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ACTA NÚM. 31 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

11 D’AGOST DE 2016 
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 11 d’agost 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 BERGA i VAYREDA, Alcalde Accidental, per tal de celebrar  
la sessió ordinària, setmanal i de primera convocatòria  que s’escau al dia d’avui. 
 
Hi assisteixen els tinents d’alcalde Srs. Estanis Vayreda i Puigvert, Jordi Alcalde i 
Gurt, Núria Fité i Grabalosa, Josep Gelis i Guix, Maria del Mar Roca i Reixach.  
Excusa la seva assistència el Sr. Josep Guix Feixas. 
 
També hi assisteix com a regidora delegada expressament convidada per tal de 
presentar els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part 
resolutiva ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la 
votació, i segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, la Sra. 
Mercè Traveria Costa. 
 
Actua com a secretària, la Vicesecretària, Sra. Alícia Vila Torrents. 
 

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

2. - DESPATX OFICIAL 
 
El Sr. Alcalde accidental explica les reunions de treball i actes als quals ha assistit des 
de la darrera Junta, celebrada el dia  4 d’agost : 
 
- el dia 5 d’agost, va acompanyar a l’honorable Sr. Antoni Comin, Conseller de Salut, a 
la visita al Consorci d’Acció Social de la Garrotxa.  
 
- el dia 5 d’agost, va assistir a l’activitat de la Cua del Drac Chill at Sunset, a la Plaça 
de Can Joanetes. 
 
- el dia 8 d’agost, va assistir a la reunió del Patronat de la Fundació La Caritat que va 
tenir lloc a la Fundació La Caritat.  
 

3. - BUTLLETINS 
 
Tot seguit la Vicesecretària 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 
sessió del 28 de juliol. I se n'acorda l'assabentat.                                                                                                                                                                                                                           
 

4.1. - APROVACIÓ BASES ESPECÍFIQUES PER A L'ATORGAMENT DE 
SUBVENCIONS DESTINADES A PROMOURE PROGRAMES ESPECÍFICS DE 

FOMENT DEL LLOGUER PER A ESTUDIANTS AL BARRI VELL D'OLOT 
 
Núm. de referència : X2016017887     
 
L’objecte de les presents bases és definir el procediment de concessió per 
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l’Ajuntament d’Olot, en règim de competència competitiva, de subvencions per a 
propietaris d’habitatges que els posin en lloguer per a estudiants durant el curs 2016-
2017.  
 
La finalitat dels ajuts serà el foment del lloguer d’habitatges per a estudiants situats 
dins l’àmbit del Nucli Antic d’Olot.  
 
En relació a l’expedient HA012016000012 de , 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 Bases específiques per a l’atorgament de subvencions 
destinades a promoure programes específics de foment del lloguer per a estudiants al 
Barri Vell d’Olot, essent les següents: 
 

1.- Objecte i finalitat 
L’objecte de les presents bases és definir el procediment de concessió per l’Ajuntament d’Olot, en règim 
de competència competitiva, de subvencions per a propietaris d’habitatges que els posin en lloguer per a 
estudiants durant el curs 2016-2017.  
La finalitat dels ajuts serà el foment del lloguer d’habitatges per a estudiants situats dins l’àmbit del Nucli 
Antic d’Olot.  
2.- Destinataris/àries 
Poden optar a les subvencions les persones propietàries d’habitatges que tinguin la condició de persones 
físiques o jurídiques, que reuneixin les condicions i que posin els habitatges en lloguer en les condicions 
establertes en la base 3 d’aquestes bases 
3.- Condicions dels habitatges 
Els immobles objecte de subvenció hauran d’estar inclosos en l’àrea urbana limitada en el contracte de 
barris, que està delimitada pels carrers sant Bernat, Verge del Portal, Esgleiers, Plaça Rector Ferrer, Sant 
Esteve, Sant Tomàs, Plaça Móra, carrer Hospici, carrer Lorenzana, Valls Nous, el riu Fluvià, Plaça Palau, 
Escultor Llimona ronda Sant Bernat; incloent-se els edificis d’ambdues bandes dels carrer esmentats. 
Les característiques bàsiques que hauran de reunir els habitatges per poder rebre subvencions seran: 

• Ser habitatges que provinguin del mercat lliure. 
• Disposar de cèdula d’habitabilitat i de Certificat d’Eficiència Energètica 
• Preu Màxim de l’arrendament: 4,20€/m2 útil, segons amidament cèdula d’habitabilitat 
• Arrendataris: Estudiants que disposin de matrícula en algun dels Instituts d’estudis superiors 

ubicats al municipi d’Olot 
• Termini contracte: El contracte haurà d’haver estat formalitzat en el període 2016 i haurà de tenir 

una durabilitat mínima del curs escolar 2016-2017. 
4.- Quanties de les subvencions 
Les quanties màximes i els límits temporals de les subvencions són les següents: 
4.1 Subvenció com a complement de les rendes del lloguer: L'import de la subvenció s'estableix en 100 € 
mensuals, amb un límit màxim de 1.200 euros per habitatge. Aquesta subvenció només pot atorgar-se 
una vegada acreditada la vigència del lloguer i per un període màxim de dotze mesos, prèvia presentació 
del rebut del lloguer. 
4.2 Subvenció complementària per a les despeses de posada a punt de l'habitatge en règim de lloguer 
que s'estableix sobre la base de la despesa acreditada, amb un import màxim de 800 euros, i només es 
pot atorgar una vegada acreditada la despesa subvencionable que són les següents: 
a) Adequació de les peces i elements que conformen l’habitatge per tal d’obtenir les condicions mínimes 
d’habitabilitat i les necessàries perquè pugui ser ocupat de manera immediata per un llogater-estudiant. 
b) Les instal·lacions d’aigua, gas, inclosa la calefacció, electricitat i sanejant, per a l’adequació de 
l’habitatge a la normativa vigent. 
c) Arranjament de banys i cuines adaptant-los als mínims d’habitabilitat i a les condicions necessàries 
perquè l’habitatge pugui ser ocupat de manera immediata per un llogater-estudiant 
d) Millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic amb l’adaptació dels elements que conformen els tancaments de 
l’habitatge als paràmetres que exigeixen les normatives vigents, inclosos els tancaments de protecció 
exteriors tipus persianes. 
e) Repàs dels elements de l’habitatge deteriorats per una manca de conservació o manteniment: pintura, 
terres, portes, finestres i altres. 
f) Despeses tècniques, exceptuant cost de la llicència, en el seu cas. 
g) Despeses d’assegurança de risc d’impagament i desperfectes, en cas d’haver-se contractat pel 
propietari 
h) Mobles i electrodomèstics necessaris perquè pugui ser ocupat de manera immediata per un llogater-
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estudiant 
Els tècnics de l’Oficina Local d’Habitatge competents en matèria de rehabilitació d’habitatges podran 
valorar l’adequació de les despeses de les obres de reforma de l’habitatge, d’acord amb els barems de 
preus de la construcció reconeguts oficialment. 
 
El pressupost protegible als efectes del càlcul de la subvenció serà el que es presenti a efectes d’obtenció 
de la preceptiva llicència municipal i/o dels pressupostos aportats en la sol·licitud de la subvenció. 
5.- Finançament 
Les subvencions previstes s’imputaran als crèdits pressupostaris habilitats a l’efecte. Es preveu una 
quantitat de 10.000,00 €, que es troba inclosa en la següent partida pressupostària municipal 
166002312480033 
L’atorgament de subvencions estarà limitat per la dotació econòmica establerta en el pressupost per 
aquesta finalitat. 
6.- Compatibilitat de la subvenció 
L’obtenció de subvencions atorgades per altres administracions públiques no exclourà l’atorgament 
d’aquesta. 
Això no obstant, l’import de les subvencions rebudes no podrà ser mai d’una quantia que superi el cost de 
l’activitat subvencionable. 
7.- Terminis 
Les sol·licituds podran se presentades a l’Oficina Local d’Habitatge d’Olot a partir de data de 20 de 
setembre de 2016 fins 31 d’octubre de 2016. 
El termini per acreditar l’execució del projecte finalitzarà en data de 31 de desembre de 2016. 
Podran acollir-se a les presents ajudes els propietaris que reuneixin les condicions i que posin els 
habitatges en lloguer en les condicions establertes en la base 3 d’aquestes bases i, que formalitzin o 
hagin formalitzat contracte d’arrendament amb estudiants en el període 2016 i que tingui una durabilitat 
mínima del curs escolar 2016-2017. 
8.- Documentació a presentar 
La sol·licitud de subvenció s’ha de presentar en model normalitzat que s’annexa en aquestes bases i s’ha 
de presentar al registre general, acompanyada de la següent documentació: 

• Fotocòpia compulsada del NIF/NIE/CIF del sol·licitant. 
• Documentació acreditativa de la titularitat de la finca. 
• Cèdula d’habitabilitat i Certificat d’eficiència energètica 
• Contracte d’arrendament i Model 2- ingrés fiança 
• Fotocòpia compulsada del NIF/NIE/CIF del arrendataris. 
• Còpia de la matricula en algun dels Instituts d’estudis superiors ubicats al municipi d’Olot del curs 

escolar 2016-2017 del arrendataris.  
• Els rebuts de lloguer pagats de l'habitatge pel qual es sol·licita la subvenció, en el seu cas.  
• Llicència d’obres, en el seu cas. 
• Pressupostos del cost de les obres realitzades per a l’adequació de l’habitatge que s’ajustin a les 

despeses subvencionables descrites a la Base 4.2 
• Full de dades bancàries degudament validat per l’entitat bancària. 
• Declaració de les ajudes en relació amb l’objecte subvencionat, sol·licitades a l’Ajuntament o 

d’altres administracions o ens públic en els últims dotze mesos i del seu import i, si s’escau, de 
les efectivament concedides. 

• Declaració responsable de trobar-se al corrent de les obligacions fiscals, amb l’Ajuntament. 
• Declaració jurada d’acceptació de les bases i compromís de realització de la instal·lació en cas 

d’atorgament. 
9.- Esmena de la sol·licitud i/o documentació complementària 
Si la sol·licitud o la documentació no reunissin els requisits exigits en les presents bases, l’Ajuntament 
requerirà a l’interessat per tal que en el termini de deu dies hàbils s’esmenin les mancances o 
s’acompanyin els documents preceptius, amb indicació que, si no es complís amb el requeriment, se’l 
tindrà per desistit de la seva petició, arxivant-se sense més tràmit. 
10.- Criteris de valoració de les sol·licituds 
Es valoraran les circumstàncies següents: 
1.- Import de l’arrendament, fins a 20 punts  
2.- Grau d’utilització de l’habitatge en règim residencial, fins a 20 punts. 
3.- L’estat en què es troba l’habitatge, segons informe dels tècnics d’habitatge fins un màxim de 10 punts. 
11.- L’atorgament de subvencions 
Una vegada complertes les sol·licituds, el Serveis Tècnics Municipals, d’acord amb el que disposen les 
bases, emetran informe motivat sobre la valoració i idoneïtat del contracte d’arrendament, així com dels 
cost de l’adequació de l’habitatge, en el seu cas, i el compliment dels requisits exigits, i elevaran 
l’expedient a la junta de govern local, que formularà resolució d’atorgament d’ajuts. 
Una vegada realitzat aquest tràmit, l’Alcalde, en el termini de 1 mes des de la data de finalització d’obra, 
haurà de concedir o denegar motivadament les subvencions. 
Si no es produeix resolució expressa dintre del termini esmentat, les sol·licituds s’entendran 
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desestimades. 
12.- Acceptació de la subvenció 
La subvenció haurà de ser acceptada en el termini màxim de 10 dies, des de la data de notificació de la 
concessió de la subvenció. 
L’acceptació es formalitzarà en un escrit que es presentarà al Registre General de l’Ajuntament, indicant 
l’acceptació de la subvenció i l’acceptació de les condicions que constin en l’acta d’atorgament. 
13.- Obligacions del beneficiari 
Les beneficiaris de les subvencions atorgades estan obligats a: 

• Obtenir la llicència d’obres prèviament a l’inici de les mateixes, si és el cas. 
• Mantenir l’arrendament a estudiants i realitzar l’adequació de l’habitatge que fonamenti la 

concessió de la subvenció en el termini màxim fixat i complir les condicions que determinen la 
concessió. 

• Justificar la vigència de l’arrendament i les despeses realitzades, en el seu cas. 
• Permetre les actuacions de comprovació i control financer per part de l’Ajuntament. 
• Comunicar a l’Ajuntament, amb acreditació documental, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts o 

recursos rebuts d’altres administracions per la mateixa finalitat. 
14.- Justificació de l’actuació i pagament. 
La tramitació del pagament de les subvencions s’iniciarà a partir de la notificació de la resolució de 
l’atorgament, un cop transcorregut el termini per a l’acceptació previst a la base 12 i un cop comprovat que 
la persona beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
La persona beneficiària ha de presentar la següent documentació: 
- En el cas de la subvenció prevista a la Base 4.1:  

• Els rebuts de lloguer pagats de l'habitatge pel qual es sol·licita la subvenció, que acrediten la 
vigència i import de l’arrendament 

• Full de transferència bancària, amb reconeixement de signatures i dades de l’entitat bancària, 
segons model adjunt. 

- En el cas de la subvenció prevista a la Base 4.2:  
• Fotocòpia de la llicència d’obres amb el degut rebut de pagament, si s’escau 
• Certificat final d’obres degudament visat, si s’escau. 
• Factures i rebuts de pagament que justifiquin l’import subvencionat. 
• Full de transferència bancària, amb reconeixement de signatures i dades de l’entitat bancària, 

segons model adjunt. 
Una vegada comprovada la documentació presentada, es procedirà a practicar la visita de comprovació i 
informe tècnic sobre la correcta execució de l’obra i quan aquest s’emeti en sentit favorable es procedirà a 
ordenar el pagament en el termini màxim d’1 mes. 
En el cas que es detecti alguna deficiència o mancança es concedirà el termini màxim d’1 mes, per 
esmenar les anomalies. Si transcorregut aquest període no s’hagués produït l’esmena es perdrà la 
subvenció. 
15.- Invalidesa de la resolució de concessió. 
Nul·litat i anul·labilitat 
Són causes de nul·litat de la resolució de concessió: 

• Les indicades en l’article 62.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú. (LRJPAC) 

• La manca o insuficiència de crèdit, de conformitat amb allò disposat a l’article 60 de la Llei 
General Pressupostària i les demés normes d’igual caràcter de les Administracions Públiques. 

Són causes d’anul·labilitat de la resolució de concessió, les demés infraccions de l’ordenament jurídic, de 
conformitat amb l’article 63 LRJPAC 
16.- Revocació, revisió, renúncia i reintegrament. 
L’Ajuntament pot revocar la subvenció acceptada pel beneficiari, en els casos següents: 

• Per incompliment de qualsevol de les obligacions que correspon al beneficiari, d’acord amb les 
bases i la legislació general i, en concret, la manca de justificació de l’actuació en el termini 
establert. 

• Per manca de veracitat amb intenció dolosa de les dades i documents aportats. 
L’acte de revocació anirà precedit d’un tràmit d’audiència, per un termini de 10 dies, durant els quals el 
beneficiari podrà al·legar i presentar els documents i les justificacions que consideri pertinents. 
Revisió de la subvenció 
La resolució d’atorgament d’una subvenció pot ser modificada per l’Ajuntament, amb la concessió prèvia 
d’audiència de 10 dies al beneficiari, bé sigui en relació amb el seu contingut, bé sigui en relació a l’import 
de la subvenció, en els supòsits següents: 

• Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la 
subvenció. 

• Quan el beneficiari hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions o ajuts públics, que 
sumats als de l’Ajuntament, superin el cost total de l’activitat subvencionada. 

• Que el beneficiari no hagi justificat el total de l’import de les despeses obligat a justificar, en el 
termes de les bases i dins els terminis per fer-ho. 
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Renúncia de la subvenció 
El beneficiari pot renunciar a la subvenció, el qual resta alliberat del compliment de la càrrega o de 
l’afectació a que es trobi sotmesa aquells, amb al pèrdua del dret a exigir-la. 
La renúncia ha de ser prèvia a l’inici de l’activitat subvencionada o al seu cobrament. En cas contrari, el 
beneficiari ha de procedir al reintegrament de les quantitats percebudes. 
Reintegrament de la subvenció percebuda 
L’Ajuntament podrà reclamar les quantitats indegudament percebudes, juntament amb l’interès de demora, 
des del moment del pagament de la subvenció fins la data en què s’acordi la procedència de 
reintegrament. 
Caldrà notificar al beneficiari la resolució oportuna, advertint-lo expressament que una vegada 
transcorregut el termini d’1 mes des de la recepció de la notificació sense que s’hagin reintegrat les 
quantitats reclamades, es procedirà a exigir el deute per la via de constrenyiment. 
17.- Règim Sancionador. 
Els beneficiaris de les subvencions restaran sotmesos a les responsabilitats i règims sancionador que 
sobre les infraccions administratives en la matèria estableix la Llei General de Subvencions. 
18.- Altres 
En tot allò no previst en les presents Bases s’estarà al que disposi la legislació vigent. 
Disposició addicional única. 
Aquestes Bases entraran en vigor transcorregut el termini de 20 dies, a partir de la seva publicació íntegra 
al BOP de Girona, moment el qual s'entendran aprovades definitivament en cas que no s'hagin presentat 
al·legacions i seran efectives mentre no es modifiquin o deroguin expressament. 
 

SEGON.- Procedir a la publicació íntegra de les Bases específiques per a l’atorgament 
de subvencions destinades a promoure programes específics de foment del lloguer per 
a estudiants al Barri Vell d’Olot al BOP de Girona 
 
TERCER.- Obrir convocatòria en data de 20 de setembre de 2016, segons l’establert 
en les Bases específiques per a l’atorgament de subvencions destinades a promoure 
programes específics de foment del lloguer per a estudiants al Barri Vell d’Olot 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.1. - CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D'OLOT I 
L'ESCOLA PIA OLOT PER AL PROJECTE CLAU, EN EL MARC DE LES MESURES 
ESPECÍFIQUES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT DELS ALUMNES DE L'EDUCACIÓ 

SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA DEL MUNICIPI 
 
Núm. de referència : X2016017631     
 
Que l’article 18.5 del Decret 187/2015, de 25 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.  
 
Que l’Escola Pia Olot, 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. 
 
Que l’Ajuntament d’Olot és conscient que hi ha alumnes amb dificultats d’aprenentatge 
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i amb problemes de conducta, a vegades conseqüència de l’entorn sociocultural, i 
s'ofereix a donar suport a l’Escola Pia Olot col·laborant en el Projecte Clau, per tal de 
donar una resposta a les necessitats de suport educatiu d’aquests alumnes amb la 
finalitat de facilitar la seva inclusió escolar, social i laboral. 
 

Que l'Ajuntament d’Olot disposa de recursos educatius per a col·laborar i completar la 
formació d’aquests alumnes a fi i efecte d’oferir-los una formació integral que s’ajusti a 
les seves necessitats i els apropi a la realitat del municipi. 
 
En relació a l’expedient ED032016000006 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d'Educació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Escola Pia 
Olot per al projecte CLAU, en el marc de les mesures específiques d’atenció a la 
diversitat dels alumnes de l’Educació Secundària Obligatòria 
 
Segon.- 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 el 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. 
 
Tercer.- Faculta el President per signar la documentació necessària. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.1. - CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT D'OLOT I 
L'ESCOLA COR DE MARIA-MARIA REINA OLOT PER AL PROJECTE CLAU, EN 

EL MARC DE ELS MESURES ESPECÍFIQUES D'ATENCIÓ A AL DIVERSITAT 
DELS ALUMNES DE L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA DEL MUNICIPI 

 
Núm. de referència : X2016017674     
 
Que l’article 18.5 del Decret 187/2015, de 25 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.  
 
Que l’Escola Cor de Maria – Maria Reina Olot , 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. 
 
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’Escola Cor de Maria – Maria Reina Olot col·laborant en el 
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Projecte Clau, per tal de donar una resposta a les necessitats de suport educatiu 
d’aquests alumnes amb la finalitat de facilitar la seva inclusió escolar, social i laboral. 
 
Que l'Ajuntament d’Olot disposa de recursos educatius per a col·laborar i completar la 
formació d’aquests alumnes a fi i efecte d’oferir-los una formació integral que s’ajusti a 
les seves necessitats i els apropi a la realitat del municipi. 
 
En relació a l’expedient ED032016000008 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d'Educació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar un conveni e col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Escola cor de 
Maria – Maria Reina Olot per al projecte CLAU, en el marc de les mesures 
específiques d’atenció a a la diversitat dels alumnes de l’Educació Secundària 
Obligatòria del municipi. 
 
Segon.- 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 el 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. 
 
Tercera.- Facultar al President per signar la documentació necessària 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.1. - CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT D'OLOT I 
L'ESCOLA PETIT PLANÇÓ PER AL PROJECTE CLAU, EN EL MARC DE LES 

MESURES ESPECÍFIQUES D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT DELS ALUMNES DE 
L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA DEL MUNICIPI 

 
Núm. de referència : X2016017665     
 
Que l’article 18.5 del Decret 187/2015, de 25 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.  
 
Que l’Escola Petit Plançó, 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. 
 
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’Escola Petit Plançó col·laborant en el Projecte Clau, per tal 
de donar una resposta a les necessitats de suport educatiu d’aquests alumnes amb la 
finalitat de facilitar la seva inclusió escolar, social i laboral. 
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Que l'Ajuntament d’Olot disposa de recursos educatius per a col·laborar i completar la 
formació d’aquests alumnes a fi i efecte d’oferir-los una formació integral que s’ajusti a 
les seves necessitats i els apropi a la realitat del municipi. 
 
En relació a l’expedient ED032016000007 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d'Educació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Escola Petit 
Plançó per al projecte CLAU, en el marc de les mesures específiques d’atenció a la 
diversitat dels alumnes de l’Educació Secundària Obligatòria 
 
Segon.- 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 el 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. 
 
Tercer.- Facultar el President per signar la documentació necessària. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.1. - ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'ADMINISTRACIÓ 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT 

D'ENSENYAMENT I L'AJUNTAMENT D'OLOT PER AL PLA EDUCATIU D'ENTORN 
DEL CURS 2016-2017 

 
Núm. de referència : X2016017864     
 
Atès que amb data 1 de juny de 2015 el Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot van subscriure un conveni de col·laboració en 
matèria de llengua, intercultural i cohesió social, mitjançant el Pla Educatiu d’Entorn. 
 
Considerant que la clàusula dotzena del conveni esmentat preveu que els recursos 
econòmics que es destinaran al projecte es concretaran mitjançant una addenda al 
conveni. 
 
Que per a l’any 2016 es preveu signar una addenda que té per objecte concretar en 
6.500€ l’import de les despeses destinades al desenvolupament de les actuacions 
adreçades a donar suport al Pla educatiu d’entorn, per al curs acadèmic 2016 – 2017.   
 
En relació a l’expedient ED032016000009 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d'Educació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració entre el Departament 
d’Ensenyament  i l’Ajuntament d’Olot pel Pla Educatiu d’Entorn, per 5000€, pel curs 
2016-2017 
 
Segon.- l’IMEJO assumirà un import de despesa del projecte corresponent a 1.500€.  
 
Tercer.- Facultar al President per signar la documentació necessària. 
 
Quart.- Publicar aquesta addenda juntament amb el conveni en el portal de 
transparència de l’Ajuntament d’Olot. 
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S’aprova per unanimitat. 
 
9.1. - CONVENI SPONSORS FESTES DEL TURA 2016 NOEL ALIMENTÀRIA, SAU 

 
Núm. de referència : X2016017826     
 
En relació a l’expedient FE022016000008 , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Festes, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1.- L’Empresa  NOEL ALIMENTARIA SAU, serà patrocinadora de les Festes del Tura  
 
2.- El patrocini de les Festes del Tura 2016 queda establert en les següents 
contraprestacions de l`Àrea de Festes: 
 
3.- L’Empresa  NOEL ALIMENTARIA SAU, amb motiu de les prestacions que li atorga 
el present conveni, ingressarà a l’Ajuntament la quantitat de: 3000   €. 
 
És per això que s’aprova la liquidació núm: BFL-2016-800018 per l’esmentat import de: 
3000     €. 
El lloc, terminis, forma de pagament i recursos que es podem interposar contra l’acte 
de liquidació, són els que es determinen a la liquidació que s’adjunta a l’acord. 
 
4.- L’Empresa  NOEL ALIMENTARIA SAU  haurà de fer arribar a l’Àrea de Festes de 
l’Ajuntament d’Olot, o bé a festes@olot.cat el logotip o imatge que vulgui que aparegui 
en els llocs especificats en l’apartat 2n.-  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
10.1. - APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ D'UN 

LLOC DE TREBALL D'OFICIAL 1A. OPERATIVA ADSCRIT A LA BRIGADA 
MUNICIPAL 

 
Núm. de referència : X2016017960     
 
Vist l’expedient administratiu, antecedents corresponents i que hi ha la necessitat de 
cobrir temporalment un lloc de treball d’oficial 1a. operativa adscrit a la Brigada 
Municipal en motiu de la sol·licitud de prejubilació del titular del lloc de treball 
esmentat, 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, 
Innovació i Atenció del ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu per cobrir 
temporalment un lloc de treball d’oficial 1a. operativa adscrit a la Brigada Municipal, 
mitjançant concurs oposició lliure, i la constitució d’una borsa de treball. 
 
Segon.- Publicar al BOP, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament d’Olot i a la pàgina web 
www.olot.cat. 
 
S’aprova per unanimitat. 
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CONTRACTACIÓ. OBRES 
 

11.1. - TREBALLS DE PINTURA DE DIVERSOS EDIFICIS MUNICIPALS I ESPAIS 
PÚBLICS 

 
Núm. de referència : X2016017728 
 
Atès l’informe del director de l’Àrea d’infraestructura i Obra Pública de data 2 d’agost 
de 2016 en relació a la necessitat de pintar diversos edificis i espais públics, en el qual 
vistos els pressupostos presentats per les empreses: “Esja Pintors,SL”; “Jordi Pairó, 
SLU” i “Soy & Soy pintats i lacats,SL” ; és favorable a “Esja Pintors,SL”    
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012016000315 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 ESJA PINTORS SL (B1738976-8)   els treballs de 
pintura de diversos edificis municipals i espais públics, d’acord amb el seu pressupost 
annex a l’expedient.  
Els treballs de pintura a realitzar  són: 
-façana de l’edifici seu de l’Escola d’Art i Superior de Disseny 
-pas d’accés a l’aparcament del carrer Pare Antoni Soler 
-dues façanes de l’Escola Magrida (Av. Castella i Lleó) 
-escala d’accés a l’interior del Museu Comarcal de la Garrotxa  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: VINT-I-DOS MIL VUITANTA-TRES 
EUROS (22.083 €) + IVA: QUATRE MIL SIS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB 
QUARANTA-TRES CÈNTIMS (4.637,43 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16500  323  212000 16300 CONSERVACIO EDIFICIS ENSENYAMENT000 000 000 000 000 000 
200220  Despeses 16400  3331 212000 9000 CONSERVACIO EDIFICIS CULTURALS000 000 000 000 000 000 
200220  Despeses 16150  920  212000 1420.43 CONSERVACIO EDIFICIS CORPORACIO000 000 000 000 000 000 
 
 

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

11.2. - ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT ORDINARI OBERT 
SIMPLIFICAT, PER ADJUDICAR LES OBRES DEL PROJECTE DE MILLORA 

D'ACCESSIBILITAT EN VORERES A  DIVERSOS CARRERS ANY 2016. 
 
Núm. de referència : X2016014240     
 
La Junta de Govern Local de data 22 de juny de 2016 va aprovar l’expedient de 
contractació, mitjançant procediment obert simplificat, per adjudicar les obres del 
projecte de millora d’accessibilitat en voreres de diversos carrers any 2016. Actuació 
subvencionada pel Fons de Cooperació Econòmica i Social de la Diputació de Girona.  
La licitació va ser publicada en el “perfil del contractant” el dia 4 de juliol de 2016 i el 
termini de presentació de pliques finalitzà el dia 25 de juliol de 2016, i es van presentar 
les empreses: 
-“Aglomerats Girona,SA” 
-“Catalana d’Infraestructures i Serveis Associats,SL” 
-“Assistacasa 2005, SL” 
-“Josep Vilanova,SA” 
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-“Construccions Jordi Riera, SL” 
- “Rubau Tarrés,SAU” 
-“Construo Construccions Generals,SL” 
- “Pere Boada Comas,SL” 
-“Excavaciones Ampurdan 2000, SL” 
 
Atès l’informe tècnic de valoració del sobre núm. 2 (documentació tècnica i proposta 
econòmica), s’obté el següent resultat: 
 

 “e) Valoració final del procediment 
 

Pi = PEi =  PEMi + PTTi + PTGi+ PEBi 
 
 

Resum valoració si ASSISTA es VIABLE PEMi PTTi PTGi PEBi Pi=PEi  
AGLOMERATS GIRONA 35,96  24,00  10,00  3,74  73,71   
CISA 28,39  24,00  10,00  3,70  66,09   
ASSISTA  EXCLOS EXCLOS EXCLOS EXCLOS EXCLOS  
VILANOVA 35,96  24,00  6,00  3,78  69,74   
JORDI RIERA 14,24  24,00  10,00  3,80  52,04   
RUBAU TARRES 35,96  24,00  10,00  3,70  73,67   
CONSTRUO  62,00  24,00  10,00  3,78  99,78   
BOADA 62,00  24,00  10,00  3,74  99,74   
TEX (EXCAVACIONES AMPURDAN SL) 62,00  24,00  10,00  4,00  100,00   

“ 
 
Per tant l’oferta més ben puntuada del conjunt del procediment és la presentada per “ 
Excavacions Ampurdan 2000, SL”. 
I d’acord amb el que s’estableix en l’article 151.2 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 
4 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refòs de la Llei de Contractes del Sector 
Públic , i vist  l’expedient administratiu núm.  CCS12016000013 i antecedents 
corresponents, la regidora delegada de Participació, Transparència i Govern 
obert, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Excloure a l’empresa ASSISTACASA 2005 SL per considerar-se temerària. 
 
Segon.- Adjudicar a l’empresa “EXCAVACIONES AMPURDAN 2000, SL” les obres 
del  projecte de millora d’accessibilitat en voreres de diversos carrers any 2016. 
Actuació subvencionada pel Fons de Cooperació econòmica i social de la 
Diputació de Girona; per un import de CINQUANTA-DOS MIL NOU-CENTS 
SETANTA-TRES EUROS (52973 €) + IVA: ONZE MIL CENT VINT-I-QUATRE 
EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS (11.124,33 €) . 
 
Aquestes obres s’executaran d’acord amb el projecte redactat pels Serveis Tècnics 
Municipals i aprovat per la Junta de Govern Local del dia 19 de maig de 2016. 
 
Tercer.- Aquest contracte es regirà pel plec de clàusules administratives particulars 
que fou aprovat per la Junta de  Govern Local del dia 22 de juny de 2016. 
 
Quart.- L’import del contracte es pagarà amb càrrec a la partida: 
  
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1602848 Despeses 16141  1532 61901 64097.33 RENOVACIO VORERES 000 000 000 000 000 000 
200210 1602848 Despeses 16141  1532 61901 -5140.99 RENOVACIO VORERES 000 000 000 000 000 000 
 

 
Cinquè.- El termini d’execució del contracte és d’1,5 mesos a comptar des de 
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l’endemà de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig. 
 
Sisè.- L’empresa “Excavaciones Ampurdan 2000, SL” ha presentat d’acord amb el que 
s’estableix en la clàusula 11 del plec, ha aportat: 
-la documentació justificativa d’estar al corrent en les seves obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social. 
-la documentació requerida en la clàusula 8.2  del plec (sobre núm.1) 
-la justificació d’haver constituït la garantida definitiva  per import de DOS MIL SIS-CENTS 
QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS (2.648,56 €) . 
 
Setè.- L’empresa “ Excavaciones Ampurdan 2000,SL” formalitzarà el contracte en un termini 
de quinze (15) dies hàbils següent a aquell en què es rebi la notificació de l’adjudicació als 
licitadors, d’acord amb el que s’estableix en la clàusula 13.1 del PCAP.  
 
Vuitè.- Acceptar de l’empresa “Excavaciones Ampurdan 2000, SL”  que: 
“ofereix inclòs en el preu del contracte, l’execució sense càrrec per l’Ajuntament d’Olot de la 
millora núm. 9, entre la relació de millores admeses en el procediment, valorada en 
21.799,03 € (IVA inclòs), segons el plec de condicions i que es reprodueix  al quadre 
següent: 
 
 
MILLORES 
ADMESES   FASES INCLOSES PEM DG BI ST IVA PEC 

Millora No.1 Desplaçament de semàfor a la Pl. Palau 800,00 104,00 48,00 952,00 199,92 1.151,92 € 
Millora No.2 Millora 1 + Cruilla c. Pou del Glaç - Pere Lloses - Fase 1 3.478,00 452,14 208,68 4.138,82 869,15 5.007,97 € 
Millora No.3 Millora 2 + Cruilla c. Pou del Glaç - Pere Lloses - Fase 2 5.924,92 770,24 355,50 7.050,65 1.480,64 8.531,29 € 
Millora No.4 Millora 3 + Cruilla Lorenzana - Fontanella - Hospici Fase 1 6.931,82 901,14 415,91 8.248,87 1.732,26 9.981,13 € 
Millora No.5 Millora 4 + Cruilla Lorenzana - Fontanella - Hospici Fase 2 7.854,05 1.021,03 471,24 9.346,32 1.962,73 11.309,05 € 
Millora No.6 Millora 5 + Cruilla Lorenzana - Fontanella - Hospici Fase 3 8.781,93 1.141,65 526,92 10.450,50 2.194,60 12.645,10 € 
Millora No.7 Millora 6 + Cruilla Lorenzana - Castellà Llovera Fase 1 10.843,38 1.409,64 650,60 12.903,62 2.709,76 15.613,38 € 
Millora No.8 Millora 7 + Cruilla Lorenzana - Castellà Llovera Fase 2 13.744,18 1.786,74 824,65 16.355,57 3.434,67 19.790,24 € 
Millora No.9 Millora 8 + Cruilla Lorenzana - Castellà Llovera Fase 3 15.139,27 1.968,11 908,36 18.015,73 3.783,30 21.799,03 € 

 
Novè.-  Acceptar de l’empresa “Excavaciones Ampurdan 2000, SL” un termini de 
garantia total per l’obra de 6 anys, (ampliació de 5 anys sobre la licitació). 
 
Desè.- La direcció de les obres anirà a càrrec de l’enginyer municipal Sr. Ramon Prat 
Molas i de l’arquitecte tècnic municipal Sr. Xavier Canal Molas. 
 
Onzè.- Facultar el Sr. Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació signi 
el corresponent contracte.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.3. - APROVACIÓ PREUS CONTRADICTORIS OBRES DE REHABILITACIÓ DE 
LA COBERTA DEL CEIP MALAGRIDA -ALA NORD 

 
Núm. de referència : X2016010347     
 
La Junta de Govern Local de data  9 de juny de 2016 va adjudicar a l’empresa “PUIG 
ALDER, SL” les obres de rehabilitació de la coberta del CEIP Malagrida –Ala Nord-.  
Atès que s’han introduït nous materials  motivats per canvis no substancials en 
l’execució de les obres previstes en el projecte; i que tindran compensació econòmica 
en el global amb les previsions del projecte.  
 
I vist  l’expedient CCS12016000008 de , vist l’expedient administratiu 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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Aprovar les actes dels preus contradictoris que es relacionen a continuació, de les 
bores de rehabilitació de la coberta del CEIP Malagrida –Ala Nord-: 
 
-Preu contradictori núm. 1: 
 -muntatge i desmuntatge bastida tubular   metàl·lica  homologada suspesa...... 59,49 €  
-Preu contradictori núm. 2 : 
 -extracció de grapes de suport de la canal existent i reposició de forats.............. 4,81 € 
-Preu contradictori núm. 3 : 
 -Sub. I col·locació tauler partícules fusta aglomerades amb resina sintetica...... 21,24 € 
-Preu contradictori núm. 4: 
 -enrastellat metàl·lic lleuger  per a suport teulada............................................... 48,35 € 
-Preu contradictori núm. 5: 
 -formació carener amb suport ventilació.............................................................. 59,09 € 
-Preu contradictori núm. 6: 
 -reparació d’esquerda a la cornisa ornamental.................................................... 68,79 € 
-Preu contradictori núm. 7 :  
-sub. I col·locació canal exterior de secció semicircular de planxa s’acer............ 44,95 € 
-Preu contradictori núm. 8: 
 -Sub. I col·locació aïllament amb feltre de llana mineral de vidre per aïllaments 15,77 € 
-Preu contradictori núm. 9: 
 -col·locació cel ras de plaques de fibres vegetals recuperat................................. 5,77 € 
-Preu contradictori núm. 10 : 
 -pintat de cel ras de fibres amb dues mans pintura plàstica................................ 14,64 € 
-Preu contradictori núm. 11: 
 -reparació puntual de solera d’encadellat ceràmic............................................... 22,97 € 
-Preu  contradictori núm. 12: 
 -sub. I col·locació escuma poliuretà gruix 4 cm. ................................................... 9,11 € 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SERVEIS 
 

11.4. - ADJUDICACIÓ ÚS PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC PER INSTAL·LAR DUES 
PARADES DE FIRES AL PASSEIG D'EN BLAY DURANT LES FESTES DEL TURA 

2016: CREPERIA. 
 
Núm. de referència : X2016018013     
 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 23 de juny de 2016, va aprovar 
l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, per adjudicar l’ús privatiu del 
domini públic per instal·lar dues parades de fires (una xurreria i una creperia) al 
passeig d’en Blay durant les Festes del Tura 2016, així com el plec de clàusules 
administratives particulars que regiran l’esmentada licitació. 
 
En el termini de presentació de propostes es van presentar dues ofertes per a la 
“creperia”, a nom de la mercantil SICO-ENGINY, SL i del Sr. ALBERT GOST PRAT, 
respectivament. 
 
Atès l’informe tècnic subscrit pel Tècnic d’Administració General, Sr. Miquel Torrent 
Compte de valoració de les propostes presentades s’obtenen els següents resultats: 
- S’exclou la plica presentada pel Sr. Albert Gost Prat per no haver-se presentat en la 
forma prescrita en el plec de condicions. 
- Es valora la proposició presentada per SICO-ENGINY, SL. en 80 punts. 
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I vist l’expedient CCS12016000024 i antecedents corresponents, la regidora 
delegada de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords 
Primer. – Excloure del procediment al Sr. Albert Gost Prat atès que la presentació de 
la plica no s’ha fet en la forma prescrita en el plec de condicions. 
 
Segon.- Adjudicar a SICO-ENGINY SL l’autorització per instal·lar una creperia al 
Passeig d’en Blay durant les Festes del Tura 2016 amb un cànon de MIL DOS-
CENTS EUROS – (1.200.- €). 
 
Tercer.- Aquest contracte es regirà pels plecs de clàusules administratives particulars i 
tècniques que foren aprovades per la Junta de Govern Local del dia 23 de juny de 
2016. 
 
Quart.- La present autorització demanial es limita als dies de celebració de les Festes 
del Tura de 2016, en el període comprès entre els dies 7 i 11 de setembre d’enguany, 
ambdós inclosos. 
 
Cinquè.- L’empresa SICO-ENGINY SL ha presentat la documentació acreditativa de 
trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social. 
Així mateix ha constituït la garantia definitiva per un import de CENT VINT EUROS 
(120.- €) d’acord amb el que s’estableix en la clàusula 13 del PCAP. 
 
Sisè.- Requerir a l’empresa SICO-ENGINY SL per tal de formalitzar el contracte 
d’acord amb el s’estableix en la clàusula 12 del PCAP. 
 
Setè.- Facultar al Sr. Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació signi 
el corresponent contracte. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
11.5. - ADJUDICACIÓ ÚS PRIVATIU DEL DOMINI PÚBLIC PER INSTAL·LAR DUES 
PARADES DE FIRES AL PASSEIG D'EN BLAY DURANT LES FESTES DEL TURA 

2016: XURRERIA 
 
Núm. de referència : X2016018027     
 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 23 de juny de 2016, va aprovar 
l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, per adjudicar l’ús privatiu del 
domini públic per instal·lar dues parades de fires (una xurreria i una creperia) al 
passeig d’en Blay durant les Festes del Tura 2016, així com el plec de clàusules 
administratives particulars que regiran l’esmentada licitació. 
 
En el termini de presentació de propostes es va presentar una única oferta per a la 
“xurreria” a nom de JOAN JOFRE PARAROLS. 
 
Atès l’informe tècnic subscrit pel Tècnic d’Administració General, Sr. Miquel Torrent 
Compte, de valoració de la proposta presentada s’obtenen els següents resultats: 
- Es valora la proposició presentada pel Sr. JOAN JOFRE PARAROLS en 65 punts. 
 
I vist l’expedient CCS12016000025 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.- Adjudicar al Sr. JOAN JOFRE PARAROLS l’autorització per instal·lar una 
xurreria al Passeig d’en Blay durant les Festes del Tura 2016 amb un cànon de 
NOU CENTS NORANTA EUROS - (990.- €). 
 
Tercer.- Aquest contracte es regirà pels plecs de clàusules administratives particulars i 
tècniques que foren aprovades per la Junta de Govern Local del dia 23 de juny de 
2016. 
 
Quart.- La present autorització demanial es limita als dies de celebració de les Festes 
del Tura de 2016, en el període comprès entre els dies 7 i 11 de setembre d’enguany, 
ambdós inclosos. 
 
Cinquè.- El Sr. JOAN JOFRE PARAROLS ha presentat la documentació acreditativa 
de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social. 
Així mateix ha constituït la garantia definitiva per un import de CENT VINT EUROS 
(120.- €) d’acord amb el que s’estableix en la clàusula 13 del PCAP. 
 
Sisè.- Requerir al Sr. JOAN JOFRE PARAROLS per tal de formalitzar el contracte 
d’acord amb el s’estableix en la clàusula 12 del PCAP. 
 
Setè.- Facultar al Sr. Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació signi 
el corresponent contracte. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
11.6. - PRORROGA A L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, LA 

PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'ASSESSORAMENT I GESTIÓ ADMINISTRATIVA 
LABORAL DE L'AJUNTAMENT D'OLOT I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS. 

 
Núm. de referència : X2015005682     
 
Per acord de la JGL del dia 16 de juliol de 2015 es va adjudicar a AG ASSESSORIA I 
GESTIO OLOT SL el contracte de serveis de Prestació dels serveis d’assessorament i 
gestió administrativa laboral de l’Ajuntament d’Olot i els seus Organismes Autònoms. 
 
Aquest contracte es regeix pel plec de clàusules econòmiques i administratives 
aprovades per la JGL de data 12 de març de 2015. Publicat al BOP núm. 63 de data 
01/04/2015 i DOCG núm. 6841 de data 31/03/2015. 
 
La vigència del contracte era d’un any a comptar del dia 1 d’octubre de 2015, i podia 
ser objecte de pròrroga d’un any de durada, segons la clàusula 7 del plec, de forma 
expressa i per mutu acord de les parts. 
 
Atès l’informe de la Responsable del Servei de Recursos Humans, Sra. Maria Antònia 
Medel Punzano, adjuntat a l’expedient on s’exposa que degut a l’Ajuntament d’Olot no 
disposa dels mitjans tècnics i materials necessaris per assumir de manera directa les 
prestacions objecte del contracte de serveis d’assessorament i gestió administrativa 
laboral de l’Ajuntament d’Olot i els seus organismes autònoms, relacionades a la 
clàusula 2 del plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte i 
vista la possibilitat de pròrroga prevista. 
 
Vist l’expedient CCS12015000006 de i antecedents corresponents, la regidora 
delegada  de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la Junta de 
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Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Prorrogar un any a l’empresa AG ASSESSORIA I GESTIO OLOT SL el 
contracte subscrit amb l’Ajuntament d’Olot per l’assessoria i la gestió administrativa 
laboral de l’Ajuntament d’Olot amb efectes des de l’1 d’octubre de 2016 i fins al 30 
de setembre de 2017. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.7. - CONTRACTACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT EN RÈGIM DE LLOGUER 
DEL SUMINISTRAMENT DE L'ENLLUMENAT ORNAMENTAL NADALENC A LA 

CIUTAT D'OLOT 
 
Núm. de referència : X2016017966     

 
Vist l’expedient CCS12016000023 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, en règim 
de lloguer del subministrament de l’enllumenat ornamental nadalenc a la ciutat d'Olot. 
 
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques que regiran l’esmentada licitació, el tipus de la qual és de 
69.000 €/any (IVA inclòs). 
 
Tercer.- L’anunci de la convocatòria de licitació es publicarà al BOP, al DOGC i al 
Perfil del Contractant. 
 
Quart.- Aprovar la despesa prevista per a l’any 2016: CINQUANTA-SET MIL VINT-I-
QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS (57.024,79 €) + IVA: ONZE MIL 
NOU-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS (11.975,21 €). 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200  Despeses 16100  912  226991 69000 ENLLUMENAT NADAL 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.8. - SERVEIS EXTRAORDINARIS DE RECOLLIDA DE DEIXALLES I NETEJA 
VIÀRIA PEL 15 D'AGOST DE 2016 

 
Núm. de referència : X2016009841     
 
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 5 de maig de 2016 va aprovar la 
contractació amb l’empresa “IGFA-URBASER, UTE” dels serveis extraordinaris de 
recollida de deixalles i neteja viària de la Ciutat d’Olot durant l’exercici 2016 per un 
import de 45.870,61 € (IVA inclòs), segons detall que figura en l’acord esmentat. 
 
Així mateix en els antecedents s’especificava que s’havia prescindit d’alguns serveis 
extraordinaris, (que es detallaven), entre ells, els serveis extraordinaris de recollida de 
deixalles als barris el dia 15 d’agost de 2016. 
 
Atès l’informe dels serveis tècnics del SIGMA de data 3 d’agost de 2016 favorable a la 
contractació del servei extraordinari abans esmentat tenint en compte l’afectació que 
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pot tenir per la ciutadania la no prestació del servei de recollida de deixalles 
extraordinari aquest dia. 
 
Vist l’expedient CC012016000211 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 “IGFA-URBASER UTE” els serveis extraordinaris 
de recollida de reforç de deixalles als barris el proper 15 d’agost de 2016; per un 
import de DOS MIL SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS 
CÈNTIMS (2.668,76 €) + IVA : CINC-CENTS SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-
QUATRE CÈNTIMS (560,44 €). 
 
Segon.- L’import de la despesa es pagarà amb càrrec a la partida: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16700  1621 227003 3229.20 RECOLLIDA SELECTIVA RESIDUS 000 000 000 000 000 000 

 
Tercer.- “IGFA-URBASER UTE” adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.9. - APROVACIÓ DESPESES FESTES DEL TURA 2016 
 
Núm. de referència : X2016017940     
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012016000318 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert,  proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar les despeses corresponents a les actuacions musicals i de cultura 
popular que es portaran a terme durant les “Festes del Tura 2016”, pels grups que es 
relacionen a continuació i per un import de CENT ONZE MIL QUATRE-CENTS VINT-I-
SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS (111.426,80 €) (IVA inclòs) que es pagaran 
amb càrrec a la partida núm. 16310 3381 227995 – FESTES DEL TURA. 
 

ESPECTACLE/GRUP NOM FISCAL NIF IMPORT AMB IVA 

        

Cobla Bisbal jove Associació musical Ball de Nit G65246753 900,00 € 

Foment del Montgrí Associació Cultural dos per quatre G17734948 800,00 € 

Cobla Cervianenca Associació Cobla la cervianenca  G17857988 850,00 € 

Principal de Cassà Associació Cultural dos per quatre G17734948 900,00 € 

Cobla Osona 
Associació Amics Cobla Osona G55050140 

1.050,00 € 

Rossinyolets Associació Cultural dos per quatre G17734948 850,00 € 

Aspencat Exits Productions &Managaments,S.L. B66145756 7.865,00 € 

Korxea Link Produccions,S.L.  B17902594 484,00 € 

Karaokes Band 7Sis Produccions, SCP J55134597 2.117,50 € 

Tremendos Musics de Girona, S.C.C.L F17459991 3.327,50 € 
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Giravolt Xavi Marti aubert 40302832P 423,50 € 

Wom Black Music Productions,S.L. B66172784 1.573,00 € 

Chotokeu Bymedio Submarino International,S.L. B55639645 3.388,00 € 

Montgrins Montgrins,S.C.C.L F17559972 8.470,00 € 

Montgrins Associació Cultural dos per quatre G17734948 3.000,00 € 

Animal Exits Productions &Managaments,S.L. B66145756 2.904,00 € 

Germà Negre Exits Productions &Managaments,S.L. B66145756 2.904,00 € 

Vacas Sagradas Beba 33, S.L. B64480049 2.662,00 € 

Guillem Roma Guillem Roma Cantonigrós 47845415X 1.210,00 € 

Moya Kalongo Black Music Productions,S.L.  B66172784 2.057,00 € 

Funkystep  & The Sey Sisters Barcelona Animació,S.L. B59747980 2.420,00 € 

Pep i Mª José Pep i Mª José,SCP J61966313 605,00 € 

Miquel del Roig 7Sis Produccions, SCP J55134597 1.815,00 € 

Tarraco Surfers FM Espectacles Girona, SLU    B17736091 1.815,00 € 

Sr. Wilson &The Island Defenders 
Dub247,S.L. B66691650 

4.235,00 € 

Hat Hausen Elastic Band Ismael Salido Gutiérrez 46696312X 1.331,00 € 

Pep Puigdemont i Sidrus Associació Cultural dos per quatre G17734948 950,00 € 

Albercocks Arts Managers,S.L.  B60731767 1.815,00 € 

Habitació Roja Artica Booking Agency,S.l:  B84373992 9.075,00 € 

Oques Grasses Petxina Lliure,SCP J66239252 6.050,00 € 

Band the Cool Ensemble Lluis Casals Prat 43629050V 2.000,00 € 

Abbey Road + Smoking Beba 33, S.L.   B64480049 8.470,00 € 

Mambo Jambo Buenritmo Producciones,S.L. B64306160  3.630,00 € 

Astrio Musics de Girona, S.C.C.L   F17459991 1.815,00 € 

Musica Tres Musics de Girona, S.C.C.L   F17459991 1.089,00 € 

Blanca Ross Blanca Rossich Tió   41590408Z  884,30 € 

Sommeliers Barcelona Animació,S.L. B59747980 1.452,00 € 

Vint Esbart Olot G17347972 1.700,00 € 

Xaranga S.A.M. D'alginet Societat Artística Musical d'Alginet G46173746 3.540,00 € 

Agrupació Promoció Espectacles 

"PIM PAM FOC" 

Agrupació Promoció Espectacles "PIM 

PAM FOC" 
G17338088 9.000,00 € 

      111.426,80 € 

 
 
Segon.- Aprovar les despeses de gestió, administració i d’altres que es portaran a 
terme durant les “Festes del Tura 2016” i que es relacionen a continuació per un import 
de TRENTA MIL SET-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS 
(30.732,39 €) (IVA inclòs) i que es pagaran a càrrec de la partida núm. 16310 3381 
227995 – FESTES DEL TURA. 
 



 
 
 

 19 

SERVEI DADES FISCALS CONTRACTE NIF PREU TOTAL 

        

GOTS FESTES 
ECOLOGIA PER FESTES,S.L.                                

C/ Sequia,19  08650 Sallent 
(Barcelona) B64242134 7.039,30 € 

LAVABOS QUÍMICS 
ALKIRENT SERVI,S.L.                                     

C/Farigola, 16 P.I. Girona                                    
17457 Ruidellots de la Selva B17982166 3.380,96 € 

REMOLC WC 
JORDI BATLLE COLLET                                     

Can Margot (bústia 27). Veïnat de 
Can Canyet, 11 - 17459 Campllong  38782397G 1.524,00 € 

TANQUES ANTIAVALOTS 

POWERBAND 
PRODUCTIONS,S.L.  

Carrer Tenes, 3 
08150 Parets del Vallès B61924791 1.977,14 € 

IMPRESSIÓ CARTELLS 
IMPREMTA AUBERT,S.L.                                       

Pol. Ind. Can Coromines 17857 
Sant Joan de les Fonts B17931973 627,99 € 

CARPES I BARRAQUES 

ESTRUCTURES LUIS 
CASAMAYOR,S.L.U. 

c/ jaume Marqués Casamayor, 14 
3er C               17003 Girona B17828260 9.075,00 € 

ESPECTACLE 
PIROTÈCNIC I VOLCANET 

ANTIGUA CASA ESTALELLA,S.L.  
C/Camí d'Oliveretes,S/N 08840 

Viladecans B08958209 7.108,00 € 

TOTAL DESPESES     30.732,39 € 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

12.1. - APROVACIÓ RELACIÓ D'OBLIGACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2016017743     
 
En relació a l’expedient CPG22016000090 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 núm. 16/21 per un import total de 
50.132,41 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 50132.41 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.1. - APROVACIÓ CERTIFICACIONS D'OBRA 
 
Núm. de referència : X2016017746     
 
En relació a l’expedient CPG22016000091 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 PUIG ALDER SL corresponent a les obres de 
REHABILITACIÓ DE LA COBERTA DEL CEIP MALAGRIDA – ALA NORD  amb 
càrrec a la partida 16.500.933.63203 “ TEULADA ESCOLA MALAGRIDA (IFS)” per un 
import de 47.169,90 euros . 
 
Aprovar la certificació n.1 d’ ARGON INFORMÀTICA SA corresponent a les obres de 
PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ ÀREA ESPORTIVA A L’AV.FRANÇA DEL BARRI 
DEL MORROT-CONSTRUCCIÓ DE L’EDIFICI DE SERVEIS amb càrrec a la partida 
16.330.933.63212 “ INSTAL. ESPORTIVES CAMPS FUTBOL (IFS)” per un import de 
43.660.39 euros . 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 90830.29 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.2. - AUTORITZACIÓ ENDOSSAMENT 
 
Núm. de referència : X2016017751     
 
En relació a l’expedient CP022016000006, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Autoritzar l’endossament de la certificació núm. 1 d’ARGON INFORMATICA SA per un 
import de 43.660.39 euros corresponent a les obres del PROJECTE DE 
CONSTRUCCIÓ ÀREA ESPORTIVA A L'AVINGUDA FRANÇA DEL BARRI DE 
MORROT a BANKIA SAU al c.c. ****. 
 
Totes les despeses que generi aquest endossament aniran a càrrec d’ARGON 
INFORMATICA SA . 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.1. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ UNA CÀPSULA DE TEATRE 
 
Núm. de referència : X2016017594     
 
En relació a l’expedient CPG12016000178 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’Associació UNA CÀPSULA DE TEATRE 
amb  NIF: G55231955 per un import de 3.500,00 euros, amb càrrec a la partida 
16.400.334.480020 “CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES“. 
 
2n.)  L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’INSTITUT MUNICIPAL DE 
CULTURA D’OLOT (Can Trincheria) que és qui gestiona la subvenció, per tal de 
signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència. 
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 
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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 16400  334  480020 3500 CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.2. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT LITTERAE ASSOCIACIÓ CULTURAL 
 
Núm. de referència : X2016017597     
 
En relació a l’expedient CPG12016000179 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 LITTERAE ASSOCIACIÓ CULTURAL amb  
NIF: G55205199 per un import de 1.500,00 euros, amb càrrec a la partida 
16.400.334.480020 “CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES“. 
 
2n.)  L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’INSTITUT MUNICIPAL DE 
CULTURA D’OLOT (Can Trincheria) que és qui gestiona la subvenció, per tal de 
signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència. 
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 16400  334  480020 1500 CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.3. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT AGRUPACIÓ SARDANISTA OLOT 
 
Núm. de referència : X2016017598     
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En relació a l’expedient CPG12016000180 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’AGRUPACIÓ SARDANISTA OLOT amb  
NIF: G17064908 per un import de 1.000,00 euros, amb càrrec a la partida 
16.400.334.480020 “CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES“. 
 
2n.)  L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’INSTITUT MUNICIPAL DE 
CULTURA D’OLOT (Can Trincheria) que és qui gestiona la subvenció, per tal de 
signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència. 
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 16400  334  480020 1000 CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.4. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ CULTURAL BINARI 
 
Núm. de referència : X2016017600     
 
En relació a l’expedient CPG12016000181 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’ASSOCIACIÓ CULTURAL BINARI amb  
NIF: G55161939 per un import de 1.000,00,00 euros, amb càrrec a la partida 
16.400.334.480020 “CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES“. 
 
2n.)  L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’INSTITUT MUNICIPAL DE 
CULTURA D’OLOT (Can Trincheria) que és qui gestiona la subvenció, per tal de 
signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència. 
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 
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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 16400  334  480020 1000 CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.5. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ PROGAT GARROTXA 
 
Núm. de referència : X2016017604     
 
En relació a l’expedient CPG12016000182 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’Associació PROGAT GARROTXA amb  
NIF: G55272710 per un import de 3.000,00 euros, amb càrrec a la partida 
16.400.334.480020 “CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES“. 
 
2n.)  L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’INSTITUT MUNICIPAL DE 
CULTURA D’OLOT (Can Trincheria) que és qui gestiona la subvenció, per tal de 
signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència. 
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 16400  334  480020 3000 CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
14.6. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT INSTITUCIÓ CATALANA D'HISTÒRIA NATURAL, 

delegació de La Garrotxa 
 
Núm. de referència : X2016017606     
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En relació a l’expedient CPG12016000183 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 INSTITUCIÓ CATALANA D’HISTÒRIA 
NATURAL , Delegació de La Garrotxa, amb  NIF: G62058300 per un import de 700,00 
euros, amb càrrec a la partida 16.400.334.480020 “CONVENIS ACTIVITATS 
CIUTADANES“. 
 
2n.)  L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’INSTITUT MUNICIPAL DE 
CULTURA D’OLOT (Can Trincheria) que és qui gestiona la subvenció, per tal de 
signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència. 
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 16400  334  480020 700 CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.7. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ AULES DE DIFUSIÓ CULTURAL 
GARROTXA - ACUGA 

 
Núm. de referència : X2016017608     
 
En relació a l’expedient CPG12016000184 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’Associació AULES DE DIFUSIÓ 
CULTURAL GARROTXA - ACUGA amb  NIF: G17497132 per un import de 700,00 
euros, amb càrrec a la partida 16.400.334.480020 “CONVENIS ACTIVITATS 
CIUTADANES“. 
 
2n.)  L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’INSTITUT MUNICIPAL DE 
CULTURA D’OLOT (Can Trincheria) que és qui gestiona la subvenció, per tal de 
signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència. 
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 
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qual el trobareu a l’Ajuntament o bé a la seva web municipal i a la firma del conveni. 
Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà sense 
efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200230  Despeses 16100  912  226992 700 CIUTAT DELS DETALLS 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
14.8. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ OLOTINES I OLOTINS PER A LA 

CONVIVÈNCIA 
 
Núm. de referència : X2016017610     
 
En relació a l’expedient CPG12016000185 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Es proposa concedir l’ajut econòmic a l’entitat OLOTINES I OLOTINS PER A LA 
CONVIVÈNCIA amb NIF: G55187462 per un import de 500,00 euros, amb càrrec a la 
partida 16.400.334.480020 “CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES”. 
 
2n.) L’esmentada entitat haurà de personar-se a l’INSTITUT MUNICIPAL DE 
CULTURA D’OLOT (Can Trincheria) que és qui gestiona la subvenció, per tal de 
signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència. 
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 al transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16400  334  480020 500 CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.9. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ÀMBIT SANT LLUC 
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Núm. de referència : X2016017611     
 
En relació a l’expedient CPG12016000186 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’entitat ÀMBIT SANT LLUC amb  NIF: 
G55262398 per un import de 5.000,00 euros, amb càrrec a la partida 
16.400.334.480020 “CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES“. 
 
2n.)  L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’INSTITUT MUNICIPAL DE 
CULTURA D’OLOT (Can Trincheria) que és qui gestiona la subvenció, per tal de 
signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència. 
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 16400  334  480020 5000 CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.10. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ FAMILIARS I AMICS 
RESIDÈNCIA MONTSACOPA 

 
Núm. de referència : X2016017639     
 
En relació a l’expedient CPG12016000187 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’Associació FAMILIARS I AMICS DE LA 
RESIDÈNCIA MONTSACOPA amb  NIF: G17565987 per un import de 250,00 euros, 
amb càrrec a la partida 16.310.3381.480042 “CONVENIS FESTES DEL TURA“. 
 
2n.)  L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’INSTITUT MUNICIPAL DE 
CULTURA D’OLOT (Can Trincheria) que és qui gestiona la subvenció, per tal de 
signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència. 
El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de la 
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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 16310  3381 480042 250 CONVENIS FESTES DEL TURA 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.11. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT AGRUPACIÓ SARDANISTA OLOT 
 
Núm. de referència : X2016017640     
 
En relació a l’expedient CPG12016000188 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’Associació AGRUPACIÓ SARDANISTA 
OLOT amb  NIF: G17064908 per un import de 3.000,00 euros, amb càrrec a la partida 
16.310.3381.480042 “CONVENIS FESTES DEL TURA“. 
 
2n.)  L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’INSTITUT MUNICIPAL DE 
CULTURA D’OLOT (Can Trincheria) que és qui gestiona la subvenció, per tal de 
signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència. 
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 16310  3381 480042 3000 CONVENIS FESTES DEL TURA 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
14.12. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT AGRUPAMENT ESCOLTA NOSTRA DONA DEL 

TURA 
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Núm. de referència : X2016017642     
 
En relació a l’expedient CPG12016000189 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’ AGRUPAMENT ESCOLTA NOSTRA 
DONA DEL TURA amb  NIF: G08931974 per un import de 350,00 euros, amb càrrec a 
la partida 16.310.3381.480042 “CONVENIS FESTES DEL TURA“. 
 
2n.)  L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’INSTITUT MUNICIPAL DE 
CULTURA D’OLOT (Can Trincheria) que és qui gestiona la subvenció, per tal de 
signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència. 
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, 
òpia 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 16310  3381 480042 350 CONVENIS FESTES DEL TURA 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
14.13. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ CULTURAL SARDANISTA FLOR 

DE FAJOL 
 
Núm. de referència : X2016017645     
 
En relació a l’expedient CPG12016000190 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’Associació CULTURAL SARDANISTA 
FLOR DE FAJOL amb  NIF: G17160466 per un import de 2.100,00 euros, amb càrrec 
a la partida 16.310.3381.480042 “CONVENIS FESTES DEL TURA“. 
 
2n.)  L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’INSTITUT MUNICIPAL DE 
CULTURA D’OLOT (Can Trincheria) que és qui gestiona la subvenció, per tal de 
signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència. 
El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de la 
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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 16310  3381 480042 2100 CONVENIS FESTES DEL TURA 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.14. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT PENYA CARNAVALESCA ELS MARRINXOS 
 
Núm. de referència : X2016017648     
 
En relació a l’expedient CPG12016000191 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 la PENYA CARNAVALESCA ELS 
MARRINXOS amb  NIF: G17619552 per un import de 2.340,00 euros, amb càrrec a la 
partida 16.310.3381.480042 “CONVENIS FESTES DEL TURA“. 
 
2n.)  L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’INSTITUT MUNICIPAL DE 
CULTURA D’OLOT (Can Trincheria) que és qui gestiona la subvenció, per tal de 
signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència. 
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 16310  3381 480042 2340 CONVENIS FESTES DEL TURA 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
14.15. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ CULTURAL I RECREATIVA ELS 

MURRUTS 
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Núm. de referència : X2016017650     
 
En relació a l’expedient CPG12016000192  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’Associació CULTURAL I RECREATIVA 
ELS MURRUTS amb  NIF: G55010805 per un import de 7..826,,00 euros, amb càrrec 
a la partida 16.310.3381.480042 “CONVENIS FESTES DEL TURA“. 
 
2n.)  L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’INSTITUT MUNICIPAL DE 
CULTURA D’OLOT (Can Trincheria) que és qui gestiona la subvenció, per tal de 
signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència. 
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 16310  3381 480042 7826 CONVENIS FESTES DEL TURA 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.16. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT AOAPIX - ASSOCIACIÓ CULTURAL I 
RECREATIVA D'AMICS DEL PORC I DEL XAI 

 
Núm. de referència : X2016017655     
 
En relació a l’expedient CPG12016000193 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’Associació AOAPIX – ASSOCIACIÓ 
CULTURAL I RECREATIVA D’AMICS DEL PORC I DEL XAI amb  NIF: G17343682 
per un import de 1.817,00 euros, amb càrrec a la partida 16.310.3381.480042 
“CONVENIS FESTES DEL TURA“. 
 
2n.)  L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’INSTITUT MUNICIPAL DE 
CULTURA D’OLOT (Can Trincheria) que és qui gestiona la subvenció, per tal de 
signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència. 
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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 16310  3381 480042 1817 CONVENIS FESTES DEL TURA 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.17. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT OFOLK 
 
Núm. de referència : X2016017658     
 
En relació a l’expedient CPG12016000194 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’Associació OFOLK amb  NIF: G55111228 
per un import de 968,00 euros, amb càrrec a la partida 16.310.3381.480042 
“CONVENIS FESTES DEL TURA“. 
 
2n.)  L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’INSTITUT MUNICIPAL DE 
CULTURA D’OLOT (Can Trincheria) que és qui gestiona la subvenció, per tal de 
signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència. 
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 16310  3381 480042 968 CONVENIS FESTES DEL TURA 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.18. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT GRUP RIALLES OLOT 
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Núm. de referència : X2016017659     
En relació a l’expedient CPG12016000195 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’Associació GRUP RIALLES OLOT amb  
NIF: G17437302 per un import de 4.625,00 euros, amb càrrec a la partida 
16.310.3381.480042 “CONVENIS FESTES DEL TURA“. 
 
2n.)  L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’INSTITUT MUNICIPAL DE 
CULTURA D’OLOT (Can Trincheria) que és qui gestiona la subvenció, per tal de 
signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència. 
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 16310  3381 480042 4625 CONVENIS FESTES DEL TURA 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.19. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT PENYA WEKE WEKE 
 
Núm. de referència : X2016017661     
 
En relació a l’expedient CPG12016000196 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 la PENYA WEKE WEKE amb  NIF: 
G55045926 per un import de 1.500,00 euros, amb càrrec a la partida 
16.310.3381.480042 “CONVENIS FESTES DEL TURA“. 
 
2n.)  L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’INSTITUT MUNICIPAL DE 
CULTURA D’OLOT (Can Trincheria) que és qui gestiona la subvenció, per tal de 
signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència. 
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 
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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 16310  3381 480042 1500 CONVENIS FESTES DEL TURA 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.20. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT XERRICS D'OLOT 
 
Núm. de referència : X2016017671     
 
En relació a l’expedient CPG12016000197 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’Associació XERRICS D’OLOT amb  NIF: 
V17703455 per un import de 1.350,00 euros, amb càrrec a la partida 
16.310.3381.480042 “CONVENIS FESTES DEL TURA“. 
 
2n.)  L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’INSTITUT MUNICIPAL DE 
CULTURA D’OLOT (Can Trincheria) que és qui gestiona la subvenció, per tal de 
signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència. 
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 16310  3381 480042 1350 CONVENIS FESTES DEL TURA 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.21. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT FUNDACIÓ PRIVADA FAUNA 
 
Núm. de referència : X2016017687     
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En relació a l’expedient CPG12016000198 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 la FUNDACIÓ PRIVADA FAUNA amb  NIF: 
G17824517 per un import de 500,00 euros, amb càrrec a la partida 16.400.334.480020 
“CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES“. 
 
2n.)  L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’INSTITUT MUNICIPAL DE 
CULTURA D’OLOT (Can Trincheria) que és qui gestiona la subvenció, per tal de 
signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència. 
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 16400  334  480020 500 CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
14.22. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CENTRE D'INICIATIVES TURÍSTIQUES D'OLOT 
 
Núm. de referència : X2016017969     
 
En relació a l’expedient CPG12016000199 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d' Hisenda, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Es proposa concedir l’ajut econòmic al CENTRE D’INICIATIVES TURISTIQUES 
D’OLOT amb  NIF: G17058983 per un import de 2.900,00 euros, amb càrrec a la 
partida 16.400.334.480020 “CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES“. 
 
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 16400  334  480020 2900 CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

15.1. - APROVACIÓ DEVOLUCIÓ DE FIANCES 
 
Núm. de referència : X2016017701     
 
En relació a l’expedient CPG22016000089 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 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

16. – INGRESSOS. APROVAR EL PADRÓ DE LES TAXES D’ESCOMBRARIES 
DOMICILIÀRIES 2016  

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

17.- INGRESSOS. APROVAR EL PADRÓ DE LA TAXA DE MANTENIMENT 
D’ANIMALS DE COMPANYIA – EXERCICI 2016 

 
La Junta de Govern Local acorda deixar sobre la taula aquest punt de l’ordre del dia. 
 
La Sra. Núria Fité abandona la sessió. 
 

18.1. - PROJECTE D'ENDERROC DE LA CASA DEL PROCURADOR A 
L'AVINGUDA ONZE DE SETEMBRE, 10.-Proposant aprovar. 

 
Núm. de referència : X2016017533     
 
Vist que en data 28 de juliol de 2015, per acord de la Junta de Govern Local, es va 
aprovar la contractació amb l’empresa Interiors Cat, SL, la redacció de projecte 
d’enderroc, direcció d’obres, coordinació de seguretat i salut, elaboració del Pla de 
seguretat i salut i execució de l’obra d’enderroc de l’edifici esmentat. 
 
L’edifici és de tipologia aïllada, destinat a l’ús d’habitatge unifamiliar, actualment resta 
desocupat. És de planta baixa i dues plantes pis amb soterrani i té una superfície total 
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de 940,64 m2. 
 
El POUM inclou la finca al sòl urbà no consolidat amb la qualificació de zona en procés 
de renovació urbana (clau 8.2.1). Recau sobre l’edifici una afectació per regularització 
de l’alineació de vial. 
 
Està inclòs en el Catàleg de Béns del POUM, com a BCIL (fitxa 6), dins el conjunt 
edificat de l’avinguda Onze de setembre, com a exemple de la tipologia  de cases 
senyorials olotines  del segle XVII-XVIII. 
 
La necessitat de l’enderroc per motius de seguretat es justifica en informe de 
declaració de ruïna, de data 13 de juny de 2016, emès per l’arquitecta Montse Gou, 
per encàrrec de l’Ajuntament d’Olot. La legalitat de l’actuació prevista es justifica en 
informe de data 08/07/2016, emès per l’arquitecte municipal Llorenç Panella. 
 
Vist el projecte d'enderroc de la casa del procurador a l'avinguda Onze de Setembre, 
10 redactat per Volums estudi d’Arquitectura en data juliol de 2016. 
 
Vist l’informe de l’arquitecte municipal de data 28 de juliol de 2016 emès en sentit 
favorable. 
 
Vist l’informe emès per la Policia Municipal de data 4 d’agost de 2016. 
 
En relació a l’expedient UPOM2016000028, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Serveis urbans, Espai públic i infraestructures i 
obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR el projecte d'enderroc de la casa del procurador a l'avinguda 
Onze de Setembre, 10 redactat per Volums estudi d’Arquitectura en data juliol de 
2016. 
 
SEGON.-  COMUNICAR al contractista i a la direcció de l’obra les condicions 
següents: 
 
1. El contractista de l’obra es farà càrrec de comunicar amb antelació l’inici de l’obra a 

la Policia Municipal i s’observaran les indicacions que pugui disposar en 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. 

2. L’àmbit de les obres romandrà tancat en tot moment, havent de deixar el 
contractista col·locada una tanca provisional fins que no s’executin els treballs de 
pavimentació a càrrec de l’ajuntament. 

3. El contractista haurà de terraplenar el buit del soterrani per regularitzar el nivell 
definitiu del terreny. 

4. El contractista haurà de preservar els materials petris de la façana principal 
(brancals, llindes i altres carreus de cantonada que puguin aparèixer), així com les 
lloses de pedra de l’escala principal, i altres elements de valor d’acord amb les 
previsions de projecte, retirant-los manualment i dipositant-los al lloc que determini 
la Brigada Municipal. 

5. Abans de l’inici de les obres caldrà presentar: 1) El projecte d’obres amb el 
corresponent visat del col·legi d’aparelladors i arquitectes tècnics. 2) Document 
signat per tècnic competent assumint la responsabilitat de la direcció de l’obra i la 
coordinació de seguretat i salut 3) Pla de seguretat i salut de l’obra 4) Document 
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que acrediti l’obertura de centre de treball, amb registre de la Generalitat de 
Catalunya. 

  
I les condicions que figuren a l’informe de la Policia Municipal: 
 
6. L’ocupació de la via pública s’haurà de senyalitzar amb llums vermells encesos 

durant la nit. 
7. el fet de tallar un carril de circulació de l’avinguda Onze de setembre haurà de 

comportar haver de donar pas alternatiu al trànsit en els dos sentits de circulació, 
amb els corresponents operaris i amb semàfors en la seva absència. 

8. Caldrà senyalitzar les obres amb discs de perill per obres, de perill per calçada 
estreta, de limitació de la velocitat a 20km/h  i de pas alternatiu. 

 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

19.1. - MEMÒRIA VALORADA D’ENDERROC DE L’EDIFICI DE L’ANTIGA 
PISCIFACTORIA DEL PARC.-Proposant aprovar. 

 
Núm. de referència : X2016017807     
 
Vista la memòria valorada d’enderroc de l’edifici de l’antiga piscifactoria del Parc Nou 
redactada pels serveis tècnics municipals en data abril de 2016.  
 

El projecte té per objecte l’enderroc del volum principal de la caseta, es mantindrà i 
adequarà el volum que ocupen els filtres, i es facilitarà l’entrada del personal de 
manteniment de la instal·lació, formant una rampa d’accés de formigó, adequant la 
porta d’accés i la instal·lació elèctrica interior que quedi afectada. Es realitzarà una 
nova solera de formigó, com a paviment, per tal d’elevar-lo de nivell i evitar l’entrada 
d’aigües pluvials. 

 
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 UPOM2016000029 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Serveis urbans, Espai públic i 
infraestructures i obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la Junta 
de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR la memòria valorada d’enderroc de l’edifici de l’antiga 
piscifactoria del Parc Nou redactada pels serveis tècnics municipals en data abril 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. 
 

20.1. - PROPOSANT DONAR COMPTE DE LES COMUNICACIONS D'OBRES 
PRESENTADES ENTRE ELS DIES 1 I 31 DE JULIOL RELATIUS A L'ÀREA 
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D'URBANISME 
 
Núm. de referència : X2016017775     
 
En relació a l’expedient URG72016000007, 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: 
 
 

Data 
sol·licitud Tipus d'obra Adreça Informe 

04/07/2016 PINTAT DE FAÇANA AVINGUDA DE SANTA COLOMA N.0093  Favorable 

05/07/2016 
MODIFICACIÓ DE FAÇANA, TRANSFORMACIÓ 
FINESTRA PER PORTA C. DEL REI MARTÍ L'HUMÀ 6 Favorable 

05/07/2016   C. DELS DOLORS 1 Pis.B Pta.1 Favorable 

06/07/2016 ACABATS INTERIOR BOTIGA AV. SANTA COLOMA 68 Favorable 

06/07/2016 PINTAT DE FAÇANA AV. SANTA COLOMA 28-33-35 Favorable 

07/07/2016 CANVI BANYERA PER PLAT DE DUTXA C. RIPOLL 9 1r Favorable 

08/07/2016 PINTAR FAÇANCES I CANVI DE FINETES C. DE SANT FERRIOL 21   

08/07/2016 REFER DESAIgÚES I TUBS DE DESGUÀS C. SANT CIRSTÒFOR 59 Favorable 

11/07/2016 
CANVI BANYERA PER PLAT DE DUTXA I TREURE 
RAJOLES BANY C. RIBES DE FRESER 56 Favorable 

11/07/2016 PINTAT DE FAÇANA C. JOAQUIM VAYREDA 8 Favorable 

12/07/2016 ARRANJAR CONDUCCIÓ D'AIGUA C. DEL BESTRACÀ 29 Favorable 

12/07/2016 REFORMA BANY C. D'ALACANT 10 Pis.3 Pta.2 Favorable 

12/07/2016 C. CARRILET 3,  C. DEL CARRILET 3 Pis.1 Pta.1   

13/07/2016 

CANVI PLAT DE DUTXA, REPARACIÓ BALCÓ, 
SOSTRE CUINA I PINTAR I CANVI INSTAL·LACIÓ 
ELÈCTRICA  C. DEL FREIXE 36 Favorable 

13/07/2016 CANVI BANYERA PER PLAT DE DUTXA RONDA DEL SOMETENT 11, Pis1 Pta.2 Favorable 

13/07/2016 REPARACIÓ FAÇANA C. FONTANELL 21 Favorable 

14/07/2016 REPARACIÓ FAÇANA C. ESCARLET 29 Favorable 

14/07/2016 PINTAR FAÇANA  PLAÇA MAJOR 4 Favorable 

15/07/2016 ENDERROC CEL RAS I TREURE RUNA PASSEIG DE BLAY 3 Favorable 

19/07/2016 SUBSTITUCIÓ TEULES TRANCADES MAS LA MAIOLA 1 Favorable 

19/07/2016 
CANVIAR COBREMURS BALLES I REMOLINAR 
PARET PATI C. D'ANTONI MOLINS 53 Favorable 

20/07/2016 PINTAT DE FAÇANA C. PINTOR DOMENGE 8 Favorable 

20/07/2016 EMPORLANAR PATI I POSAR REIXA DESAIGUA C. DE CONCA 13 Favorable 

21/07/2016 REFORMA CUINA C. CALIU 18 Favorable 

21/07/2016 REFORMA CUINA C. DE L'ALCALDE PERE BRETCHA 14 Favorable 

21/07/2016 COL·LACIÓ RAJOLES BANY CTRA. RIUDAURA 52 Favorable 

22/07/2016       

22/07/2016 REFORMA BANY C. ESGLEIERS 28 1a Favorable 

25/07/2016 REPÀS PARETS MENJADOR I PASSADÍS PG. BLAY 51 1er Favorable 

26/07/2016 OBRES D'ACABATS INTERIORS I EXTERIORS PLAÇA CLARÀ 10 BX   

26/07/2016 
RENOVACIÓ DEL PAVIMENT I REVESTIMENT DE 
PARETS I SOSTRES C. SERRA I GINESTA 15 Bx Favorable 

26/07/2016 MODIFICACIÓ FALS SOSTRE C. BOFILL I MATES 2 LOCAL 1 Favorable 

26/07/2016 CANVIAR PAVIMENT 
PASSEIG DEL BISBE GUILLEMENT 20 B Pta 
1 Favorable 

26/07/2016 IGNIFUGAR BIGUES C. DOLORS 3 Favorable 

27/07/2016 REPARACIÓ DE GOTERES COBERTA I AÏLLAMENT C. FONTANELLA 26 Favorable 

28/07/2016 REFORMA CUINA C. DE L'ALFORJA 47   

28/07/2016 REFORMA LOCAL COMERCIAL C. DE SANT RAFEL 13   

29/07/2016 ADEQUACIÓ LOCAL PER MAGATZEM CTRA. DE LA CANYA 167   

29/07/2016 REPÀS TEULES TRENCADES C. VOLCÀ CROSCAT 8 Favorable 
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29/07/2016 OBRES VÀRIES SENSE TOCAR ESTRUCTURES PASSEIG DE BLAY 20 Pis.B Favorable 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

21.1. - REHABILITACIÓ DE COBERTA I FAÇANES D'EDIFICI PLURIFAMILIAR 
ENTRE MITGERES AL CARRER SANT RAFEL, 28 PIS B 

 
Núm. de referència : X2016013991 

 
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 OMA32016000088 en data 
registre entrada  16/06/2016 
a: ****     
per a: REHABILITACIÓ DE COBERTA I FAÇANES D'EDIFICI PLURIFAMILIAR 
ENTRE MITGERES    
situada a: C SANT RAFEL N.0028 Pis.B  
U.T.M : 7602607 
 
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: CRL2016800080 
FMA2016600116    
 
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: 60178.47 euros  
 
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

60178.47 1865.53 0 1865.53 304.90 2170.43 
 

Garanties: 
    

  Garantia de gestió de residus: 227.00 euros 
 

Total Liquidació Euros 
Per Drets 2170.43 
Per Garanties (4) 227.00 

 
Condicions particulars: 
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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. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: 1) 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) Document signat per 
arquitecte assumint la direcció de l’obra. 

2. Aquesta  llicència  no  autoritza  l'ocupació  de  la  via  pública  amb materials o 
altres elements propis de l'obra. D’acord amb el previst a la Memòria 
Complementària del projecte presentada, l’autorització d’ocupació de la via pública 
per a l’execució de l’obra s’haurà de sol·licitar posteriorment a la concessió de la 
llicència d’obres. Només s’autoritzarà l’ocupació en termini i superfície mínims que 
es considerin justificats i necessaris, i sempre que no afecti el període de festes del 
Tura. 

3. Caldrà aportar mostra de color d’acabats de façanes. Es condiciona l’autorització 
de la solució proposada a la conformitat dels Serveis tècnics municipals. 

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

5. S’imposa una fiança de 227,00 € 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. 

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. . 

 
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 tres 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 ACCIDENTAL LA VICESECRETÀRIA 


