciutadà, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
D’acord amb el que estableix l’annex 1, aprovat pel Ple d’aquesta Corporació en la 
sessió celebrada el dia 26 de març de 1992, sobre els serveis de nocturnitat de la 
Policia Municipal. 
 
Primer.- Pagament d’un complement de nocturnitat al personal de la Policia Municipal 
que es relaciona a continuació pels serveis realitzats durant el mes de maig de 2016: 
 

Nom i Cognoms Data Dies Serveis Import (€) 

**** Maig 2016 7 nocturnitat 79,73 

**** Maig 2016 7 nocturnitat 79,73 

**** Maig 2016 2 nocturnitat 22,78 

**** Maig 2016 8 nocturnitat 91,12 

**** Maig 2016 7 nocturnitat 79,73 

**** Maig 2016 7 nocturnitat 55,23 

**** Maig 2016 9 nocturnitat 71,01 

**** Maig 2016 6 nocturnitat 47,34 

**** Maig 2016 6 nocturnitat 47,34 

**** Maig 2016 6 nocturnitat 47,34 

**** Maig 2016 7 nocturnitat 55,23 

**** Maig 2016 2 nocturnitat 15,78 

**** Maig 2016 1 nocturnitat 7,89 

**** Maig 2016 1 nocturnitat 7,89 

**** Maig 2016 1 nocturnitat 7,89 

**** Maig 2016 1 nocturnitat 7,89 

**** Maig 2016 1 nocturnitat 7,89 

**** Maig 2016 2 nocturnitat 15,78 

**** Maig 2016 2 nocturnitat 15,78 

**** Maig 2016 2 nocturnitat 15,78 

**** Maig 2016 1 nocturnitat 7,89 
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**** Maig 2016 7 nocturnitat 55,23 

**** Maig 2016 7 nocturnitat 55,23 

**** Maig 2016 6 nocturnitat 47,34 

**** Maig 2016 7 nocturnitat 55,23 

**** Maig 2016 7 nocturnitat 55,23 

**** Maig 2016 6 nocturnitat 47,34 

TOTAL  126  1.102,64 € 

 
 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran a la nòmina de juny de 2016 amb càrrec a: 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 16180  132  121031 1102.64 ALTRES COMPLEMENTS NOCTURNITAT 

SEGURETAT 
180 008 999 999 999 999 

 
 

Tercer.- En cap cas, les quantitats assignades com a complement de nocturnitat, 
durant un període de temps, originarà cap dret individual respecte a les variacions o 
apreciacions corresponents a períodes successius. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

4.2. - PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL AL PERSONAL DE LA 
POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS EL MES DE MAIG DE 2016 

 
Núm. de referència : X2016012602     
 
Atès l’informe del Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal de data 1 de juny de 
2016. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132016000049 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Organització, innovació i atenció al ciutadà, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
 

Únic.- Pagament d’una gratificació especial al personal de la Policia Municipal que es 
relaciona a continuació pels serveis extraordinaris realitzats durant mes de maig de 
2016: 
 

Nom i Cognoms / Data / Servei Hores Import (€) 

****   
01/05/2016 REFORÇ TORN.  8,5 140,00 
   
****   
01/05/2016 FIRA 1R DE MAIG. FIRA 1 MAIG 8,5 140,00 
   
****   
01/05/2016 FIRA 1R DE MAIG. FIRA 1 MAIG 8,25 135,88 
28/05/2016 REFORÇ TORN. MANCA DE PERSONAL 8,25 135,88 
   
****   
01/05/2016 FIRA 1R DE MAIG. FIRA 1 DE MAIG 8,25 135,88 
27/05/2016 REFORÇ TORN. MANCA DE PERSONAL 8,25 135,88 
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****   
01/05/2016 FIRA 1R DE MAIG. FIRA 1 MAIG 8,25 135,88 
   
****   
01/05/2016 FIRA 1R DE MAIG. FIRA 1 DE MAIG 8,25 135,88 
   
****   
21/05/2016 REFORÇ TORN. MANCA DE PERSONAL 8,25 135,88 
   
****   
01/05/2016 FIRA 1R DE MAIG. FIRA 1 MAIG 8,25 135,88 
   
****   
01/05/2016 FIRA 1R DE MAIG. FIRA 1 DE MAIG 8,25 135,88 
   
****   
01/05/2016 FIRA 1R DE MAIG. FIRA 1 DE MAIG 8,25 135,88 
   
****   
01/05/2016 FIRA 1R DE MAIG. FIRA 1 MAIG 8,25 135,88 
01/05/2016 REFORÇ TORN. FIRA 1 MAIG 4,00 65,88 

TOTAL  1.840,56€ 

 
 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 16180  132  130012 1840.56 HORES EXTRAORDINARIES SEGURETAT180 008 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

4.3. - PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL AL PERSONAL DE LA 
BRIGADA MUNICIPAL PELS SERVEIS EXTRAORDINARIS REALITZATS EL MES 

DE MAIG DE 2016 
 
Núm. de referència : X2016012748     
 
Vist l’expedient administratiu RH132016000051 i antecedents corresponents, i atès 
l’informe del Director tècnic de la Brigada Municipal de data 6 de juny de 2016, la 
regidora delegada  d'Organització, Innovació i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta 
de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 

Únic.- Pagament d’una gratificació al personal de la Brigada Municipal que es 
relaciona a continuació, pels serveis extraordinaris realitzats durant el mes de maig de 
2016: 
 

Cognoms i Nom Data Tipus 
servei 

Brigada Hores Import 

****  . ELECTRICISTES Oficial 1º 29,00 472,53 € 

Fira 1 Maig. De 09:00h a 14:00h. 
Equip de so, treure pancartes, 
connexions i estar  

01/05/2016 S. Festiu  5,00 82,35 € 
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Urgència. A les 16:00h. Portar la clau 
de carbòniques amb en Josep Mª.- 

14/05/2016 S. Mínim  1,00 25,25 € 

Avaria llum. A les 22:00h. C/ Xiprer: 
apujar Pia i comprovar el correcte  

20/05/2016 S. Mínim  1,00 25,25 € 

Actes Pl Major i avaria c/ Xiprer. De 
16:00h a 20:00h. Muntar i desmuntar 
equip 

21/05/2016 S. Festiu  5,00 82,35 € 

Actes i avaria. De 09:00h a 14:00h i 
de 15:00h a 20:00h. Campionat 
Escacs 

27/05/2016 S. Diürn  11,00 158,51 € 

Cantància. De 09:00h a 10:00h, de 
11:00h a 13:00h i de 17:00h a 20:00h.   

28/05/2016 S. Festiu  6,00 98,82 € 

****   .ELECTRICISTES Oficial 1º 20,00 332,00 € 

Sismògraf. De 19:00h a 22:00h. 
Guàrdia i desconnexió actes Pl Major, 
Ps Blay i Pl  

01/04/2016 S. Diürn  3,00 43,23 € 

Sismógraf. De 09:00h a 14:00h i de 
17:00h a 21:00h. Connexions a Pl 
Major i Pl  

02/04/2016 S. Festiu  8,00 131,76 € 

Sismògraf. De 08:00h a 10:00h. 
Desconnexions actes a Pl Major, del 
Teatre i Pial  

03/04/2016 S. Festiu  2,00 32,94 € 

Incidència fanal. De 13:00h a 16:00h. 
C Trias: desmuntar fanal despenjat i 
assegurar  

03/04/2016 S. Festiu  3,00 49,41 € 

Ugència.. De 16:00h a 19:00h. Pl 
Major: ajudar apicultor a treure rusc 
d’abelles. 

14/05/2016 S. Festiu  3,00 49,41 € 

Avaria enllumenat. A les 22:;00h. Av 
Girona: caiguda automàtics quadre  

15/05/2016 S. Mínim  1,00 25,25 € 

****  . ELECTRICISTES Oficial 1º 1,00 25,25 € 

Avaria llum. A les 23:00h .Donar ICP 
al c/ St Pere Màrtir. 

06/05/2016 S. Mínim  1,00 25,25 € 

****  . ELECTRICISTES Oficial 1º 9,00 148,23 € 

Fira 1 Maig. De 08:00 a 21:00h ( li 
compten 9h a cobrar fent un capmàs 
amb hores  

01/05/2016 S. Festiu  9,00 148,23 € 

****  . FUSTERS Supervisor 4,00 67,56 € 

Cantània. De 18:30h a 10:30h. 
Cantània: muntar tarima pavelló 
esports i carros  

28/05/2016 S. Festiu  4,00 67,56 € 

****  . MAGATZEM Encarregat 4,00 74,08 € 

Cantània. De 18:30h a 10:30h. 
Cantània: muntar tarima pavelló 
esports i carros 

28/05/2016 S. Festiu  4,00 74,08 € 

****  . OPERATIVA Supervisor 9,00 152,01 € 

Cantània. De 18:30h a 10:30h. 
Cantània: muntar tarima pavelló 
esports i carros 

28/05/2016 S. Festiu  4,00 67,56 € 

Corpus. De 09:00h a 14:00h. Corpus: 
muntatges a l´Hospici.- 

29/05/2016 S. Festiu  5,00 84,45 € 

****  . PALETES Oficial 1º 9,00 148,23 € 

Cantània. De 18:30h a 10:30h. 
Cantània: muntar tarima pavelló 
esports i carros 

28/05/2016 S. Festiu  4,00 65,88 € 

Corpus. De 09:00h a 14:00h. Corpus: 
muntatges a l´Hospici.- 

29/05/2016 S. Festiu  5,00 82,35 € 

TOTAL 
   

85,00 1.419,89 € 
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Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 16142  1511 130011 1419.89 HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA142 002 999 999 999 999 
 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

4.4. - PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL A DIVERS PERSONAL DE 
LES OFICINES PELS SERVEIS REALITZATS EL MES DE MAIG DE 2016 

 
Núm. de referència : X2016012616     
 
En relació a l’expedient RH132016000050 i antecedents corresponents, i atès el vist-i-
plau de la responsable de l’OAC i el cap de la secció d’Ingressos, la regidora delegada  
d'Organització, Innovació i Atenció al ciutadà proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents acords: 
 
Pagament d’una gratificació especial a divers personal de les oficines de l’Ajuntament 
que es relaciona a continuació pels serveis extraordinaris realitzats entre el mes de 
maig de 2016: 
 
 

Nom i Cognoms Subàrea Data Serveis Import €) 
**** OAC 29/05/16 Sardana de Corpus 58,08 
**** OAC 07/05/16 Casament 43,56 
**** OAC 29/05/16 Sardana de Corpus 58,08 
**** Urbanisme 28/05/16 Casament 40,40 
**** OAC Maig Treball 100,87 
**** Ingressos Abril – maig Treball 203,06 

TOTAL        504,05 € 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 16130  920  130013 504.05 HORES EXTRAORDINARIES GENERALS000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
4.5. - PAGAMENT HORES COMPLEMENTÀRIES AL PERSONAL DE LA BRIGADA 

MUNICIPAL REALITZADES EL MES DE MAIG DE 2016 
 
Núm. de referència : X2016012780     
 
Atès l’informe del Director tècnic de la Brigada Municipal de data 7 de juny de 2016. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132016000052 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització, Innovació i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Únic.- Pagament de les hores complementàries realitzades durant el mes de maig de 
2016 pel personal de la Brigada Municipal que es relaciona a continuació: 
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Cognoms i Nom Data Tipus 
servei 

Brigada Hores Import 

****  . ESCOLES Oficial 1º 4,00 65,88 € 

Cantània. De 18:30h a 21:30h. Muntatge 
tablado al pavelló d´esports i carros 

28/05/2016 S. Festiu  4,00 65,88 € 

****  . JARDINERS Oficial 1º 4,00 65,88 € 

Cantània. De 18:30h a 21:30h. Muntatge 
tablado al pavelló d´esports i carros  

28/05/2016 S. Festiu  4,00 65,88 € 

TOTAL    8,00 131,76 € 

 
 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 16140  1510 121032 131.76 HORES COMPLEMENTARIES BRIGADA142 002 999 999 999 999 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. OBRES 
 

5.1. - TREBALLS D'ADEQUACIÓ PER A DEPENDÈNCIES MUNICIPALS  A LA 
PRIMERA PLANTA EDIFICI ANNEX  DE CAN JOANETES 

 
Núm. de referència : X2016013756     
 
La Junta de Govern Local de data 17 de setembre de 2015 va aprovar la memòria 
valorada  redactada pels Serveis Tècnics Municipals de les obres d’adequació per a 
dependències municipals a la primera planta de l’edifici annex de Can Joanetes, amb 
un pressupost de 27.097,66 € (IVA inclòs). 
Es va demanar pressupost per a la realització de les obres esmentades a les 
empreses: “Construccions J. Pallàs,SL”; “Puig Alder,SL”; “Smoc,SL”; “Libra” i 
“Construccions Sant Jaume,SL” .Van presentar pressupost les empreses: 
“Construccions J. Pallàs,SL” i “Puig Alder,SL”. 
 
Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 10 de juny de 2016, el qual es 
favorable a l’oferta presentada per l’empresa “Construccions J. Pallàs,SL”  
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012016000255 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  CONSTRUCCIONS J PALLAS SL (B1704616-0)  
els treballs d'adequació per a dependències municipals a la primera planta de l'edifici 
annex de Can Joanetes ; d’acord amb la memòria valorada redactada pels Serveis 
Tècnics Municipals i aprovada per la Junt de Govern Local de data 17 de setembre de 
2015; així com d’acord amb el seu pressupost annex a l’expedient.  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: VINT-I-UN MIL CENT SET EUROS 
AMB SET CÈNTIMS (21.107,07 €) + IVA: QUATRE  MIL QUATRE-CENTS TRENTA-
DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS (4.432,48 €).  Es pagarà amb càrrec 
a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16130  933  63201 25539.55 ACTUACIONS EDIFI. MUNICIPALS (IFS)000 000 000 000 000 000 
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Tercer.- CONSTRUCCIONS J PALLAS SL  executarà les obres en un termini màxim 
de dos mesos a comptar des de la data de notificació de l’acord d’adjudicació.  
 
Quart.- L’execució de les obres anirà a càrrec de l’arquitecte municipal Sr. Albert Pons 
Clutaró i de l’arquitecta tècnica municipal Sra. Gemma Planagumà Calm.  
 
Cinquè.- La coordinació de seguretat i salut anirà a càrrec de l’arquitecta municipal  
Sra. Gemma Planagumà Calm. 
 
Sisè.- “Construccions J. Pallàs,SL” adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.2. - DECLARAR DESESTIMENT I PROCEDIR A LA RESOLUCIÓ DEL 
CONTRACTE DE REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC D'URBANITZACIÓ DEL 

FIRAL I FIRALET D'OLOT 
 
Núm. de referència : X2016013833     
 
Vista la sol·licitud presentada per RCR, Aranda, Pigem, Vilalta, arquitectes s.l. en data 
de 28 d’abril de 2016 on demanen la resolució contractual del projecte de l’ordenació 
del Firal d’Olot i el seu entorn i la corresponent liquidació. 
 
Vist l’informe elaborat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, demarcació de Girona 
en que consideren que el contracte acordat per la Comissió de Govern de l’Ajuntament  
d’Olot en sessió de 19 de novembre del 2003, pel que s’encarregava a RCR els 
treballs relatius a la redacció del projecte bàsic d’urbanització del Firal i Firalet de la 
ciutat d’Olot, i segons contracte signat en data 27 de desembre de 2003, continua 
vigent i que resta per contractar el projecte executiu del Firal.   
 
Atès que en data de 20 de desembre de 2006 la Junta de Govern Local va encarregar 
a l’equip RCR arquitectes els treballs referents al projecte bàsic i executiu de les obres 
d’urbanització del Firal i Firalet, i que segons l’informe del col·legi esmentat, només 
incloïa les obres del Firalet, entenent que les del Firal havien de ser objecte d’un 
encàrrec diferenciat. 
 
Vist l’informe dels serveis jurídics de la corporació de data 19 de febrer de 2016 en el 
seu considerant tercer. 
 
Atenent que la normativa d’aplicació és la vigent en el moment de l’adjudicació del 
contracte, i per tant, el RDL 2/2000 pel que s’aprova el text refós de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques i de conformitat amb els articles 214 i 215 
aquesta llei, que establia que en el supòsit de desestiment de contracte per part de 
l’Administració, el contractista tindria dret a rebre un percentatge del 10 per 100 dels 
estudis, informes, projectes o altres treballs pendents de realitzar en concepte de 
benefici deixat d’obtenir 
 
 
Vist l’informe tècnic de valoració dels honoraris del projecte executiu del firal a efectes 
de càlcul de la resolució del contracte, que consta en l’expedient 
 
Vista l’acceptació subscrita per RCR en data registre d’entrada de l’Ajuntament de 3 de 
juny de 2016 a la proposta formulada pel propi Ajuntament en data 27 de maig  
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Vist l’expedient administratiu núm. CC012016000257 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 el desestiment per raons d’oportunitat i procedir a la resolució del 
contracte de data 27 de desembre de 2003 amb RCR arquitectes, en el que 
s’encarregava els treballs relatius d la redacció del projecte bàsic d’urbanització del 
Firal i Firalet de la Ciutat d’Olot 
 
Segon. Fixar la indemnització a percebre per RCR arquitectes amb l’import de VUIT 
MIL SIS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS 
(8.672,34 €). 
 
Tercer. El pagament s’efectuarà amb càrrec a la partida  núm. 16.140.1510.227061 
“serveis externs suport urbanístic”.   
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 16140  1510 227061 8672.34 SERVEIS EXTERNS ( SUPORT URBANISTIC )140 006 999 045 999 999 
 

Quart. Amb aquest pagament queda extingida qualsevol relació contractual amb 
l’equip RCR arquitectes, derivada del contracte de redacció del projecte del Firal i 
firalet i també la renúncia a qualsevol reclamació posterior.  
 
Cinquè. En el supòsit de que l’equip RCR arquitectes, participi en el concurs per a la 
selecció de l’equip redactor del projecte d’urbanització del Firal d’Olot que convoca 
l’Ajuntament per acord de la Junta de Govern Local de data 23 de juny del 2016 i en 
resulti guanyador o finalista, l’import de la indemnització per a la resolució del 
contracte es restaria dels honoraris a percebre. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SERVEIS 
 

5.3. - TREBALLS D'ESTUDI DE TRAÇAT VIARI 
 
Núm. de referència : X2016013823     
 
Atès l’informe del director de l’àrea d’Infraestructura i Obra Pública de data 7 de juny 
de 2016 en relació a la necessitat de tenir un estudi en relació  als avantprojectes de 
traçat de la variant d’Olot redactats per la Generalitat de Catalunya i el “Ministerio de 
Fomento”. 
Vist que s’han demanat pressupostos a les empreses: “Cetres Enginyers, SLP”; 
“Estructures d’Edificació i Ponts, SL” i “TEC-Engineering,SA” per a la realització de 
l’estudi esmentat i que l’informe tècnic és favorable al presentat per l’empresa “Cetres 
Enginyers,SLP”  
  
I vist l’expedient administratiu núm: CC012016000256 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 CETRES ENGINYERS SLP (B6046799-0)  els 
treballs d'estudi del traçat viari d’Olot ( en relació als avantprojectes de traçat de la 
variant d’Olot) d’acord amb el seu pressupost de data 23 de maig de 2016 i l’informe 
tècnic que figuren com annex a l’expedient.  
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Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: SIS MIL EUROS (6.000 €) + IVA: 
MIL DOS-CENTS SEIXANTA EUROS (1.260 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16140  1510 227061 7260 SERVEIS EXTERNS ( SUPORT URBANISTIC000 000 000 000 000 000 

 
Tercer.- CETRES ENGINYERS SLP adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.4. - PRÒRROGA I REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE D'ARRENDAMENT 
DEL LOCAL DE L'AVINGUDA XILE, 6 

 
Núm. de referència : X2016013854     
 
Atès l’acord de la Junta de Govern Local del dia 24 de març de 2010 de canvi de nom 
del contracte d’arrendament del local situat a l’avinguda Xile, núm. 6 destinat a 
dependències de la Brigada Municipal, a favor de la companyia mercantil “Vallvella 
Finques, SL” 
Atesa la clàusula segona del contracte esmentat relativa a la pròrroga del contrcte i la 
clàusula tercera de revisió de la renda mensual i atès que l’IPC anual corresponent al 
maig de 2016 és de (-1,0%) i vist l’expedient  administratiu núm: CC012016000258 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 d’un any amb efectes del dia 1 de juny de 2016 el 
contracte subscrit amb la companyia mercantil “VALLVELLA FINQUES SL” 
(B5504965-4) del local de l’avinguda Xile, núm. 6 d’aquesta Ciutat i destinat a 
magatzem de la Brigada Municipal.  
 
Segon.- Fixar l’import mensual de l’esmentat arrendament en VUIT-CENTS 
SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS (867,53 €) + IVA, amb 
efectes del dia 01/06/2016. 
 
Tercer.- L’import total de la despesa corresponent als mesos de juliol a desembre de 
2016 és de: CINC MIL DOS-CENTS CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS (5.205,18 
€) + IVA: MIL NORANTA-TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS (1.093,09 €).  La 
regularització del mes de juny de 2016 (IPC:-8,76 € + IVA) és de -10,60 € . L’import es 
pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16130  920  202000 6298.27 LLOGUERS 000 000 000 000 000 000 

 
Quart.- VALLVELLA FINQUES SL presentarà el corresponent rebut mensual al 
departament de comptabilitat i pressupostos d’aquest Ajuntament.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.5. - PRÒRROGA CONCESSIÓ D'ÚS DEL LOCAL DE LES SITGES 
 
Núm. de referència : X2016013872     
 
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 25 de juliol de 1996 va adjudicar la cessió 
d’ús en arrendament d’un local de les sitges a l’Estació d’Olot per un termini de 10 
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anys amb l’entitat “SAT LA VALL DE BAS”. 
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 26 de juliol de 2006 va acordar 
prorrogar per cinc anys el contracte esmentat, fins a 25 de juliol de 2011. 
Atès que segons s’estableix en la clàusula segona del plec, el contracte es pot 
prorrogar d’any en any fins a un màxim de 25 anys previ acord d’ambdues parts.  
Atesa la sol·licitud de la “SAT LA VALL DE BAS” Registre d’Entrada núm. E201606103  
de data 26 de maig de 2016, de pròrroga del contracte de lloguer.  
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012016000259 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert,  proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 25 de juliol de 2016 el contracte 
d’arrendament d’un local de les “sitges” ubicat a la zona de l’Estació i adjudicat a  la “ 
SAT VALL DE BAS” (F1705022-0) 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.6. - ADJUDICACIÓ, MITJANTÇANT PROCEDIMENT OBERT I SUBJECTE A 
REGULACIÓ HARMONITZADA, DE L'EXECUCIÓ  DEL PROJECTE MODIFICAT 

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

 
Núm. de referència : X2016006639     
 
La Junta de Govern Local de data 31 de març de 2016 va aprovar l’expedient de 
contractació, mitjançant procediment obert i subjecte a regulació harmonitzada, per 
adjudicar l’execució del projecte modificat núm. 1 “adequació luminotècnica de 
l’enllumenat viari de la Ciutat d’Olot al Reglament d’eficiència energètica 1890/2008”. 
 
La licitació va ser publicada en el Diari Oficial de la Unió Europea núm. S72 de data 13 
d’abril de 2016; en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7101 de data 
18/04/2016; en el Butlletí Oficial de la Província núm. 75 de data 20/04/2016 i en el 
Butlletí Oficial de l’Estat núm. 98 de data 23/04/2016. 
El termini de presentació de pliques finalitzava el dia 18 de maig de 2016 i es van 
presentar les empreses: 
 
-Muntatges Lleida, SA 
-Electric Jomi,SL 
-Etra Bonal, SA 
-Imesapi 
-Montajes Electricos Esber,SL 
-Sece,SA. 
 
Atès l’informe de valoració de les ofertes tècniques de data 6 de juny de 2016 segons 
el següent resultat: 
 

  Memòria Constructiva PTMi 

Pla  
d’Obra 
PTTi 

Pla  
Garantia 

PTGi 

Total 
sobre 2 

PTi 
1 3 14 10 27 
 

MUNTATGES 
LLEIDA Condicionar l’oferta a que no s’admeti per 

inadequació tècnica la variant proposada 
amb el model de llumenera Carandini vist    
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que no es justifica la similitud i equivalència 
amb el Tipus de projecte, i que el Plec no 

admet variants (ap.k.1.1) 
2 ELECTRIC 

JOMI Exclòs per posar dades del sobre 3 en el sobre 2 
3 ETRA-BONAL 14 14 10 38,0 
4 IMESAPI 5 5,6 10 20,6 
5 ESBER Exclòs per inadequació tècnica de la variant proposada amb el model de 

llumenera Inelcom vist que no es justifica la similitud i equivalència amb el 
Tipus de projecte, i que el Plec no admet variants (ap.k.1.1) 

6 SECE 8 12,6 9 29,6 
Per tant, queden excloses del procediment de licitació les empreses: “Electric Jomi,SL” 
i “Sece,SA”  
 
Atès l’informe de valoració de les propostes econòmiques i valoració final del 
procediment de data 9 de juny de 2016  segons el següent resultat: 
 
1. VALORACIÓ OFERTA ECONÒMICA 

 Millora ofertada Import millora  
(segons Annex 

5) 

Punts 
(62xMi/Mimax) 

Muntatges Lleida 29 191.421,86 € 62,00 

Etra Bonal 24 153.266,27 € 49,64 

Imesapi 16 102.764,77 € 33,28 

Sece 29 191.421,86 € 62,00 

Import màxim ofertat 
Mimax 

 191.421,86 €  

 
 
2. VALORACIÓ FINAL DEL PROCEDIMENT 

  

Total 
sobre 

2 
PTi 

Total 
sobre 3 

PEi 

Total 
procediment 

Pi 
1 MUNTATGES LLEIDA 27,0 62,00 89,00 

3 ETRA-BONAL 38,0 49,64 87,64 

4 IMESAPI 20,6 33,28 53,88 

6 SECE 29,6 62,00 91,60 

 

Atesa l’acta de la Mesa de Contractació del dia 9 de juny de 2016 de valoració final i 
proposta d’adjudicació, segons el següent resultat: 
-SECE,SA: 
- Un preu d’adjudicació de 502.748,71 € (IVA inclòs). 
- Un termini d’execució de 90 dies naturals. 
- Un termini de garantia de llumeneres i equips de 5 anys. 
- Un termini de garantia de la resta de l’obra, excepte llumeneres i equips, de 5 
anys. 
 
I d’acord amb el que s’estableix en l’article 151.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 
4 den novembre, pel qual s’aprova el Text Refòs de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, i vist l’expedient núm. CCS12016000005 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la 
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Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords 
  
 
Primer.- Excloure del procediment de licitació a les empreses: “Electric Jomi,SL” i 
“Montajes Electricos Esber,SL” d’acord amb els antecedents descrits. 
 
Segon.- Adjudicar a l’empresa”SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES 
ELECTRICAS, SA” (SECE) l’execució del projecte modificat núm. 1 : “Adequació 
luminotècnica de l’enllumenat viari de la Ciutat d’Olot al Reglament d’eficiència 
energètica 1890/2008” per un import de QUATRE-CENTS QUINZE MIL QUATRE-
CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS (415.494,80 €) + 
IVA: VUITANTA-SET MIL DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB 
NORANTA-UN CÈNTIMS (87.253,91 €). 
 
Tercer.- Aquest contracte es regirà pel plec de clàusules administratives particulars i 
tècniques que foren aprovats per la Junta de Govern Local del dia 31 de març de 
2016. 
 
Quart.- L’import del contracte es pagarà amb càrrec a la partida núm.  
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 161201 Despeses 16141  165  61943 502748.71 RENOVACIO INSTAL.LACIONS ENLLUMENAT 

(IDAE) 
000 000 000 000 000 000 

 

Cinquè.- El termini d’execució del contracte és de noranta (90) dies naturals a 
comptar des de la data de formalització del contracte.  
 
Sisè.- L’empresa “ Sociedad Española de Construcciones Elèctricas,SA” (SECE) ha 
presentat d’acord amb el que s’estableix en la clàusula .22 del plec: 
-la documentació justificativa de complir les condicions de contractar amb 
l’Administració. 
-la documentació acreditativa d’estar al corrent en les seves obligacions tributàries i de 
la Seguretat Social. 
-haver constituït la garantia definitiva per import de : 20.774,74 € 
 
Així mateix ha procedit al pagament dels anuncis de licitació per import de 610,04 €, 
d’acord amb el que s’estableix en la clàusula 24 del plec.   
 
Setè.- L’empresa “Sociedad Española de Construcciones Eléctricas,SA” (SECE) 
formalitzarà el contracte quan siguin requerits per l’Ajuntament d’Olot en un termini no 
inferior a 15 dies hàbils comptats des de l’endemà de la data de recepció de la última 
notificació de l’adjudicació del contracte a les empreses licitadores.  
 
Vuitè.-Acceptar de l’empresa “Sociedad Española de Construcciones 
Eléctricas,SA”(SECE) que:  
“ofereix a més l’execució sense càrrec per l’Ajuntament d’Olot de la millora número 
29, sencera i sense fragmentació i que figura en l’annex 5 del plec”. 
 
Novè.-  Acceptar de l’empresa “Sociedad Española de Construcciones Eléctricas,SA” 
(SECE) les millores de les condicions, consistents en:  
-termini de garantia de llumeneres i equips de 5 anys. 
-termini de garantia de la resta de l’obra , excepte llumeneres i equips, de 5 anys.  
 
Desè.- Facultar el Sr. Alcalde per tal  que en nom i representació de la Corporació 
signi el corresponent contracte.  
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Onzè.- Comunicar aquests acords a la resta de licitadors amb l’advertència que poden 
presentar recurs especial en matèria de contractació de conformitat  amb l’article 40 
del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refòs 
de la llei de Contractes del Sector Públic, l’acord d’adjudicació és  susceptible de 
recurs especial en matèria de contractació. El termini d’interposició del recurs especial 
en matèria de contractació és de quinze (15) dies hàbils, comptats a partir del següent 
a aquell en què es notifiqui l’acte impugnat. Contra la resolució d’aquest recurs 
especial únicament escau la interposició del recurs contenciós administratiu, d’acord 
amb el que disposa la Llei 29/1998 de 13 de juliol.   
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.7. - SUSPENDRE LA LICITACIÓ  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; 

 
Núm. de referència : X2016012348     
 
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 2 de juny de 2016 va aprovar  
l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, per adjudicar 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; així com el plec de clàusules 
administratives particulars que regiran l’esmentada licitació.  
 
Atès que s’han detectat diversos errors en el plec de clàusules esmentat i vist 
l’expedient 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: 
  
Suspendre la licitació per adjudicar, mitjançant procediment obert, adjudicar 
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. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.1. - APROVACIÓ RELACIÓ OBLIGACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2016013679     
 
En relació a l’expedient CPG22016000063 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 annex número 16/14 per un import total 
de 418.095,73 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 418095.73 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
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7.1. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT MASSA D'OR PRODUCCIONS SL 
 
Núm. de referència : X2016013683     
 
En relació a l’expedient CPG12016000171 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Es proposa concedir l’ajut econòmic al MASSA D’OR PRODUCCIONS 
CINEMATOGRAFIQUES I AUDIOVISUALS SL amb  NIF: B58529405 per un import de 
2.500,00 euros, amb càrrec a la partida 16.100.912.480021 “TRANSFERENCIES DE 
L’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 2500 TRANSFERENCIES ALCALDIA 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.1. - AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ENTITAT OLOT TELEVISIÓ SL 
 
Núm. de referència : X2016013694     
 
En relació a l’expedient CPG22016000064 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Procedir a la bestreta de 14.900,00 euros a Olot Televisió, SL  en concepte 
d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 37.250,00 euros, 
destinada a l’activitat de SERVEIS I PRODUCCIÓ I DIFUSSIÓ DE MATERIAL 
AUDIOVISUAL  aprovada per la Junta de Govern Local de data 28/06/2016. 
 
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 1602482 Despeses 16100  912  480037 14900 CONVENI OLOT TV 100 099 999 065 999 999 



 16 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.2. - AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ENTITAT AGRUPACIÓ SARDANISTA 
OLOT 

 
Núm. de referència : X2016013699     
 
En relació a l’expedient CPG22016000065 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Procedir a la bestreta de 7.600,00 euros a l’ Associació Agrupació Sardanista Olot en 
concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 19.000,00 
euros, destinada a l’activitat activitats anuals aprovada per la Junta de Govern Local 
de data 14/02/2016. 
 
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 1600134 Despeses 16400  334  480009 7600 CONVENI AGRUPACIO SARDANISTA 400 099 999 065 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.1. - APROVACIÓ LIQUIDACIONS TAXA OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC PER 
EMPRESES SUBMINISTRADORES 1R TRIMESTRE 2016 

 
Núm. de referència : X2016013132     
 
En relació a l’expedient IG192016000005 i antecedents corresponents, el regidor 
delegat  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Aprovar les liquidacions del 1r trimestre de l’exercici 2016 corresponent a la 
taxa per ocupació del domini públic local per empreses explotadores de serveis, de 
conformitat amb el que disposa l’article 24-1-c) del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que 
importen les quantitats que es detallen: 
 
LIQUIDACIONS  DE OSL-2016-800026 A OSL-2016-800047 
 

• Energia elèctrica...............................................................................
 84.558,71 € 

• Gas...................................................................................................
 41.502,56 € 

• Telefonia fixa (llevat de TELEFÓNICA DE ESPAÑA).......................   
3.608,51 € 
T O T A L                 
129.669,78 € 

 
S’aprova per unanimitat. 
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10.1. - APROVACIÓ TAXA CLAVEGUERAM FONTS PRÒPIES. LIQUIDACIONS DE 
COMPENSACIÓ 2015 I LIQUIDACIONS 2016 

 
Núm. de referència : X2016013122     
 
Un cop rebudes les declaracions trimestrals exercici 2015 de volum d’aigua obtinguda, 
presentades pels diferents interessats a l’Agència Catalana de l’Aigua i de conformitat 
amb allò establert a l’ordenança fiscal 3.10. reguladora de la taxa de clavegueram, cal 
procedir a: 
 

- Practicar la liquidació definitiva de la taxa clavegueram exercici 2015 i per 
tant regularitzar l’import ingressat a compte. 

- Practicar les liquidacions provisionals exercici 2016, prenent com a base la 
definitiva del 2015. 

 
És per això que: 
 
En relació a l’expedient GENE2016000010 de TAXA CLAVEGUERAM FONTS 
PRÒPIES. LIQUIDACIONS DE COMPENSACIÓ 2015 I LIQUIDACIONS 2016 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: 
 
Primer.-  Aprovar les liquidacions complementàries de la taxa de clavegueram exercici 
2015 per import de 6.477,39 € i notificar-les als diferents interessats. 

• Liquidacions positives ........................   7.489,62 
• Liquidacions negatives(proposta de baixa) CL16  1.012,23 
 

Segon.- Aprovar les liquidacions provisionals de la taxa de clavegueram exercici 2016 
per l’import total de 48.990,15 € i notificar-les als diferents interessats. 
 
La quota diferencial d’import 55.467,54 € es tractarà de la següent manera: 
 
Les quotes complementàries positives exercici 2015, així com les quotes provisionals 
2016 s’ingressaran a les Oficines de Recaptació del Passeig Bisbe Guillamet, 10-1r, 
d’acord als següents terminis: 
   

½ en el termini comprès entre els dies 1 i 31 de juliol de 2016 
½ en el termini comprès entre els dies 1 i 31 d’octubre de 2016 
 

Si s’ha facilitat la domiciliació bancària, es farà el càrrec abans de finalitzar cadascun 
dels terminis de pagament. 
 
Les quotes complementàries negatives exercici 2015 seran retornades des de l’oficina 
de Tresoreria d’aquest Ajuntament. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.1. - 16ESL1 - ALTA ESCOMBRARIES DERIVADES D'ALTA IBI 16L01 
 
Núm. de referència : X2016010455     
 

En relació a l’expedient administratiu ES022016000047 i antecedents corresponents, 
la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
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Primer.-  Aprovar les liquidacions (relació 16ESL1) corresponents a: 
a) liquidacions corresponents a finques d’alta de nova incorporació al padró. 
b) liquidacions corresponents a finques objecte de regularització. 
 

Exercici 2013 Exercici 2014 Exercici 2015 Exercici 2016 TOTAL 

2.295,00€ 3.115,00€ 5.160,00€ 18.355,00€ 28.925,00€ 

 
 

Segon.- Aprovar la proposta de baixes/devolucions 16ESL1 que importa la quantitat 
9.471,00€. 
 
Tercer.- El termini d’ingrés per aquestes liquidacions  és el següent: 

A) Fins a la data límit especificada a l’anvers de la liquidació a qualsevol oficina de 
La Caixa o als terminals ServiCaixa. 

B) Des del dia següent a la data límit especificada a l’anvers de la liquidació i fins a 
la fi voluntària (*) a les oficines de recaptació al Pg. Bisbe Guillamet, 10-1r pis 
(mitjançant diners de curs legal, xec conformat o targeta de crèdit o dèbit) 

(*)Terminis LGT: 

** signatura de la notificació entre els dies 1 i 15 de cada mes, fins el dia 20 del 
mes següent o l’immediat hàbil posterior. 

** signatura de la notificació entre els dies 16 i últim de cada mes, fins els dia 5 del 
segon mes següent o immediat hàbil posterior. 

C) S’hi s’ha facilitat la domiciliació bancària, es farà el càrrec a partir de la data límit 
de pagament. 

Quart.- Les devolucions es practicaran segons es detalla: 
a) si el rebut a abonar s’ha satisfet mitjançant domiciliació bancària, 

l’abonament es farà efectiu en el mateix domicili bancari, abans de la 
data límit de pagament. 

b) Si el rebut s’ha satisfet a les oficines de recaptació municipal, o bé a 
través del tríptic, l’abonament es farà exclusivament mitjançant la 
domiciliació bancària que ens faciliteu. 

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

12.1. - APROVACIO LIQUIDACIONS TAXA ENTRADA VEHICLES DERIVADES 
D'ALTES IBI 16EVL1 

 
Núm. de referència : X2016010478     
 

Vist l’expedient administratiu EP012016000005 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.-  Aprovar les liquidacions (relació 16EVL1) corresponents a: 

c) liquidacions corresponents a finques d’alta de nova incorporació al padró. 
d) liquidacions corresponents a finques objecte de regularització. 

 

Exercici 2013 Exercici 2013 Exercici 2014 Exercici 2015 TOTAL 

64,00€ 64,00€ 384,00€ 2.022,18€ 2.534,18€ 

 

El termini d’ingrés per aquestes liquidacions  és el següent: 
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A) Fins a la data límit especificada a l’anvers de la liquidació a qualsevol oficina de 
La Caixa o als terminals ServiCaixa. 

B) Des del dia següent a la data límit especificada a l’anvers de la liquidació i fins 
a la fi voluntària (*) a les oficines de recaptació al Pg. Bisbe Guillamet, 10-1r pis 
(mitjançant diners de curs legal, xec conformat o targeta de crèdit o dèbit) 

(*)Terminis LGT: 

** signatura de la notificació entre els dies 1 i 15 de cada mes, fins el dia 20 del 
mes següent o l’immediat hàbil posterior. 

** signatura de la notificació entre els dies 16 i últim de cada mes, fins els dia 5 del 
segon mes següent o immediat hàbil posterior. 

C) Si s’ha facilitat la domiciliació bancària, es farà el càrrec a partir de la data límit 
de pagament. 

 
Segon.- Procedir a la notificació de la liquidació individual als interessats afectats. 
 
Tercer.- Aprovar la proposta de baixes/devolucions 16EVL1 que importa la quantitat 
256,00€. 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

13.1. - PROJECTE DE MILLORA URBANA AL CARRER TARTANA.- Proposant 
aprovar. 

 
Núm. de referència : X2016013416     
 

Vist el projecte de millora urbana al carrer Tartana redactat pel director de l’àrea 
d’infraestructura i obra pública en data juny de 2016. 
 
Vist que l’objecte del projecte és definir les obres de millora a executar en l’àmbit del 
sòl urbà consolidat del carrer Tartana. 
 
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 UPOM2016000025, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Serveis urbans, Espai públic i infraestructures i 
obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR el projecte de millora urbana al carrer Tartana redactat pel 
director de l’àrea d’infraestructura i obra pública en data juny 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. 
 

14.1. - REFORMA D'HABITATGE D'EDIFICI PLURIFAMILIAR AL CARRER SANT 
ESTEVE, 19 1R. 

 
Núm. de referència : X2016004972 
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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 OMA32016000033 en data 
registre entrada  04/03/2016 
a: **** 
per a: REFORMA D'HABITATGE D'EDIFICI PLURIFAMILIAR    
situada a: C SANT ESTEVE N.0019 Pis.1  
U.T.M : 7802406 
 
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: CRL2016800056     
 
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: 62461.98 euros  
 
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

62461.98 1936.32 0 1936.32 304.90 2241.22 
 

Garanties: 
 
   mov runes + rep pav: 300 euros 

 
Total Liquidació Euros 
Per Drets 2241.22 
Per Garanties (4) 300.00 

 
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència: 24 mesos, a partir de la data de concessió, havent-
se de començar les obres dins el termini màxim de 12 mesos.  
 
Aquesta  llicència  no  autoritza  l'ocupació  de  la  via  pública  amb materials o 
altres elements propis de l'obra. Caldrà sol·licitar una autorització especial per 
accedir a la plaça mitjançant vehicles i/o maquinària, fent constar les previsions de 
pes dels materials i maquinària i tara dels vehicles, vist que les sobrecàrregues 
admissibles estan limitades. 

1. S’imposa  una  fiança de 300,00 € per garantir  la  neteja  i/o reposició de 
paviments  de la via pública que puguin afectar-se  per l’execució de l’obra, 
especialment pels treballs de  moviment i transport de terres o runes 
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previstos.  Aquesta fiança també ha d’assegurar la correcta gestió de 
residus generats per l’obra. La fiança s’haurà de dipositar en el termini 
màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de notificació de la 
concessió de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta llicència queda 
supeditada a l’ingrés de la fiança en el termini esmentat. 

2. 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. 
 

14.2. - REFORMA PARCIAL DE COBERTA D'EDIFICI UNIFAMILIAR AÏLLAT AL 
CARRER PAU CASALS, 6. 

 
Núm. de referència : X2016008822 

 
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 OMA32016000062 en data 
registre entrada  20/04/2016 
a: **** 
per a: REFORMA PARCIAL DE COBERTA D'EDIFICI UNIFAMILIAR AÏLLAT    
situada a: C PAU CASALS N. 6  
U.T.M : 9311103 
 
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: CRL2016800057     
 
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: 17873.29 euros  
  
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

17873.29 554.07 0 554.07 62.85 616.92 
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Garanties: 
 

Total Liquidació Euros 
Per Drets 616.92 
Per Garanties (4) 0 

 
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. 
 
Aquesta  llicència  no  autoritza  l'ocupació  de  la  via  pública  amb materials o 
altres elements propis de l'obra. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.3. - RENOVACIÓ DE LLICÈNCIA REHABILITACIÓ DEL MAS CABRIOLER. 
 
OMA32016000053 

  
Núm. de referència : X2016007046 

 
Donat que el terreny on es pretén edificar la llicència sol·licitada, No requereix la 
condició legal de solar, i que SI compleix les determinacions del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal, quant a volum, alçàries, ocupació del sol i usos. Previ pagament 
dels drets liquidats i segons els arts.187 i següents del Decret legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme i 71 i següents  del Decret 
179/1995 pel qual s’aprova el  Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, 
s’acorda: 
 
CONCEDIR, la llicència sol·licitada, segons expedient OMA32016000053 en data 
registre entrada  22/03/2016 
a: **** 
per a: RENOVACIÓ LLICÈNCIA REHABILITACIÓ del MAS CABRIOLER    
situada a: MAS CABRIOLER   
U.T.M : 000400200DG56F 
 
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: COL20168000016     
 
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: 1179.3 euros  
  
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

1179.3 36.56 0 36.56 62.85 99.41 
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Garanties: 
   

Total Liquidació Euros 
Per Drets 99.41 
Per Garanties (4) 0 

 
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència: 24 mesos, a partir de la data de concessió, havent-
se de començar les obres dins el termini màxim de 3 mesos. 
 
Es mantenen les condicions particulars de la llicència concedida per JGL en 
data 9/01/2014. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

15.1. - APROVACIÓ TORNS DEL SERVEI DE TAXI: NOCTURNS, CAP DE 
SETMANA I FESTIUS DE JULIOL 2016 A JULIOL 2017. 

 
Núm. de referència : X2016013445     
 
Ateses les competències atorgades als municipis en matèria de transport públic i, en 
especial, en relació al servei de taxi; així com la potestat de l’Ajuntament d’Olot per 
regular o organitzar aquest servei municipal, d’acord amb la Llei 19/2003, de 4 de 
juliol, del taxi. 
 
Atès el que disposa l’article 6.4 del Reglament regulador del servei de taxi del municipi 
d’Olot, aprovat per l’Ajuntament Ple, en sessió de data 26 de gener de 2008 i en 
compliment dels acords arribats amb la representació del col·lectiu de taxistes d’Olot, 
per establir un torn del servei de taxi a la ciutat per donar cobertura tant a les nits com 
als caps de setmana i festius; i vist l’expedient administratiu VTX22016000008 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 els torns setmanals, tant nocturns com de cap de setmana i festius, 
que regiran el servei del taxis a la ciutat d’Olot i que figuren com a annex a aquesta 
proposta. Aquests torns s’aplicaran durant el termini d’un any, que anirà del mes de 
juliol de 2016 al mes de juliol de 2017. 
 
Segon.- El torn setmanal comença a les 07.00 hores del matí del diumenge en què 
s’inicia el torn i acaba a les 07.00 hores del matí del diumenge següent en què s’acaba 
el torn, amb inclusió dels dissabtes a la tarda (a partir de les 15.00 hores) i els dies 
festius. 
 
Tercer.- Les peticions de servei del taxi durant el torn nocturn (de les 21.00 hores a les 
07.00 hores), els dissabtes (a partir de les 15.00 hores), els diumenges i els festius es 
realitzaran a través de la policia municipal. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

16.1. - APROVAR LA REVISIÓ DEL PLA D’AUTOPROTECCIÓ DE L’ESCOLA 
BRESSOL LES FONTS. 
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Núm. de referència : X2016013408     
 
En relació a l’expedient PC012016000021 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Serveis urbans, Espai públic i infraestructures i 
obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
Aprovar la revisió del Pla d’Autoprotecció de l’Escola bressol Les Fonts. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

17.1. - DONAR COMPTE DE LES COMUNICACIONS D'OBERTURA I DELS 
DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 26 DE MAIG I 9 DE JUNY DE 2016 

RELATIUS A L'ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
Núm. de referència : X2016013494     
 
En relació a l’expedient AG012016000024, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció del següent acord: 
 
Únic.- Donar compte de les comunicacions d’obertura i dels decrets dictats entre els 
dies 26 de maig i 9 de juny de 2016 relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es 
relacionen a continuació:  
 
Tràmit Nom / comercial Concepte Adreça Decret 

Obertura El Fesolaire Petit Llegums cuits Plaça del Mercat 26/05/2016 

Obertura HUT Habitatge d’ús 
turístic 

C/De la Garrina 50 26/05/2016 

Obertura Mi Casa Venda d’objectes 
per a la llar 

C/Sant Esteve 1 D.Responsable

02/06/2016 

Obertura Marina Marull Centre Psicologia Pl. Clarà 10 E 1 D.Responsable
06/06/2016 

Baixa Transports 
Padrosa 

Taller de 
vehicles  

C/Pep Ventura 56 31/05/2016 

Baixa A.C.B.G. Hort municipal Pou del Glaç 20 07/06/2016 

Canvi de 
titularitat 

Corredera Núvies  Venda de 
vestits de núvia 
i festa 

Pl. Catalunya 5 B 1 09/06/2016 

 
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 mig 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 
 


