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ACTA NÚM. 28 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

21 DE JULIOL DE 2016 
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 21 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, Josep Guix Feixas, 
Estanis Vayreda i Puigvert, Jordi Alcalde i Gurt, Núria Fité i Grabalosa, Josep 
Gelis i Guix, Maria del Mar Roca i Reixach.    
 
També hi assisteix com a regidora delegada expressament convidada per tal de 
presentar els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part 
resolutiva ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la 
votació, i segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, la Sra. 
Mercè Traveria Costa. 
 
També hi assisteixen, com a regidors de l’oposició, la Sra. Mireia Tresserras Fluvià, i 
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  14 de juliol:  
 
- el mateix dia 14 de juliol, es va desplaçar a l’Ajuntament de les Preses, on va tenir 
una reunió encapçalada pel Sr. XAVIER FLORES, Director General de Carreteres de 
la Generalitat de Catalunya, i els alcaldes de la Vall d’en Bas i de les Preses, per parlar 
de les rotondes que poden contribuir a fer més fluid el trànsit que prové del Túnel de 
Bracons.  
 
- el dia 15 de juliol, va presenciar el Ball del Drac en el marc de la Festa del Carme i va 
assistir al cant de la Salve a l’església del Carme.  
 
- el dia 16 de juliol, va assistir a la Missa solemne de la festa de la Mare de Déu del 
Carme.  
- el dia 18 de juliol, es va desplaçar a Barcelona, per assistir a la reunió del Consell de 
Direcció del Servei Català de la Salut, que va tenir lloc a la seva seu.  
 
- el dia 20 de juliol, va tornar a Barcelona per assistir a una trobada de les entitats 
municipalistes amb el Conseller de Salut que va tenir lloc al mateix departament de 



 2 

Salut i per entrevistar-se amb la Sra. PATI ROURA de la Fundació Johan Cruyff.   
 
- I finalment comenta que avui dijous, anirà a saludar la Consellera d’Agricultura en el 
marc de la visita que fa a l’empresa Noel.  
 

3. - BUTLLETINS 
 
Tot seguit la Secretària dóna compte a la Junta de Govern dels edictes i anuncis de 
l'Ajuntament d'Olot publicats als Butlletins Oficials BOE, BOP i DOGC, des de la 
darrera sessió. I se n'acorda l'assabentat.                                                                                                                                                                                                                                                             
 

4.1. - APROVAR CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AGÈNCIA DE 
L'HABITATGE DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT D'OLOT, RELATIU A 
L'ENCÀRREC DE GESTIÓ PER A L'ADJUDICACIÓ, ADMINISTRACIÓ I 

COMERCIALITZACIÓ D'HABITATGES I PLACES D'APARCAMENT PROPIETAT 
DE L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA 

 
Núm. de referència : X2016016524     
 
Vist que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot van acordar 
d’adquirir conjuntament l’immoble situat al c/ Abat Racimir, 46 escales A i B del 
municipi d’Olot (actualment c/ Josep Maria Capdevila Balançó, núm. 3 i c/ Abat 
Racimir, 50), integrat per 28 habitatges:15 a l’escala A i 13 a l’escala B, i 28 places 
d’aparcament. 
 
Vist que l’adquisició es va materialitzar amb l’exercici del dret de tanteig i retracte 
previst en el Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents 
per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària i, 
com a resultat del tanteig, l’Agència va esdevenir propietària dels 15 habitatges de 
l’escala A i de les places d’aparcament.  
 
D’acord amb el principi de coordinació i col·laboració amb les administracions locals a 
fi de garantir el dret a l’habitatge i assegurar la preservació efectiva dels interessos 
generals en matèria d’habitatge que estableix la normativa vigent 
 
Vista la voluntat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de cedir la gestió dels 15 
habitatges de l’escala A i de les places d’aparcament a l’Ajuntament d’Olot als efectes 
de no generar distorsions en l’administració de la propietat compartida. 
 
En relació a l’expedient HA012016000009, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar Conveni de Col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
i l’Ajuntament d’Olot, relatiu a l’encàrrec de gestió per a l’adjudicació, administració i 
comercialització del 15 habitatges i places d’aparcament propietat de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya ubicats al c/ Josep Maria Capdevila Balançó, núm. 3, d’Olot. 
 
Segon.- Que es procedeixi a la ratificació del present acord per Ple Municipal 
 
Tercer.- Facultar l’Alcalde per signar tota la documentació necessària.  
 
S’aprova per unanimitat 
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5.1. - APROVAR NORMES PARTICULARS DEL PROCÉS D'ADJUDICACIÓ DE  28 
HABITATGES EN RÈGIM DE LLOGUER AL MUNICIPI D'OLOT: CARRER JOSEP M 

CAPDEVILA 3 (ESCALA A) i CARRER ABAT RACIMIR 50 (ESCALA B) 
 
Núm. de referència : X2016016535     
 
Vist que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot van acordar 
d’adquirir conjuntament l’immoble situat al c/ Abat Racimir, 46 escales A i B del 
municipi d’Olot (actualment c/ Josep Maria Capdevila Balançó, núm. 3 i c/ Abat 
Racimir, 50), integrat per 28 habitatges:15 a l’escala A i 13 a l’escala B, i 28 places 
d’aparcament. 
 
Vist que l’Ajuntament d’Olot va exercir conjuntament amb l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya el dret d’adquisició preferent de tanteig i retracte de 28 habitatges per al 
desenvolupament de polítiques socials de la ciutat, amb destí a lloguer social, amb 
preus màxims de rendes de lloguer pels habitatges segons barems establerts per part 
de la Generalitat, segons règim general a 25 anys en la Zona B (Olot) 
 
D’acord amb el principi de coordinació i col·laboració amb les administracions locals a 
fi de garantir el dret a l’habitatge i assegurar la preservació efectiva dels interessos 
generals en matèria d’habitatge que estableix la normativa vigent 
 
Vista la voluntat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya de cedir la gestió dels 15 
habitatges de l’escala A i de les places d’aparcament a l’Ajuntament d’Olot als efectes 
de no generar distorsions en l’administració de la propietat compartida. 
 
En relació a l’expedient HA012016000010, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar les normes particulars del procés d’adjudicació de  28 habitatges en 
règim de lloguer al municipi d’Olot: carrer Josep M. Capdevila 3 (escala a) i carrer Abat 
Racimir 50 (escala b), propietat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament 
d’Olot, respectivament 
 
Segon.- Facultar l’Alcalde per signar tota la documentació necessària.  
 
S’aprova per unanimitat 
 
6.1. - CONVENI COL·LABORACIÓ PROGRAMA CONNECTA'T DEL CARNET JOVE 

PER SISMÒGRAF 2016 
 
Núm. de referència : X2016015872     
 
Vist que l’Ajuntament d’Olot ha portat  a terme una nova edició del Festival Sismògraf 
del 31 de març al 3 d’abril de 2016. 
 
Vist que l’Ajuntament d’Olot té interès en que es faci difusió d’aquest esdeveniment i 
que entre les propostes del Carnet Jove s’inclou el Programa Connecta’t que 
representa la vessant social i participativa del carnet i que els seus objectius són 
promoure la interrelació entre els joves, fomentar valors com el de la solidaritat i ajudar 
a les persones joves a accedir al món professional, fomentant la creativitat i la cultura. 
 
Vist que l’Ajuntament d’Olot està interessat a la promoció del Carnet Jove, mitjançant 
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la concessió  d’avantatges de tipus econòmic als seus titulars quan adquireixin 
entrades pels espectacles que es duguin a terme al Teatre Principal d’Olot en el marc 
del Festival Sismògraf 2016. 
 
Vist que l’Agència Catalana de la Joventut (ACJ) gestiona, representa i comercialitza el 
Carnet Jove de la Generalitat de Catalunya. 
 
En relació a l’expedient CU042016000008 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Signar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Agència 
Catalana de la Joventut, per Sismògraf 2016. 
 
Segon.- Facultar al Sr. Josep Maria Corominas, alcalde d’Olot per signar aquest 
conveni. 
 
S’aprova per unanimitat 
 

7.1. - SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ RESIDÈNCIA D'ARTS, CIÈNCIES I 
HUMANITATS D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2016016236     
 
En relació a l’expedient SCU12016000005 de Cultura, vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Sol·licitar la subvenció: 
 
Organisme: GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE 

CULTURA  
Programa: SUBVENCIÓ EXCLOSA DE CONCURRÈNCIA PÚBLICA 
Import: 56.000 euros 
 
Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte RESIDÈNCIA D’ARTS, 
CIÈNCIES I HUMANITATS D’OLOT. 
 
Tercer.- Facultar el regidor de cultura per signar tota la documentació necessària. 
 
S’aprova per unanimitat 
 
8.1. - Aprovar les bases i la convocatòria per a la selecció d'una plaça d'enginyer 

tècnic adscrit a l'àrea de Territori, Espai Públic i Medi Ambient 
 
Núm. de referència: X2016016349     
 
Vist l’expedient administratiu, antecedents corresponents i que hi ha la necessitat de 
cobrir temporalment un lloc de treball d’enginyer tècnic adscrit a l’àrea de Territori, 
Espai Públic i Medi Ambient, i la constitució d’una borsa de treball. 
 
Atès que no hi ha borsa de treball de processos de selecció anteriors. 
 
En relació a l’expedient RH122016000009, la regidora delegada d’Organització, 
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Innovació i Atenció del ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria per a la selecció per cobrir temporalment 
un lloc de treball d’enginyer tècnic adscrit a l’àrea de Territori, Espai Públic i Medi 
Ambient, mitjançant concurs oposició lliure, i la constitució d’una borsa de treball. 
 
Segon.- Publicar al BOP, al DOGC, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament d’Olot i a la 
pàgina web www.olot.cat. 
 
S’aprova per unanimitat 
 

9.1. - PAGAMENT PAGA EXTRAORDINÀRIA PER JORNADES DE NIT AL 
PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONENT AL PERÍODE GENER - 

JUNY DE 2016 
 
Núm. de referència : X2016016311     
 
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. 
 
Atès l’informe del Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal de data 1 de juliol de 
2016. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132016000061 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: 
 
Pagament de la paga extraordinària per les jornades de nit del personal de la Policia 
Municipal que es relaciona a continuació pels serveis extraordinaris realitzats des del 
mes de gener fins al juny de 2016: 
 

Nom i Cognoms Data Serveis Import (€) 

**** Gener-Juny 16 Paga extraordinària estiu 16 53,82 
**** Gener-Juny 16 Paga extraordinària estiu 16 70,38 

**** Gener-Juny 16 Paga extraordinària estiu 16 55,89 

**** Gener-Juny 16 Paga extraordinària estiu 16 53,82 

**** Gener-Juny 16 Paga extraordinària estiu 16 64,17 

**** Gener-Juny 16 Paga extraordinària estiu 16 64,17 

**** Gener-Juny 16 Paga extraordinària estiu 16 37,26 

**** Gener-Juny 16 Paga extraordinària estiu 16 46,92 

**** Gener-Juny 16 Paga extraordinària estiu 16 27,60 

**** Gener-Juny 16 Paga extraordinària estiu 16 33,12 

**** Gener-Juny 16 Paga extraordinària estiu 16 40,02 

**** Gener-Juny 16 Paga extraordinària estiu 16 46,92 

**** Gener-Juny 16 Paga extraordinària estiu 16 46,92 

**** Gener-Juny 16 Paga extraordinària estiu 16 40,02 
**** Gener-Juny 16 Paga extraordinària estiu 16 23,46 

**** Gener-Juny 16 Paga extraordinària estiu 16 28,98 

**** Gener-Juny 16 Paga extraordinària estiu 16 23,46 

**** Gener-Juny 16 Paga extraordinària estiu 16 37,26 

**** Gener-Juny 16 Paga extraordinària estiu 16 27,60 
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**** Gener-Juny 16 Paga extraordinària estiu 16 34,50 

**** Gener-Juny 16 Paga extraordinària estiu 16 37,26 

**** Gener-Juny 16 Paga extraordinària estiu 16 26,22 

**** Gener-Juny 16 Paga extraordinària estiu 16 30,36 

**** Gener-Juny 16 Paga extraordinària estiu 16 38,64 

**** Gener-Juny 16 Paga extraordinària estiu 16 38,64 

**** Gener-Juny 16 Paga extraordinària estiu 16 5,52 

**** Gener-Juny 16 Paga extraordinària estiu 16 40,02 

**** Gener-Juny 16 Paga extraordinària estiu 16 41,40 

**** Gener-Juny 16 Paga extraordinària estiu 16 19,32 

**** Gener-Juny 16 Paga extraordinària estiu 16 17,94 

TOTAL    1151,61 € 

 
 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a la partida: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 16180  132  121031 1151.61 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 
 

CONTRACTACIÓ. OBRES 
 

10.1. - APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 
PER ADJUDICAR LES OBRES D'ADEQUACIÓ D'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 I CONVOCAR LICITACIÓ 

 
Núm. de referència : X2016016100     
 
La Junta de Govern Local de data 21 d’abril de 2016 va aprovar el projecte  
d’adequació d’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, amb un pressupost de 
100.380,96 € (IVA inclòs). 
 
Atesos els informes del director de l’àrea d’Infraestructura i Obra Pública  de data 30 
de juny i 14 de juliol de 2016, en els quals es fa constar que el procediment de 
contractació es p0otr fer adoptant un valor estimat de contracte i un pressupost de 
licitació aplicant un factor corrector dels quadres de preus de valor 0,99; essent els 
imports : 82.129,88 € + IVA . 
 
I vist l’expedient núm.  CCS12016000022 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 adjudicar, mitjançant  procediment obert, les obres del 
projecte d'adequació d'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.  
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Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars  que regiran 
l’esmentada licitació, el tipus de  la qual és de 82.129,88 € + IVA: 17.247,28 €. 
 
Tercer.- L’anunci de convocatòria de licitació es publicarà al BOP; al DOG i al perfil del 
contractant. 
 
Quart.- Aprovar les despeses de contractació amb càrrec a la partida:  
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200  Despeses 16141  1532 61908 99377.15 ACTUACIONS RIU FLUVIA (PRESTEC)000 000 000 000 000 000 
 

 
S’aprova per unanimitat 
 

CONTRACTACIÓ. SERVEIS 
 

10.2. - DEVOLUCIÓ FIANÇA DIRECCIÓ TÈCNICA INSTAL·LACIONS "EL TORIN" 
 
Núm. de referència : X2007005760     
 
La Junta de  Govern Local de data 21 de novembre de 2007 va adjudicar a l’empresa 
“Bramon,Sitjà Bassols Associats,SL” el contracte de consultoria i assistència tècnica 
dels treballs de direcció, coordinació de seguretat i salut i control de qualitat de les 
obres de construcció de l’Arxiu Comarcal i un equipament municipal al Puig del Roser. 
Per tal de garantir l’execució del contracte van dipositar una fiança de 4.320,98 €).  
 
L’empresa “Bramon,Stijà, Bassols Associats,SLP” en data 10/02/2014 Registre 
d’Entrada núm. E2014001056, sol·liciten la devolució de la garantia esmentada.  
 
Atès que l’arquitecte municipal informa favorablement el retorn de la fiança atès que no 
recau sobre l’empresa “Bramon, Sitjà, Bassols i Associats, SLP” cap reclamació per 
part de l’Ajuntament relativa al mal disseny de la instal·lació de climatització de la Sala 
Torín, la qual cosa havia impedit el retorn de la fiança esmentada.  
` 
I vist l’expedient CCS12007000011  i antecedents corresponents,  la regidora 
delegada  de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 

Que els Serveis Econòmics  procedeixin al retorn de la fiança dipositada per l’empresa 
“Bramon, Sijtà, Bassols i Associats, SL” en data 12/12/2007  per import de QUATRE 
MIL TRES-CENTS VINT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS (4.320,98 €); per 
tal de garantir contracte de consultoria i assistència tècnica dels treballs de direcció, 
coordinació de seguretat i salut i control de qualitat de les obres de construcció de 
l’Arxiu Comarcal i un equipament municipal al Puig del Roser.  
S’aprova per unanimitat 
 

10.3. - SERVEI DE PARAMETRITZACIÓ ESPECÍFICA SOBRE MÒDUL GenIS de 
Genesys 

 
Núm. de referència : X2016016440     
 
Atès l’informe del tècnic de l’Àrea d’Organització i Processos de data 14 de juliol en 
relació a necessitat de modificar i reconfigurar  el mòdul de gestió electrònica de 
conformitat de factures  que e va dissenyar sobre la plataforma BPM, per tal que pugui 
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ser utilitzat per tota l’administració  municipal . 
Atès que segons informa aquest mòdul fou creat per a l’empresa “Audifilm ABI,SL” i 
que la plataforma “GENESYS5 BPM” es software propietat d’aquesta mateixa 
empresa; per tant  correspon encarregar-los la seva modificació; i atès  que s’informa 
favorablement el pressupost presentat per “Audifilm Abi,SL” 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CC012016000297 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 AUDIFILM ABI SL (B8399874-0)  el servei de 
parametrització específica  sobre mòdul GenIS de Genesys, de conformitat de factures 
multientitat i notes d'encàrrec; d’acord amb la seva proposta Q16138EG-01 annex a 
l’expedient.  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: SET MIL SIS-CENTS EUROS 
(7.600 €)   € + IVA: MIL CINC-CENTS NORANTA-SIS EUROS (1.596  ) €.  Es 
pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16120  920  220021 9196 ADMINISTRACIO ELECTRONICA 000 000 000 000 000 000 

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

10.4. - REVISIÓ PREU CONCESSIÓ D'ÚS DEL LOCAL DE LES SITGES 
 
Núm. de referència : X2016013872     
 
La Junta de Govern Local de data 16/06/2016 va prorrogar pel termini d’un any amb 
efectes del dia 25 de juliol de 2016, el contracte d’arrendament d’un local de les 
“sitges” ubicat a la zona de l’Estació i adjudicat a la “SAT VALL DE BAS” (F17050220). 
 
Segons s’estableix en la clàusula tercera del plec que regeix la cessió el preu de 
l’arrendament s’actualitzarà anualment i de manera acumulativa d’acord amb l’IPC i 
que a juny de 2016 és de (-0,8%) 
 
I vist  l’expedient administratiu núm. CC012016000259 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Fixar en CENT QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS (147,37 €) + 
IVA mensuals, el preu de l’arrendament d’un local de les “sitges” ubicat a la zona de 
l’Estació,  i amb efectes del dia 1 de juliol de 2016. 
 
S’aprova per unanimitat 

 
10.5. - RECTIFICACIÓ ACORD  JUNTA GOVERN LOCAL DEL DIA 07/07/2016 DE 

PRÒRROGA CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB "LA FAGEDA FUNDACIO" 
PER SERVEIS DE JARDINERIA CONJUNTS FLORALS I ESPAIS EMBLEMÀTICS 

 
Núm. de referència : X2016002261     
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La Junta de Govern Local de data 7 de juliol de 2016 va aprovar la despesa 
corresponent als mesos d’agost a de desembre de 2016 del conveni subscrit amb “la 
Fageda Fundació” per a la realització dels treballs de jardineria dels conjunts florals i 
espais emblemàtics de la Ciutat, per import de 15.278,12 € (IVA inclòs). 
Atès que el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de data 13 de juliol de 2016 
informa que els treballs esmentats es realitzaran fins a 31 d’octubre de 2016. 
 
I vist  l’expedient CC012016000062  i antecedents corresponents, la regidora 
delegada  de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
Primer.- Rectificar l’acord de la Junta de Govern Local del dia 7 de juliol de 2016 en el 
sentit que s’aprova l’import de VUIT MIL TRES-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB 
CINQUANTA-UN CÈNTIMS (8.333,51 €) + IVA; VUIT-CENTS TRENTA-TRES 
EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS (833,35 €)  corresponent als treballs de 
jardineria dels conjunts florals i espais emblemàtics de la Ciutat durant els mesos 
d’agost a octubre de 2016. 
 
Segon.- Donar de baixa de la partida de “jardineria” l’import  de 6.111,26 € 
corresponent als mesos de novembre i desembre de 2016.  
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200230 1603035 Despeses 16142  171  210000 -6111.26 JARDINERIA 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat 
 

10.6. - TREBALLS DE PODA DE L'ARBRAT DE LES FONTS DE SANT ROC 
 
Núm. de referència : X2016016360     
 
Atès que segons informa el SIGMA  darrerament s’ha detectat caigudes de branques 
seques a la zona de les Fots de Sant Roc, i atès que l’arbrat d’aquesta zona és de 
dimensions en alçada superiors als 30 metres es fa necessari una empresa 
especialitzada per realitzar aquests treballs.  
Vist que  el Consorci SIGMA informa favorablement el pressupost presentat per 
l’empres “Koert Ringelembergt” (PG servei pels arbres).  
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012016000295 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  KOERT RINGELENBERG (Y3144124-S)-PG 
Servei pels arbres-   els treballs de poda de l'arbrat de la zona de “les Fonts de Sant 
Roc”; d’acord amb el seu pressupost núm. 1048 i l’informe de SIGMA que figuren com 
annex a l’expedient.   
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: QUATRE MIL VUIT-CENTS 
VUITANTA EUROS (4.880 €) + IVA: MIL VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA 
CÈNTIMS (1.024,80  €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16142  171  210000 5904.80 JARDINERIA 000 000 000 000 000 000 
 

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

10.7. - TREBALLS D'IMPLANTACIÓ I EXECUCIÓ PROGRAMES 
D'AUTOCONTROL, MANTENIMENT, NETEJA I DESINFECCIÓ INSTAL·LACIONS 

MUNICIPALS D'ALT I BAIX RISC DE TRANSMISSIÓ DE LEGIONEL·LOSI 
 
Núm. de referència : X2016016484     
 
D’acord amb el Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions 
higienicosanitàries per a la prevenció i control de la legionel·losi, es fa necessari la 
implantació i execució de programes d’autocontrol, manteniment, neteja i desinfecció 
de les insta·lacions de titularitat municipal classificades d’alt i baix risc de transmissió 
de la legionel·losi.  
Atès l’informe del  SIGMA  de data 7 de juliol de 2016 de valoració dels pressupostos 
presentats per les empreses : “Florenci Cos,SL”; “Instal·lacions Germans Esparch” i 
“Comercial Tècnica de l’Aigua” per a la realització dels treballs esmentats.  
Vist que l’informe és favorable al presentat per l’empresa “Florenci Cos,SL”  i vist 
l’expedient administratiu núm. CC012016000299 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 FLORENCI COS SL (B1703430-7) els treballs 
d'implantació i execució de programes d'autocontrol, manteniment, neteja i desinfecció 
de les instal·lacions municipals d'alt i baix risc de transmissió de la legionel·losi d'acord 
amb el Decret 352/2004 de 27 de juliol,  d’acord amb el seu pressupost  Ref. 1-07: 
 
-PT01: Programa de suport a la gestió i control d’instal·lacions d’alt risc de transmissió 
de legionel·losi: per un import de 3.948 € + IVA.  
 
-PT02: Programa de suport a la gestió i control d’instal·lacions de baix risc de 
transmissió legionel·losi: per un import de 5.767 € + IVA  
 
-Manteniment fonts ornamentals: 664 € + IVA.  
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: DEU MIL TRES-CENTS SETANTA-
NOU EUROS (10.379 €) + IVA: DOS MIL CENT SETANTA-NOU EUROS AMB 
CINQUANTA-NOU CÈNTIMS (2.179,59 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16710  311  227990 12558.59 ACTUACIONS SALUT PUBLICA 000 000 000 000 000 000 
 
 

Tercer.- Els treballs esmentats es portaran a terme fins al 31 de desembre de 2016. 
 
Quart.- FLORENCI COS SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat 
 

10.8. - DESENVOLUPAMENT I REPRESENTACIÓ CONCERT PARTICIPATIU 
"CANTA GRAN. TÒTEMS" 

 
Núm. de referència : X2016016462     
 
Vist l’expedient administratiu núm. CC012016000298 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert,  proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
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Primer.- Contractar amb el CONSORCI DE L'AUDITORI I L'ORQUESTRA 
(Q5856358-F) el desenvolupament i representació del concert  participatiu " CANTA 
GRAN. TÒTEMS” a celebrar a Olot el dia 29 de gener de 2017 al Teatre Principal.  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: TRES MIL TRES-CENTS EUROS 
(3.300 €) + IVA: SIS-CENTS NORANTA-TRES EUROS (693 €).  Es pagarà amb 
càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200230 1611627 Despeses 16600  2312 227998 3993 PRESTACIO SERVEIS ACCIO SOCIAL000 000 000 000 000 000 
 

 
Tercer.-  Aprovar les clàusules del contracte que regulen el desenvolupament de 
l’activitat redactat en data 26 de juny de 2016, i que figura com annex a l’expedient.  
 
Quart.- Facultar la Sra. Mar Roca Reixach, regidora de Gent Gran de l’Ajuntament 
d’Olot, per tal que en nom i representació de la Corporació, signi el corresponent 
contracte.  
 
Cinquè.- “El Consoci de l’Auditori i l’Orquestra” adjuntarà una còpia d’aquest acord a la 
factura. 
 
S’aprova per unanimitat 

 
CONTRACTACIÓ. COMPRES 

 
10.9. - SUBMINISTRAMENT DE PLANTES PELS NOUS PARTERRES AVINGUDA 

MADRID, LA RODONA I JARDINS ZAMENHOFF 
 
Núm. de referència : X2016016406     
 
Atès l’informe del Sr. Marc Arimany i Clavaguera, tècnic d’espais verds del SIGMA, 
amb el vist-i-plau del Sr. Francesc Canalias i Farrés, director d’aquest mateix 
organisme, on s’exposa la necessitat d’adquirir plantes noves per a la construcció de 
nous parterres florals a diferents zones de la ciutat. 
 
S’ha demanat pressupost a “Cultius El Rocar”, “Vivers Can Rubí” i “CORMA SCCL i 
s’informa favorablement de l’oferta de CORMA SCCL que ha presentat l’oferta més 
econòmica i per ser una cooperativa viverista que produeix planta de temporada i 
vivaç, amb preus de mercat molt competitius i elevada qualitat del material vegetal. 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012016000296 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 CORMA SCCL (F08668824) el subministrament de plantes per a 
la construcció de nous parterres florals a l’avinguda Madrid, la Rodona i jardins 
Zamenhoff segons pressupost de CORMA SCCL número 3116. 
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: VUIT MIL DOS-CENTS TRENTA-
UN EUROS (8.231 €) + IVA: VUIT-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB DEU 
CÈNTIMS (823,10 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
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Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16142  171  210000 9054.10 JARDINERIA 000 000 000 000 000 000 

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

11.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- ESTIMAR LA RECLAMACIÓ 
PRESENTADA PEL SR. ****,  PER DANYS OCASIONATS A UN VEHICLE PER LA 

GRUA MUNICIPAL. 
 
Núm. de referència : X2016016456     
 
Vist l’escrit presentat pel Sr. **** en el que es formula reclamació patrimonial contra 
l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a un vehicle de la seva propietat i atesos 
els següents  
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
Primer.- En escrit de data 10 de juny de 2016 (Registre General, núm. E2016006903), 
el Sr. **** va formular reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys 
que va patir el vehicle de la seva propietat marca Audi 3, matrícula francesa ****, a 
conseqüència de l’actuació de la grua municipal. La reclamació, que es quantifica en 
579,08 euros, s’acompanya: d’un informe amistós de desperfectes produïts per la grua 
municipal, de data 11 d’abril de 2016; de la documentació acreditativa de la titularitat 
del vehicle; i d’un informe pericial de valoració de danys, de 3 de juny de 2016. 
 
Segon.- En informe del sotsinspector en cap de la policia municipal, de data 18 de 
juliol de 2016 (Ref.: PD032016000066), s’assenyala que, el dia 11 d’abril de 2016, la 
grua municipal es va endur de la plaça Catalunya el turisme de la marca Audi, model 
A3, matrícula francesa ****, que estava indegudament estacionat. A l’informe s’apunta 
que, accidentalment, en ser retirat el vehicle se li van causar desperfectes al paracops 
davanter. En adonar-se dels desperfectes, l’operari de la grua va omplir un informe 
amistós de desperfectes que s’adjunta a l’informe policial i que coincideix amb el 
presentat pel Sr. **** en la seva reclamació. 

 
FONAMENTS DE DRET 

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

Vist l’expedient administratiu SRP12016000020i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada de l’Àrea de 
Participació, Transparència i Govern Obert, proposa a la Junta de Govern Local 
l'adopció dels següents acords: 
 

RESOLC 
 
Primer.- Acceptar la reclamació patrimonial formulada pel Sr. ****, pels danys 
ocasionats al vehicle de la seva propietat, matrícula francesa ****, per la grua municipal 
en retirar el vehicle indegudament estacionat a la via pública. 
 
Segon.- Efectuar un pagament de CINC-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB VUIT 
CÈNTIMS (579,08.- €) a favor del Sr. ****, en concepte d’indemnització pels danys 
ocasionats a un vehicle de la seva propietat. Aquest pagament es farà a càrrec de la 
partida: 16.130.920.224000 “Assegurances”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 16130  920  224000 579.08 ASSEGURANCES 130 001 999 052 999 999 

 
S’aprova per unanimitat 
 

12.1. - APROVAR RELACIÓ D'OBLIGACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2016016396     
 
En relació a l’expedient CPG22016000078 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar la relació d’obligacions de despeses annex número 16/19 per un import de 
72.278,06 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 72278.06 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 000 000 000 000 000 000 
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S’aprova per unanimitat 
 

12.2. - APROVAR RECONEIXEMENT DESPESA ENERGETICA (LLUM) -EDIFICI 
IDEAL- (DESEMBRE 2014 - FEBRER 2016) 

 
Núm. de referència : X2016016454     
 
En relació a l’expedient CPG22016000082 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: 
 
Vista la factura presentada per la Fundació Catalunya La Pedrera per import 43.531,64 
euros, corresponent a la facturació del consums de llum de l’espai Ideal (Plaça Clarà 
nº6 – Olot) pel període: 31 de desembre 2014  a 29 de febrer de 2016. 
 
Vist el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot/ Institut Municipal d’educació i 
Joventut i la Fundació Catalunya La Pedrera per la cessió de l’espai situat a la Plaça 
Clarà nº.6 de 23 de febrer de 2016. 
 
Vist l’informe de l’enginyer tècnic municipal de data 19 de juliol de 2016 es proposa 
aprovar l’esmentada factura per import  43.531,64 euros en càrrec a la partida 
16.500.323.221002 “ENLLUMENAT EDIFICIS ENSENYAMENT” 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 16500  323  221002 43531.64 ENLLUMENAT EDIFICIS ENSENYAMENT500 100 999 001 999 999 

 
S’aprova per unanimitat 
 

13.1. - APROVAR DEVOLUCIÓ DE FIANÇA 
 
Núm. de referència : X2016016392     
 
En relació a l’expedient CPG22016000077 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 
  
PROMOCIONS GREDERES, SL 300,00 
  

 
S’aprova per unanimitat 
 

14.1. - APROVACIÓ CERTIFICACIONS D'OBRA 
 
Núm. de referència : X2016016430     
 
En relació a l’expedient CPG22016000081 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
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Aprovar la certificació n.1 de CONSTRUCCIONS J.PALLAS SL corresponent a les 
obres de TREBALLS DE FORMACIÓ D’OBERTURA PER A LA PORTA 
D’EMERGÈNCIA A LA RESIDÈNCIA GERIÀTRICA DE L’ANTIC HOSPITAL SANT 
JAUME  amb càrrec a la partida 16.130.920.63202 “R15 ACUTACIONS EDIFICIS 
MUNICIPALS” per un import de 8.918,50 euros. 

 
Aprovar la certificació n.1 de CONSTRUCCIONS J.PALLAS SL corresponent a les 
obres de REDISTRIBUCIÓ DE LES DEPENDÈNCIES DE LA PRIMERA PLANTA DEL 
EDIFICI ANNEX DE L’AJUNTAMENT D’OLOT amb càrrec a la partida 
16.130.920.63202 “R15 ACTUACIONS EDIFICIS MUNICIPALS” per un import de 
10.964,64 euros. 
Aprovar la liquidació definitiva d’obra  de PUIG ALDER SL corresponent a les obres de 
REFORÇ ESTRUCTURAL DE LA FAÇANA DEL EDIFICI L’ANTIC HOSPITAL SANT 
JAUME amb càrrec a la partida 16.140.933.63206 “ACTUACIONS ANTIC HOSPITAL 
SANT JAUME (PRÈSTEC)” per un import de 2.995,20 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 22878.34 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat 
 

15.1. - REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D'ACTUACIÓ PA 11.03b MOLÍ D'EN 
NOC.- Proposant aprovar definitivament. 

 
Núm. de referència : X2016003605     

 

Vist que per Junta de Govern Local de data 17 de març de 2016 es va adoptar, entre 
d’altres, l’acord d’aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació del Polígon d’actuació 
PA 11.03b Molí d’en Noc. 
 
Vist que el projecte de reparcel·lació es va exposar al públic pel termini d’un mes amb la 
inserció del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 65 de 
6 d’abril de 2016, al tauler d’anuncis de la corporació i al web de l’Ajuntament. 
 
Vist l’establert a la normativa vigent aplicable, a saber, articles 119 i 124, ss i cc del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya i articles 125, 130, ss i cc del Decret 305/2006, de 18 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.  
 
En relació a l’expedient UPL12016000001, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Serveis urbans, Espai públic i infraestructures i 
obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte de reparcel·lació  del polígon 
d’actuació PA11.03b Molí de Noc redactat per Plana Hurtós Enginyers en data gener de 
2016. 
 
SEGON.-  Ordenar la publicació d'aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona, en un diari almenys dels que tinguin major circulació de la província i en el 
tauler d'anuncis de l'Ajuntament. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 16130  920  226030 25 EDICTES DIARIS OFICIALS 140 099 999 099 999 999 
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TERCER. - Procedir a emetre la certificació administrativa corresponent per a la 
inscripció en el Registre de la Propietat d’Olot del projecte de reparcel·lació del Polígon 
d’Actuació  PA11.03b Molí de Noc. 
 
QUART. - Facultar a l’Alcaldia-Presidència per tal que subscrigui tots els documents 
necessaris per a l’execució dels presents acords. 
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat 
 
16.1. - RENOVACIÓ DE LA LLICÈNCIA DE REFORMES I MILLORES A L'ESCOLA 

PIA D'OLOT A LA PLAÇA CLARÀ, 9 
 
Núm. de referència : X2016015744 

 
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 OMA32016000099 en data 
registre entrada  22/06/2016 
a: ESCOLA PIA D'OLOT     
per a: REFORMES I MILLORES ESCOLA PIA D'OLOT    
situada a: PL CLARÀ N.0009  
U.T.M : 7401502 
 
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: COL2016800028     
 
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: 4559.54 euros  
NO Connexions desguassos industrial o comercial 
 
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

4559.54 141.35 0.00 141.35 62.85 204.20 
 

Garanties: 
 

Total Liquidació Euros 
Per Drets 204.20 
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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 3 mesos.  
 

• Es mantenen les condicions particulars establertes  en la concessió de la 
llicència de  29/07/2009 i especialment pel que faci relació directe a les obres a 
realitzar en aquesta fase:  (compliment del CTE- DBSI, SU, ,SE,) i correcte 
gestió de residus. . 

 
S’aprova per unanimitat 
 
17.1. - APROVAR ESTUDI D'IMPLANTACIÓ DE TERRASSES A L'ENTORN DE LA 

PLAÇA MAJOR. 
 
Núm. de referència : X2016016162     
 
La Plaça Major és un espai viari de planta rectangular limitat perimetralment per 
edificacions amb plantes baixes comercials. En aquest espai l’Ajuntament ha donat 
autorització a la implantació de diversos espais de terrasses de restauració/hostaleria, 
que conviuen i són compatibles tant amb l’ús normal del dia a dia de la plaça com, fent 
ajustos en l’ocupació, amb les festes extraordinàries. En aquesta situació, l’Ajuntament 
d’Olot es planteja la necessitat de definir les especificitats que cal que reuneixin les 
terrasses, en el marc de conjunt de l’ocupació de la plaça. 
 
Vist l’estudi d’implantació de terrasses a l’entorn de la plaça Major redactat pel director 
de l’àrea d’Infraestructura i obra pública de l’Ajuntament d’Olot el juliol de 2016. 
 
Vista l’ordenança municipal per a la instal·lació de terrasses, aprovada pel Ple de 
l’Ajuntament d’Olot, en sessió ordinària de data 28 de juny de 2012, i publicat al BOP 
en data 20 de setembre de 2012. 
 
En relació a l’expedient VT542016000030, 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: 
 
Únic.- Aprovar l’estudi d’implantació de terrasses a l’entorn de la plaça Major, que 
figura a l’annex. 
 
S’aprova per unanimitat 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a dos quarts i cinc minuts de nou del matí, i per a constància 
del que s’hi ha tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva 
signatura. 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE LA SECRETÀRIA 


