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ACTA NÚM. 25 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

30 DE JUNY DE 2016 
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 30 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, 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 23 de juny: 
 
- en primer lloc dóna compte que es va agafar uns dies de vacances, concretament del 
24 al 28 de juny, ambdós inclosos, i agraeix al Primer Tinent d’Alcalde, Josep Berga 
Vayreda, el fet d’haver-lo substituït en les funcions pròpies de l’alcaldia.  
 
- d’altra banda comenta que el diumenge 26 de juny, dia de les eleccions generals, va 
transcorre amb tota normalitat, sense cap incidència a remarcar. I aprofita per agrair el 
servei que va prestar diferent personal de l’Ajuntament que hi va intervenir, des de la 
Policia, la Brigada, el servei d’Estadística, el departament d’Informàtica i el 
departament de Secretaria.   
 
- el dia 29 de juny, va efectuar una visita a les noves instal·lacions de l’hipermercat 
L’ESCLAT que va obrir el proppassat 21 de juny a la nostra ciutat, al polígon de la 
Guardiola. I a la tarda es va desplaçar a Barcelona, per tenir una entrevista amb l’Hble. 
Consellera d’Agricultura, juntament amb els Alcaldes de la Seu d’Urgell i d’Agramunt, i 
el regidor Estanis Vayreda, pel tema de les fires agroalimentàries.  
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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. - SUBVENCIÓ: CONVOCAR UN PROGRAMA D'AJUTS ALS MARXANTS 
D'ALIMENTACIÓ I PLANTER DEL MERCAT SETMANAL D'OLOT QUE REALITZIN 
UNA ACURADA NETEJA I SELECCIÓ DE RESIDUS DEL SEU LLOC DE VENDA I 

APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES PER A L'ATORGAMENT D'AQUESTS 
AJUTS (EXERCICI 2016). 

 
Núm. de referència : X2016014781     
 
Atesa la voluntat de l’Ajuntament d’Olot de fomentar la neteja acurada i la selecció de 
residus generats per la venda no sedentària de productes alimentaris i planter al 
mercat de marxants d’Olot. 
 
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  
 
Considerant la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de 
subvencions; i l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Olot, aprovada 
definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 25 de gener de 2007 (BOP 
núm. 35/19-02-2007) 
 
De conformitat amb els articles 118 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i vist l'expedient 
administratiu IM022016000031 i antecedents corresponents, que serveixen de 
motivació a la present proposta, 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.- Convocar un programa d’ajuts, en règim de concurrència competitiva, als 
marxants d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada 
neteja i selecció de residus del seu lloc de venda. 
 
Segon.- Aprovar les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants 
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i 
selecció de residus del seu lloc de venda (exercici 2016). 
 
Tercer.- Sotmetre a informació pública l’aprovació d’aquestes bases mitjançant la 
publicació del corresponent anunci al BOP de Girona i al tauler d’anuncis de la 
corporació, per un període de vint dies, per tal que s’hi puguin presentar reclamacions i 
suggeriments. 
 
Quart.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment les bases s’entendran 
aprovades definitivament i es publicaran al BOP i al tauler d’anuncis de la corporació, 
inserint una referència d’aquesta publicació al DOGC. 
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Cinquè.- Aquesta subvenció per a l’exercici 2016 està dotada amb MIL CINC-CENTS 
EUROS (1.500.- €), consignats a la partida pressupostària 2016.200.932.480040 
“Transf. Ajuts marxants mercat setmanal”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200  Despeses 16200  932  480040 1500 TRANSF. AJUTS MARXANTS MERCAT 

SETMANAL 
000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
5.1. - APROVAR EL PLA D'IGUALTAT DE GÈNERE DE L'AJUNTAMENT D'OLOT 

 
Núm. de referència: X2016015025     
 
Vist l’expedient administratiu, antecedents corresponents i l’obligatorietat de disposar d’un 
pla d’igualtat de gènere a les administracions públiques amb independència del número 
de persones que treballin a l’empresa. 
 
Atès que cal actualitzar els estudis i actuacions relatives a la igualtat de gènere que havia 
adoptat l’ajuntament d’Olot, es proposa aprovar un Pla d’Igualtat de Gènere que actualitzi 
la diagnosi i les mesures a adoptar i que sigui d’aplicació a l’Ajuntament i als organismes 
autònoms. 
 
En relació a l’expedient RH182016000003 la regidora delegada d’Organització, 
Innovació i Atenció del ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Pla Intern d’Igualtat de Gènere de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Segon.- Autoritzar al Sr. Alcalde per la seva inscripció. 
 
Tercer.- Inscriure en el Registre Públic de Plans d’Igualtat del Departament d’Empresa i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 
 
Quart.- Impulsar el Pla i donar-lo a conèixer a tot el personal de l’Ajuntament i dels 
Organismes Autònoms. 
 
Cinquè.- Sotmetre l’esmentat Pla al tràmit d’informació pública i audiència dels interessats 
mitjançant la publicació d’un anunci al BOP de Girona, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament 
d’Olot i a la pàgina web www.olot.cat, per un període mínim de trenta dies, perquè es 
puguin presentar reclamacions i suggeriments.  
 
Sisè.- L’aprovació definitiva del  Pla d’Igualtat de Gènere de l’Ajuntament d’Olot  es sotmet 
al Ple municipal.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SERVEIS 
 

6.1. - INCLUSIÓ DE L'EDIFICI "CAN MONSÀ" A L'ACORD MARC DE 
SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL DESTINAT ALS ENS LOCALS DE 

CATALUNYA, ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT 
LOCAL  L'EMPRESA "ENDESA ENERGIA, SAU" 

 
Núm. de referència : X2016004132     
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La Junta de Govern Local de data 25 de febrer de 2016 va acordar adherir-se a l’acord 
marc de subministrament de gas natural destinat a les Entitats Locals de Catalunya i 
adjudicat pel Consorci  Català de Desenvolupament Local a l’empresa “Endesa 
Energia SAU”, per un termini de dotze mesos a comptar des del dia 1 d’abril de 2016. 
Atès que segons informa l’enginyer tècnic industrial d’aquest Ajuntament s’ha 
d’incloure en aquest acord marc l’edifici ubicat al carrer Fontanella, núm. 3 d’aquesta 
Ciutat “Can Monsà” , seu la Fundació d’Estudis Superiors (FES) i d’altres ens.  
 
I vist l’expedient  núm. CC012016000109 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.- Incloure en l’Acord Marc de subministrament de gas natural destinat a les 
Entitats Locals de Catalunya (Exp. 2014/03-D01), l’edifici  “Can Monsà” ubicat al carrer 
Fontanella, núm.3 d’Olot ( seu de la Fundació d’Estudis Superiors i d’altres ens .  
 
Segon.- L’esmentada inclusió tindrà efectes a partir de l’1 d’agost de 2016, segons: 
-Edifici Can Monsà. C/Fontanella, núm. 3. 17800 Olot.  
-CUPS ES0217010234390263EP 
-Sublot 4 (3.4) Preu terme variable (EUR/MWh)  
-Preu tarifa: 42,707 
  
Tercer.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, al Consorci 
Català pel desenvolupament local (carrer València 21,6è, 08007 Barcelona). 
 
Quart.- Notificar aquest acord a “Endesa Energia SAU” com empresa adjudicatària del 
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament de gas natural (Av.Vilanova, 2-
10 080018 Barcelona).  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
6.2. - APROVACIÓ DESPESES DE SUBMINISTRAMENT GAS  A L'EDIFICI DE LA 

FES MESOS D'AGOST A DESEMBRE DE 2016 
 
Núm. de referència : X2016004154     
 
En data 18 de novembre de 2014 la Comissió Executiva del Consorci Català pel 
desenvolupament Local va adjudicar, derivat de l’Acord Marc, el contracte de 
subministrament de gas natural destinat a les entitats locals de Catalunya a l’empresa 
“Endesa Energia, SAU” d’una durada inicial de 12 mesos a partir de l’1 de gener de 
2015. 
 
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 25 de febrer de 2016 va acordar 
adherir-se a l’Acord marc de subministrament de gas natural destinat a les entitats 
locals de Catalunya, amb efectes del dia 1 d’abril de 2016. 
La Junta de Govern Local de data 30 de juny de 2016 aprova la inclusió de l’edifici de 
la FES en l’esmentat Acord Marc.  
 
I vist  l’expedient  administratiu núm. CC012016000110 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 amb efectes del dia 1 d’agost de 2016, les despeses de 
subministrament de gas natural a l’edifici “Can Monsà” ubicat al carrer Fontanella, 
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núm. 3 destinat  a seu de la  Fundació d’Estudis Superiors i d’altres ens; d’acord amb 
el contracte adjudicat per la Comissió Executiva del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local a l’empresa “ENDESA ENERGIA SAU (A811948077). 
 
Segon.- L’import de la despesa prevista des de l’1 d’agost al 31 de desembre de 2016 
és de DOS MIL SET-CENTS DEU EUROS (2.710 €) . Es pagarà amb càrrec a : 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16500  323  221020 2710 SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS 

ENSENYAMENT 
000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.3. - TREBALLS DE REDACCIÓ D'UN INFORME DE VALORACIÓ D'ELEMENTS 
PATRIMONIALS 

 
Núm. de referència : X2016014968     
 
Vist l’informe de la Director del Museu de la Garrotxa de data 4 d’abril de 2016 en 
relació a la redacció d’un informe de valoració dels elements patrimonials de “Can 
Vayreda” i d’un avantprojecte de definició de les possibilitats de convertir-se en seu del 
Futur Museu de la Garrotxa. 
Atès que vistos els pressupostos presentats per les empreses: “Ababol, Gestió del 
Patrimoni”; “Mariona Seguranyes Bolaños” i “Adrian Soler Pastor”, s’informa 
favorablement el presentat per “Ababol Gesió del Patrimoni”. 
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012016000273 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert,  proposa a la 
Junta de Govern  
 
Primer.- Contractar amb l’empresa  ABABOL GESTION DEL PATRIMONIO 
CULTURAL SL (B6421397-8) la redacció d'un  informe de valoració  dels elements 
patrimonials de “Can Vayreda”; d’acord amb el seu pressupost i l’informe de la 
directora del Museu Comarcal de la Garrotxa que figuren com annex a l’expedient.   
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: CATORZE MIL VUIT-CENTS 
SETANTA-SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS (14876,03 €) + IVA: TRES MIL CENT 
VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS (3.123,97  €).  Es pagarà amb 
càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16400  333  64004 18000 PROJECTE TAXACIO ELEMENTS 

PATRIMONIALS CULTURALS 
000 000 000 000 000 000 

 
 

Tercer.- ABABOL GESTION DEL PATRIMONIO CULTURAL SL adjuntarà una còpia 
d’aquest acord a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.1. - APROVAR RELACIÓ D'OBLIGACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2016014799     
 
En relació a l’expedient CPG22016000069 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: 
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Aprovar la relació d’obligacions de despeses annex número 16/16 per un import total 
de 188.112,01 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 188112.01 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.1. - ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ PER A L'ELABORACIÓ DEL QUADRE DE 
CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL I ELS QUADRES DE DISPOSICIÓ I ACCÉS DEL 

FONS AJUNTAMENT D'OLOT 
 
Núm. de referència : X2016008149     
 
En relació a l’expedient SAX12016000001 d’ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ PER A 
L’ELABORACIÓ DEL QUADRE DE CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL I DELS QUADRES 
DE DISPOSICIÓ I ACCÉS DEL FONS AJUNTAMENT D’OLOT i antecedents 
corresponents,   d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per la GENERALITAT DE CATALUNYA. 
Departament de Cultura. Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, amb destinació a 
L’ELABORACIÓ DEL QUADRE DE CLASSIFICACIÓ FUNCIONAL I DELS 
QUADRES DE DISPOSICIÓ I ACCÉS DEL FONS AJUNTAMENT D’OLOT, per un 
import de 3.805,00€. 
 
Segon.- Agrair a la GENERALITAT DE CATALUNYA. Departament de Cultura. 
Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural la concessió de l’esmentada subvenció. 
 
Tercer. Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la 
qual donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’intervenció als 
efectes de fiscalització. 
 
Quart.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb l’Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de la 
Seguretat Social. 
 
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per signar el conveni de col·laboració econòmica i 
qualsevol altre document necessari per l’efectivitat del mateix. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.1. - REFORMA INTERIOR D'OFICINA A LA PL. MAJOR, 14. 
 
Núm. de referència : X2016012985 

 
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 OMA32016000087 en data 
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registre entrada  25/05/2016 
a: CAIXABANK SA     
per a: REFORMA INTERIOR DE L'OFICINA 0008  PER A CAIXABANK    
situada a: PL MAJOR N. 14  
U.T.M : 7903604 
 
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: CRL2016800061 
FMA2016600090    
 
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: 75428.25 euros  
NO Connexions desguassos industrial o comercial 
 
 
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

75428.25 2338.28 0 2338.28 304.90 2643.18 
 

Garanties: 
      

  Garantia de gestió de residus: 181.53 euros 
 

Total Liquidació Euros 
Per Drets 2643.18 
Per Garanties (4) 181.53 

 
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència: 8 mesos, a partir de la data de concessió, havent-
se de començar les obres dins el termini màxim de 3 mesos.  
 
1. Aquesta llicència NO autoritza la col·locació de rètols  comercials visibles des 

de la via pública La possibilitat de instal·lar un rètol  (aplacat a façana o en 
banderola ),s’ha de contemplar atenent la normativa urbanística vigent d’aplicació( 
ordenança de rètols) , i sol·licitar la corresponent llicència municipal.  

2. Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de cap aparell d’aire 
condicionat/refrigeració a la façana i/o visible des de l’exterior. En cas de 
necessitar o justificar una instal·lació, aquesta serà a l’interior del  local  en planta 
baixa i en cap cas suposaran una molèstia pels veïns pel que fa a sorolls, 
emanacions etc. . En tractar-se d’un edifici ja construït, aquesta instal·lació es farà 
amb compliment amb l’ordenament d’aplicació en matèria de comunitats i amb 
l’acord de tots els veïns a qui afecti, i en cap cas   no podran superar els valors de 
nivells sonors i/o vibracions superiors als indicats en els annexes de l’ordenança 
vigent ( art. 25 ordenança reguladora de sorolls i vibracions d’Olot. aprovada 
definitivament per ple de la Corporació de 23/02/2012 , BOPG núm. 52 de 
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14/03/2012)  
3. Abans de l’inici de les obres s’aportarà Document signat per contractista  assumint 

la responsabilitat de l’execució de l’obra i document que acrediti la  condició de 
contractista d’obres ( model 36, certificat d’alta a l’epígraf corresponent o altra 
documentació equivalent.) 

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

5. Si, per necessitat de l’obra cal tallar momentàniament el trànsit, s’haurà de 
sol·licitar l’autorització a la Policia Municipal amb una antelació mínima de 48 
hores. 

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

7. S’imposa una fiança de 181,53 € per garantir la correcta gestió de residus 
generals per l’obra d’acord amb la memòria del projecte presentat. La fiança 
s’haurà de dipositar en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la 
data de notificació de la concessió de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta 
llicència queda supeditada a l’ingrés de la fiança en el termini esmentat. 

8. Prèviament o simultàniament a la presentació del certificat final d’obra caldrà 
aportar document que acrediti la correcta gestió dels residus generats per l’obra 
segons l’establert a l’Ordenança general de gestió de residus aprovada el 
15/03/2002 i modificada el 28/07/2005.  . 

.   
S’aprova per unanimitat. 
 

10.1. - APROVAR EL PLA D'AUTOPROTECCIÓ DE CIRC A OLOT 
 
Núm. de referència : X2016013471     
 
En relació a l’expedient PC012016000023 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 del següent acord: 
 
Aprovar el Pla d'autoprotecció de Circ a Olot. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.1. - DONAR COMPTE DE LES COMUNICACIONS D'OBERTURA I DELS 
DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 14 I 20 DE JUNY DE 2016 RELATIUS A 

L'ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
Núm. de referència : X2016014655     
 
En relació a l’expedient AG012016000027, 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 14 i 20 de juny de 2016 relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen a 
continuació:  
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Tràmit Nom / comercial Concepte Adreça Decret 

Obertura Olot Instal·lacions Llauneria Av. Malatosquer 15 
14/06/2016 

Declaració 
responsable 

Obertura Evann Olot SC Perruqueria C/Major 10 1r 1a 
15/06/2016 

Declaració 
responsable 

Canvi de raó 
social 

Serra Moto 
Taller de venda 
i reparació 
motos 

C/Bolòs 12 20/06/2016 

Canvi de nom El 9 Volcanet Bar restaurant C/Pintor Domenge 19 20/06/2016 

Canvi de nom 
Farmàcia Bruna 
Corominas 

Farmàcia C/Sant Esteve 17 20/06/2016 

Canvi de nom Hit’s 
Bar musical i 
bar 

C/Antoni Llopis 10 B 3 22/06/2016 

Adjudicació  J.A. G. A. Hort municipal Parc Nou 211 20/06/2016 

Baixa M.B.C Hort municipal Les Planotes 23 20/06/2016 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
12.1. - AUTORITZACIÓ LLICÈNCIA MUNICIPAL ACTIVITAT RECREATIVA: SALÓ 

DE JOCS DE MÀQUINES TIPUS B 
 
Núm. de referència : X2015023206     
 
En relació a l’expedient AC012015000002, 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: 
 
El dia 19 d’octubre de 2015, NRE 2015010373, es presentà davant d’aquest 
ajuntament la sol·licitud de llicència municipal d’activitat recreativa, amb la 
documentació corresponent, per exercir la següent activitat: 
 
04.05.03 Activitats. Legalitzacions 
N.Expedient 2015-1664   
Titular Radiamon SL 
Activitat  Activitat recreativa: saló de joc de màquines tipus B  
Adreça Pl. Catalunya 7 
Municipi Olot 
 
La tramitació d’aquesta llicència s’ha realitzat de conformitat amb el que determinen la 
Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les 
activitats recreatives, i el Títol tercer, Capítol primer del seu reglament de 
desplegament, aprovat pel Decret 112/2010, de 31 d’agost. 
 
Considerant el caràcter favorable dels informes preceptius sol·licitats i que consten en 
l’expedient. 
 
Considerant que durant el tràmit d’informació pública i informació als veïns immediats, 
s’ha presentat 1 al·legació, la qual ha estat contestada en data 18/05/2016 amb 
caràcter desestimatori.  
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En data 18 de maig de 2016 es dictà proposta de resolució, que fou notificada als 
interessats, a la Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental (PCAA) i als òrgans que 
havien emès l’informe preceptiu, a l’efecte que hi poguessin presentar al·legacions, 
sense que n’hi hagin presentat. 
 
Vist el Capítol III de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control 
ambiental de les activitats,  
 
D’acord amb el decret d’alcaldia dictat el dia 26 de juny de 2015, del qual se’n va 
donar compte en el Ple Extraordinari del dia 2 de juliol de 2015, de delegació 
d’atribucions a la Junta de Govern Local, el regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient, 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Concedir a  
 
04.05.03 Activitats. Legalitzacions 
N.Expedient 2015-1664   
Titular Radiamon SL 
Activitat  Activitat recreativa: saló de joc de màquines tipus B  
Adreça Pl. Catalunya 7 
Municipi Olot 
 
la llicència municipal d’activitat recreativa, saló de joc de màquines tipus B, amb els 
informes favorables que es transcriuen a continuació: 
 
� Pel que fa als aspectes urbanístics, l’arquitecte municipal de la Secció de 

Llicències i Edificis Públics, el dia 17 de novembre de 2015, ha emès el següent 
informe favorable:  

 
“En relació a la instància de data 09/10/2015 (amb núm. de registre d’entrada 
E2015010373), de data 19/10/2015), presentada per JAUME SOLÀ CABANES, en 
representació de RADIAMON SL, mitjançant el qual sol·licita certificat de compatibilitat 
de l’activitat amb el planejament urbanístic, el tècnic que subscriu informa:  
 

− La finca on es proposa l’activitat està situada en sòl urbà consolidat 
qualificat de zona per activitats econòmiques segons perímetres 
reguladors (clau 19) segons determinacions del Pla d’ordenació urbanística 
municipal (POUM) vigent. Li són d’aplicació les condicions d’ús, volum 
edificable i no limitació de la densitat d’establiments de la modificació del 
Pla Especial del passeig de Barcelona, aprovat definitivament el 
22/05/1996, en virtut de l’aprovació de la correcció d’errades materials del 
text refós del POUM, segons acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Girona de data 19/12/2007. 

 
− D’acord amb l’article 23 del Pla Especial esmentat, entre els usos admesos 

s’hi contempla l’ús recreatiu i espectacles. No hi ha una limitació del 
nombre d’establiments. L’activitat de saló de jocs de màquines recreatives 
tipus B es considera inclosa dins els usos recreatius contemplats pel PE, i 
en la categoria d’ús recreatiu tipus II de l’article 177.3 del POUM. 

 
− La proposta s’ajusta a les condicions establertes a l’apartat 2 de l’article 3 

del Decret 37/2010, de 16 de març, pel qual s’aprova el Reglament de 
salons recreatius i de joc, atès que el citat local no es troba ubicat en edifici 
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institucional, sanitari o docent, i a menys de 100 metres de distància no hi 
ha cap centre d’ensenyament reglat.  

 
− Segons el Pla especial de regulació d’usos recreatius a la ciutat d’Olot, 

aprovat definitivament el dia 26/10/2006, s’admet la implantació de nous 
usos recreatius tipus II sempre i quan la distància mínima entre 
establiments d’aquest tipus sigui de 90 m si estan situats en carrers 
d’amplada inferior a 15m.  

 
− No hi ha revisió del planejament en tràmit. No hi ha acord de suspensió de 

llicències que afecti la finca. 
 

− Atès que la proposta s’ajusta a la normativa urbanística, s’informa 
favorablement la compatibilitat de l’activitat amb el planejament vigent.” 

 
� En relació al compliment de la normativa de prevenció i seguretat en cas 

d’incendi, el dia 3 de març de 2016, els serveis tècnics municipals han avaluat la 
documentació presentada, la consideren suficient i favorable, i emeten informe 
favorable condicionat a:  

 

−  Els elements de protecció passiva, extintors, estaran penjats a una alçada no 
superior a 1,70 metres i disposaran de la preceptiva senyalització homologada.  

 
� En relació al compliment de la normativa ambiental, el dia 3 de març de 2016, els 

serveis tècnics municipals han avaluat la documentació presentada, la consideren 
suficient i favorable, i emeten informe favorable condicionat a:  

 
− El certificat final de l’activitat haurà d’incorporar la justificació en relació al 

compliment dels valors límit d’immissió1 en ambient interior establerts a 
l’annex 4 de l’Ordenança de sorolls. 

 
� En relació al compliment de la normativa d’activitats recreatives que recull el 

Decret 112/2010, de 31 d’agost, els serveis tècnics municipals, emeten informe 
favorable condicionat a:   

 
− Caldrà disposar d’una farmaciola amb els materials i els equips adequats per 

facilitar primeres cures en causa d’accident, malaltia o crisi sobtada.  
 
� En relació al compliment de la normativa de protecció de la salut, el dia 16 de 

març de 2016, els serveis tècnics de la Subdirecció General de Coordinació de la 
Salut Pública han emès informe favorable.  

 

� En relació al compliment de la normativa de seguretat ciutadana, el dia 1 d’abril 
de 2016, la Policia Municipal d’Olot, ha emès el següent informe favorable 
condicionat:  

 
− En relació al trànsit no hi ha inconvenient que se li concedeixi autorització. 

                                                
1 La documentació tècnica únicament ha justificat el compliment dels valors límit d’immissió en 
ambient exterior. L’establiment es troba ubicat en zona residencial (A4) segons estableix el 
mapa de capacitat acústic. Tot i que el tècnic redactor ha citat que es troba en zona de 
coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats (B1)  els valors d’immissió justificats a la 
documentació avaluada són els corresponents a la zona (A4) pel que es considera favorable la 
justificació efectuada. 
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− En relació a la seguretat ciutadana, no hi ha inconvenient que se li 
concedeixi autorització. 

− En relació a les repercussions sobre la infància i la joventut, aquesta Policia 
no té prou elements per a una valoració global negativa, ja que les dades 
objectives i reflectides en la pròpia normativa així ho estableixen. 
Considerem, però, que és una zona altament sensible per la gran presència 
d’equipaments i serveis que concentren molts joves, i que podrien posar en 
dubte la idoneïtat d’una activitat d’aquest tipus a la zona atès que podria ser 
un focus d’atracció. Tanmateix, atenent que es tracta d’una activitat 
reglada, on no poden entrar menors d’edat, aquesta policia no veu 
inconvenient que li concedeixi l’autorització.  

 
Segon: Condicionar l’efectivitat de la present llicència al compliment dels requeriments 
i aspectes detallats en els informes preceptius emesos, als drets i obligacions de la 
persona titular de l’establiment (Article 133 del Decret 112/2010) durant l’exercici de 
l’activitat i a la resta de normativa sectorial aplicable.  
 
Tercer: L’ocupació màxima de l’activitat, d’acord amb el projecte tècnic presentat, és 
de  92 persones.  
 
Quart.- Un cop atorgada la llicència, en la fase de posada en marxa de l’establiment, 
l’activitat ha de realitzar, d’acord amb l’article 130 del Decret 112/2010, un control 
inicial amb la finalitat de verificar l’adequació de les instal·lacions al projecte autoritzat. 
L’acta de control inicial ha de ser presentada a l’administració competent en el termini 
màxim d’un mes a comptar de l’acabament del control i habilita per a l’exercici de 
l’activitat. L’acta i l’informe de control s’han d’incorporar a la documentació de 
l’establiment. 
 
Cinquè: Per tal de garantir l’adequació permanent de l’activitat a les determinacions 
legals i les fixades en la llicència, es sotmetrà  l’activitat autoritzada a controls 
periòdics cada quatre anys, el primer comptat a partir del control inicial favorable. Un 
cop rebuda l’acta de control, l’ajuntament es donarà per assabentat del funcionament 
normal i adequat de l’establiment o bé posarà de manifest els incompliments detectats 
instant a la persona titular de l’establiment a corregir-los.  
 
Sisè: Aquesta llicència es concedeix sens perjudici de drets de tercers i de tots els 
permisos, autoritzacions o llicències –inclosa la llicència municipal d’obres- que siguin 
necessaris per exercir l’activitat d’acord amb les normatives que, en el seu cas, li 
siguin d’aplicació. 
 
Setè: Aquesta llicència té caràcter indefinit sense perjudici dels controls periòdics i 
revisions a què s’ha de sotmetre, si s’escau, per la normativa sectorial que li sigui 
d’aplicació.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a un quart 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 


