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ACTA NÚM. 26 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

7 DE JULIOL DE 2016 
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 7 de juliol 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. Estanis Vayreda i Puigvert, Jordi Alcalde i 
Gurt, Núria Fité i Grabalosa, Josep Gelis i Guix, Maria del Mar Roca i Reixach.  
Excusen la seva assistència els regidors Srs. Josep Berga i Vayreda, Josep Guix 
Feixas. 
 
També hi assisteix com a regidora delegada expressament convidada 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, la Sra. 
Mercè Traveria Costa. 
 
També hi assisteixen, com a regidors de l’oposició, la Sra. Mireia Tresserras Fluvià i 
el Sr. Xavier García Zabal. 
 
Hi assisteix l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí. 
 
Actua com a secretari, la Secretària, Sra. M. Glòria Gou Clavera. 
 
Hi assisteix el Gerent, Sr. Jordi Güell i Güell.  
 

1. - ACTA.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Essent l'hora assenyalada –les vuit del matí– l'Alcalde declara obert l'acte i del seu 
ordre, la Secretària llegeix l'acta de la sessió anterior, que s'aprova per unanimitat.   
 

2. - DESPATX OFICIAL 
 
El Sr. Alcalde comenta les reunions de treball i actes als quals ha assistit des de la 
celebració de la darrera Junta del dia 30 de juny : 
 
- el mateix dia 30 de juny es va desplaçar a Barcelona, per assistir a un dinar de treball 
amb alcaldes de l’AMI (Associació de Municipis per a la Independència). 
 
- el dia 1 de juliol, va rebre la visita de l’Hble. Sr. JORDI JANÉ, Conseller d’Interior de 
la Generalitat de Catalunya, que va venir per assistir a la reunió de la Junta Local de 
Seguretat i per inaugurar l’antic local de Greartpa del c/ Mestre Falla 42, que serà d’ara 
endavant, la seu de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil. I seguidament, va 
assistir a la reunió de la Junta del Sigma.  
 
- el dia 2 de juliol, juntament amb el regidor de Promoció Econòmica, Estanis Vayreda, 
va assistir a la festa del centenari de l’empresa SIMON, que va tenir lloc als paratges 
de l’entorn de la seva empresa d’Olot, al Pla de Baix.  
 
- el dia 4 de juliol, també amb el regidor Estanis Vayreda, va fer una visita a l’empresa 
Bedding Industrial Begudà, empresa que es dedica al sector de la fabricació de teixits 
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tècnics i productes acabats per a la protecció de matalassos i coixins. I comenta que 
han ofert a l’Ajuntament, material d’aquest tipus per a les llars infantils municipals. 
 
- i finalment, ahir 6 de juliol, es va desplaçar a Barcelona, acompanyat de tècnics 
municipals, per mantenir una reunió amb el Sr. AGUSTÍ SERRA, Dr. Gral 
d’Urbanisme, pel tema del fort de Sant Francesc.  
 

3. - BUTLLETINS 
 
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 UN CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA, EN RELACIÓ A L’ESCOLA BRESSOL LES 
FONTS 2. 

 
Núm. de referència : X2016015130     
 
La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació regula, al títol IV, el Servei d’Educació de 
Catalunya, determina el seu abast i sosteniment i atribueix al Departament 
d’Ensenyament la competència per determinar, mitjançant la programació de l’oferta 
educativa, les necessitats d’escolarització que ha de satisfer. Per la seva banda, 
l’article 159.2 atribueix als ens locals competència per crear centres propis, per mitjà 
de conveni amb el Departament, d’acord amb la programació.  
 
El 2 d’abril de 2018 es va signar un conveni amb el Departament d’Ensenyament per la 
creació de la nova llar d’infants municipal Les Fonts 2, emplaçada a la Ronda de Les 
Fonts, 22 d’Olot. Amb codi 17009497 
 
Atès que la llar d’infants Les Fonts 2 (barracons) va deixar de funcionar l’octubre de 
l’any 2010, l’Ajuntament d’Olot ha sol·licitat, d’acord amb les competències que li 
atribueix l’article 159.2 esmentat, el cessament d’activitats de la llar d’Infants Les Fonts 
2, codi 17009497. 
 
En relació a l’expedient ED032016000003 vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Educació, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció del següent acord: 
 
Únic.- Aprovar el conveni amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya per a la supressió de la Llar d’Infants Les Fonts 2 creada pel conveni de 
col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament d’Olot de 2 d’abril de 
2008, amb les característiques següents: 
 
Codi centre:    17009497 
Denominació:    Llar d’Infants Les Fonts, 2 
Ubicació:    Ronda Les Fonts, 22 
Titular:     Ajuntament d’Olot 
NIF del titular:    P1712100E 
Ensenyaments autoritzats:   Primer cicle d’educació infantil 
Capacitat màxima simultània: 5 aules i 62 alumnes 
 
S’aprova per unanimitat. 
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5.1. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- ACCEPTAR LA RENÚNCIA A LA PARADA DEL 
MERCAT SETMANAL NÚM. MS0013, DESTINADA A LA VENDA DE ROBA DE 

SEGONA MÀ. 
 

Núm. de referència : X2016015460     
 
Vista la instància de data 3 de febrer de 2016 (Registre d’entrada de l’IMPO núm. 
39/2016) presentada per la Sra. ****, en nom i representació de la societat “EI, ADAD 
L’ENCANT, SLU”, en la que demana que es doni per extingida l’autorització de la 
parada del mercat setmanal núm. MS0013, de 7 metres, destinada a la venda de roba 
de segona mà, atès que aquesta societat està realitzant uns canvis que, de moment, 
no contemplen la participació en el mercat setmanal d’Olot. 
 
De conformitat amb els articles 4 i 17 del Reglament del mercat municipal de venda no 
sedentària i vist l'expedient administratiu IM022016000033 i antecedents 
corresponents, que serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat 
de Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local 
l'adopció del següent acord: 
 
ACCEPTAR la renúncia presentada per la representació de la societat “EI, ADAD 
L’ENCANT, SLU” (B17701426), a la parada del mercat setmanal núm. MS0013, 
destinada a la venda de roba de segona mà, amb efectes d’1 de gener de 2016. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
5.2. - MERCAT SETMANAL.- DENEGAR EL CANVI DE NOM DE LA PARADA DEL 

MERCAT SETMANAL NÚM. MS0070, DESTINADA A LA VENDA DE ROBA 
D'HOME. 

 
Núm. de referència : X2016015463     
 
Vista la instància presentada en data 23 de maig de 2016 (Registre d’entrada de 
l’IMPO núm. 149/2016) per la Sra. ****, en la que demana que s’autoritzi el canvi de 
nom de la parada núm. MS0070 del mercat setmanal del dilluns, destinada a la venda 
de roba d’home, de 6 metres, de la que n’és adjudicatària, a favor de la seva sogra, la 
Sra. ****. 
 
Considerant que la Sra. **** no està al corrent del pagament de les taxes municipals 
de mercats, corresponents a l’actual exercici 2016. 
 
Considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal, adoptat en sessió de data 27 
de juny de 2016, contrari a autoritzar aquest canvi de nom en atenció als deutes 
existents amb la hisenda municipal. 
 
Considerant els articles 4, 9 i 16 Reglament del mercat municipal de venda no 
sedentària en relació a l’Ordenança fiscal 3.15 de l’Ajuntament d’Olot per l’any 2016, 
relativa a les taxes de mercats, mercats extraordinaris, rengle i atraccions. 
 
Vist l'expedient administratiu IM022016000034 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 del següent acord: 
 
DENEGAR  el canvi de nom de la parada MS0070 del mercat setmanal del dilluns, de 
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6 metres i destinada a la venda de roba d’home, sol·licitat per l’actual adjudicatària, la 
Sra. ****, a favor de la Sra. ****, atesos els deutes existents amb la hisenda municipal 
en concepte de taxes municipals de mercats de l’exercici 2016. 
  
S’aprova per unanimitat. 

 
5.3. - MERCAT SETMANAL.- DENEGAR EL CANVI DE NOM DE LA PARADA DEL 

MERCAT SETMANAL NÚM. MS0090, DESTINADA A LA VENDA DE PLANTER. 
 
Núm. de referència : X2016015466     

 
Vista la instància presentada en data 7 de març de 2016 (Registre general de 
l’Ajuntament número E2016002406), per la representació del Sr. ****,  en la que 
demana que s’autoritzi el canvi de nom de la parada núm. MS0090 del mercat 
setmanal del dilluns, destinada a la venda planter, de 7 metres, de la que n’és 
adjudicatari, a favor del seu germà, el Sr. ****. 
 
Considerant que el Sr. **** no està al corrent del pagament de les taxes municipals de 
mercats, corresponents a l’actual exercici 2016. 
 
Considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal, adoptat en sessió de data 27 
de juny de 2016, contrari a autoritzar aquest canvi de nom en atenció als deutes 
existents amb la hisenda municipal. 
 
Considerant els articles 4, 9 i 16 Reglament del mercat municipal de venda no 
sedentària en relació a l’Ordenança fiscal 3.15 de l’Ajuntament d’Olot per l’any 2016, 
relativa a les taxes de mercats, mercats extraordinaris, rengle i atraccions. 
 
Vist l'expedient administratiu IM022016000035 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 del següent acord: 
 
DENEGAR  el canvi de nom de la parada MS0090 del mercat setmanal del dilluns, de 
7 metres i destinada a la venda de planter, sol·licitat per l’actual adjudicatari, el Sr. ****, 
a favor del Sr. ****, atesos els deutes existents amb la hisenda municipal en concepte 
de taxes municipals de mercats de l’exercici 2016. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
5.4. - MERCAT SETMANAL.- DENEGAR EL CANVI DE NOM DE LA PARADA DEL 
MERCAT SETMANAL NÚM. MS0079, DESTINADA A LA VENDA DE CONFECCIÓ. 

 
Núm. de referència : X2016015467     
 
Vista la instància presentada en data 11 de maig de 2016 (Registre d’entrada de 
l’IMPO núm. 138/2016) pel Sr. ****, en la que demana que s’autoritzi el canvi de nom 
de la parada núm. MS0079 del mercat setmanal del dilluns, destinada a la venda de 
confecció, de 5 metres, de la que n’és adjudicatari, a favor de la Sra. ****. 
 
Considerant que el Sr. **** no està al corrent del pagament de les taxes municipals de 
mercats, corresponents a l’actual exercici 2016. 
 
Considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal, adoptat en sessió de data 27 
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de juny de 2016, contrari a autoritzar aquest canvi de nom en atenció als deutes 
existents amb la hisenda municipal. 
Considerant els articles 4, 9 i 16 Reglament del mercat municipal de venda no 
sedentària en relació a l’Ordenança fiscal 3.15 de l’Ajuntament d’Olot per l’any 2016, 
relativa a les taxes de mercats, mercats extraordinaris, rengle i atraccions. 
 
Vist l'expedient administratiu IM022016000036 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 del següent acord: 
 
DENEGAR  el canvi de nom de la parada MS0079 del mercat setmanal del dilluns, de 
5 metres i destinada a la venda de confecció, sol·licitat per l’actual adjudicatari, el Sr. 
****, a favor de la Sra. ****, atesos els deutes existents amb la hisenda municipal en 
concepte de taxes municipals de mercats de l’exercici 2016. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
5.5. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.-  DENEGAR L'AMPLIACIÓ DE LA PARADA DEL 
MERCAT SETMANAL NÚM. MS0079, DESTINADA A LA VENDA DE CONFECCIÓ. 

 
Núm. de referència : X2016015468     
 
Vista la instància de data 15 de maig de 2016 (Registre d’entrada de l’IMPO núm. 
137/2016) pel Sr. ****, en la que demana que s’autoritzi una l’ampliació de la parada 
núm. MS0079 del mercat setmanal del dilluns, destinada a la venda de confecció, de 5 
metres, de la que n’és adjudicatari, per arribar als 8 metres d’espai de venda. 
 
Considerant que, per una part, la manca d’espai no permet atendre la petició 
d’ampliació del lloc de venda i que, d’altra banda, l’espai que ocupa el mercat setmanal 
es veurà afectat per les properes obres de remodelació del passeig d’en Blay. 
 
De conformitat amb el Reglament del mercat municipal de venda no sedentària; i en 
compliment de l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal, adoptat en sessió de data 
27 de juny de 2016, desfavorable a l’ampliació de la parada. 
 
Vist l'expedient administratiu IM022016000037 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de Promoció de la 
Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent 
acord: 
 
DENEGAR la petició del Sr. ****, per ampliar en tres metres més la parada la parada 
del mercat setmanal núm. MS0079, destinada a la venda de confecció, que es 
mantindrà en els cinc (5) metres actuals, atès que no es disposa d’espai per atendre 
aquesta demanda d’ampliació i que l’espai que ocupa el mercat setmanal es veurà 
afectat per les properes obres de remodelació del passeig d’en Blay. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
5.6. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.-  DENEGAR L'AMPLIACIÓ DE LA PARADA DEL 

MERCAT SETMANAL NÚM. MS0143, DESTINADA A LA VENDA DE FRUITA I 
VERDURA. 

 
Núm. de referència : X2016015479     
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Vista la instància de data 26 de febrer de 2016 (Registre general de l’Ajuntament, núm. 
E2016002112), presentada pel Sr. ****, en la que demana que s’autoritzi una 
l’ampliació de la parada núm. MS0143 del mercat setmanal del dilluns, destinada a la 
venda de fruita i verdura, de 6 metres, de la que n’és adjudicatari, per arribar als 8 
metres d’espai de venda. 
 
Considerant que, per una part, la manca d’espai no permet atendre la petició 
d’ampliació del lloc de venda i que, d’altra banda, l’espai que ocupa el mercat setmanal 
es veurà afectat per les properes obres de remodelació del passeig d’en Blay. 
 
De conformitat amb el Reglament del mercat municipal de venda no sedentària; i en 
compliment de l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal, adoptat en sessió de data 
27 de juny de 2016, desfavorable a l’ampliació de la parada. 
 
Vist l'expedient administratiu IM022016000038 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de Promoció de la 
Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent 
acord: 
 
DENEGAR la petició del Sr. ****, per ampliar en dos metres més la parada la parada 
del mercat setmanal núm. MS0143, destinada a la venda de fruita i verdura, que es 
mantindrà en els sis (6) metres actuals, atès que no es disposa d’espai per atendre 
aquesta demanda d’ampliació i que l’espai que ocupa el mercat setmanal es veurà 
afectat per les properes obres de remodelació del passeig d’en Blay. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.7. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.-  APROVAR AMPLIAR ELS PRODUCTES DE 
VENDA AUTORITZATS DE LA PARADA DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0011, 

PER DESTINAR-LA A LA VENDA CONJUNTA DE ROBA DE DONA I 
COMPLEMENTS I EQUIPAMENT DE LA PERSONA. 

 
Núm. de referència : X2016015486     
 
Vista la instància de data 4 d’abril de 2016 (Registre general de l’Ajuntament número 
E2016003538), presentada pel Sr. ****, adjudicatari de la parada del mercat setmanal 
núm. MS0011, de 8 metres, destinada a la venda de roba de dona, en la que demana 
autorització per poder ampliar els productes que ofereix en la seva parada amb la 
venda de complements i equipament de la persona (joieria, rellotgeria i bijuteria). 
 
Considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal, adoptat en sessió de data 27 
de juny de 2016, favorable a l’ampliació del producte de venda d’aquesta parada amb 
la venda de complements i equipament de la persona (joieria, rellotgeria i bijuteria) 
conjuntament amb la venda de roba de dona, fins a un màxim del 10% del producte 
total de la parada, en atenció a la qualitat dels articles que es proposen, la qual cosa 
revertirà en la qualitat del mercat setmanal. 
De conformitat amb el Reglament del mercat municipal de venda no sedentària; i vist 
l'expedient administratiu IM022016000039 i antecedents corresponents, que serveixen 
de motivació a la present proposta, el regidor delegat de Promoció de la Ciutat, 
Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- AUTORITZAR al Sr. **** (****), adjudicatari de la parada del mercat setmanal 
núm. MS0011, de 8 metres, destinada a la venda de roba de dona, per ampliar els 
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productes autoritzats de venda amb complements i equipament de la persona (joieria, 
rellotgeria i bijuteria), fins a un màxim del 10% del producte total de la parada, atès que 
aportarà un valor qualitatiu al mercat setmanal. 
 
Segon.- Aquesta autorització queda condicionada a la presentació del document d’alta 
a la Seguretat Social de l’epígraf corresponent. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.8. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.-  APROVAR AMPLIAR ELS PRODUCTES DE 
VENDA AUTORITZATS DE LA PARADA DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0065, 

PER DESTINAR-LA A LA VENDA CONJUNTA DE ROBA D'HOME I DE DONA I 
COMPLEMENTS I EQUIPAMENT DE LA PERSONA. 

 
Núm. de referència : X2016015493     
 
Vista la instància de data 14 de març de 2016 (Registre general de l’Ajuntament 
número E2016002746), presentada pel Sr. ****, adjudicatari de la parada del mercat 
setmanal núm. MS0065, de 9 metres, destinada a la venda de roba d’home i de dona, 
en la que demana autorització per poder ampliar els productes que ofereix en la seva 
parada amb la venda de complements i equipament de la persona (joieria, rellotgeria i 
bijuteria). 
 
Considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal, adoptat en sessió de data 27 
de juny de 2016, favorable a l’ampliació del producte de venda d’aquesta parada amb 
la venda de complements i equipament de la persona (joieria, rellotgeria i bijuteria) 
conjuntament amb la venda de roba d’home i de dona, fins a un màxim del 10% del 
producte total de la parada, en atenció a la qualitat dels articles que es proposen, la 
qual cosa revertirà en la qualitat del mercat setmanal. 
 
De conformitat amb el Reglament del mercat municipal de venda no sedentària; i vist 
l'expedient administratiu IM022016000040 i antecedents corresponents, que serveixen 
de motivació a la present proposta, el regidor delegat de Promoció de la Ciutat, 
Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- AUTORITZAR al Sr. **** (****), adjudicatari de la parada del mercat setmanal 
núm. MS0065, de 9 metres, destinada a la venda de roba d’home i de dona, per 
ampliar els productes autoritzats de venda amb complements i equipament de la 
persona (joieria, rellotgeria i bijuteria), fins a un màxim del 10% del producte total de la 
parada, atès que aportarà un valor qualitatiu al mercat setmanal. 
 
Segon.- Aquesta autorització queda condicionada a la presentació del document d’alta 
a la Seguretat Social de l’epígraf corresponent. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.9. - MERCAT SETMANAL.- AUTORITZAR EL CANVI DE NOM DE LA PARADA 
DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0100, DESTINADA A LA VENDA DE FRUITS 

SECS, AL SR. **** 
 
Núm. de referència : X2016015585     

 
Vista la instància presentada en data 7 d’abril de 2016 (Registre d’entrada de l’IMPO 
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núm. 115/2016) per la Sra. ****, en representació de la societat civil “SECS, S.C.”, en 
la que demana que s’autoritzi el canvi de nom de la parada núm. MS0100 del mercat 
setmanal del dilluns, destinada a la venda de fruits secs, de 5 metres, de la que n’és 
adjudicatària la societat civil “SECS, SC”, a favor del Sr. ****, en tant que soci de 
“SECS, SC”. Aquest canvi ve motivat per la necessitat d’adequar-se a la nova 
normativa tributària de les societats civils. 
 
Considerant que el Sr. **** compleix els requisits assenyalats a l’article 9 Reglament 
del mercat municipal de venda no sedentària (RMM) per ser titular d’ una autorització 
per a la venda en el mercat setmanal, segons s’acredita en la documentació que 
s’acompanya a l’escrit de petició. 
 
Considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal, adoptat en sessió de data 27 
de juny de 2016, favorable a autoritzar aquest canvi de nom. 
 
Considerant l’article 16 RMM i l’Ordenança fiscal 3.4 de l’Ajuntament d’Olot per l’any 
2016, relativa a les taxes d’expedició de documents administratius, en relació a 
l’Ordenança fiscal 3.15 de l’Ajuntament d’Olot per l’any 2016, relativa a les taxes de 
mercats, mercats extraordinaris, rengle i atraccions. 
 
Vist l'expedient administratiu IM022016000041 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.- AUTORITZAR a favor del Sr. **** (****) el canvi de nom de la parada MS0100 
del mercat setmanal del dilluns, de 5 metres i destinada a la venda de fruits secs, de la 
que n’era titular la societat civil “SECS, SC”, amb efectes de l’1 de juliol de 2016. 
 
Segon.- Aquesta modificació en l’autorització de venda al mercat setmanal no 
comporta la imposició de noves taxes. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.1. - SOL·LICITAR L'ALTA AL SERVEI DE FINESTRETA ÚNICA EMPRESARIAL 
(FUE) DEL CONSORCI AOC 

 
Núm. de referència : X2016015365     
 
L’Ajuntament d’Olot té com a propòsit, facilitar al ciutadà la tramitació de diverses 
gestions referents a la realització de tràmits relacionats amb activitats econòmiques 
que autoritzem dins la nostra ciutat i intentar potenciar el canal telemàtic com a mitjà 
de comunicació amb nosaltres. 
 
Aquest canal permet la unificació de la demanda de documentació per a realitzar 
aquesta tipologia de tràmits en els diferents ajuntaments de Catalunya. 
 
Permet també que el ciutadà pugui realitzar aquestes sol·licituds a qualsevol hora i en 
qualsevol lloc evitant el desplaçament a l’Ajuntament. 
 
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: 
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Aprovar l’adhesió a la Finestreta Única Empresarial (FUE) del servei que ofereix l’AOC 
per tal de poder portar a terme la tramitació d’activitats empresarials al món local de 
forma telemàtica. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.1. - AUTORITZAR LA REALITZACIÓ D'ESTADA D'EMPRESA A L'ARXIU 
COMARCAL A DOS ALUMNES DEL IES MONTSACOPA 

 
Núm. de referència : X2016015321     
 
Atès que a l’IES Montsacopa es cursa el Batxillerat Social, en el programa educatiu del 
qual s’estableix l’obligació dels estudiants de realitzar d’estades d’empresa en les 
empreses o en les administracions públiques. 
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot col·labora amb diferents centres educatius per facilitar la 
realització de pràctiques als seus alumnes. 
 
En relació a l’expedient RH142016000006 i antecedents corresponents, la regidora 
delegada  d'Organització, Innovació i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Autoritzar la realització d’estades d’empresa a l’Arxiu Comarcal a dos 
estudiants de primer de Batxillerat Social de l’IES Montsacopa: 
 
- **** amb NIE ****: durant el període del 7 al 22 de juliol de 2016 i l’horari de 8 a 15 
hores de dilluns a divendres, per a la realització de tasques d’escanejar, arxivar i 
classificar documentació i altres que se’n derivin del normal funcionament del 
departament, i sense percebre cap remuneració.  
 
- **** amb NIF ****: durant el període del 4 al 22 de juliol de 2016 i l’horari de 9 a 14 
hores de dilluns a divendres, per a la realització de tasques d’escanejar, arxivar i 
classificar documentació i altres que se’n derivin del normal funcionament del 
departament, i sense percebre cap remuneració.  

 
Segon.-. Incloure als Srs. **** i ****, estudiants de Batxillerat de l’IES Montsacopa, a 
l’assegurança de responsabilitat civil de l’Ajuntament d’Olot el temps que estiguin 
realitzant les pràctiques. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.2. - AUTORITZAR LA REALITZACIÓ D'ESTADA D'EMPRESA A L'ARXIU 
COMARCAL A UNA ALUMNA DEL IES BOSC DE LA COMA 

 
Núm. de referència : X2016015332     
 
Atès que a l’IES Bosc de la Coma es cursa el Batxillerat Humanístic en el programa 
educatiu del qual s’estableix l’obligació dels estudiants de realitzar d’estades 
d’empresa en les empreses o en les administracions públiques. 
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot col·labora amb diferents centres educatius per facilitar la 
realització de pràctiques als seus alumnes. 
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En relació a l’expedient RH142016000007 i antecedents corresponents, la regidora 
delegada  d'Organització, Innovació i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Autoritzar la realització d’estades d’empresa a l’Arxiu Comarcal a una 
estudiant de primer de Batxillerat Humanístic de l’IES Bosc de la Coma: 
- **** amb NIF ****. 
 
Durant el període de l’11  al 29 de juliol de 2016 i l’horari de 9 a 14 hores de dilluns a 
divendres, per a la realització de tasques d’escanejar, arxivar i classificar 
documentació i altres que se’n derivin del normal funcionament del departament, i 
sense percebre cap remuneració.  

 
Segon.-. Incloure a la Sra. ****, estudiant de Batxillerat de l’IES Bosc de la Coma, a 
l’assegurança de responsabilitat civil de l’Ajuntament d’Olot el temps que estigui 
realitzant les pràctiques. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.1. - ADJUDICACIÓ, 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. 
 
Núm. de referència : X2016012255     
 
La Junta de Govern Local de data 2 de juny de 2016 va aprovar l’expedient de 
contractació, mitjançant procediment obert i per tràmit d’urgència, per adjudicar les 
obres del projecte de conservació i millora d’urbanització i ferms a les vies públiques 
2016. 
La licitació va ser publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7136 de 
data  07/06/2016 i en el Butlletí Oficial de la Província núm. 109 de data 08/06/2016. 
El termini de presentació de pliques finalitzà el dia el dia 21/06/2016i es van presentar 
les empreses: 
-Aglomerats Girona,SA 
-Construccions Fusté,SA 
-Josep Vilanova,SA 
-Salvador Serra,SL 
-Rubau-Tarrés,SA 
-Pere Boada Comas,SL  
Atès l’informe tècnic de valoració del sobre núm. 2 (oferta tècnica) de data 1 de juliol 
de 2016, s’obté el següent resultat: 
 
“Les valoracions de les propostes tècniques (sobre 2) són les següents: 

 

  

Descripció 
de la 

situació 
actual 
(=<5) 

Proposta 
d’execució 

(=<12) 

Control 
de 

qualitat 
(=<3) 

TOTAL 

PTi 

1 AGLOMERATS GIRONA 5 12 3 20 

2 CONSTRUCCIONS FUSTE 3 9 3 15 

3 JOSEP VILANOVA 5 12 3 20 

4 SALVADOR SERRA 3 11 3 17 
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5 RUBAU TARRES 5 12 3 20 

6 PERE BOADA 3 10 3 16 

 
Atès l’informe de valoració del sobre núm. 3 (proposició econòmica) i valoració final del 
procediment de data 4 de juliol de 2016, segons el següent resultat: 
 
“VALORACIÓ OFERTA ECONÒMICA 
 

PEi =  PEMi + PTTi + PTGi+ PEBi 
 

  PEMi PTTi PTGi PEBi PEi 
1 AGLOMERATS GIRONA 42,23 12 8 4,99 67,22 
2 CONSTRUCCIONS FUSTE 11,97 6,5 8 4,83 31,30 

3 JOSEP VILANOVA 55,00 11,75 8 4,84 79,59 
4 SALVADOR SERRA 23,94 6,5 8 5,00 43,44 
5 RUBAU TARRES 41,08 12 8 4,79 65,87 
6 PERE BOADA 11,97 12 8 4,91 36,88 

 
VALORACIÓ FINAL DEL PROCEDIMENT 

 

  
Total sobre 2 

PTi 
Total sobre 3 

PEi 
Total procediment 

Pi 
1 AGLOMERATS GIRONA 20 67,22 87,22 

2 CONSTRUCCIONS FUSTE 15 31,30 46,30 

3 JOSEP VILANOVA 20 79,59 99,59 
4 SALVADOR SERRA 17 43,44 60,44 

5 RUBAU TARRES 20 65,87 85,87 

6 PERE BOADA 16 36,88 52,88 

 
L’oferta més ben puntuada del conjunt del procediment és la presentada per JOSEP 
VILANOVA SA. amb 99,59 punts sobre 100”. 
 
I d’acord amb el que s’estableix en l’article 151.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 
4 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refòs de la Llei de Contractes del Sector 
Públc, 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.- Adjudicar a l’empresa “JOSEP VILANOVA,SA” les obres del projecte de 
conservació i millora d’urbanització i ferms a les vies públiques any 2016 per un 
import de DOS-CENTS TRENTA-SET MIL TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS 
AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS (237.378,83 €) +`IVA: QUARANTA-NOU MIL 
VUIT-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS 
(49.849,55 €) .  
Aquestes obres s’executaran d’acord amb el projecte redactat pels Serveis Tècnics 
Municipals i aprovat per la Junta de Govern Local del dia 19 de maig de 2016. 
Segon.- Aquest contracte es regirà pel plec de clàusules administratives particulars 
que fou aprovat per la Junta de Govern Local del dia 2 de juny de 2016. 
 
Tercer.- L’import del contracte es pagarà amb càrrec a la partida: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 16022498 Despeses 16141  1532 61902 287228.38 CONSERVACIO PAVIMENTS VIES 

PUBLIQUES 
000 000 000 000 000 000 

200210 16022498 Despeses 16141  1532 61902 -3194.65 CONSERVACIO PAVIMENTS VIES 
PUBLIQUES 

000 000 000 000 000 000 

 

Quart.- El termini d’execució del contracte és : 
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-termini d’execució del carrer Macarnau fins el dia 30 d’agost de 2016 
-termini d’execució del conjunt de l’obra fins al dia 30 d’agost de 2016 
 
Cinquè.- L’empresa “Josep Vilanova,SA” ha presentat d’acord amb el que s’estableix 
en la clàusula 11 del plec: 
-la documentació justificativa acreditativa d’estar al corrent en les seves obligacions 
tributàries i de la Seguretat Social  
-haver constituït la garantia definitiva per import d’ONZE MIL VUIT-CENTS 
SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS (11.868,94 €). 
Així mateix ha procedit la pagament de TRES-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS (356 
€) corresponents als anuncis de licitació publicats al BOP i al DOG d’acord amb el que 
s’estableix en la clàusula 16 del PCAP.  
Així mateix ha procedit a l’aportació de la documentació requerida en la clàusula 8 del 
plec (sobre nùm. 1). 
 
Sisè.- L’empresa “Josep Vilanova,SA” formalitzarà el contracte en un termini de quinze 
(15) dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l’adjudicació als 
licitadors, d’acord amb el que s’estableix en la clàusula 13 del PCAP. 
 
Setè.-  Acceptar de l’empresa “JOSEP VILANOVA, SA”   que: 
“ofereix inclòs en el preu del contracte , l’execució sense càrrec per l’Ajuntament d’Olot 
de la millora núm. 12 sencera i sense fragmentació, i que figura en l’annex 8  del plec” 
de les millores definides al projecte de millora urbana del carrer Tartana següents: 
 
   PEM estimat PEC estimat 

Fase 01.01 Carrer Tartana - Pas Elevat  10.707,27   
Fase 01.02 Carrer Tartana - Obra civil enllumenat pas elevat i aparcament 4.235,05   
Fase 01.03 Carrer Tartana - Canvi fanals pas elevat i aparcament 3.822,77   
Fase 01.04 Carrer Tartana - Obra civil enllumenat Tram Pas Elevat - Falç 11.749,23   
Fase 01.05 Carrer Tartana - Canvi de fanals Tram Pas Elevat Falç 7.019,72   
Fase 01.06 Carrer Tartana - Obra civil enllumenat Tram Masia - Pas Elevat 7.432,71   
Fase 01.07 Carrer Tartana - Canvi fanals Tram Masia - Pas Elevat 7.384,28   
Fase 01.08 Carrer Tartana - Aparcament i vorera nord tram pas elevat 12.047,51   
Fase 01.09 Carrer Tartana -  Vorera sud tram pas elevat 1.798,44   
Fase 01.10 Carrer Tartana -  Jardineria 9.985,69   
Fase 01.11 Carrer Tartana - Reforç de ferm resta carrer 8.649,80   
Fase 01.12 Carrer Tartana - Senyalització horitzontal resta carrer 1.385,44   
Pressupost   Millora Número 12 86.217,91 124.145,17 € 

 
Vuitè.- Acceptar de l’empresa “Josep Vilanova,SA” un termini de garantia total per 
l’obra complerta de 5 anys.  
 
Novè.- La direcció de les obres anirà a càrrec de l’enginyer municipal Sr. Ramon Prat 
Molas i de l’arquitecte tècnic municipal Sr. Xavier Canal Molas. 
 
Desè.- Els treballs de coordinació de seguretat i salut aniran aniran a càrrec de 
l’arquitecte tècnic municipal Sr. Xavier Canal Molas.  
 
Onzè.- Facultar el Sr. Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació signi 
el corresponent contracte.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.2. - ADJUDICACIÓ  DELS SERVEIS TECNICS DE SONORITZACIÓ I 
IL·LUMINACIÓ DELS ESCENARIS DE LES FESTES DEL TURA 2016. LOT1 

 
Núm. de referència : X2016015539     
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La Junta de Govern Local de data 26 de maig de 2016 va aprovar l’expedient de 
contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat,de la prestació de 
serveis tècnics de sonorització i il·luminació dels escenaris de les Festes del Tura 
2016. LOT 1 i LOT 2. Així mateix s’aproven els plecs de clàusules administratives i 
tècniques que regiran la licitació; essent el tipus de licitació de 15.500 € + IVA per cada 
LOT.  
 
Aquest Ajuntament va convidar a participar a la licitació a les empreses. “ BTM Sound, 
SL”; “La Caraba Produccions –Serveis de Cultura , SL” I “Joaquim Morera Salis”. 
Les tres empreses es van presentar a la licitació, segons: 
-“BTM Sound,SL” : LOT 1 
-“La Caraba Produccions –Serveis de Cultura,SL”: LOT 2 
- “Joaquim Morera Salis” : LOT 2 
Examinada la documentació presenten la requerida segons la clàusula 17 del PCAP 
 
Atès l’informe tècnic subscrit pel director de les Festes del Tura de data de valoració 
de la proposta tècnica i econòmica s’obté els següents resultats: 
-“BTM Sound,SL”  (LOT 1) : 90 punts 
 
I vist  l’expedient CCS12016000018 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.-  Adjudicar a l’empresa “BTM SOUND, SL” la prestació dels serveis tècnics 
de sonorització i il·luminació dels escenaris de les Festes del Tura 2016. LOT 1, 
per un import de QUINZE MIL CINC-CENTS EUROS (15.500 €) + IVA: TRES MIL 
DOS –CENTS CINQUANTA-CINC EUROS (3.255 €). 
 
Segon.-  Aquest contracte es regirà pels plecs de clàusules  administratives particulars 
i tècniques que foren aprovats per la Junta de Govern Local del dia 26 de maig de 
2016, així com per la seva proposta tècnica.  
 
Tercer.-El termini de vigència del contracte és des de la signatura del contracte i fins a 
la finalització de les Festes del Tura 2016. 
 
Quart.- L’import del contracte es pagarà amb càrrec a la partida: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1602309 Despeses 16310  3381 227995 18755 FESTES DEL TURA 000 000 000 000 000 000 
 

Cinquè.- L’empresa “BTM Sound, SL” ha presentat la documentació acreditativa de 
trobar-se al corrent  en el compliment de les seves obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social. 
Així mateix ha constituït la garantia definitiva per un import de SET-CENTS SETANTA-
CINC EUROS (775 €) d’acord amb el que s’estableix en la clàusula 16 del PCAP.  
 
Sisè.- Requerir l’empresa “BTM Sound,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. 
 

8.3. - ADJUDICACIÓ DE LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS TÈCNICS DE 
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SONORITZACIÓ I IL·LUMINACIÓ DELS ESCENARIS DE LES FESTES DEL TURA 
2016. LOT 2 

 
Núm. de referència : X2016015517     
 
La Junta de Govern Local de data 26 de maig de 2016 va aprovar l’expedient de 
contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat,de la prestació de 
serveis tècnics de sonorització i il·luminació dels escenaris de les Festes del Tura 
2016. LOT 1 i LOT 2. Així mateix s’aproven els plecs de clàusules administratives i 
tècniques que regiran la licitació; essent el tipus de licitació de 15.500 € + IVA per cada 
LOT.  
 
Aquest Ajuntament va convidar a participar a la licitació a les empreses. “ BTM Sound, 
SL”; “La Caraba Produccions –Serveis de Cultura , SL” I “Joaquim Morera Salis”. 
Les tres empreses es van presentar a la licitació, segons: 
-“BTM Sound,SL” : LOT 1 
-“La Caraba Produccions –Serveis de Cultura,SL”: LOT 2 
- “Joaquim Morera Salis” : LOT 2 
Examinada la documentació presenten la requerida segons la clàusula 17 del PCAP 
 
Atès l’informe tècnic subscrit pel director de les Festes del Tura de data de valoració 
de la proposta tècnica i econòmica s’obté els següents resultats: 
-“La Caraba Produccions –Serveis de Cultura,SL- “ (LOT 2) : Presenta una oferta de 
23.445 € + IVA que excedeix del tipus de licitació i per tant s’exclou del procediment.  
-“Joaquim Morera Salis” (LOT 2): 90 punts.  
 
I vist  l’expedient CCS12016000018 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.- Excloure del procediment a l’empresa “ La Caraba  Produccions –Serveis de 
Cultura,SL” atès que la seva oferta econòmica supera el tipus de licitació. 
 
Segon.-  Adjudicar a l’empresa JOAQUIM MORERA SALIS la prestació dels serveis 
tècnics de sonorització i il·luminació dels escenaris de les Festes del Tura 2016. 
LOT 2, per un import de QUINZE MIL CINC-CENTS EUROS (15.500 €) + IVA: TRES 
MIL DOS –CENTS CINQUANTA-CINC EUROS (3.255 €). 
 
Tercer.-  Aquest contracte es regirà pels plecs de clàusules  administratives particulars 
i tècniques que foren aprovats per la Junta de Govern Local del dia 26 de maig de 
2016, així com per la seva proposta tècnica.  
 
Quart.-El termini de vigència del contracte és des de la signatura del contracte i fins a 
la finalització de les Festes del Tura 2016. 
 
Cinquè.- L’import del contracte es pagarà amb càrrec a la partida: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1602309 Despeses 16310  3381 227995 18755 FESTES DEL TURA 000 000 000 000 000 000 
 
 

 Sisè.- L’empresa “Joaquim Morera Salis” ha presentat la documentació acreditativa de 
trobar-se al corrent  en el compliment de les seves obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social. 
Així mateix ha constituït la garantia definitiva per un import de SET-CENTS SETANTA-
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CINC EUROS (775 €) d’acord amb el que s’estableix en la clàusula 16 del PCAP.  
 
Setè.- Requerir l’empresa “Joaquim Morera Salis” per tal de formalitzar el contracte 
d’acord amb el que s’estableix en la clàusula 22 del PCAP. 
 
Vuitè.- Facultar el Sr. Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació signi 
el corresponent contracte.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
8.4. - ACORD RELATIU AL CONTRACTE DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS 

SEMAFÒRIQUES I SISTEMA D'ACCESSOS FINS A L'ADJUDICACIÓ NOU 
CONTRACTE 

 
Núm. de referència : X2015028897     
 
La Junta de Govern Local de data 11 de febrer de 2016 va aprovar la revisió de preus, 
amb efectes del dia 1 de gener de 2016 del contracte de conservació i manteniment de 
les instal·lacions semafòriques de la Ciutat d’Olot i del control d’accessos al Nucli 
Antic, fins a la formalització del nou contracte i va aprovar l’import de la despesa pels 
mesos de gener a  juny de 2016. 
Atès que no s’ha iniciat la licitació per adjudicar un nou contracte, i es fa necessari 
l’aprovació de la despesa prevista per a la resta de l’any 2016 i vist l’expedient 
administratiu núm. CC012015000478 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 l’import  del contracte de prestació dels serveis de conservació i 
manteniment de les instal·lacions semafòriques de la Ciutat d’Olot i control d’accessos 
al Nucli Antic, amb efectes del dia 1 de juliol i fins el 31 de desembre de 2016, 
adjudicat a l’empresa “ETRA BONAL,SA”  segons: 
a) manteniment de les instal·lacions semafòriques: 42.893,89 € + IVA: 9007,72 € 
b) manteniment de les instal·lacions de control d’accessos al Nucli Antic: 11.781,01 € + 
IVA 2.724,01 € 
 
Segon.- L’import de la despesa es pagarà amb càrrec a : 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16141  133  210001 51901.61 MANTENIMENT SEMAFORS 000 000 000 000 000 000 
200220  Despeses 16141  133  210001 14255.02 MANTENIMENT SEMAFORS 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.5. - ACORD RELATIU AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB "LA FAGEDA 
FUNDACIÓ"PER SERVEIS MANTENIMENT ÀREA D'ESPORTS 

 
Núm. de referència : X2016002256     
 
La Junta de Govern Local de data 4 de febrer de 2016 va acordar prorrogar el conveni 
de col·laboració subscrit amb “La Fageda Fundació” per treballs de manteniment de 
diverses instal·lacions de  l’àrea d’esports fins a la formalització del nou contracte, 
així com va aprovar l’import mensual de 423,50 € +IVA i la despesa dels mesos de 
gener a juliol de 2016. 
 
Atès que no s’ha iniciat la licitació dels serveis de jardineria i vist  l’expedient 
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administratiu núm. CC012016000061 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 l’import de DOS MIL CENT DISSET EUROS AMB CINQUANTA 
CÈNTIMS (2.117,50 €) + IVA: DOS-CENTS ONZE EUROS AMB SETANTA-CINC 
CÈNTIMS (211,75 €) corresponents al conveni subscrit amb “La Fageda Fundació” 
per a la realització dels treballs de manteniment de diverses instal·lacions de 
l’àrea d’esports,  durant els mesos d’agost a desembre de 2016. 
 
Segon.- L’import de la despesa es pagarà amb càrrec a : 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16142  171  210000 2329.25 JARDINERIA 000 000 000 000 000 000 
 
 

Tercer.- “La Fageda Fundació” adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.6. - ACORD RELATIU AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB "LA FAGEDA 
FUNDACIÓ" PER SERVEIS DE JARDINERIA CONJUNTS FLORALS I ESPAIS 

EMBLEMÀTICS 
 
Núm. de referència : X2016002261     
 
La Junta de Govern Local de data 4 de febrer de 2016 va acordar prorrogar el conveni 
de col·laboració subscrit amb “La Fageda Fundació” per treballs de jardineria  dels 
conjunts florals i espais emblemàtics de la Ciutat fins a la formalització del nou 
contracte, així com va aprovar l’import mensual de 2.777,84 € +IVA i la despesa dels 
mesos de gener a juliol de 2016. 
 
Atès que no s’ha iniciat la licitació dels serveis de jardineria i vist  l’expedient 
administratiu núm. CC012016000062 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 l’import de TRETZE MIL VUIT-CENTS VUITANTA-NOU EUROS 
AMB VINT CÈNTIMS (13.889,20 €) + IVA: MIL TRES-CENTS VUITANTA-VUIT 
EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS (1.388,92 €) corresponents al conveni 
subscrit amb “La Fageda Fundació” per a la realització dels treballs de jardineria dels 
conjunts florals i espais emblemàtics de la Ciutat  durant els mesos d’agost a 
desembre de 2016. 
Segon.- L’import de la despesa es pagarà amb càrrec a : 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16142  171  210000 15278.12 JARDINERIA 000 000 000 000 000 000 
 

Tercer.- “La Fageda Fundació” adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.7. - ACORD RELATIU AL  CONVENI COL·LABORACIÓ AMB "LA FAGEDA 
FUNDACIÓ" PER SERVEIS JARDINERIA. SECTOR ENTRADES D'OLOT I EIXOS 

 
Núm. de referència : X2016002266     
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La Junta de Govern Local de data 4 de febrer de 2016 va acordar prorrogar el conveni 
de col·laboració subscrit amb “La Fageda Fundació” per treballs de jardineria del 
sector: Entrades d’Olot i Eixos fins a la formalització del nou contracte, així com va 
aprovar l’import mensual de 5.415,25 € + IVA , i la despesa dels mesos de gener a 
juliol de 2016. 
 
Atès que no s’ha iniciat la licitació dels serveis de jardineria i vist  administratiu núm. 
CC012016000063 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 l’import de VINT-I-SET MIL SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-
CINC CÈNTIMS (27.076,25 €) + IVA: DOS MIL SET-CENTS SET EUROS AMB 
SEIXANTA-TRES CÈNTIMS (2.707,63 €)  corresponent al conveni subscrit amb “La 
Fageda Fundació” per a la realització dels treballs de jardineria sector: Entrades 
d’Olot i Eixos, durant els mesos d’agost a desembre de 2016.  
 
Segon.- L’import de la despesa es pagarà amb càrrec a : 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16142  171  210000 29783.88 JARDINERIA 000 000 000 000 000 000 
 

Tercer.- “La Fageda Fundació”  adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
8.8. - ACORD RELATIU CONVENI SUBSCRIT AMB "LA FAGEDA FUNDACIÓ" PER 

A LA REALITZACIÓ SERVEIS DE JARDINERIA. SECTOR RIU FLUVIÀ 
 
La Junta de Govern Local de data 4 de febrer de 2016 va acordar prorrogar el conveni 
de col·laboració subscrit amb “La Fageda Fundació” per treballs de jardineria del 
sector: Riu Fluvià fins a la formalització del nou contracte així com va aprovar l’import 
mensual de 3.476,95 € + IVA  i la despesa dels mesos de gener a juliol de 2016. 
 
Atès que no s’ha iniciat la licitació dels serveis de jardineria i vist l’expedient núm. 
CC012016000064  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 l’import de DISSET MIL TRES-CENTS VUITANTA-QUATRE 
EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS (17.384,75 €) + IVA. MIL SET-CENTS 
TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS (1.738,48 €)  corresponent 
al conveni subscrit amb “La Fageda Fundació” per a la realització dels treballs de 
jardineria sector: Riu Fluvià, durant els mesos d’agost a desembre de 2016. 
 
Segon.- L’import de la despesa es pagarà amb càrrec a : 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16142  171  210000 19123.23 JARDINERIA 000 000 000 000 000 000 
 

Tercer.- “La Fageda Fundació” adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.9. - ACORD RELATIU ALCOVENI DE COL·LABORACIÓ AMB "LA FAGEDA 
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FUNDACIÓ" PER REALITZACIÓ DE SERVEIS DE JARDINERIA SECTOR NUCLI 
ANTIC 

 
Núm. de referència : X2016002306     
 
La Junta de Govern Local de data 4 de febrer de 2016 va acordar prorrogar el conveni 
de col·laboració subscrit amb “La Fageda Fundació” per treballs de jardineria sector 
Nucli Antic, fins a la formalització del nou contracte així com va aprovar  l’import 
mensual de 4.907,66 € + IVA  i la despesa dels mesos de gener a juliol de 2016. 
 
Atès que no s’ha iniciat la licitació dels serveis de jardineria i vist l’expedient l’expedient 
CC012016000065 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 l’import de VINT-I-QUATRE MIL CINC-CENTS TRENTA-VUIT 
EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS (24.538,30€) + IVA: DOS MIL QUATRE-CENTS 
CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS (2.453,83 €)  
corresponent al conveni subscrit amb la “La Fageda Fundació” per a la realització de 
treballs de jardineria sector: Nucli Antic, durant els mesos d’agost a desembre de 
2016. 
 
Segon.-  L’import de la despesa es  pagarà amb càrrec a:  
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16142  171  210000 26992.13 JARDINERIA 000 000 000 000 000 000 

 
Tercer.-  “La Fageda Fundació” adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.10. - ACORD RELATIU CONVENI SUBSCRIT AMB "LA FAGEDA FUNDACIÓ" 
PER REALITZACIÓ SERVEIS DE JARDINERIA SECTOR PARC NOU 

 
Núm. de referència : X2016002312   
   
La Junta de Govern Local de data 4 de febrer de 2016 va acordar prorrogar el conveni 
de col·laboració subscrit amb “La Fageda Fundació” per treballs de jardineria sector 
Parc Nou, fins a la formalització del nou contracte així com va aprovar  l’import 
mensual  de 2.177,83 € + IVA i la despesa dels mesos de gener a juliol de 2016. 
 
Atès que no s’ha iniciat la licitació dels serveis de jardineria i vist l’expedient l’expedient 
CC012016000066 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 l’import de DEU MIL VUIT-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB 
QUINZE CÈNTIMS (10.889,15 €) + IVA: MIL VUIT-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS 
AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS (1.088,92 €) corresponent al conveni subscrit amb la 
“La Fageda Fundació” per a la realització de treballs de jardineria sector: Parc Nou, 
durant els mesos d’agost a desembre de 2016. 
 
Segon.-  L’import de la despesa es  pagarà amb càrrec a:  
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
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200220  Despeses 16142  171  210000 11978.07 JARDINERIA 000 000 000 000 000 000 
 

Tercer.-   “La Fageda Fundació” adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.11. - ACORD RELATIU AL SERVEIS DE JARDINERIA DESTINATS A 
MANTENIMENT D'ESPAIS EXTERIORS I EQUIPAMENTS PÚBLIC 

 
Núm. de referència : X2016002315   
 
La  Junta de Govern Local de data 4 de febrer de 2016 va acordar contractar el 
serveis de millora del manteniment d’espais exteriors d’equipaments públics a 
“La Fageda Fundació” fins a la formalització del nou contracte de jardineria per un 
import mensual per 904,17 €+ IVA,així com aprovà la despesa dels mesos de gener a 
juliol de 2016. 
 
Atès que no s’ha iniciat la licitació dels serveis de jardineria i vist l’expedient 
administratiu núm. CC012016000067  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 l’import de QUATRE MIL CINC-CENTS VINT EUROS AMB 
VUITANTA-CINC CÈNTIMS (4.520,85 €) + IVA: QUATRE-CENTS CINQUANTA-DOS 
EUROS AMB NOU CÈNTIMS (452,09 €)  corresponents al contracte subscrit amb “La 
Fageda Fundació·” per a la realització dels serveis de millora del manteniment 
d’espais exteriors d’equipaments públics, durant els mesos d’agost a desembre de 
2016. 
 
Segon.- L’import de la despesa es pagarà amb càrrec a : 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16142  171  210000 4972.94 JARDINERIA 000 000 000 000 000 000 

 
Tercer.- “La Fageda Fundació” adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.12. - ACORD RELATIU  AL CONVENI SUBSCRIT AMB "LA FAGEDA 
FUNDACIÓ" SERVEIS JARDINERIA SECTOR BARRIS. 

 
Núm. de referència : X2016002336     
La Junta de Govern Local de data 4 de febrer de 2016 va acordar prorrogar el conveni 
de col·laboració subscrit amb “La Fageda Fundació” per treballs de jardineria sector 
Barris, fins a la formalització del nou contracte així com va aprovar  l’import mensual i 
la despesa dels mesos de gener a juliol de 2016. 
Atès que no s’ha iniciat la licitació dels serveis de jardineria i vist l’expedient l’expedient 
CC012016000068 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 l’import de VINT-I-SET MIL TRES-CENTS EUROS (27.300 €) + IVA: 
DOS MIL SET-CENTS TRENTA EUROS (2.730 €) corresponent al conveni subscrit 
amb la “La Fageda Fundació” per a la realització de treballs de jardineria sector: 
Barris, durant els mesos d’agost a desembre de 2016. 
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Segon.-  L’import de la despesa es  pagarà amb càrrec a:  
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16142  171  210000 30030 JARDINERIA 000 000 000 000 000 000 
 

Tercer.- La Fageda Fundació, adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.13. - REDACCIÓ DEL PROJECTE D'OBRES D'ESTABLIMENT DE SERVEI DE 
RESTAURACIÓ AL FORT DE SANT FRANCESC 

 
Núm. de referència : X2016015447     
 
La Junta de Govern Local de data 07/04/2016 va contractar amb els arquitectes Sr. 
Pere Llimargas i Sra. Mireia Torras la redacció del projecte bàsic i executiu d’un 
establiment de servei de restauració al Fort de Sant Francesc. 
Atès l’informe de l’arquitecte municipal de data 29 de juny de 2016  a la necessitat de 
contractar un nou projecte, ateses les condicions imposades per diversos Organismes, 
la qual cosa implica una modificació substancial de l’encàrrec i del projecte.  
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012016000279 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  els arquitectes Sr. PERE LLIMARGAS CASAS Sra. MIREIA 
TORRAS CODINACH  els treballs de redacció del projecte bàsic i executiu d'obres 
d'establiment de servei de restauració al Fort de Sant Francesc ; d’acord amb el seu 
pressupost i l’informe de l’arquitecte municipal que figuren com annex a l’expedient.  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: ONZE MIL SIS-CENTS VINT-I-
TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS (11.623,72 €)+ IVA: DOS MIL 
QUATRE-CENTS QUARANTA EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS (2.440,98 
€).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16141  1532 61904 7032.35 ACTUACIONS VOLCA MONTSACOPA 

(PRESTEC) 
000 000 000 000 000 000 

200220  Despeses 16141  1532 61904 7032.35 ACTUACIONS VOLCA MONTSACOPA 
(PRESTEC) 

000 000 000 000 000 000 

 

Tercer.-  El Sr. PERE LLIMARGAS i la Sra. MIREIA TORRAS adjuntaran una còpia 
d’aquest acord a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.14. - TREBALLS D'AIXECAMENT DE TAPES, REPOSICIÓ, I NETEJA DE 
CLAVEGUERAM 

 
Núm. de referència : X2016015416     
 
Vist l’informe de  l’arquitecte tècnic de l’àrea d’Infraestructura i Obra Pública de data  
27 de juny de 2016 referent a la valoració dels pressupostos presentats per les 
empreses: “Pere Barcons,SLU”; “Servei de Neteges Tècniques Olot-Net,SL” i 
“Construccions M. I E Roldan,SL” per tal de realitzar els treballs de clavegueram 
consistents en: aixecament de tapes, la seva reposició i  neteja del clavegueram, per 
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poder realitzar un aixecament topogràfic de la xarxa de clavegueram per tal de fer un 
estudi hidràulic de la xarxa. 
 
Atès que l’informe és favorable al pressupost presentat per l’empresa “Servei de 
Neteges Tècniques Olot- Net,SL”  i vist l’expedient administratiu núm. 
CC012016000277 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 SERVEIS DE NETEGES TECNIQUES OLOT-NET 
SL (B1766793-2)  els treballs de clavegueram consistents en: aixecament de tapes, la 
seva reposició i neteja de clavegueram, per poder realitzar un aixecament topogràfic 
de la xarxa de clavegueram per tal de fer un estudi hidràulic de la xarxa.  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: DEU MIL CENT SETANTA EUROS 
(10.170  €) + IVA: MIL SETANTA EUROS (1.070 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16141  160  210002 11187 CLAVEGUERAM I SANEJAMENT 000 000 000 000 000 000 
 

Tercer.- SERVEIS DE NETEGES TECNIQUES OLOT-NET SL adjuntarà una còpia 
d’aquest acord a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
8.15. - SERVEI DE MANTENIMENT I NETEJA LLERA DE LA RIERA DE RIUDAURA 

. TRAM: OLOT 
 
Núm. de referència : X2016015429     
 
Vist l’informe del SIGMA en relació a la necessitat de procedir a la neteja i 
manteniment de la llera de la riera de Riudaura en el seu pas pel terme municipal 
d’Olot  per de prevenir inundacions.  
 
Atès que SIGMA ha demanat pressupostos a les empreses “ Jorge Joaquin Plo 
Cerdan”; “Jordi Zapata Coll” i “Roger Mac Danés” i que l’informe és favorable al 
presentat per “ Jorge Joaquin Plo Cerdan” i vist  l’expedient administratiu núm: 
CC012016000278 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  JORGE JOAQUIN PLO CERDAN (46578549-F) 
els treballs de manteniment i neteja de la llera de la riera de Riudaura en el seu pas pel 
terme municipal d'Olot, per a la prevenció d’inundacions;  d’acord amb el seu 
pressupost núm. 16/0010 i l’informe tècnic del SIGMA que figuren com annex a 
l’expedient.  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: CINC  MIL NOU-CENTS 
SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (5.962,50 €) + IVA: MIL DOS-
CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS (1.252,13€).  Es pagarà 
amb càrrec a: 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16141  160  210003 7214.63 NETEJA LLERES 000 000 000 000 000 000 
 
 

Tercer.- JORGE JOAQUIN PLO CERDAN adjuntarà una còpia d’aquest acord a la 
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factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.16. - SUBMINISTRAMENT COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA - DESPESA 
MAIG 2016 

 
Núm. de referència : X2016015415     
 
Atès que la factura de combustible dels vehicles de la Brigada Municipal del mes de 
maig de 2016 té un import superior als 3.000 euros (IVA no inclòs). 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012016000276 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.- Autoritzar el pagament a SOLRED SA (A7970734-5) de la factura núm. 
A/2016/0000808466 corresponent a la despesa de combustible dels vehicles utilitzats 
per la Brigada Municipal durant el mes de maig de 2016.  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: TRES MIL CINQUANTA-QUATRE 
EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS (3.054,30 €) + IVA: SIS-CENTS QUARANTA-UN 
EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS (641,40 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 16142  1511 221030 3695.70 COMBUSTIBLE BRIGADA 142 002 999 009 999 999 
 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2016015405     
 
En relació a l’expedient CPG22016000070 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 16/17 per un import de 
80.850,23 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 80850.23 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.1. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI DE 
PEQUIN. 

 
Núm. de referència : X2016015411     
 
En relació a l’expedient CPG12016000174 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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1r.) Es proposa concedir l’ajut econòmic a l’ ASSOCIACIÓ DE VEÏNS BARRI DE 
PEQUIN amb  NIF: G17315854 per un import de 1.800,00 euros, amb càrrec a la 
partida 16.160.924.480003 “CONVENIS BARRIS“. 
 
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 
200230 1603017001 Despeses 16160  924  480003 1800 CONVENIS BARRIS 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
11.1. - APROVAR LA SUBVENCIÓ EN REGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 

PER A LA MILLORA DELS LOCALS SOCIALS DELS ATENEUS A L'ENTITAT 
ORFEÓ POPULAR OLOTÍ 

 
Núm. de referència : X2016015446     
 
En relació a l’expedient CPG22016000071  i vist els  antecedents  del Ple de 
l’Ajuntament en data 21 d’abril de 2016 on es va aprovar el Pla estratègic de 
Subvencions per l’any 2016 i pel que fa a la supressió de BAE (barreres 
arquitectòniques en l’edificació pública o privada, tant si és en l’interior de les 
edificacions o en el seu accés) als locals dels Ateneus d’Olot. En la mateixa sessió 
plenària es va aprovar la convocatòria de les subvencions en règim de concurrència 
competitiva per la millora dels locals socials dels Ateneus i se’n varen aprovar les 
bases. Durant el termini de presentació de sol·licituds es va rebre una única petició a 
nom de l’Orfeó Popular Olotí destinada a l’eliminació de barreres arquitectòniques i en 
data 5 de juliol de 2016 la Comissió de valoració de les ofertes proposa elevar la 
proposta a la Junta de Govern Local per resoldre l’atorgament de la subvenció de fins 
a 60.000 euros a l’entitat, 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 l’ORFEÓ POPULAR OLOTI amb  NIF: 
G17127267 per un import de 60.000,00 euros, amb càrrec a la partida 
16.100.912.78002 “CONVENI ATENEUS“. 
 
2n.)  La subvenció es pagarà prèvia presentació d’un document d’opció de compra o 
similar, intervingut, tal com especifica el conveni signat entre aquest Ajuntament i 
l’Orfeó Popular Olotí. 
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3r.) 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) així com estar al corrent de pagament de les 
obligacions tributaries a l’Agencia Tributària i de les quotes a liquidar a la Seguretat 
Social. Si es detecta que els documents no estan actualitzats o no s’està al corrent es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
4t.) 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  78002 60000 CONVENI ATENEUS (PRESTEC:45) 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

12.1. - PROJECTE D’URBANITZACIÓ D'UNA PARCEL·LA DEL POLIGON 
D’ACTUACIÓ 11.03.b.- Proposant aprovar definitivament. 

 
Núm. de referència : X2015015125     
 
Vist que per Junta de Govern Local de data 16 de juliol de 2015, es va adoptar, entre 
d’altres, l’acord d’aprovar inicialment el projecte d’urbanització PA 11.03b Molí d’en 
Noc redactat per Plana Hurtós enginyers, d’acord amb l’informe emès per l’enginyer 
municipal en data 14 de juliol de 2015. 
 
Vist que l’acord d’aprovació inicial es va sotmetre a un termini d’informació pública pel 
termini d’un mes, mitjançant la publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de 
la Província de Girona núm. 145 de 29 de juliol de 2015, al Diari de Girona de data 22 
de juliol de 2015, al tauler d’anuncis de la corporació i al web de l’Ajuntament. 
 
Vist que durant el referit termini d’informació pública no s’han presentat al·legacions ni 
suggeriments de cap tipus. 
 
Vist l’article 89 i 119, ss i cc del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de 
febrer i vist el que disposa l’art. 125, ss i cc, del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
 
Vist l’informe del director de l’àrea d’Infraestructura i obra pública de data 28 de juny 
de 206 emès en sentit favorable. 
 
En relació a l’expedient UPL12015000003, 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 DEFINITIVAMENT el projecte d’urbanització PA 11.03b Molí 
d’en Noc redactat per Plana Hurtós enginyers, d’acord amb l’informe emès per 
l’enginyer municipal en data juny de 2016. 
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord mitjançant la inserció del corresponent edicte  
al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis i al web de l’Ajuntament. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 16130  920  226030 25 EDICTES DIARIS OFICIALS 140 099 999 099 999 999 
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TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
13.1. - PLA PARCIAL SECTOR 13 LA CANYA .- Proposant aprovar la recepció de 

les obres d'urbanització en el polígon industrial. 
 
Núm. de referència : X2016015586     
 
Vist el Pla Parcial del sector 13 “La Canya”, aprovat definitivament pel Ple de 
l’Ajuntament en data 22 de febrer de 2007. 
 
Vist el projecte d’urbanització del sector 13 “La Canya” aprovat definitivament en data 
28 de març de 2007. 
 
Vista l’acta de recepció de les obres d’urbanització del  Pla Parcial urbanització sector 
13 La Canya, signada en data 29 de juny de 2016, l’objecte de la qual és l’acceptació 
de les obres realitzades per a la urbanització que es declaren sota la titularitat de 
l’Ajuntament d’Olot. 
 
Vist l’informes emès per l’arquitecte tècnic de l’Àrea d’Infraestructura i Obra Pública de 
l’Ajuntament d’Olot en data 29 de juny de 2016, que s’adjunta a l’expedient conforme 
al qual s’informa favorablement la recepció de les obres d’urbanització i el seu 
lliurament al servei públic, atès que les obres del projecte d’urbanització del Pla Parcial 
del sector 13 “La Canya” s’han executat en la seva integritat conforme a les 
determinacions del projecte aprovat. 
 
En relació a l’expedient UPL12016000004 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: 
 
PRIMER.- RECEPCIONAR les obres realitzades per a la urbanització del sector 13 “La 
Canya”, que es declaren sota la titularitat de l’Ajuntament d’Olot, de conformitat amb 
l’informe tècnic emès per l’arquitecte tècnic de l’Àrea d’Infraestructura i Obra Pública 
de l’Ajuntament d’Olot en data 29 de juny de 2016 i l’acta de recepció de les obres 
d’urbanització degudament signada. 
 
SEGON.- Paral·lelament es procedirà per part dels Serveis Econòmics d’aquest 
Ajuntament a la devolució de les fiances dipositades segons els terminis legalment 
establerts.  
 
TERCER.- Facultar a l’Alcaldia-Presidència per a la signatura dels documents 
necessaris per a la implementació del present acord.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.1. - REHABILITACIÓ D'EDIFICI PLURIFAMILIAR (AMB AUGMENT DEL 
NOMBRE D'HABITATGES DE 4 A 9) AL CARRER SANT ESTEVE, 17. 

 
Núm. de referència : X2016009410 

 
Donat que el terreny on es pretén edificar la llicència sol·licitada, SI té la condició legal 
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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 OMA32016000068 en data 
registre entrada  27/04/2016 
a: GREENLIKE SL     
per a: REHABILITACIÓ D'EDIFICI PLURIFAMILIAR (AMB AUGMENT DEL 
NOMBRE D'HABITATGES, DE 4 A 9)    
situada a: C SANT ESTEVE N.0017  
U.T.M : 7802407 
 
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: CRL2016800062     
 
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: 156896.74 euros  
4 Connexions desguassos habitatges 
  
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

156896.74 5262.90 0 5262.90 515.00 5777.90 
 

Garanties: 
 

Total Liquidació Euros 
Per Drets 5777.90 
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 12 mesos.  
1. D'acord  amb l'establert a l'art. 1 del Decret 282/1991,  no  es poden iniciar les 

obres de construcció  si  no  s'ha presentat  prèviament  a l'Ajuntament el 
corresponent projecte executiu i  el programa de control de qualitat. 

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

3. 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. 

4. No es podrà ocupar com espai per estendre la roba que doni a façana tant de 
davant com posterior més enllà del perímetre que defineix les façanes de l’habitatge 
inclosos els cossos volats, els balcons i les terrasses (art- 11.4 Ordenances de 
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l’edificació del PGO)- En el cas d’impossibilitat de compliment d’aquesta condició, 
l’habitatge haurà de disposar d’un aparell que permeti l’eixugada mecànica (apartat 
3.13.1 Annex 2 Decret 141/2012, d’habitabilitat)  

5. Les conduccions de gas de l’edifici, en el cas que disposi d’aquesta instal·lació, 
hauran de ser interiors, i només per causes justificades s’autoritzarà el seu pas per 
la façana principal si es preveu la seva integració arquitectònica. 

6. Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de la 
via pública. 

7. Per la concessió de la llicència de primera utilització, serà necessari presentar la 
documentació que acrediti la correcta gestió de residus, d’acord amb les condicions 
de l’Ordenança General de Gestió de Residus aprovada el 15/03/02 i modificada el 
28/07/2005. 

8. 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 INTERIOR D'EDIFICI PLURIFAMILIAR DE 4 HABITATGES A 
L'AVINGUDA BOLÍVIA, 4. 

 
Núm. de referència : X2016012384 

 
Donat que el terreny on es pretén edificar la llicència sol·licitada, SI té la condició legal 
de solar, i que SI compleix les determinacions del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal, quant a volum, alçàries, ocupació del sol i usos. Previ pagament dels drets 
liquidats i segons els arts.187 i següents del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme i 71 i següents  del Decret 179/1995 
pel qual s’aprova el  Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, s’acorda: 
 
CONCEDIR, la llicència sol·licitada , segons expedient núm: OMA32016000081 en 
data registre entrada  02/06/2016 
a: COMER GRUP NORANTA NOU SL     
per a: REFORMA INTERIOR D'EDIFICI PLURIFAMILAR DE 4 HABITATGES    
situada a: AV BOLÍVIA N.0004  
U.T.M : 7392602 
 
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: CRL2016800063     
 
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: 7458.50 euros  
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Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 
7458.50 231.21 0 231.21 62.85 294.06 

 
Garanties: 

   
  Garantia de gestió de residus: 253.00 euros 
 

Total Liquidació Euros 
Per Drets 294.06 
Per Garanties (4) 253.00 

 
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència: 6 mesos, a partir de la data de concessió, havent-
se de començar les obres dins el termini màxim de 4 mesos. 
1. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: Document signat per contractista o 

contractistes assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra, així com 
documentació que acrediti la seva condició de contractista. 

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

3. S’imposa una fiança de 253,00 € per garantir la correcta gestió de residus generals 
per l’obra d’acord amb la memòria del projecte presentat. La fiança s’haurà de 
dipositar en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de 
notificació de la concessió de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta llicència 
queda supeditada a l’ingrés de la fiança en el termini esmentat. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
14.3. - CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AL CARRER CALIU, 

38. 
 
Núm. de referència : X2016005607 

 
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 OMA32016000040 en data 
registre entrada  11/03/2016. 
a: ****   
per a: CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT (AMB MODIFICACIÓ 
DE L'ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA DEL SECTOR)    
situada a: C CALIU N.0038  
U.T.M : 6202801 
 
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: CRL2016800064 
FMA2016600094    



 
 
 

 29 

 
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: 227583 euros  
1 Connexions desguassos habitatges 
1 Guals 
 
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

227583 7175.97 0 7175.97 515.00 7690.97 
 

Garanties: 
   

  Garantia de gestió de residus: 1696 euros 
 

Total Liquidació Euros 
Per Drets 7690.97 
Per Garanties (4) 1996.00 

 
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.  
1. La  concessió  de la llicència de primera  utilització  de l’habitatge podria  veure's  

limitada  si  la parcel·la no  reuneix  tots  els  elements d'urbanització  previstos en 
el corresponent projecte d'urbanització  d'acord amb  l'art.  65  del Pla d’ordenació 
urbanística municipal i art. 41 de la Llei d’urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010). El 
promotor  de  l'obra  posarà  en coneixement  dels possibles compradors dels 
habitatges aquest  condicionament mitjançant clàusula en el contracte. 

2. D'acord  amb l'establert a l'art. 1 del Decret 282/1991,  no  es poden iniciar les 
obres de construcció  si  no  s'ha presentat  prèviament  a l'Ajuntament el 
corresponent projecte executiu i  el programa de control de qualitat visats pel 
col·legi professional corresponent. 

3. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: 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). 

4. El projecte de les obres que s’autoritzen amb aquesta llicència s’ajusta a la 
Concreció de l’ordenació volumètrica de l’illa aprovada per la Junta de Govern Local 
en sessió de data 03/04/2014 (i modificació puntual incorporada a la present 
llicència), d’acord amb el procediment previst a l’article 252 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme (Decret 305/2006). 
Les condicions d’edificació de l’expedient de concreció de l’ordenació volumètrica 
(art. 18.5) són les següents: 
Les noves edificacions hauran de formar un conjunt harmònic amb les edificacions 
existents, per això s’han arbitrat una sèrie de mesures referents a diversos aspectes 
de l’edificació en aquestes parcel·les. 

a) Materials per tractament de les façanes: 
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Preferentment els murs exteriors de façana de les edificacions seran d’un sol 
material, d’obra vista, manual o mecànica de color vermell (natural). 

S’admet la combinació de dos materials sempre que un sigui l’obra vista i l’altre 
un revestiment uniforme, sigui estucat, remolinat o d’altre. El color d’aquest 
revestiment serà el més proper possible al blanc o al gris. En tot cas el material 
dominant serà l’obra vista, que serà obligatori estigui present a totes les 
façanes i en el conjunt no serà inferior al 60% de la seva superfície. 

Els tancaments de les obertures, seran preferentment de color blanc, qualsevol 
altre color s’haurà de justificar.  

b) Cobertes: 

Les edificacions en dues plantes resoldran la coberta amb una teulada 
inclinada de teula, idèntica o més semblant possible a la utilitzada per la resta 
de la zona de Rebaixinc. La teula utilitzada a les edificacions de la zona és la 
“Teja mixta Cazorla, marrón, URL”. El pendent dels teulats, serà entre el 30% i 
el 35%, la volada de 50cm i el cantell del ràfec entre 10 i 12 cm. L’acabat dels 
ràfecs de coberta serà de formigó vist. 

S’admet la coberta plana a les plantes baixes i l’acabat serà amb grava tipus 
palet de riera o amb un paviment. No s’admetrà l’acabat amb làmines 
impermeables autoprotegides. 

c) Les parets de tancament tindran una cota mínima de 0,60m d’alçada i una 
màxima de 1,00 m. A les tanques que donen a carrer, aquestes alçades es 
mesuraran respecte a la rasant del mateix. Seran de totxo manual o mecànic, 
de mida catalana color vermell (natural) i el seu coronament serà horitzontal i 
acabat amb una peça ceràmica del mateix color. 

Per sobre de la paret massissa, fins a 1,80m, la tanca serà vegetal. S’admetrà 
una tanca de reixat prefabricat plastificat en color verd que quedarà amagada 
per la vegetació. Aquest reixat servirà com a suport del bruc provisionalment 
mentre el verd no arribi a l’alçada correcte. 

 
5. Aquesta  llicència  no  autoritza  l'ocupació  de  la  via  pública  amb materials o 

altres elements propis de l'obra. 
6. S’imposa una fiança de 1.696,00 € per garantir la correcta gestió de residus 

generals per l’obra d’acord amb la memòria del projecte presentat. La fiança s’haurà 
de dipositar en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de 
notificació de la concessió de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta llicència 
queda supeditada a l’ingrés de la fiança en el termini esmentat. 

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

8. Per la concessió de la llicència de primera utilització, serà necessari presentar la 
documentació que acrediti la correcta gestió de residus, d’acord amb les condicions 
de l’Ordenança General de Gestió de Residus aprovada el 15/03/02 i modificada el 
28/07/2005. 

9. D'acord  a  l'art.28.2 del RD 417/2006 en relació al 76 del RDL 2/2004,  el  termini 
per donar l'alta el nou immoble construït és de  2  mesos comptats  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 -,  aportant 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.  
La concessió de la llicència de primera utilització   per als nous habitatges o locals 
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estarà supeditada a l'esmentada declaració d'alta. 
 
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 dos quarts menys 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 
 


