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ACTA NÚM. 27 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

14 DE JULIOL DE 2016 
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 14 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. Josep Berga i Vayreda, Estanis Vayreda i 
Puigvert, Jordi Alcalde i Gurt, Núria Fité i Grabalosa, Maria del Mar Roca i 
Reixach.  Excusen la seva assistència els regidors Srs. Josep Guix Feixas, Josep 
Gelis i Guix. 
 
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, els Srs.  Lluís Rubió Amargant, 
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 7 de juliol: 
 
- el dia 8 de juliol, va visitar l’exposició fotogràfica “Emili Pujol, fotògraf” a la Sala 
Oberta del Museu Comarcal, tota vegada que no havia pogut assistir a la seva 
inauguració, acompanyat dels familiars més propers.   
 
- el dia 10 de juliol, en el marc de la celebració de l’Aplec de la Sardana, va ser present 
a l’acte de tribut a la ciutat de Mollerussa, capital de la Sardana 2016, i seguidament 
va assistir a la festa de Sant Cristòfor les Fonts, al barri de les Fonts.  
 
- el dia 11 de juliol, va rebre la visita del Sr. CESC POCH, Director de l’Agència 
Catalana de Joventut, amb qui va visitar l’Alberg de Joventut de la Torre Malagrida i a 
la tarda va assistir a la reunió del Patronat de la Caritat.  
 
- el dia 12 de juliol, va rebre la visita dels Srs. ALBERT CIVIT i CARLES PERRAMON, 
Gerent i Cap de vendes, respectivament de l’Incasòl, amb els quals va tenir un reunió 
de treball, acompanyat de tècnics municipals.  
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- el dia 13 de juliol va presidir una reunió extraordinària del Patronat de l’Hospital d’Olot 
i Comarcal de la Garrotxa, que va tenir lloc al mateix Hospital.  
 
- i finalment comenta que avui dijous, està convocat pel Sr. XAVIER FLORES, Director 
General de Carreteres a una reunió que tindrà lloc a l’Ajuntament de les Preses per 
parlar de les rotondes que podrien descongestionar el trànsit en aquest municipi.  
 

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. - CONVENI PROJECTE CLAU 

 
Núm. de referència : X2016015425     
 
Atès que l’article 18.5 del Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació dels 
ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, estableix que els centres docents 
podran desplegar mesures específiques d’atenció a la diversitat per a tercer i quart 
curs d’ESO. Aquestes mesures tenen un caràcter orientador i d’estímul cap a la 
continuïtat formativa per a alumnes amb dificultats d’aprenentatge i, de vegades, amb 
risc d’abandonament escolar. Són estratègies de diversificació curricular que permeten 
organitzar el currículum d’acord amb els àmbits d’aprenentatge i, si escau, amb una 
clara orientació pràctica. 
 
Atès que d’acord amb l’article 180.7 de l’esmentat Decret, el,Departament 
d’Ensenyament podrà establir convenis amb ajuntaments, ens locals i altres 
institucions per a la realització d’activitats fora del centre en el marc d’aplicació de les 
mesures específiques i/o extraordinàries per als alumnes de tercer i quart curs, que no 
han de comportar vinculació laboral o professional. 
 
Atès que l’Institut La Garrotxa ha elaborat el seu projecte d’atenció a la diversitat, en el 
marc de les mesures específiques d’atenció a l’alumnat, amb el nom de Projecte Clau. 
L’objecte principal d’aquest projecte és donar suport als alumnes de tercer i/o quart 
curs de l’educació secundària obligatòria que presenten dificultats d’aprenentatge, 
desmotivació greu, perill d’absentisme acadèmic, problemes de conducta i que 
precisen d’actuacions individualitzades i adaptacions substancials del currículum que 
facilitin la seva inclusió escolar, social i laboral. 
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot és conscient que hi ha alumnes amb dificultats 
d’aprenentatge i amb problemes de conducta, a vegades conseqüència de l’entorn 
sociocultural, i s’ofereix a donar suport a l’Institut La Garrotxa col·laborant en el 
Projecte Clau, per tal de donar una resposta a les necessitats de suport educatiu 
d’aquest alumnes amb la facilitar la seva inclusió escolar, social i laboral. 
 
En relació a l’expedient ED032016000004 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d'Educació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acord: 
 
Primer.- Aprovar un conveni de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya per el projecte CLAU, en el marc de les mesures 
específiques d’atenció a al diversitat dels alumnes de l’educació secundària obligatòria 
del municipi. 
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Segon.- La signatura d’aquest conveni no suposa un increment de despesa per 
l’Ajuntament d’Olot. 
 
Tercer.- Aquest conveni serà vigent durant els cursos escolars 2016-17 i 2017-18 i 
tindrà efectes des de l’1 de setembre de 2016, i desplegarà els seus efectes fins els 31 
d’agost de 2018. Podrà prorrogar-se sempre que ho manifestin de manera expressa 
les parts signatàries abans de la finalització de la seva vigència. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.1. - FESTES DEL TURA: PRENDRE ACORD RELATIU A L'ADJUDICACIÓ DE 
LES BARRAQUES I LA NETEJA DE GOTS, PER A LES FESTES DEL TURA 2016. 

 
Núm. de referència : X2016009283     
 
La Junta de Govern Local en sessió de data 28 d’abril de 2016 va aprovar les bases 
per adjudicar les barraques i la neteja de gots reciclables per a les Festes del Tura 
2016, que havien estat redactades per la Comissió de Festes amb el vistiplau de les 
diverses entitats ciutadanes que en formen part. 
 
En el termini de presentació d’instàncies es van presentar les següents peticions: 
CLUB PATINATGE ARTÍSTIC OLOT; XERRICS D’OLOT; CLUB VOLEIBOL OLOT; 
CLUB PATÍ HOQUEI OLOT; CLUB ESCACS OLOT; CLUB JOVENTUT SANT PERE 
MÀRTIR; ASSOCIACIÓ CULTURAL LA GREDA; PENYA LA CARNAVALESCA 
D’OLOT-GARROTXINA; ASSOCIACIÓ CAPOEIRA COMANEGRA; i AGRUPACIÓ DE 
SORDS DE LA GARROTXA. Totes aquestes entitats optaven a una de les barraques 
que s’instal·laran al Firal, excepte l’ASSOCIACIÓ CAPOEIRA COMANEGRA, que 
només optava a la barraca prevista per a la plaça Campdenmàs i l’AGRUPACIÓ DE 
SORDS DE LA GARROTXA, que només optava al servei de neteja de gots reciclables 
 
Vista l’acta de la comissió de valoració de data 5 de juliol de 2016 i de conformitat amb 
les previsions de les bases on s’assenyala que l’adjudicació de les barraques 
correspon a la regidoria de Festes. 
 
Vist l’expedient administratiu FE012016000001 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, el regidor delegat de l’Àrea de Festes, 
proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Adjudicar a l’AGRUPACIÓ DE SORDS DE LA GARROTXA el servei de neteja 
de gots reciclables. 
 
Segon.- Adjudicar a les entitats que a continuació es detallen -i per l’ordre que es 
relacionen- les barraques que s’instal·laran al Firal:  
 
1.- CLUB VOLEIBOL OLOT  
2.- CLUB PATINATGE ARTÍSTIC OLOT  
3.- CLUB PATÍ HOQUEI OLOT 
4.- XERRICS D’OLOT 
5.- CLUB JOVENTUT SANT PERE MÀRTIR; 
6.- ASSOCIACIÓ CULTURAL LA GREDA  
7.- CLUB ESCACS OLOT 
8.- PENYA LA CARNAVALESCA D’OLOT-GARROTXINA 
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Tercer.- Adjudicar a l’ASSOCIACIÓ CAPOEIRA COMANEGRA la barraca de la plaça 
de Campdenmàs. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.1. - PROPOSANT SOL·LICITAR A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA LA INCLUSIÓ 
DEL PROJECTE SOCIAL LAB: PROJECTE D'EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ 

SOCIAL A LA GARROTXA EN EL PROJECTE D'ESPECIALITZACIÓ I 
COMPETITIVITAT TERRITORIAL (PECT) GIRONA ECOSISTEMA INNOVADOR. 

 
Núm. de referència : X2016015926     
 
En relació a l’expedient SPR12016000002 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Promoció de la ciutat, Comerç i Turisme, proposa 
a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Vista l’ordre GAH/95/2016, de 26 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores 
per a la selecció de projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) 
emmarcats en la RIS3CAT i en el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, 
i s'obre la convocatòria. 
 
Vist l’edicte Nº 3879 de la Diputació de Girona, vinculat a la convocatòria del DGAPH 
per al desenvolupament de Projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT) 

en l'àmbit local dins el Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014‐ 2020, en el 

qual s’estableixen les bases per a la selecció dels projectes. 
 
Vist que la Diputació de Girona i la Universitat de Girona han treballat per tal d'impulsar 
la configuració de diversos PECT que encaixin amb el PO FEDER de Catalunya i 
l'estratègia RIS3CAT seguint les orientacions del DGAPH. 
 
Vist que uns dels PECT s’articula al voltant de la Innovació: Crear un ecosistema 
innovador i bastir plataformes i sistemes articulats de relació entre els agents de la 
quàdruple hèlix que propiciïn la transferència de coneixement i de tecnologia de la 
universitat a l'empresa, i el desenvolupament i innovació en les institucions i empreses 
del territori gironí. Aquest PECT rep la denominació de Girona Ecosistema Innovador.  
 
Vist el Decret d’alcaldia de data 15 de juny de 2016 pel qual s’aprova el projecte 
SOCIAL LAB: PROJECTE D’EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ SOCIAL A LA 
GARROTXA i sol·licita una subvenció a la Diputació per import de 72.400 euros en el 
marc de les bases esmentades en el paràgraf anterior.  
 
Vist que la Diputació de Girona té previst sol·licitar a la Direcció General de les 
Adminsitracions Locals el PECT Girona Ecosistema Innovador a la convocatòria de 
l’Ordre GAH/95/2016, de 26 d’abril de 2016. 
 
I vist l’expedient administratiu SPR12016000002 i antecedents corresponents, el 
regidor delegat  de Promoció de la ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Girona la inclusió del Projecte SOCIAL LAB. 
PROJECTE D’EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ SOCIAL A LA GARROTXA en el 
PECT Girona Ecosistema Innovador. El projecte té un cost total de 284.076€, dels 
quals 130.320 són susceptibles de ser finançats per la convocatòria PECT-FEDER.   
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Segon.- Falcultar a l’Alcalde per signar tota la documentació necessària per a 
l’expedient de sol.licitud i el seguiment, gestió i justificació de la subvenció.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

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

 
Núm. de referència : X2016015798     
 
Atès l’informe del Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal de data 1 de juliol de 
2016. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132016000058 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Organització, innovació i atenció al ciutadà, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 

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

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

****   
11/06/2016 REFORÇ TORN. 8,25 135,88 
   
****   
18/06/2016 REFORÇ TORN.  8,25 135,88 
18/06/2016 REFORÇ TORN.  3,00 49,41 
   
****   
25/06/2016 REFORÇ TORN. 8,25 135,88 
   
****   
23/06/2016 REFORÇ TORN.  8,25 130,76 
   
****   
23/06/2016 REVETLLA SANT JOAN.  8,25 135,88 
   
****   
10/06/2016 REFORÇ TORN.  8,25 135,88 
   
****   
23/06/2016 REVETLLA SANT JOAN.  8,25 135,88 

TOTAL 60,75 995,45€ 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 16180  132  130012 995.45 HORES EXTRAORDINARIES SEGURETAT180 008 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
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7.2. - PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL AL PERSONAL DE LA 
BRIGADA MUNICIPAL PELS SERVEIS EXTRAORDINARIS REALITZATS EL MES 

DE JUNY DE 2016 
 
Núm. de referència : X2016015603     
 
Vist l’expedient administratiu RH132016000056 i antecedents corresponents, i atès 
l’informe del Director tècnic de la Brigada Municipal de data 6 de juliol de 2016, la 
regidora delegada  d'Organització, Innovació i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta 
de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 

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

Cognoms i Nom Data Tipus 
servei 

Brigada Hores Import 

****  . ASFALT Supervisor 27,00 399,06 € 

Varis Actes. De 16:00 h a 20:00 h. Muntar 
escenari, portar taules , cadires i tanques 

06/06/2016 S. Diürn  4,00 59,12 € 

Varis Actes. De 16:00 h a 20:00 h. Muntar 
escenari i portar cadires a l'Escola Pia  

07/06/2016 S. Diürn  4,00 59,12 € 

Varis Actes. De 16:00 h a 20:00 h. Portar 
tanques a l'escola Bisaroques , escola  

08/06/2016 S. Diürn  4,00 59,12 € 

Varis Actes. De 16:00 h a 20:00h. Treure 
escenari de l'escola Pia. Muntar escenari 

13/06/2016 S. Diürn  4,00 59,12 € 

Varis Actes. De 16:00 h a 20:00 h. 
Desmuntar escenari Plaça Doctor Ferrer.  

14/06/2016 S. Diürn  4,00 59,12 € 

Varis Actes. De 16:00 h a 19:00 h. 
Desmuntar escenari escola Cor de Maria.  

15/06/2016 S. Diürn  3,00 44,34 € 

Varis Actes. De 16:00 h a 20:00 h. Portar 
taules i cadires el firal per la revetlla.  

20/06/2016 S. Diürn  4,00 59,12 € 

****  . ELECTRICISTES Oficial 1º 32,00 527,04 € 

Actes i avaria enllumenat. De 11:00 h a 
13:00 h , 17:00 h a 20:00 h , 21:00 h a 00 h i 

04/06/2016 S. Festiu  9,00 148,23 € 

Eleccions. De 07:00 h a 14:00 h. Repartir 
paperetes i muntar local del les eleccions i  

25/06/2016 S. Festiu  7,00 115,29 € 

Eleccions. De 07:00 h a 23:00 h. Treure 
taules a la Plaça de la Muralla . Treure  

26/06/2016 S. Festiu  16,00 263,52 € 

****  . ELECTRICISTES Oficial 1º 23,00 364,39 € 

Graduació Bosc de la Coma. De 19:00 h a 
22:00 h. Connexió i desconnexió  

17/06/2016 S. Diürn  3,00 43,23 € 

Graduació Bosc de la Coma. De 22:00 h a 
23:00 h. Connexió i desconnexió  

17/06/2016 S. Nocturn  1,00 16,47 € 

Cornamusam. De 21:00 h a 24:00 h. 
Cobertura espectacle de Cornamusam a  

18/06/2016 S. Festiu  3,00 49,41 € 

Shopping Night. De 18:00 h a 21:00 h. 
Cobertura a varis lloc pel Shopping Night. 

18/06/2016 S. Festiu  3,00 49,41 € 

Flama del Canigó.i revetlla De 16:00 h  a 
17:00 h i 18:00 h a 21:00 h. Connexió i  

23/06/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

Actes i avaria. De 24:00 h a 2:00 h , 08:00 h 
a 09:00 h 18:00 h a 20:00 h. Apagar  

24/06/2016 S. Festiu  5,00 82,35 € 

Desmuntar lluminàries. De 09:00 h a 13:00 
h. Desmuntar llluminàries , reparació  

25/06/2016 S. Festiu  4,00 65,88 € 

****  . ELECTRICISTES Oficial 1º 16,00 257,34 € 

IES la Garrotxa. De 19:00 h a 22:00 h. 
Cobertura espectacle de l'entrega de  

16/06/2016 S. Diürn  3,00 43,23 € 

Avaria enllumenat i acte. De 22:00 h a 24:00 
h. Cobertura espectacle de l'entrega  

16/06/2016 S. Nocturn  2,00 32,94 € 

Shopping Night. De 18:00 h a 24:00 h. 
Cobertura el Shopping Night a la Plaça  

18/06/2016 S. Festiu  6,00 98,82 € 



 

Mod_ACTS_DJGE 7 

Avaria enllumenat. De 11:00 h a 13:00 h. 
Arranjar avaria d'enllumenat el Passeig  

19/06/2016 S. Festiu  2,00 32,94 € 

Acte romeria. De 07:00 h a 10:00 h. 
Cobertura acte romeria a les Fonts de Sant  

19/06/2016 S. Festiu  3,00 49,41 € 

****  . ELECTRICISTES Oficial 1º 8,00 131,76 € 

Acte i avaria d'enllumenat. De 18:00 h a 2:00 
h. Connectar i desconnectar festa de  

10/06/2016 S. Festiu  8,00 131,76 € 

****  . FUSTERS Supervisor 55,00 871,98 € 

Varis Actes. De 16:00 h a 20:00 h. Muntar 
escenari, portar taules , cadires i tanques 

06/06/2016 S. Diürn  4,00 59,12 € 

Varis Actes. De 16:00 h a 20:00 h. Muntar 
escenari i portar cadires a l'Escola Pia  

07/06/2016 S. Diürn  4,00 59,12 € 

Varis Actes. De 16:00 h a 20:00 h. Portar 
tanques a l'escola Bisaroques , escola  

08/06/2016 S. Diürn  4,00 59,12 € 

Varis Actes. De 07:00 h a 12:00 h. Treure 
taules i cadires de l'escola Malagrida.  

11/06/2016 S. Festiu  5,00 84,45 € 

Varis Actes. De 16:00 h a 20:00h. Treure 
escenari de l'escola Pia. Muntar escenari 

13/06/2016 S. Diürn  4,00 59,12 € 

Varis Actes. De 16:00 h a 20:00 h. 
Desmuntar escenari Plaça Doctor Ferrer.  

14/06/2016 S. Diürn  4,00 59,12 € 

Varis Actes. De 16:00 h a 19:00 h. 
Desmuntar escenari escola Cor de Maria.  

15/06/2016 S. Diürn  3,00 44,34 € 

Varis Actes. De 16:00 h a 20:00 h. Portar 
taules i cadires el firal per la revetlla.  

20/06/2016 S. Diürn  4,00 59,12 € 

Eleccions. De 07:00 h a 14:00 h. Repartir 
papertes i muntar local del les eleccions i  

25/06/2016 S. Festiu  7,00 118,23 € 

Eleccions. De 07:00 h a 23:00 h. Treure 
taules a la Plaça de la Muralla . Treure  

26/06/2016 S. Festiu  16,00 270,24 € 

****  . JARDINERS Supervisor 20,00 295,60 € 

Varis Actes. De 16:00 h a 20:00 h. Muntar 
escenari, portar taules , cadires i tanques 

06/06/2016 S. Diürn  4,00 59,12 € 

Varis Actes. De 16:00 h a 20:00 h. Muntar 
escenari i portar cadires a l'Escola Pia  

07/06/2016 S. Diürn  4,00 59,12 € 

Varis Actes. De 16:00 h a 20:00 h. Portar 
tanques a l'escola Bisaroques , escola  

08/06/2016 S. Diürn  4,00 59,12 € 

Varis Actes. De 16:00 h a 20:00h. Treure 
escenari de l'escola Pia. Muntar escenari 

13/06/2016 S. Diürn  4,00 59,12 € 

Varis Actes. De 16:00 h a 20:00 h. Portar 
taules i cadires el firal per la revetlla.  

20/06/2016 S. Diürn  4,00 59,12 € 

****  . MAGATZEM Encarregat 43,00 733,72 € 

Varis Actes. De 16:00 h a 20:00 h. Muntar 
escenari, portar taules , cadires i tanques 

06/06/2016 S. Diürn  4,00 64,80 € 

Varis Actes. De 16:00 h a 20:00 h. Muntar 
escenari i portar cadires a l'Escola Pia  

07/06/2016 S. Diürn  4,00 64,80 € 

Varis Actes. De 16:00 h a 20:00 h. Portar 
tanques a l'escola Bisaroques , escola  

08/06/2016 S. Diürn  4,00 64,80 € 

Varis Actes. De 07:00 h a 12:00 h. Treure 
taules i cadires de l'escola Malagrida.  

11/06/2016 S. Festiu  5,00 92,60 € 

Varis Actes. De 16:00 h a 20:00h. Treure 
escenari de l'escola Pia. Muntar escenari 

13/06/2016 S. Diürn  4,00 64,80 € 

Varis Actes. De 16:00 h a 20:00 h. 
Desmuntar escenari Plaça Doctor Ferrer.  

14/06/2016 S. Diürn  4,00 64,80 € 

Varis Actes. De 16:00 h a 19:00 h. 
Desmuntar escenari escola Cor de Maria.  

15/06/2016 S. Diürn  3,00 48,60 € 

Varis Actes. De 07:00 h a 14:00 h . 
Desmuntar escenari pavelló Firal i treure 
taules 

18/06/2016 S. Festiu  7,00 129,64 € 

Varis Actes. De 07:00 h a 11:00 h. 
Desmuntar escenari i treure taules i cadires 

19/06/2016 S. Festiu  4,00 74,08 € 

Varis Actes. De 16:00 h a 20:00 h. Portar 
taules i cadires el firal per la revetlla.  

20/06/2016 S. Diürn  4,00 64,80 € 

****  . OPERATIVA Supervisor 66,00 1.057,77 € 

Varis Actes. De 16:00 h a 20:00 h. Muntar 
escenari, portar taules , cadires i tanques 

06/06/2016 S. Diürn  4,00 59,12 € 
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Varis Actes. De 16:00 h a 20:00 h. Muntar 
escenari i portar cadires a l'Escola Pia  

07/06/2016 S. Diürn  4,00 59,12 € 

Varis Actes. De 16:00 h a 20:00 h. Portar 
tanques a l'escola Bisaroques , escola  

08/06/2016 S. Diürn  4,00 59,12 € 

Varis Actes. De 07:00 h a 12:00 h. Treure 
taules i cadires de l'escola Malagrida.  

11/06/2016 S. Festiu  5,00 84,45 € 

Varis Actes. De 16:00 h a 20:00h. Treure 
escenari de l'escola Pia. Muntar escenari 

13/06/2016 S. Diürn  4,00 59,12 € 

Varis Actes. De 16:00 h a 20:00 h. 
Desmuntar escenari de la Plaça Doctor 
Ferrer.  

14/06/2016 S. Diürn  4,00 59,12 € 

Varis Actes. De 16:00 h a 19:00 h. 
Desmuntar escenari escola Cor de Maria.  

15/06/2016 S. Diürn  3,00 44,34 € 

Varis Actes. De 07:00 h a 14:00 h . 
Desmuntar escenari pavelló Firal i treure 
taules 

18/06/2016 S. Festiu  7,00 118,23 € 

Varis Actes. De 07:00 h a 11:00 h. 
Desmuntar escenari i treure taules i cadires 

19/06/2016 S. Festiu  4,00 67,56 € 

Varis Actes. De 16:00 h a 20:00 h. Portar 
taules i cadires el firal per la revetlla.  

20/06/2016 S. Diürn  4,00 59,12 € 

Eleccions. De 07:00 h a 14:00 h. Repartir 
paperetes i muntar local del les eleccions i  

25/06/2016 S. Festiu  7,00 118,23 € 

Eleccions. De 07:00 h a 23:00 h. Treure 
taules a la Plaça de la Muralla . Treure  

26/06/2016 S. Festiu  16,00 270,24 € 

****  . PALETES Oficial 1º 43,00 652,59 € 

Varis Actes. De 16:00 h a 20:00 h. Muntar 
escenari, portar taules , cadires i tanques 

06/06/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

Varis Actes. De 16:00 h a 20:00 h. Muntar 
escenari i portar cadires a l'Escola Pia  

07/06/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

Varis Actes. De 16:00 h a 20:00 h. Portar 
tanques a l'escola Bisaroques , escola  

08/06/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

Varis Actes. De 07:00 h a 12:00 h. Treure 
taules i cadires de l'escola Malagrida.  

11/06/2016 S. Festiu  5,00 82,35 € 

Varis Actes. De 16:00 h a 20:00h. Treure 
escenari de l'escola Pia. Muntar escenari 

13/06/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

Varis Actes. De 16:00 h a 20:00 h. 
Desmuntar escenari de la Plaça Doctor 
Ferrer.  

14/06/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

Varis Actes. De 16:00 h a 19:00 h. 
Desmuntar escenari escola Cor de Maria.  

15/06/2016 S. Diürn  3,00 43,23 € 

Varis Actes. De 07:00 h a 14:00 h . 
Desmuntar escenari pavelló Firal i treure 
taules 

18/06/2016 S. Festiu  7,00 115,29 € 

Varis Actes. De 07:00 h a 11:00 h. 
Desmuntar escenari i treure taules i cadires  

19/06/2016 S. Festiu  4,00 65,88 € 

Varis Actes. De 16:00 h a 20:00 h. Portar 
taules i cadires el firal per la revetlla.  

20/06/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

****  . PALETES Supervisor 1,00 25,25 € 

Revisar sostre. De 12:00 h a 13:00 h . 
Revisar el sostre que es va cremar 

25/06/2016 S. Mínim  1,00 25,25 € 

TOTAL 
   

334,00 5.316,50 € 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 16142  1511 130011 5336.12 HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA142 002 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

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

 
Núm. de referència : X2016015666     
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En relació a l’expedient RH132016000057 i antecedents corresponents, i atès el vist-i-
plau de la responsable de l’OAC, de la cap de recursos humans, del responsable 
d’informàtica i el director de la Brigada Municiapl, la regidora delegada  d'Organització, 
Innovació i Atenció al ciutadà proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
Pagament d’una gratificació especial a divers personal de les oficines de l’Ajuntament 
que es relaciona a continuació pels serveis extraordinaris realitzats durant el mes de 
maig i juny de 2016: 
 
 

Nom i Cognoms Subàrea Data Serveis Import €) 
**** OAC 18/06/16 Casaments 43,56 
**** RRHH 18/06/16 Tramitació convocatòries selecció 63,93 
**** RRHH 18/06/16 Casaments 80,80 
**** Urbanisme 28/05/16 Casament 40,40 
**** Informàtica 26/06/16 Entrar resultats eleccions 134,60 
**** Informàtica 26/06/16 Entrar resultats eleccions 63,93 
**** 

Informàtica 05/06/16 
Problemes servidor web: votacions 
correbou 

63,93 

**** 
OAC 03/06/16 

Atendre consultes correbou i 
variant 

57,64 

**** 
Brigada 04/06/16 

Atendre consultes correbou i 
variant 

65,88 

**** Brigada Maig Acumulació tràmits i subvenció 427,19 
**** Brigada Juny Volum serveis 270,32 
**** Brigada Juny Arxivar i serveis 230,56 

TOTAL        1.542,74 € 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 16130  920  130013 1542.74 HORES EXTRAORDINARIES GENERALS000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
7.4. - PAGAMENT D'UN COMPLEMENT DE NOCTURNITAT AL PERSONAL DE LA 

POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS EL MES DE JUNY DE 2016 
 
Núm. de referència : X2016015802     
 
Atès l’informe del Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal de data 1 de juliol de 
2016. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132016000059 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Organització, innovació i atenció al ciutadà, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
D’acord amb el que estableix l’annex 1, aprovat pel Ple d’aquesta Corporació en la 
sessió celebrada el dia 26 de març de 1992, sobre els serveis de nocturnitat de la 
Policia Municipal. 
 
Primer.- Pagament d’un complement de nocturnitat al personal de la Policia Municipal 
que es relaciona a continuació pels serveis realitzats durant el mes de juny de 2016: 
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Nom i Cognoms Data Dies Serveis Import (€) 
**** Juny 2016 7 Nocturnitat 79,73 
**** Juny 2016 7 Nocturnitat 79,73 
**** Juny 2016 4 Nocturnitat 45,56 
**** Juny 2016 7 Nocturnitat 79,73 
**** Juny 2016 4 Nocturnitat 45,56 
**** Juny 2016 3 Nocturnitat 23,67 
**** Juny 2016 7 Nocturnitat 55,23 
**** Juny 2016 7 Nocturnitat 55,23 
**** Juny 2016 7 Nocturnitat 55,23 
**** Juny 2016 7 Nocturnitat 55,23 
**** Juny 2016 7 Nocturnitat 55,23 
**** Juny 2016 7 Nocturnitat 55,23 
**** Juny 2016 5 Nocturnitat 39,45 
**** Juny 2016 5 Nocturnitat 39,45 
**** Juny 2016 5 Nocturnitat 39,45 
**** Juny 2016 5 Nocturnitat 39,45 
**** Juny 2016 4 Nocturnitat 31,56 
**** Juny 2016 3 Nocturnitat 23,67 
**** Juny 2016 4 Nocturnitat 31,56 
**** Juny 2016 6 Nocturnitat 47,34 
**** Juny 2016 7 Nocturnitat 55,23 
**** Juny 2016 7 Nocturnitat 55,23 
**** Juny 2016 7 Nocturnitat 55,23 

TOTAL  132  1.142,98 € 

 
 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran a la nòmina de juny de 2016 amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 16180  132  121031 1142.98 ALTRES COMPLEMENTS NOCTURNITAT 

SEGURETAT 
180 008 999 999 999 999 

 

Tercer.- En cap cas, les quantitats assignades com a complement de nocturnitat, 
durant un període de temps, originarà cap dret individual respecte a les variacions o 
apreciacions corresponents a períodes successius. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
7.5. - PAGAMENT HORES COMPLEMENTÀRIES AL PERSONAL DE LA BRIGADA 

MUNICIPAL REALITZADES EL MES DE JUNY DE 2016 
 
Núm. de referència : X2016015602     
 
Atès l’informe del Director tècnic de la Brigada Municipal de data 6 de juliol de 2016. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132016000055 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: 
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Únic.- Pagament de les hores complementàries realitzades durant el mes de juny de 
2016 pel personal de la Brigada Municipal que es relaciona a continuació: 
 

Cognoms i Nom Data Tipus 
servei 

Brigada Hores Import 

****  . ESCOLES Oficial 1º 43,00 654,07 € 

Varis Actes. De 16:00 h a 20:00 h. Muntar 
escenari, portar taules , cadires i tanques 

06/06/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

Varis Actes. De 16:00 h a 20:00 h. Muntar 
escenari i portar cadires a l'Escola Pia  

07/06/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

Varis Actes. De 16:00 h a 20:00 h. Portar 
tanques a l'escola Bisaroques , escola  

08/06/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

Varis Actes. De 07:00 h a 12:00 h. Treure 
taules i cadires de l'escola Malagrida.  

11/06/2016 S. Festiu  5,00 82,35 € 

Varis Actes. De 16:00 h a 20:00h. Treure 
escenari de l'escola Pia. Muntar escenari 

13/06/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

Varis Actes. De 16:00 h a 20:00 h. 
Desmuntar escenari de la Plaça Dr Ferrer.  

14/06/2016 S. Diürn  4,00 59,12 € 

Varis Actes. De 16:00 h a 19:00 h. 
Desmuntar escenari escola Cor de Maria.  

15/06/2016 S. Diürn  3,00 43,23 € 

Varis Actes. De 07:00 h a 14:00 h . 
Desmuntar escenari pavelló Firal i treure 
taules 

18/06/2016 S. Festiu  7,00 115,29 € 

Varis Actes. De 07:00 h a 11:00 h. 
Desmuntar escenari i treure taules i cadires  

19/06/2016 S. Festiu  4,00 65,88 € 

Varis Actes. De 16:00 h a 20:00 h. Portar 
taules i cadires el firal per la revetlla.  

20/06/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

****  . FUSTERS Oficial 1º 31,00 494,09 € 

Varis Actes. De 16:00 h a 20:00 h. Muntar 
escenari i portar cadires a l'Escola Pia  

07/06/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

Varis Actes. De 16:00 h a 20:00 h. Portar 
tanques a escoles  

08/06/2016 S. Diürn  4,00 57,64 € 

Eleccions. De 07:00 h a 14:00 h. Repartir 
paperets i muntar local del les eleccions i  

25/06/2016 S. Festiu  7,00 115,29 € 

Eleccions. De 07:00 h a 23:00 h. Treure 
taules a la Plaça de la Muralla . 

26/06/2016 S. Festiu  16,00 263,52 € 

****  . JARDINERS Oficial 1º 11,00 181,17 € 

Varis Actes. De 07:00 h a 14:00 h . 
Desmuntar escenari pavelló Firal i treure 
taules 

18/06/2016 S. Festiu  7,00 115,29 € 

Varis Actes. De 07:00 h a 11:00 h. 
Desmuntar escenari i treure taules i cadires  

19/06/2016 S. Festiu  4,00 65,88 € 

TOTAL    8,00 1.329,33 € 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 16140  1510 121032 1329.33 HORES COMPLEMENTARIES BRIGADA142 002 999 999 999 999 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. OBRES 
 

8.1.- PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER ADJUDCAR 
LES OBRES D’ADEQUACIÓ DE L’ITINERARI EN ELS MARGES DEL RIU FLUVIÀ 
EN EL SEU PAS PER OLOT, EN EL TRAM 1, DES DEL MOLÍ DE CAN CLIMENT 

FINS AL PARC DE LES TRIES, 1a FASE: MOLÍ DE CAN CLIMENT – ZONA VERDA 
CARRER MESTRE FALLA, I CONVOCAR LICITACIÓ 

 
La Junta de Govern acorda deixar sobre la taula aquest punt de l’ordre del dia.  
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8.2.- ACTUACIONS DE MILLORA DE LES DUTXES DEL PAVELLÓ D'ESPORTS 1-
2-3 I ADEQUACIÓ DE MAGATZEM PER A NOU VESTIDOR 

 
Núm. de referència : X2016016018     
 
La Junta de Govern Local de data 2 de juny de 2016 va aprovar la memòria valorada 
redactada pels Serveis Tècnics Municipals de les actuacions de millora de les dutxes 
del pavelló d’esports 1-2-3 i adequació de magatzem per a nou vestidor.  
Des de l’Institut Municipaol d’Esports i Lleure d’Olot es van demanar pressupostos a 
les empreses: “Florenci Cos,SL”; “Electric Jomi,SL” i “J.Juanola,SL” per a la realització 
de les obres esmentades. 
Atès l’informe del coordinador de les instal·lacions esportives municipals de data 7 de 
juliol de 2016 de valoració dels pressupostos presentats, en el qual s’especifica que 
“Florenci Cos,SL” hi renuncia, i que és favorable al presentat per l’empresa “Elèctric 
Jomi,SL” 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CC012016000290 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  ELECTRIC JOMI SL (B1728026-4)  les actuacions 
de millora de les dutxes del pavelló d'esports 1-2-3 i adequació magatzem per a 
vestidor, d’acord amb la memòria valorada aprovada per la Junta de Govern Local del 
dia 2 de juny de 2016 i el seu pressupost núm. 30850 annex a l’expedient.  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: DISSET MIL TRES-CENTS 
CINQUANTA-SIS EUROS (17.356 €) + IVA: TRES MIL SIS-CENTS QUARANTA-
QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS (3.644,76 €).  Es pagarà amb 
càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16330  933  63220 17765.18 DUTXES PAVELLONS (IFS) 000 000 000 000 000 000 
200220  Despeses 16330  3421 63202 3235.58 INVERSIONS ESPORTIVES 000 000 000 000 000 000 
 

Tercer.- ELECTRIC JOMI SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SERVEIS 
 

8.3. - APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I 
TÈCNIQUES PER ADJUDICAR, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, EL SERVEI 
DE NETEJA  I INSPECCIÓ DE LA XARXA MUNICIPAL DE CLAVEGUERAM DE LA 

CIUTAT I DE LES ESCOMESES DELS EDIFICIS MUNICIPALS, I CONVOCAR 
LICITACIÓ 

 
Núm. de referència : X2016016093     

 
Atès l’informe del director de l’àrea d’Infraestructura i obra pública en relació al servei 
de neteja i inspecció de clavegueram  i vist  l’expedient CCS12016000021 i 
antecedents corresponents, la regidora delegada de Participació, Transparència i 
Govern obert, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Iniciar l’expedient per a l’adjudicació,mitjançant procediment obert, del servei 
de neteja i inspecció de la xarxa de clavegueram de la ciutat, i de les escomeses dels 
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edificis municipals.  
 
Segon.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i tècniques  que 
regiran l’esmentada licitació, el tipus de la qual  és de 62.598,91 € /any + IVA. 
 
Tercer.- L’anunci de convocatòria de licitació es publicarà al BOP; al DOG i al perfil del 
contractant.  
 
Tercer.- Aprovar les despeses de contractació pel que fa a l’exercici 2016 que es 
pagaran amb càrrec a la partida: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200  Despeses 16141  160  210002 11476.47 CLAVEGUERAM I SANEJAMENT 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.4.- PRORROGA CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA I INSPECCIÓ DE LA 
XARXA MUNICIPAL DE CLAVEGUERAM DE LA CIUTAT I ESCOMESES DELS 

EDIFICIS MUNICIPALS 
 
Núm. de referència : X2013017854     
 
Atès que s’ha detectat un error en l’acord de la Junta de Govern Local del dia 18 de 
febrer de 2016 d’aprovació de la despesa del servei de neteja i inspecció de la xarxa 
de clavegueram, en el sentit que s’aprova la despesa pels mesos de gener a abril i 
l’import era el corresponent a 3 mesos, per la qual cosa cal esmenar-lo.  
 
La Junta de Govern Local del dia 5 de maig de 2016 va aprovar la pròrroga per un 
termini de tres mesos amb efectes del dia 1 de maig de 2016  del contracte de servei 
de neteja i inspecció de la xarxa de clavegueram de la Ciutat d’Olot i de les escomeses 
dels edificis municipals, adjudicat a l’empresa “ Serveis de Neteges Tècniques Olot-
Net,SL”. 
 
Atès que la Junta de Govern de data 14 de juliol convoca licitació per adjudicar el 
servei esmentat. 
 
I vist l’expedient CCS12013000020 i antecedents corresponents, la regidora 
delegada  de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Prorrogar el contracte subscrit amb l’empresa “SERVEIS DE NETEGES 
TÈCNIQUES OLOT-NET, SL” per al servei de neteja i inspecció de la xarxa de 
clavegueram de la Ciutat d’Olot i de les escomeses dels edificis municipals; fins a la 
formalització del nou contracte.  
 
Segon.- La despesa prevista és  la  corresponent als mesos d’agost a octubre i l’import 
d’un altre mes (segons antecedents) és de  vint mil tres-cents seixanta-sis euros amb 
trenta-dos cèntims (20.366,33 €) + IVA: dos mil trenta-sis euros amb seixanta-tres 
cèntims (2.036,63 €), es pagarà amb càrrec a la partida: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16141  160  210002 22402.96 CLAVEGUERAM I SANEJAMENT 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
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8.5. - APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 
PER ADJUDICAR EL SERVEI D'ARRENDAMENT DELS EQUIPS D'IMPRESSIÓ I 

MULTIFUNCIÓ DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS I CONVOCATÒRIA DE 
LICITACIÓ 

 
Núm. de referència : X2016016062     

 
Vist l’expedient CCS12016000020 i antecedents corresponents, la regidora delegada 
de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Iniciar l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert, del servei 
d'arrendament dels equips d'impressió i multifunció dels equipaments municipals. 
 
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regiran 
l’esmentada licitació, el tipus de la qual és de 29.000 €/any + IVA.  
 
Tercer.- L’anunci de la convocatòria de licitació es publicarà al BOP, al DOG i al perfil 
deo contractant.  
 
Quart.- Aprovar la despesa prevista per a l’any 2016 :QUATRE MIL VUIT-CENTS 
TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS (4.833,33 €) + IVA: MIL 
QUINZE EUROS (1.015 €),  es pagarà amb càrrec a  la partida:  
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200  Despeses 16120  920  220020 5848.33 MECANITZACIO I TRAMITACIO 

ELECTRONICA 
000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
8.6. - PRÒRROGA CONTRACTE D'ARRENDAMENT SENSE OPCIÓ DE COMPRA 

D'EQUIPS  MULTIFUNCIÓ PER DIFERENTS DEPENDÈNCIES MUNICIPALS. 
 
Núm. de referència : X2011002051     
 
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 18 de maig de 2011 va adjudicar a 
l’empresa “GIROCOPI,SL” el contracte d’arrendament de 54 equips d’impressió-
multifució per a diferents dependències  municipals per un termini de 60 mesos a 
comptar des del dia 1 de juliol de 2011,és a dir fins a 30 de juny de 2016. 
 
Atès que aquest Ajuntament convoca nova licitació per adjudicar el servei abans 
esmentat, i vist l’expedient CCS12011000007 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Prorrogar el contracte subscrit amb l’empresa “GIROCOPI,SL”   per al el 
servei d’arrendament dels equips d’impressió-multifunció per a les diferents 
dependències municipals, fins a la formalització del nou contracte.  
 
Segon.-  La despesa prevista pels mesos de juliol a octubre de 2016 és : 
-lloguer de maquinària:    5.614,00 € (IVA inclòs) 
-consum: cost per còpia : 8.333,33 € (IVA inclòs) 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16120  920  220020 5614 MECANITZACIO I TRAMITACIO 

ELECTRONICA 
000 000 000 000 000 000 
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200220  Despeses 16120  920  220020 8333.33 MECANITZACIO I TRAMITACIO 
ELECTRONICA 

000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.7. - SERVEI DE MANTENIMENT DELS SERVIDORS, SISTEMES 
D'EMMAGATZEMATGE I SISTEMES DE CÒPIA DEL CENTRE DE PROCÉS DE 

DADES DE L'AJUNTAMENT D'OLOT ANY 2016. 
 
 Núm. de referència : X2016015968     
 
Atès l’informe del responsable d’Informàtica i Noves Tecnologies de data 30 de juny de 
2016 de valoració dels pressupostos  presentats per les empreses : “Ibermar,SL”, 
“Mediadev” i “Onix Assessors” per a la realització del servei de manteniment dels 
servidors de l’Ajuntament d’Olot.  
Atès que l’informe és favorable al pressupost presentat per  “Ibermar,SL” i vist 
l’expedient administratiu núm: CC012016000287 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 IBERMAR SL (B6106860-7)  el servei de 
manteniment dels servidors, sistemes d'emmagatzematge i sistemes de còpia del 
centre de procés de dades (CPD) de l'Ajuntament d'Olot per un termini des de l'1 de 
juliol  de 2016 al 30 de juny de 2017 d’acord amb el seu pressupost núm. AJOLOT 16-
17  i l’informe tècnic annex a l’expedient, segons: 

Identificació Tipus 
Data 
Compra N.Série 

  HPSTORAGE 1/8 ULTRIUM 960 19/05/2006 MXA06150LH 
AJADM01 DL320G5 14/11/2008 CZ183502GN 

  
HPLEFTHAND P4300 4,8TB (2 
NODES)) 18/02/2010 CZC9286WF8 

AJ01LFH  18/02/2010 CZC9286WH6 
AJ02LFH   18/02/2010 CZC9286W64 
AJ01AIO HPSTORAGEWORKS NASX1600 6TB 18/02/2010 GB8002F908 
AJ01MSA HPMSA60 per X1600 (cabina discs) 15/04/2011 GA04601MR 
AJ03LFH HPLEFTHAND P4300 3,6TB (1 NODE) 15/04/2011 CZJ1120B7C 
AJ04LFH HPLEFTHAND P4300 3,6TB (2 NODE) 23/08/2012 CZJ2310L3J 
AJ01ESX DL380G7 15/12/2011 CZ214206JV 
ULISES HPServer rp5430 system   DEH4323JFW 
AJ03ESX DL380G8 27/12/2013 CS23472VC5 
AJ02ESX DL380G8 26/06/2014 CZ24110G9T 
AJ05LFH HPSTOREVIRTUAL 4330 04/07/2013 CZJ32111P1 
AJCPY02 DL380eG8  30/10/2013 CZJ3400483 
CCTV-OLOT DL380eGen8 (CAMERES-BONAL) 06/04/2013 CZJ31002N6 
SEMAFORS ML350G6  CZJ00706YS 
AJDC04 DL320eGen8V2 10/06/2014 CZ1421023Y 
 HPSTORAGE 6250 - ULTRIUM 6 25/04/2014  
SVP4300SSA Soporte Software i Actualitzacons HP StoreVirtual  
 
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: DEU MIL VUIT EUROS AMB TRES 
CÈNTIMS (10.008,03 €) + IVA: DOS MIL CENT UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU 
CÈNTIMS ( 2.101,69 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
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Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16120  920  220020 12109.72 MECANITZACIO I TRAMITACIO 

ELECTRONICA 
000 000 000 000 000 000 

 

Tercer.- IBERMAR SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.8.- DEVOLUCIÓ FIANÇA DIRECCIÓ TÈCNICA INSTAL·LACIONS EL TORÍN 
 

La Junta de Govern acorda deixar sobre la taula aquest punt de l’ordre del dia.  
 

8.9.- TREBALLS DE REDACCIÓ ESTUDI DE TRÀNSIT A LA ZONA DEL CARRER 
POU DEL GLAÇ 

 
Núm. de referència : X2016015988     
 
Atès l’informe del director de l’Àrea d’Infraestructura i Obra Pública de data 5 de juliol 
de 2016 que fa referència a la valoració dels pressupostos presentats per les 
empreses: “Ingenieria de Tràfico, SL”; “Assessoria d’Infraestructures i Mobilitat” i 
“Epim, SCP”  per a la realització d’un estudi  de trànsit a la zona del carrer Pou del 
Glaç; per tal de millorar la mobilitat tant de vehicles com de vianants en aquesta zona.  
Atès que l’informe és favorable al pressupost presentat per l’empresa “Ingenieria de 
Trafico, SL” i vist l’expedient administratiu núm: CC012016000288 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 INGENIERIA DE TRAFICO SL (B0839992-5)  els 
treballs de redacció estudi de trànsit de la zona del carrer Pou del Glaç  d’acord amb el 
seu pressupost referència 2358/2016 que figura com annex a l’expedient.  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: SET MIL EUROS (7.000 €) + IVA: 
MIL QUATRE-CENTS SETANTA EUROS (1.470 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16140  1510 227061 8470 SERVEIS EXTERNS ( SUPORT URBANISTIC )000 000 000 000 000 000 
 

Tercer.- INGENIERIA DE TRAFICO SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la 
factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SUBMINISTRES 
 

8.10 - ADQUISICIÓ D'UN PLOTTER NOU PEL DEPT. D'URBANISME 
 
Núm. de referència : X2016015907     
 
Atès l’informe del responsable d’Informàtica i Noves Tecnologies, Sr. Joan Prat, on 
s’exposa que al Departament d’Urbanisme hi ha un plotter de més de 15 anys que s’ha 
espatllat i tot i que s’ha intentat reparar, el cost de la reparació aconsella no fer-ho i 
canviar-lo per un de nou. 
 
S’han estudiat les opcions del mercat i s’ha decidit adquirir un plotter del model: HP 
T930 36-in Postscript Printer pel qual s’han demanat 3 pressupostos. 
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Tot i que s’han d’assumir els costos amb IBERMAR per l’intent de reparar-lo i aquest 
ha presentat oferta per un plotter nou, s’informa favorablement de l’oferta més 
econòmica que és la presentada per GIROCOPY S.L. 
 
Es declina l’oferta presentada per algunes empreses de contractar el servei de suport 
durant 3 anys ja que la garantia d’entrada és de 2 anys. 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012016000284 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert,  proposa a la Junta 
de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Adquirir de GIROCOPI SL (B1758080-4) un plotter model HP T930 36-in 
Postscript Printer amb dos anys de garantia pel Departament d'Urbanisme i segons 
pressupost núm. 263. 
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: TRES MIL SIS-CENTS DOS 
EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS (3.602,14 €) + IVA: SET-CENTS CINQUANTA-
SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS (756,45 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16120  920  63601 4358.59 EQUIPAMENT INFORMATIC 000 000 000 000 000 000 
 

 
Tercer.- GIROCOPI SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.11.- SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UNA CÀMARA DE VIGILÀNCIA A 
LA CRUÏLLA CR. SANT FERRIOL I CR. DOLORS 

 
Núm. de referència : X2016015947     
 
Atès l’informe del Director de l’Àrea d’Infraestructures i Obra Pública, Sr. Ramon Prat, 
on s’exposa que l’Ajuntament, amb decret d’Alcaldia d’agost de 2013 ratificat per la 
JGL de 29 d’agost de 2013, va aprovar la instal·lació d’un sistema de videovigilància a 
l’espai públic de l’eix comercial i històric del centre de la ciutat. 
 
I que ara es proposa ampliar l’àmbit de cobertura instal·lant una nova càmera a la 
cruïlla entre els carrers Sant Ferriol i Dolors. 
 
Vista la naturalesa de l’obra i donada la seva experiència, capacitació tècnica i 
disponibilitat de recursos, s’ha optat per demanar pressupost a tres empreses: Etra 
Bonal SA, BC Sistemas de Comunicación SL i Masscomm Innova SL i s’informa 
favorablement de l’oferta d’Etra Bonal per ser la més econòmica. 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012016000286 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 a ETRA BONAL SA (A0852295-5) el subministrament i instal·lació 
d’una càmera de vigilància a la cruïlla de carrer Sant Ferriol amb Dolors i segons 
pressupost amb número de referència BI/000441-081 V1. 
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: VUIT MIL CENT DISSET EUROS 



 

Mod_ACTS_DJGE 18 

AMB NORANTA CÈNTIMS (8.117,90 €) + IVA: MIL SET-CENTS QUATRE EUROS 
AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS (1.704,76 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16180  132  63902 9822.66 EQUIPAMENT POLICIA 000 000 000 000 000 000 
 
 

Tercer.- ETRA BONAL SA adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.12.- SUBMINISTRAMENT BARRA ASIMÈTRICA I PASSADÍS TUMBLING AMB 
DESTÍ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS 

 
Núm. de referència : X2016015989     
 
Atès l’informe del Coordinador d’Instal·lacions Esportives Municipals de l’Institut 
Municipal d’Esports i Lleure d’Olot, Sr. Joan Freixes i Figuerola, on s’exposa que degut 
a l’augment d’esportistes del Club Gimnàstica Artística d’Osona i de la necessitat de 
garantir la bona pràctica d’aquest esport es fa necessari comprar una barra asimètrica 
i un passadís tumbling d’aire. 
 
S’ha demanat pressupost a diverses empreses de les quals han presentat pressupost: 
“ESTEBAN SPORTING GOODS & EQUIPMENT SL”, “GYMNOSPORT GYMNOVA 
SL”, i “PLANET GRUP EQUIPAMENTS ESPORTIUS SL” i s’informa favorablement del 
pressupost de “ESTEBAN SPORTING GOODS & EQUIPMENTS SL” degut a que és 
l’oferta més econòmica. 
 
Per tal d’abaratir el cost, en comptes de pagar el transport que és de 815,12 € aquest 
s’assumirà des de l’Institut Municipal d’Esports i Lleure i es recolliran a La Garriga amb 
el camió propi. 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012016000289 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 ESTEBAN SPORTING GOODS & EQUIPMENTS SL 
(B6572022-9) el subministrament d’una barra asimètrica “club” independents SPIETH 
amb rodes i passadís tumbling d’aire PRO 10x2.0x0.02m. amb destí a les 
instal·lacions esportives municipals. 
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: SIS MIL SET-CENTS VUITANTA 
EUROS (6.780 €) + IVA: MIL QUATRE-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB 
VUITANTA CÈNTIMS (1.423,80 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16330  3421 63202 8203.80 INVERSIONS ESPORTIVES 000 000 000 000 000 000 
 

Tercer.- ESTEBAN SPORTING GOODS & EQUIPMENTS SL adjuntarà una còpia 
d’aquest acord a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.1. - APROVACIÓ CERTIFICACIONS D'OBRA 
 
Núm. de referència : X2016015945     
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En relació a l’expedient CPG22016000072 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 certificació n.1 de CONSTRUO CONSTRUCCIONS GENERALS, SL 
corresponent a les obres de REFORÇ ESTRUCTURA PLANTA BAIXA EDIFICI CAN 
MONSÀ  (TEXT REFÒS) Carrer de Joan Pere Fontanella, 3 Olot  amb càrrec a la 
partida 16.140.1521.60903 “R10 PROGRAMA ACTUACIÓ BARRI VALL” per un import 
de 44.212,06 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200400 1601554 Despeses 16140  1521 60903 44212.06 R10 PROGRAMA ACTUACIO BARRI VELL140 053 999 060 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.1. - APROVAR RELACIÓ D'OBLIGACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2016015996     
 
En relació a l’expedient CPG22016000076 de i 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 16/18 per un import de 
300.816,39 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 300816.39 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.1. - APROVAR DEVOLUCIÓ DE FIANCES 
 
Núm. de referència : X2016015966     
 
En relació a l’expedient CPG22016000075 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: 
 
Vistos els informes tècnics aprovar la següent relació de fiances i avals per tal de 
poder procedir a la seva devolució de la partida no pressupostària que correspongui. 
 
TERCER IMPORT 
**** 300,00 
Pa Artesa Olot SL 467,00 
Xarxa Oberta de Comunicació i Teconologia 
de Catalunya, SA 

300,00 

Telefónica de España, SA 600,00 
Verges-Babures SL 300,00 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

12.1. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT AMIPA ESCOLA JOAN XXIII 
 
Núm. de referència : X2016015953     
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En relació a l’expedient CPG12016000175 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Es proposa concedir l’ajut econòmic a l’ AMIPA ESCOLA JOAN XXIII amb  NIF: 
G17347113 per un import de 480,00 euros, amb càrrec a la partida 16.330.341.480002 
“CONVENIS ESPORTIUS“. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures i rebuts i del formulari de justificació 
el qual el trobareu a l’Ajuntament o bé a la seva web municipal i a la firma del conveni. 
Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà sense 
efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16330  341  480002 480 CONVENIS ESPORTIUS 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

12.2. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB TENIS OLOT 
 
Núm. de referència : X2016015956     
 
En relació a l’expedient CPG12016000176 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Es proposa concedir l’ajut econòmic al CLUB TENIS OLOT amb  NIF: G17094319 
per un import de 200,00 euros, amb càrrec a la partida 16.330.341.480002 
“CONVENIS ESPORTIUS“. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures i rebuts i del formulari de justificació 
el qual el trobareu a l’Ajuntament o bé a la seva web municipal i a la firma del conveni. 
Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà sense 
efectes si no ha estat degudament justificada. 
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4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16330  341  480002 200 CONVENIS ESPORTIUS 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.1. - AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ 
 
Núm. de referència : X2016015959     
 
En relació a l’expedient CPG22016000073 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Procedir a la bestreta de 1.200 euros a l’ Associació d’Artterapia Olot (ALTRART) amb 
NIF G55121941 en concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import 
total de 3.000 euros, destinada a l’activitat VI Jornades d’ARtterapia en Salut aprovada 
per la Junta de Govern Local de data 09/06/2016. 
 
Una vegada finalitzada l’activitat s’hauran de presentar els justificants en un termini 
màxim de dos mesos per tal de poder procedir a la liquidació definitiva de la 
subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1602547001 Despeses 16400  924  480008 1200 CONVENIS SUPORT I ORGANITZACIO 

D'ACTES 
000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.2. - AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ 
 
Núm. de referència : X2016015963     
 
En relació a l’expedient CPG22016000074 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Procedir a la bestreta de 6.000 euros a l’ Associació Olot Fotografia en concepte 
d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 15.000 euros, destinada 
a l’activitat XII Biennal Olot-Fotografia  aprovada per la Junta de Govern Local de data 
04/02/2016. 
 
Una vegada finalitzada l’activitat s’hauran de presentar els justificants en un termini 
màxim de dos mesos per tal de poder procedir a la liquidació definitiva de la 
subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200400 1600142001001Despeses 16400  334  480019 6000 CONVENI OLOT FOTOGRAFIA 400 099 999 065 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
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14.1. - ADHESIÓ AL PLA EXTRAORDINARI D’ASSISTÈNCIA FINANCERA LOCAL 
2016 DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 

 
Núm. de referència : X2016015976     
 
En relació a l’expedient CPG42016000001 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: 
 
Primer.- Adherir-se al Conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de 
Girona amb què s’estableix el Pla extraordinari d’assistència financera local 2016. 
 
Segon.- D’acord amb el que es preveu en l’esmentat Conveni, sol·licitar a la Diputació de 
Girona un pagament per import de 66.238,43 euros, per compte del crèdits que la nostra 
entitat té enfront la Generalitat de Catalunya que es relacionen tot seguit: 
 
 
Nº 
Doc.Pres 

Nº Doc.FI C.Ges
tor 

Pos.Press Import net Concepte 

651077473 5000357888 GO03 D/464000100/7130/0042 39.743,06€ PUOSC 
Mantenment 
60% bestreta 
2015 

651068547 5000310492 GO03 D/464000100/7/130/0000 26.495,37€ PUOSC 
2014-2015 
Manteniment 
pagament 
40% 

 
Tercer.- Que, en garantia de la devolució de l’avançament sol·licitat, l’Ajuntament d’Olot 
transmet els drets de cobrament dels esmentats crèdits a favor de la Diputació de Girona, de 
forma que, per quedar alliberada del deute, la Generalitat de Catalunya els haurà de fer 
efectius directament a aquesta Diputació. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

15.1. - PROJECTE D'URBANITZACIÓ D'UNA ÀREA D'APARCAMENT A 
L'ENCREUAMENT C. REI MARTÍ L'HUMÀ - AV. JAUME II.- Proposant aprovar. 

 
Núm. de referència : X2016015914     
 
Vist que l’Ajuntament es planteja la necessitat de planificar i executar actuacions 
periòdiques destinades a la conservació i millora dels vials públics. 
 
Vist el projecte d’urbanització d’una àrea d’aparcament a l’encreuament carrer Rei 
Martí l’Humà –Avinguda Jaume II redactat pel director de l’àrea d’Infraestructura i Obra 
Pública, senyor Ramon Prat Molas, en data juliol de 2016. 
 
El projecte té per objecte definir les obres d’urbanització de l’aparcament públic a 
l’espai de vialiat del carrer martí l’Humà. 
 
Vist l’art. 37 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
En relació a l’expedient UPOM2016000026, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Serveis urbans, Espai públic i infraestructures i 



 

Mod_ACTS_DJGE 23 

obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR  el projecte d’urbanització d’una àrea d’aparcament a 
l’encreuament carrer Rei Martí l’Humà –Avinguda Jaume II redactat pel director de 
l’àrea d’Infraestructura i Obra Pública, senyor Ramon Prat Molas, en data juliol de 
2016. 
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

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

RELATIUS A L'ÀREA DE SERVEIS URBANS, ESPAI PÚBLIC I 
INFRAESTRUCTURA I OBRA PÚBLICA. 

 
Núm. de referència : X2016016022     
 

En relació a l’expedient URG72016000005, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Serveis urbans, Espai públic i infraestructures i 
obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Donar compte de les comunicacions d’obres presentades entre els dies 1 i 31 maig 
relatius a l’Àrea de serveis urbans, espai públic i infraestructura i obra pública. 
 

Data 
sol·licitud Tipus d'obra Adreça Informe 

02/05/2016 CANVIAR GRES C. ANTONI LLOPIS 10 Entr.12 Favorable 

02/05/2016 IMPERMEABILITZACIÓ TERRASSA AVDA. VENEÇUELA 1-3 Favorable 

02/05/2016 
INSTAL·LACIÓ DE BARBACOA 
PREFABRICADA C. DEL VOLCÀ MONTCAL 26 Favorable 

02/05/2016 REFORMA INTERIOR DEL PIS 
AVDA. SANT JOAN DE LES ABADESSES 
31, 1a Favorable 

02/05/2016 REFORMA DE CUINA I BANY C. ESCÓN 7 Favorable 

02/05/2016 CANVIAR RAJOLA TERRA CUINA C. MARIÀ JOLIS I PELLICER 34, 1r 3a Favorable 

03/05/2016 FER PARET INTERIOR NAU AVDA. SANTA COLOMA 12 Favorable 

04/05/2016 REFORMES BANY 
AVDA. SANT JOAN LES ABADESSES 25, 3r 
2a Favorable 

02/05/2016 REFORMES BANY 
AVDA. DOCTOR JOAQUIM DANÉS  10, 2n, 
2a Favorable 

04/05/2016 REFORMES BANY 
AVDA. DOCTOR JOAQUIM DANÉS  10, 2n, 
2a Nul 

04/05/2016 MODIFICAICÓ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PG. BARCELONA 3 Favorable 

04/05/2016 
REFORMES BANY I SUBSTITUCIÓ 
FINESTRA C. AVET 25 Favorable 

04/05/2016 REFORMA DE CUINA C. HONDURES 12, 3r 1a Favorable 

04/05/2016 REFORMES BANY I CARATGE C. DEL XABOC 25 Favorable 

06/05/2016 NETEJA I ADEQUACIÓ DEL LOCAL PG. BISBE GUILLAMENT 4 Favorable 

06/05/2016 CANVIAR PAVIMENT EXTERIOR ENTRADA C. ENRIC QUINTANA 53 Favorable 

06/05/2016 REFORMA BANY AVDA. URUGUAI, 7 3r  Favorable 

06/05/2016 REFORMA BANY I CUINA C. VOLCÀ STA MARGARIDA 30, 1r Favorable 

09/05/2016 
REFORMA BANY (CANVI BANYERA PER 
DUTXA) SANT ANTONI Ma CLARET 3, 4rt, 2n Favorable 

09/05/2016 PINTAR FAÇANA CTRA. DE LA CANYA, 181 Favorable 
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10/05/2016 PINTAR FAÇANA I ARREGLAR CANAL C. NOU DE SANT ANTONI 5 Favorable 

12/05/2016 CANVI BANYERA PER PLAT DE DUTXA C. TOLEDO 18 Favorable 

11/05/2016 ACABATS D'OBRES PLAÇA HOSPITAL 4 Favorable 

12/05/2016 
PAVIMENTAR PATI I COL·LOCACIÓ GRES 
A INTERIOR C. BISBAL 10 Favorable 

12/05/2016 CANVI BANYERA PER PLAT DE DUTXA C. NOTARI CLOSELLS 1, 3r 1a Favorable 

13/05/2016 REFORMA CUINA I BANY C. GRUP VERGE DE TURA, 11 Favorable 

13/05/2016 RENOVACIÓ PAVIMENT TERRASSA C. VOLCÀ CROSCAT 10 Favorable 

13/05/2016 APUNTALAMENT ENCAVALDES FUSTA PL. SANTA MAGDALENA, 1 Favorable 

18/05/2016 COL·LOCACIÓ SALVAESCALES RONDA MONTOLIVET 25 Pis 1 Favorable 

18/05/2016 REFORMA CUINA I BANY C. DE LA VERGE DE NÚRIA 7 Pis.3 Pta.1 Favorable 

18/05/2016 CANVI BANYERA PER PLAT DE DUTXA C. DE LA COSTA BRAVA N.0015 Pis.4 Pta.2 Favorable 

23/05/2016 CANVI BANYERA PER PLAT DE DUTXA C. DE LA BARRETINA 2 Favorable 

23/05/2016 CANVI BANYERA PER PLAT DE DUTXA C. PEÑON DE GIBRALTAR 23 Favorable 

23/05/2016 CANVI RAJOLES BALCÓ C. DE VICENÇ SOLER I JORBA 29 Favorable 

25/05/2016 ENRAJOLAR TERRA CUINA I BANY C. DEL PINTOR JOSEP PUJOL 17 Favorable 

25/05/2016 CANVIAR PAVIMENT DEL BANY AVDA. DE LES BALEARS 6 Pis.1 Pta.3 Favorable 

26/05/2016 
CANVIAR TERRA CUINA I ENRAJOLAR 
BANY PLAÇA DE CLARÀ 7 Pis.3 Pta.2 Favorable 

26/05/2016 REFORMA BANY C. VOLCÀ RODÓ 5 Favorable 

30/05/2016 ADEQUACIÓ JARDÍ C. ROSA DELS VENTS 8 Favorable 

31/05/2016 
SUBSTITUCIÓ PAVIMENT ESPAI 
EXTERIOR C. GERANIS 2 Favorable 

31/05/2016 TREBALLS INSTAL·LACIÓ AIGUA C. PASSATGE PETÚNIES, 2 Favorable 

 

S’aprova per unanimitat. 
 

17.1. - ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A ROCÒDROM (AMB BAR D¿ÚS 
RESTRINGIT ALS USUARIS) AL CARRER MOSSÈN GELABERT, 9 B. D 

 
Núm. de referència : X2016009009 

 
Donat que el terreny on es pretén edificar la llicència sol·licitada, No requereix la 
condició legal de solar, i que SI compleix les determinacions del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal, quant a volum, alçàries, ocupació del sol i usos. Previ pagament 
dels drets liquidats i segons els arts.187 i següents del Decret legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme i 71 i següents  del Decret 
179/1995 pel qual s’aprova el  Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, 
s’acorda: 
 
CONCEDIR, la llicència sol·licitada, segons expedient OMA32016000063 en data 
registre entrada  22/04/2016 
a: **** 
per a: ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A ROCÒDROM (AMB BAR D'ÚS RESTRINGIT 
ALS USUARIS)    
Situada a: C MOSSEN GELABERT N.0009 B.D  
U.T.M : 8307130 - 837131 
 
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:      
 
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. 
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Liquidació de Drets i Garanties: 
 

Drets 
 
Per: Un pressupost de: 34299.75 euros  
  
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

34299.75 987.55 0.00 987.55 62.85 1050.40 
 

Garanties: 
     

Total Liquidació Euros 
Per Drets 1050.40 
Per Garanties (4) 0.00 

 
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència: 12 mesos, a partir de la data de concessió, havent-
se de començar les obres dins el termini màxim de 4 mesos. 
 
1. Les obres i l’establiment de l’ús s’autoritzen amb caràcter provisional en aplicació 

de la Disposició Transitòria Segona del POUM, atès que l’edifici a adequar està 
inclòs en àmbit pendent de desenvolupament urbanístic mitjançant un Pla de millora 
urbana. 

2. 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). 

3. Si es fa una futura ampliació de l’activitat que superi els 390 m2 previstos al 
projecte, tindrà la consideració de significativa pel que caldrà tramitar un expedient 
de l’activitat segons l’establert a la Llei 3/2010 i justificar novament el compliment de 
la normativa de seguretat en cas d’incendi amb la superfície total resultant. 

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

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

 
S’aprova per unanimitat. 
 

17.2. - REFORMA D'EDIFICI RESIDENCIAL AL CARRER PINTOR GALWEY, 1. 
 
Núm. de referència : X2016006074 

 
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: OMA32016000044 en 
data registre entrada  17/03/2016 
a: RESIDENCIA LA TARDOR SL     
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per a: REFORMA D'EDIFICI RESIDENCIAL    
situada a: C PINTOR GALWEY N.0001  
U.T.M : 7502413 
 
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: CRL2016-800067     
 
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: 5931.76 euros  
  
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

5931.76 183.88 0.00 183.88 62.85 246.73 
 

Garanties: 
 

Total Liquidació Euros 
Per Drets 246.73 
Per Garanties (4) 0.00 

 
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. Aquesta llicència s’atorga sense perjudici dels requisits o condicions que en puguin 

resultar de la tramitació del corresponent expedient relatiu a l’activitat de residència. 
2. En relació les mesures de protecció contra incendis de l’activitat, caldrà tenir en 

compte les condicions de l’informe de la Direcció General de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvaments, de data 17/06/2016: Caldrà ampliar el nombre de BIE o 
reubicar la BIE projectada per tal que els sistemes de BIEs doni protecció a la zona 
ampliada de la planta tercera amb un recorregut real de 25 metres (20 m de 
mànega +  5 m de broll d’aigua), i situar-se a 5 m de les sortides de planta, d’acord 
al punt 7 de l’apèndix 1 del RD 1942/1993. 

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

 
S’aprova per unanimitat. 
 
17.3. - ENDERROC D'EDIFICI BIFAMILIAR AÏLLAT A LA CARRETERA DE SANTA 

PAU, 59. 
 
Núm. de referència : X2016010397 

 
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 núm: OMA32016000073 en 
data registre entrada  10/05/2016 
a: **** 
per a: ENDERROC D'EDIFICI BIFAMILIAR AÏLLAT    
situada a:  CTRA SANTA PAU N.0059  
U.T.M : 8195504 
 
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: CRL2016-800066 
FMA2016-600097    
 
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: 7992.09 euros  
 
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

7992.09 247.75 0.00 247.75 62.85 310.6 
 

Garanties: 
    
   mov runes + rep pav + gest res: 1357.92 euros 

 
Total Liquidació Euros 
Per Drets 310.6 
Per Garanties (4) 1657.92 

 
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 assumint 

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

2. En el termini de vigència d’aquesta llicència d’obres d’enderroc caldrà tancar la 
parcel·la d’acord amb les condicions de la vigent Ordenança municipal de 
conservació, neteja i tancament de solars. 

3. Els responsables de l’obra es faran càrrec de comunicar amb antelació l’inici de 
l’obra a la Policia Municipal i s’observaran les indicacions que pugui disposar en 
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relació a les condicions de seguretat i senyalització de l’ocupació de la via pública 
prevista, que correrà a càrrec del promotor i contractista de l’obra.  Es compliran 
les normes de l’Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública aprovada el 
27/04/95. 

4. L'enderroc  s'executarà  d'acord  amb les  condicions  determinades a la vigent 
Ordenança Municipal d'Obres a la Via Pública. 

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

6. S’imposa  una  fiança de 1.358,00 € per garantir  la  neteja  i/o reposició de 
paviments  de la via pública que puguin afectar-se  per l’execució de l’obra, 
especialment pels treballs de  moviment i transport de terres o runes previstos.  
Aquesta fiança també ha d’assegurar la correcta gestió de residus generats per 
l’obra. La fiança s’haurà de dipositar en el termini màxim de 15 dies naturals a 
comptar des de la data de notificació de la concessió de la llicència d’obres. 
L’efectivitat d’aquesta llicència queda supeditada a l’ingrés de la fiança en el 
termini esmentat. 

7. 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. 
 

17.4. - CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT CARRER PUIG, 59. 
 
Núm. de referència : X2016009553 

 
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: OMA32016000070 en 
data registre entrada  29/04/2016 
a : ****    
per a: CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT    
situada a: C PUIG N.0059  
U.T.M : 6202901 
 
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: CRL2016800069 
FMA2016600100    
 
Liquidació/ns de drets i/o fiances: imports, lloc, terminis, forma de pagament i recursos 
que es poden interposar contra l’ acte de liquidació, són els que es determinen a la 
liquidació adjunta. 
 
Liquidació de Drets i Garanties: 
 

Drets 
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Per: Un pressupost de: 221938.72 euros  
1 Connexions desguassos habitatges 
1 Guals 
 
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

221938.72 7001.00 0.00 7001.00 515.00 7516 
 

Garanties: 
    

  Garantia de gestió de residus: 520 euros 
 

Total Liquidació Euros 
Per Drets 7516 
Per Garanties (4) 820.00 

 
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 qualitatde 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, 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: 

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. 
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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 50 cm i el cantell dels ràfecs 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 0,60 m 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 520,00 € 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. 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 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 
estarà supeditada a l'esmentada declaració d'alta. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
17.5. - ADDICIÓ DE PLANTA PIS PER UN HABITATGE AL CARRER CIRERER, 19. 
 
Núm. de referència : X2016002969 

 
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 



 

Mod_ACTS_DJGE 31 

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: OMA32016000023 en 
data registre entrada  11/02/2016 
a: **** 
per a: ADDICIÓ DE PLANTA PIS PER A HABITATGE    
situada a: C CIRERER N.0019  
U.T.M : 6683402 
 
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: CRL2016800071 
FMA2016600105    
 
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: 100115.02 euros  
1 Connexions desguassos habitatges 
 no Veles, marquesines o tendals 
 
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

100115.02 3224.47 0.00 3224.47 304.90 3529.37 
 

Garanties: 
    

  Garantia de gestió de residus: 3386.65 euros 
 

Total Liquidació Euros 
Per Drets 3529.37 
Per Garanties (4) 3386.65 

 
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència: 18 mesos, a partir de la data de concessió, havent-
se de començar les obres dins el termini màxim de 3 mesos  
 
1. Abans de l’inici de les obres s’aportarà la signatura del contractista assumint la 

responsabilitat de  l’execució de les obres i el document acreditatiu de la seva 
condició com a contractista ( DQE, alta IAE, model 36 d’alta tributària , etc) 
actualitzat o vigent. 

2. Abans de l’inici de les obres s’haurà de portar la documentació visada del projecte 
executiu en aquelles parts de la documentació gràfica que ha estat objecte de 
modificacions segons els requisits efectuats. 

3. Aquesta  llicència  no  autoritza  l'ocupació  de  la  via  pública  amb materials o 
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altres elements propis de l'obra. 
4. 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. 
5. 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. 

6. S’imposa una fiança de 3.386,65 € 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. 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. 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. 

9. 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. 
 

17.6. - ENDERROC D'UN EDIFICI PLURIFAMILIAR D'HABITATGES AL CARRER 
PROA, 22. 

 
Núm. de referència : X2016008649 

 
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 OMA32016000060 en data 
registre entrada  19/04/2016 
a: **** 
per a: ENDERROC D'UN EDIFICI  PLURIFAMILIAR D'HABITATGES    
situada a: C PROA N.0022  
U.T.M : 8103607 
 
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: CRL2016800070 
FMA2016600101    
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Liquidació/ns de drets i/o fiances: imports, lloc, terminis, forma de pagament i recursos 
que es poden interposar contra l’ acte de liquidació, són els que es determinen a la 
liquidació adjunta. 
 
Liquidació de Drets i Garanties: 
 

Drets 
 
Per: Un pressupost de: 9977.72 euros  
NO Connexions desguassos habitatges 
  
1 Guals 
  
1 Tanca provisional 
NO Veles, marquesines o tendals 
 Instal·lació de grua 
 
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

9977.72 309.31 0.00 309.31 62.85 372.16 
 

Garanties: 
    

  Garantia de gestió de residus: 1577.62 euros 
 

Total Liquidació Euros 
Per Drets 372.16 
Per Garanties (4) 1877.62 

 
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència: 2 mesos, a partir de la data de concessió, havent-
se de començar les obres dins el termini màxim de 3 mesos.  
- Abans de l’inici de les obres s’aportarà la signatura del contractista assumint la 

responsabilitat de  l’execució de les obres i el document acreditatiu de la seva 
condició com a contractista ( DQE, alta IAE, model 36 d’alta tributària , etc) 
actualitzat o vigent. 

- En els treballs d’enderroc s’extremaran les mesures de seguretat per evitar la 
caiguda de cap element, material o runes sobre la via pública i finques veïnes, així 
com evitar els danys i perjudicis sobre els edificis col·lindants. 

- Els treballs d’enderroc han de contemplar en els acabats finals els treballs sobre la 
mitgera resultant de l’edifici veï per evitar danys en temes de seguretat, 
impermeabilització i aïllaments convenients. 

- El Tancament del Tram del Carrer proa implica la limitació al pàrquing privat d’un 
veí. Per tant, caldrà facilitar-li l’accés i sortida o bé donar-li l’opció a aparcar en un 
altre lloc. 

- La ocupació s’haurà de senyalitzar amb llums vermells encesos durant la nit. 
- S’autoritza a que els camions accedeixin marxa enrere des de la plaça  del Palau, 

però quan hagin de sortir sempre s’haurà de col·locar un operari de l’obra aturant el 
trànsit per evitar cap accident amb un cotxe que entri ( informe de la Policia 
Municipal de 25/04/2016) 

- Els interessats i responsables de l’enderroc hauran de col·locar un disc de perill per 
obres i un altre de perill  per calçada estreta. 

- La senyalització de prohibició d’aparcament al passeig de la Muralla ha d’anar a 
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càrrec del constructor. Els discs s’hauran de col·locar amb 24 hores d’antelació i  
s’haurà de trucar a la Policia Municipal ( 972 279 133) per comunicar que s’han 
posat. Atés que hi ha una part de zona blava afectada, caldrà fer el pagament de la 
taxa corresponent. I  a tal efecte, es posarà en coneixement del departament de via 
pública qui resoldrà l’expedient i el tema. 

- La Tanca del solar resultant de l’enderroc, s’alinearà seguint els límits que fixen les 
alineacions del POUM vigent i seguirà el mateix model i alçada que la del solar 
col·lindant. 

- L’efectivitat d’aquesta llicència  resta supeditada a la protocol·lització i cessió de 
l’espai destinat a vialitat, segons alineacions que figuren el POUM ( plànol 2.25 i 
3.25 de qualificació i alineacions i rasants) i que afecten a la finca actual del carrer 
Proa 22 ( finca a enderrocar) i proa 18-20 ( contrafort ha enderrocar). 

- La resituació dels serveis afectats d’instal·lacions elèctriques i reposició de 
paviments a l’espai públic resultant, es farà d’acord amb el departament 
d’infraestructures de l’Ajuntament d’Olot i les indicacions tècniques que es 
disposaran. 

1. Els responsables de l’obra es faran càrrec de senyalitzar amb punts de llum 
de color vermell la tanca de protecció a col·locar al carrer. La tanca 
s’ajustarà a les condicions que determina l’Ordenança Municipal d’Obres a 
la Via Pública aprovada el 27/04/1995. 

2. 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. 

3. Mentre s’executin obres que afectin les façanes de carrer o la coberta de 
l’edifici caldrà disposar d’una tanca de protecció a la via pública que permeti 
un pas de vianants de 0,90 m d’amplada mínima. 

4. Al finalitzar les obres que afectin la façana de carrer de l’edifici, o part 
davantera de la coberta, caldrà retirar l’ocupació de la via pública.  Amb 
antelació, es comunicarà la data a l’Ajuntament d’Olot, que procedirà a 
establir la taxa per ocupació que correspongui segons superfície i dies de 
l’ocupació d’acord amb el previst  a les Ordenances fiscals. 

5. 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. 

6. 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. 

7. S’imposa  una  fiança de 1.577,62 € per garantir  la  neteja  i/o reposició de 
paviments  de la via pública que puguin afectar-se  per l’execució de l’obra, 
especialment pels treballs de  moviment i transport de terres o runes 
previstos.  Aquesta fiança també ha d’assegurar la correcta gestió de 
residus generats per l’obra. La fiança s’haurà de dipositar en el termini 
màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de notificació de la 
concessió de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta llicència queda 
supeditada a l’ingrés de la fiança en el termini esmentat. 

 
S’aprova per unanimitat. 
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17.7. - REFORMA DE SUPERMERCAT AL CARRER PERE LLOSAS, 11. 
 
OMA32016000075 

  
Núm. de referència : X2016011291 

 
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 OMA32016000075 en data 
registre entrada  19/05/2016 
a: **** 
per a: REFORMA DE SUPERMERCAT    
situada a: C PERE LLOSAS N.0011  
U.T.M : 7302801 
 
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:      
 
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: 17420 euros  
  
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

17420 540.02 0.00 540.02 62.85 602.87 
 

Garanties: 
 

Total Liquidació Euros 
Per Drets 602.87 
Per Garanties (4) 150.00 

 
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència: 9 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. 
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3. Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de la 
via pública. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

18.1. - APROVAR EL PLA D'AUTOPROTECCIÓ DEL CASTELL DE FOCS DE 
FESTES DEL TURA 

 
Núm. de referència : X2016015655     
 
En relació a l’expedient PC012016000024 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Serveis urbans, Espai públic i infraestructures i 
obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
Aprovar el Pla d'Autoprotecció del castell de focs de Festes del Tura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
19.1. - PROPOSANT APROVAT L'ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 

ENTRE L'AJUNTAMENT D'OLOT I EL DIPSALUT PER AL 2016 
 
Núm. de referència : X2016001184     
 
L’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut) i 
l’Ajuntament d’Olot, van signar el Conveni de col·laboració per executar programes de 
salut pública del Catàleg de Serveis de Dipsalut i que tenia per objecte determinar el 
marc d’actuació d’ambdues institucions respecte la gestió, execució i control. 
 
En data 21 de gener de 2015 la Junta de Govern Local va acordar sol·licitar els 
programes de salut pública del Catàleg de Serveis de Dipsalut, que han de formar part, 
entre d’altres, de l’addenda del conveni per a l’any 2016, corresponents al Pt01, Pt02, 
Pt04, Pt05, Pt06 i Pt09.  
 
En data 2 de maig la Comissió tècnica de seguiment del conveni va establir el Pla 
anual d’actuacions pel 2016.  
 
En data 20 de juny s’ha rebut el certificat de l’acord del Consell Rector del Dipsalut, 
segons el qual aprova l’addenda al conveni Pla Anual d’Actuacions de l’Ajuntament 
d’Olot (LE 2016/1580), per un import de 50.220,00€. 
 
De conformitat amb el capítol II del Títol IX de la Llei 26/2010, de 3 d'agost de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i l’article 303 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals segons el qual “Pel conveni s'estableix una relació de 
cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres administracions 
públiques, per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències 
legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú. (...)”. 
 
En relació a l’expedient SICO2016000001, 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: 
 
Primer.- Aprovar l’addenda al Conveni de col·laboració entre el Dipsalut i l’Ajuntament 
d’Olot per executar programes de Salut Pública del Catàleg de Serveis de Dipsalut que 
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incorpora el Pla d’actuació anual de l’any 2016 i que estipula l’aportació de Dipsalut, 
per executar els Programes de Protecció de la Salut, en 50.220,00€. 
 
Segon.- Facultar el regidor delegat de Medi Ambient per tal que signi tota la 
documentació necessària.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
20.1. - ACORD PER DONAR COMPTE DE LES COMUNICACIONS D'OBERTURA I 
DELS DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 17 I 30 DE JUNY DE 2016 RELATIUS 

A L'ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
Núm. de referència : X2016015309     
 
En relació a l’expedient AG012016000028, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció del següent acord: 
 
Únic.- Donar compte de les comunicacions d’obertura i dels decrets dictats entre els 
dies 17 i 30 de juny de 2016 relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen a 
continuació:  

Tràmit Nom / comercial Concepte Adreça Decret 

Trasllat activitat Naturhouse Dietètica Pl. Mig 11 17/06/2016 
Declaració 
responsable 

Obertura Stellazeta Botiga de 
regals 

C/Dolors 1 B 1 22/06/2016 
Declaració 
responsable 

Obertura MK Barcelona Botiga de roba C/Sant Esteve 6 23/06/2016 
Declaració 
responsable 

Obertura Opticalia Òptica i 
optometria 

Pl. Clarà 12 baixos 29/06/2016 
Declaració 
responsable 

Obertura Cristina Garrido Carnisseria Plaça Mercat (Rengle 4) 30/06/2016 
Declaració 
responsable 

Obertura Garatge Raimon Venda de 
vehicles 

Ctra. Sant Joan de les 
Abadesses 68 

30/06/2016 
Declaració 
responsable 

Obertura Klins Venda de roba C/Dolors 3 baixos  28/06/2016 

Canvi de nom Rosvet Centre 
veterinari 

C/St. Pere Màrtir 28/06/2016 

Canvi no 
substancial 

Capelli Perfumeria, 
estètica i 
fisioteràpia 

C/Pare Roca 8 B 2 28/06/2016 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
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president aixeca la sessió a dos quarts 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 
 


