
 
 
 

 1 

ACTA NÚM. 32 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

18 D’AGOST DE 2016 
  
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 18 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 MARIA COROMINAS i BARNADAS, per tal de celebrar  la 
sessió ordinària, setmanal i de primera convocatòria  que s’escau al dia d’avui. 
 
Hi assisteixen els tinents d’alcalde Srs. Josep Berga i Vayreda, Estanis Vayreda i 
Puigvert, Jordi Alcalde i Gurt, Josep Gelis i Guix, Maria del Mar Roca i Reixach.  
Excusen la seva assistència els Srs. Josep Guix Feixas Núria Fité i Grabalosa. 
 
També hi assisteix com a regidora delegada expressament convidada per tal de 
presentar els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part 
resolutiva ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la 
votació, i segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, la Sra. 
Mercè Traveria Costa. 
 
També hi assisteixen, com a regidors de l’oposició, els Srs. Lluís Rubió Amargant, 
Xavier García Zabal. 
 
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera. 
 

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

2. - DESPATX OFICIAL 
 
El Sr. Alcalde, després d’agrair al primer Tinent d’Alcalde JOSEP BERGA, el fet 
d’haver-lo substituït del 29 de juliol al 15 d’agost; comenta els ACTES i REUNIONS a 
les quals han assistit des de la darrera Junta de Govern, celebrada el dia  11 d’agost:  
 
Primer enumera els ACTES i REUNIONS a les quals va assistir el Sr. JOSEP BERGA 
com alcalde accidental: 
 
- Divendres dia 12 d’agost va participar a la fotografia de grup de la tradicional 

trobada de les Tures. 
 
- Dilluns dia 15 d’agost va anar a la tradicional arrossada de la Festa del Barri de 

Sant Roc.  
 
A continuació passa a enumerar els actes i les reunions a les que ha assistit: 
 
- Dimarts dia 16 d’agost va participar a la missa i a la benedicció de les aigües de 

Sant Roc.  
 
- El mateix dimarts va assistir a la presentació dels equips 2016-2017 de la UE Olot.  
 

3. - DISPOSICIONS.- ASSABENTATS DE LES DISPOSICIONS PUBLICADES EN 
ELS BUTLLETINS OFICIALS 

 
Tot seguit la Secretària dóna compte a la Junta de Govern dels edictes i anuncis de 
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l'Ajuntament d'Olot publicats als Butlletins Oficials BOE, BOP i DOGC, des de la 
darrera sessió. I se n'acorda l'assabentat.                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
4.1. - PAGAMENT D'UN COMPLEMENT DE NOCTURNITAT AL PERSONAL DE LA 
POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS EL MES DE JULIOL DE 2016 

 
Núm. de referència : X2016018228     
 
Atès l’informe del Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal de data 2 d’agost de 
2016. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132016000070 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Organització, innovació i atenció al ciutadà, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
D’acord amb el que estableix l’annex 1, aprovat pel Ple d’aquesta Corporació en la 
sessió celebrada el dia 26 de març de 1992, sobre els serveis de nocturnitat de la 
Policia Municipal. 
 
Primer.- Pagament d’un complement de nocturnitat al personal de la Policia Municipal 
que es relaciona a continuació pels serveis realitzats durant el mes de juliol de 2016: 
 

Nom i Cognoms Data Dies Serveis Import (€) 

**** Juliol 2016 7 Nocturnitat 79,73 
**** Juliol 2016 7 Nocturnitat 79,73 
**** Juliol 2016 7 Nocturnitat 79,73 
**** Juliol 2016 7 Nocturnitat 79,73 
**** Juliol 2016 3 Nocturnitat 34,17 
**** Juliol 2016 5 Nocturnitat 39,45 
**** Juliol 2016 6 Nocturnitat 47,34 
**** Juliol 2016 6 Nocturnitat 47,34 
**** Juliol 2016 7 Nocturnitat 55,23 
**** Juliol 2016 8 Nocturnitat 63,12 
**** Juliol 2016 7 Nocturnitat 55,23 
**** Juliol 2016 6 Nocturnitat 47,34 
**** Juliol 2016 5 Nocturnitat 39,45 
**** Juliol 2016 3 Nocturnitat 23,67 
**** Juliol 2016 3 Nocturnitat 23,67 
**** Juliol 2016 3 Nocturnitat 23,67 
**** Juliol 2016 7 Nocturnitat 55,23 
**** Juliol 2016 5 Nocturnitat 39,45 
**** Juliol 2016 7 Nocturnitat 55,23 
**** Juliol 2016 1 Nocturnitat 7,89 

TOTAL  110  976,40 € 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 16180  132  121031 976.40 ALTRES COMPLEMENTS NOCTURNITAT 

SEGURETAT 
180 008 999 999 999 999 
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Segon.- En cap cas, les quantitats assignades com a complement de nocturnitat, 
durant un període de temps, originarà cap dret individual respecte a les variacions o 
apreciacions corresponents a períodes successius. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

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

 
Núm. de referència : X2016018222     
 
Atès l’informe del Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal de data 2 d’agost de 
2016. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132016000069 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Organització, innovació i atenció al ciutadà, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
 

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

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

****   
06/07/2016 REFORÇ TORN. MANCA DE PERSONAL 8,25 135,88 
   
****   
23/07/2016 REFORÇ TORN.  2,5 41,18 
24/07/2016 REFORÇ TORN.  2,5 41,18 
   
****   
09/07/2016 REFORÇ TORN. MANCA DE PERSONAL 8,25 135,88 
   
****   
02/07/2016 REFORÇ TORN.  8,25 135,88 
   
****   
16/07/2016 REFORÇ TORN.  8,25 135,88 
   
****   
07/07/2016 REFORÇ TORN. MANCA DE PERSONAL 8,25 135,88 
09/07/2016 REFORÇ TORN. MANCA DE PERSONAL 5,00 82,35 

TOTAL 51,25 844,11€ 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 16180  132  130012 844.11 HORES EXTRAORDINARIES SEGURETAT180 008 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

4.3. - PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL AL PERSONAL DE LA 
BRIGADA MUNICIPAL PELS SERVEIS EXTRAORDINARIS REALITZATS EL MES 
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DE JULIOL DE 2016 
 
Núm. de referència : X2016018243     
 
Vist l’expedient administratiu RH132016000072 i antecedents corresponents, i atès 
l’informe del Director tècnic de la Brigada Municipal de data 3 d’agost de 2016, la 
regidora delegada  d'Organització, Innovació i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta 
de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
 

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

Cognoms i Nom Data Tipus 
servei 

Brigada Hores Import 

****  . ASFALT Supervisor 6,00 126,42 € 

Acte de 16:00 h a 17:00 h. Portar 
cadires a Sant Miquel 

22/07/2016 S. Mínim  1,00 25,25 € 

Acte de 21:00 h a 22:00 h. Obrir 
candaus de cadires i treure les 
cadenes 

27/07/2016 S. Mínim  1,00 25,25 € 

Ensorrament sostre. De 17:00 h a 
18:00 h. Portar Big Bags els bombers 

28/07/2016 S. Mínim  1,00 25,25 € 

Tapar forat. De 18:30 h a 21:30 h . 
Portar i col·locar planxes i tanques 

30/07/2016 S. Festiu  3,00 50,67 € 

****  . ELECTRICISTES Oficial 1º 10,00 154,40 € 

Connexió i desconnexió. De 19:00 h a 
22:00 h.  

19/07/2016 S. Diürn  3,00 43,23 € 

Connexió. De 16:00 h a 18:00 h. 
Arranjar avaria , salta diferencial, 

22/07/2016 S. Diürn  2,00 28,82 € 

Desconnexió. De 22:00 h a 23:00 h. 
Desconnexió a la Plaça dels Jutjats  

22/07/2016 S. Nocturn  1,00 16,47 € 

Connexió i desconnexió. De 11:00 h a 
13:00 h i 20:00 h a 22:00 h.  

24/07/2016 S. Festiu  4,00 65,88 € 

****  . ELECTRICISTES Oficial 1º 36,00 586,74 € 

Fanal aixafat i connexió acte. De 19:00 
h a 20:00 h. Treure fanal aixafat  

08/07/2016 S. Diürn  1,00 14,41 € 

Fanal aixafat i connexió acte. De 22:00 
h a 01:00 h i 03:00 h a 04:00 h. 

08/07/2016 S. Nocturn  4,00 65,88 € 

Desconnectar. De 18:00 h a 20:00 h i 
22:00 h a 03:00 h. Guàrdia el concert   

09/07/2016 S. Festiu  8,00 131,76 € 

Connexió i desconnexió. De 09:00 h a 
13:00 h i 18:00 h a 22:00 h.  

10/07/2016 S. Festiu  8,00 131,76 € 

Connectar. De 19:00 h a 21:00 h. 
Connectar i guàrdia per la música 
tradicional 

15/07/2016 S. Diürn  2,00 28,82 € 

Connectar. De 24:00 h a 01:00 h. 
Connectar i guàrdia per la música 
tradicional  

15/07/2016 S. Nocturn  3,00 49,41 € 

Connectar. De 11:00 h a 12:00 h , 
19:00 h a 21:00 h i 01:00 h a 03:00 h. 
Connectar  

16/07/2016 S. Festiu  5,00 82,35 € 

Connectar i desconnectar. De 10:00 h 
a 12:00 h , 16:00 h a 17:00 h i 19:00 h 
a 21:00 

17/07/2016 S. Festiu  5,00 82,35 € 

****  . MAGATZEM Encarregat 1,00 25,25 € 

Acte. De 10:00 h a 11:00 h. Portar 
taules i cadires a la Plaça Vidal Jorbà. 

03/07/2016 S. Mínim  1,00 25,25 € 

****  . PALETES Oficial 1º 1,00 25,25 € 
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Acte. De 16:00 h a 17:00 h. Portar 
cadires a Sant Miquel. 

22/07/2016 S. Mínim  1,00 25,25 € 

****  . PALETES Supervisor 3,00 50,67 € 

Fanal aixafat. De 22:00 h a 01:00 h 
Treure fanal aixafat 

08/07/2016 S. Nocturn  3,00 50,67 € 

TOTAL    57,00 968,73 € 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 16142  1511 130011 968.73 HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA142 002 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

4.4. - PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL A DIVERS PERSONAL DE 
LES OFICINES PELS SERVEIS REALITZATS EL MES DE JULIOL DE 2016 

 
Núm. de referència : X2016018234     
 

En relació a l’expedient RH132016000071 i antecedents corresponents, i atès el vist-i-
plau de la secretaria, de la responsable de l’OAC, de la cap de recursos humans, del 
responsable d’informàtica i el director de la Brigada Municiapl, la regidora delegada  
d'Organització, Innovació i Atenció al ciutadà proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents acords: 
 
Pagament d’una gratificació especial a divers personal de les oficines de l’Ajuntament 
que es relaciona a continuació pels serveis extraordinaris realitzats durant el mes de 
maig, juny i juliol de 2016: 
 

Nom i Cognoms Subàrea Data Serveis Import €) 

**** OAC 02/07/16 Casament 43,56 
**** Estadística Juny Coordinació del procés electoral 167,76 
**** Secretaria Juny Coordinació del procés electoral 93,20 
**** Secretaria Maig i juny Acumulació tasques 65,24 
**** RRHH 02/07/16 Tramitació convocatòries selecció agent 85,24 
**** RRHH 09/07/16 Casaments 80,80 
**** Urbanisme 30/07/16 Casaments 80,80 
**** Informàtica Juliol Canvi servidor, traspàs datasotre, etc 211,95 
**** Informàtica Juliol Comprovació servidor TAURE, fer exports, etc 55,92 
**** Brigada Juliol Tramitació expedients BPM 144,10 
**** Brigada 16/07/16 Casament 40,40 

**** Brigada Juliol Arxivar i serveis 356,65 

TOTAL        1.425,62 € 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 16130  920  130013 1425.62 HORES EXTRAORDINARIES GENERALS000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
4.5. - PAGAMENT HORES COMPLEMENTÀRIES AL PERSONAL DE LA BRIGADA 

MUNICIPAL REALITZADES EL MES DE JULIOL DE 2016 
 
Núm. de referència : X2016018253     
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Atès l’informe del Director tècnic de la Brigada Municipal de data 3 d’agost de 2016. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132016000073 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització, Innovació i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Únic.- Pagament de les hores complementàries realitzades durant el mes de juliol de 
2016 pel personal de la Brigada Municipal que es relaciona a continuació: 
 

Cognoms i Nom Data Tipus 
servei 

Brigada Hores Import 

****  . ESCOLES Oficial 1º 4,00 74,66 € 

Treure senyal. De 17:00 h a 18:00 h. Treure 
senyal Alfons V. 

20/07/2016 S. Mínim  1,00 25,25 € 

Tapar forat. De 18:30 h a 21:30 h . Portar i 
col·locar planxes i tanques per tapar 

30/07/2016 S. Festiu  3,00 49,41 € 

TOTAL    4,00 74,66 € 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 16140  1510 121032 74.66 HORES COMPLEMENTARIES BRIGADA142 002 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
5.1. - APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ D'UNA 

PLAÇA DE TÈCNIC D'ADMINISTRACIÓ GENERAL 
 
Núm. de referència: X2016018264     
 
Vist l’expedient administratiu, antecedents corresponents i que hi ha la necessitat de 
cobrir temporalment una plaça de tècnic d’administració general (grup A1), en règim 
de funcionari/ària interí/ina, 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 RH122016000011, 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 una plaça de tècnic d’administració general (grup A1), en règim de 
funcionari/ària interí/ina, 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. 
 

6.1. - CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D'URBANITZACIÓ D'UNA ÀREA 
D'APARCAMENT A ENCREUAMENT CR. REI MARTÍ L'HUMÀ AMB AV. REI 

JAUME II 
 
Núm. de referència : X2016017839     
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Atès l’informe del Cap de l’Àrea d’Infraestructura i Obra Pública, on s’exposa que 
davant la necessitat d’aparcaments lliures a la zona del barri de Sant Miquel i davant la 
disponibilitat de terrenys de propietat municipal en aquesta zona, s’ha projectat la 
urbanització d’una àrea d’aparcament en els terreny municipals situats al carrer Rei 
Martí l’Humà, 20 cantonada amb l’avinguda del Rei Jaume II. 
 
Vista la naturalesa de les obres a executar i donada la seva capacitació tècnica, 
disponibilitat de recursos i experiència s’ha demanat 3 pressupostos diferents a tres 
empreses i s’informa favorablement de l’oferta presentada per JOSEP VILANOVA, 
S.A. 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012016000317 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 JOSEP VILANOVA SA (A1744409-2) les obres 
d’urbanització d’una àrea d’aparcament a l’encreuament del carrer Rei Martí l'Humà 
amb l’avinguda del Rei Jaume II. 
 
Segon.- L’import total de la despesa es de Base: QUARANTA-NOU MIL CENT 
NORANTA EUROS (49.190 €) + IVA: DEU MIL TRES-CENTS VINT-I-NOU EUROS 
AMB NORANTA CÈNTIMS (10.329,90 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16141  1532 61907 59519.90 ACTUACIONS BARRI SANT MIQUEL

(PRESTEC) 
000 000 000 000 000 000 

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

7.1. - APROVACIÓ RELACIÓ D'OBLIGACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2016018291     
 
En relació a l’expedient CPG22016000094 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar la relació d’obligacions de despeses annex número 16/22 per un import total 
de 331.112,56 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 331112.56 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.1. - AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CENTRE D'INICIATIVES 
TURÍSTIQUES D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2016018285     
 
En relació a l’expedient CPG22016000092 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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Procedir a la bestreta de 7.500,00 euros a l’ Entitat Centre d’Iniciatives Turístiques 
d’Olot en concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 
27.000,00 euros, destinada a l’activitat Batalla de les Flors aprovada per la Junta de 
Govern Local de data 04/02/2016. 
 
Una vegada finalitzada l’activitat s’hauran de presentar els justificants en un termini 
màxim de dos mesos per tal de poder procedir a la liquidació definitiva de la 
subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1600146 Despeses 16200  3382 480017 7500 CONVENI CIT 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.2. - AVANÇAMENT DE CONVENI A L'ENTITAT ASSOCIACIO DE VEÏNS DEL 
BARRI DE L'HOSTAL DEL SOL 

 
Núm. de referència : X2016018286     
 
En relació a l’expedient CPG22016000093 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Procedir a la bestreta de 400,00 euros a l’ Associació de Veïns del Barri de l’Hostal del 
Sol en concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 
1.000,00 euros, destinada a l’activitat festa del barri aprovada per la Junta de Govern 
Local de data 19/05/2016. 
 
Una vegada finalitzada l’activitat s’hauran de presentar els justificants en un termini 
màxim de dos mesos per tal de poder procedir a la liquidació definitiva de la 
subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1602144 Despeses 16160  924  480003 400 CONVENIS BARRIS 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.3. - AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ENTITAT AMBIT DE SANT LLUC 
 
Núm. de referència : X2016018359     
 
En relació a l’expedient CPG22016000095 ivist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Procedir a la bestreta de 2.000,00 euros a l’Associació Àmbit de Sant Lluc en concepte 
d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 5.000,00 euros, 
destinada a l’activitat exposicions artistes aprovada per la Junta de Govern Local de 
data 11/08/2016. 
 
Una vegada finalitzada l’activitat s’hauran de presentar els justificants en un termini 
màxim de dos mesos per tal de poder procedir a la liquidació definitiva de la 
subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1603507 Despeses 16400  334  480020 2000 CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES000 000 000 000 000 000 
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S’aprova per unanimitat. 
 

9.1. - PROJECTE D'URBANITZACIÓ D'UNA ÀREA D'APARCAMENT A 
L'ENCREUAMENT CARRER REI MARTÍ L'HUMÀ - AV. JAUME II (MODIFICAT) 

 
Núm. de referència : X2016018307     
 

Vist que per Junta de Govern Local de data 14 de juliol de 2016 es va adoptar, entre 
d’altres, l’acord d’aprovar el projecte d’urbanització d’una àrea d’aparcament a 
l’encreuament carrer Rei Martí l’Humà –Avinguda Jaume II redactat pel director de 
l’àrea d’Infraestructura i Obra Pública, senyor Ramon Prat Molas, en data juliol de 
2016. 
 
Vist que s’ha redactat un modificat del projecte esmentat en l’apartat anterior, l’objecte 
del qual és adequar el quadre de preus del projecte al valor de mercat per a obres del 
rang de preus de l’actuació. El projecte modificat no inclou cap canvi en les solucions 
adoptades en el projecte primitiu.   
 
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 UPOM2016000030, 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 modificació del projecte d’urbanització d’una àrea 
d’aparcament a l’encreuament carrer Rei Martí l’Humà –Avinguda Jaume II, redactat 
pel director de l’àrea d’Infraestructura i Obra Pública, senyor Ramon Prat Molas, en 
data agost 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. 
 
10.1. - HORTS DESEMPARATS.- Proposant aprovar document de la cessió d'ús 

 
Núm. de referència : X2016018420     
 
Vist que en data 15 de novembre de 2007, l’Ajuntament d’Olot i Dayapa Grupo 
Inmobiliario, SL van signar una acta de cessió d’espais lliures i vialitat corresponent a 
l’àmbit del polígon d’actuació urbanístic número 15.06 Desemparats, en la que 
l’Ajuntament esdevenia propietari dels citats espais lliures i vialitat. 
 
Vist que en l’expressat document quedava exclòs de la cessió l’espai situat fora de 
l’àmbit del polígon d’actuació (senyalat amb el número 1 del plànol), així com el terreny 
edificable (senyalats amb lletra A, B i C del plànol), propietat també de Dayapa Grupo 
Inmobiliario, SL. 
 
Vist que interessa a l’Ajuntament d’Olot fer horts municipals tant en la part de terreny 
edificable inclòs en el Polígon 15.06 com en la part fóra de l’àmbit d’actuació, ambdòs 
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propietat de la societat Dayapa Grupo Inmobiliario, SL. 
 
En relació a l’expedient URG42016000011, 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 l’acta complementària de cessió de vials i zones verdes en 
relació al Polígon d’Actuació 15.06 Desemparats, pel qual s’autoritza a l’Ajuntament 
d’Olot a utilitzar el terreny senyalat amb el número 1 en el plànol de cessions adjunt al 
document de 2007, i aquella part de terreny edificable (senyalats amb les lletres A, B i 
C) que és titularitat de Dayapa Grupo Inmobiliario, SL, per a la creació d’horts 
municipals. 
 
SEGON.- ACCEPTAR les cessions efectuades per la societat de Dayapa Grupo 
Inmobiliario, SL, que es concreten en: 
 

• Cessió de 278,00 metres quadrats “parcel·la 1”, sòl privat fora de l’àmbit P.A. 
15.06. 

• Cessió de 3.559,00 metres quadrats “parcel·la A, B i C”, sòl privat inclòs dins 
l’àmbit del P.A. 15.06. 

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

11.1. - DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PEL SR. **** EN 
DATA 8 DE JULIOL DE 2016 I AMB NÚMERO DE REGISTRE GENERAL 

D'ENTRADA E2016008238, CONTRA EL DECRET DE DATA 27 DE MAIG DE 2016 
(RS2016011437 DE 2 DE JUNY DE 2016) 

 
Núm. de referència : X2016008170     
 
Vist que per Decret de data 27 de maig de 2016 (RS2016011437 de 2 de juny de 
2016) es va acordar requerir al sr. ****, el pagament de les despeses i indemnitzacions 
satisfetes per l’Ajuntament d’Olot pel reallotjament de les persones afectades per 
l’enderroc de l’immoble núm. 9 del carrer Bonaire i 7 del carrer Lliberada Ferrarons. 
 
Vist el recurs de reposició presentat pel sr. **** en data 8 de juliol de 2016 i amb 
número de registre general d’entrada E2016008238, contra el Decret de data 27 de 
maig de 2016 (RS2016011437 de 2 de juny de 2016), esmentat en l’apartat anterior. 
 
Vist l’informe emès pel lletrat d’urbanisme en data 8 d’agost de 2016, pel qual proposa 
desestimar el recurs de reposició presentat i que es transcriu a continuació: 
 
“En relació al recurs de reposició presentat el dia 8 de juliol de 2016 pel senyor ****, 
contra l’acord de 2 de juny de 2016, de requeriment pel pagament de les despeses si 
indemnitzacions satisfetes per l’Ajuntament d’Olot pel reallotjament de les persones 
afectades per l’enderroc de l’immoble núm. 9 del carrer Bonaire i 7 del carrer Lliberada 
Ferrarons.  
 
Resum del contingut de l’escrit de reposició. 
 
L’al·legació primera es refereix a l’existència del requeriment, i de com els danys 
ocasionats a l’immoble del carrer Bonaire són ocasionats per l’enderroc de l’habitatge 
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unifamiliar del número 14 del carrer Alt de la Maduixa, propietat del Banc Popular.  
 
L’al·legació segona relata les vicissituds que condueixen a la llicència d’enderroc 
atorgada per l’ajuntament d’Olot de l’immoble 14 del carrer Alt de la Maduixa, de 21 de 
gener de 2016. 
 
El tercer punt del recurs de reposició es refereix als danys i es continua informant dels 
fets dels dies anteriors a l’enderroc de l’edifici del carrer Bonaire 9.  
 
El quart punt constata la causa del sinistre el previ enderroc efectuat en la finca veïna, 
del número 14 del carrer Alt de la Maduixa. Adjunta informe pericial sobre les 
afirmacions. Atribueix una relació de causalitat entre els dos fets.  
 
En la cinquena al·legació, afirmada la relació de causalitat entre l’enderroc previ de la 
finca veïna i l’absència de mesures de seguretat en el descrit enderroc, atribueix la 
responsabilitat dels fets al propietari veí.  
 
Finalitza la sisena al·legació, afirmant la manca de responsabilitat del senyor ****, 
propietari del l’immoble número 9 del carrer Bonaire, i la manca de justificació del 
pagament de les despeses per part de l’Ajuntament als afectats.  
 
Contesta a les argumentacions del recurs de reposició. 
 
El requeriment de pagament efectuat al senyor **** com a propietari de l’immoble 
número 9 del carrer Bonaire, que és objecte d’impugnació en reposició es troba 
fonamentat en l’existència d’uns fets i en l’aplicació d’uns fonaments de dret.  
 
Fets. Es donen per reproduïts els descrits en l’informe dels serveis tècnics municipals 
que consten a l’expedient administratiu. Resumidament, l’enderroc de l’immoble 
número 9 del carrer Bonaire propietat del senyor ****, es va efectuar degut a una 
actuació del Cos de Bombers de la Ciutat d’Olot, i en una tarda de diumenge. En 
aquesta mateixa tarda, es van haver de desallotjar per motius de seguretat afirmats pel 
Cos de Bombers i confirmats in situ pel propi arquitecte municipal qui va ser requerit 
presencialment, i de forma immediata, als estadants dels immobles veïns. I aquests 
són fets objectius.  
 
Aquesta actuació provoca unes despeses que són les que es reclamen en el decret 
recorregut.  
 
A l’expedient hi consta l’informe emès pels Serveis socials corresponents, justificatius 
de les despeses ocasionades i que el recurrent ha pogut estudiar. Malgrat afirma en 
l’al·legació sisena que no estan justificades. També constatar que han estats satisfetes 
per part de la Corporació a les empreses de serveis que consten al propi decret i la 
qual cosa es pot comprovat mitjançant la comptabilitat del municipi.  
 
Fonaments de dret. Acreditada l’existència dels fets relatats Prescriu l’article 97 del 
Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística, que les despeses i indemnitzacions que l’administració municipal 
competent hagi satisfet per a l’execució dels actes de conservació, rehabilitació i 
protecció urgents a què fan referència els articles 95 i 96 són a càrrec de la persona 
propietària de l’immoble o bé afectat, l’import de les quals es pot exigir per mitjà del 
constrenyiment sobre el seu patrimoni. 
 
Sobre el nexe causal i la manca de responsabilitat del propietari de l’immoble 
número 9 del carrer Bonaire.  



 12 

 
L’Ajuntament d'Olot, per motius d’urgència i necessitat ha hagut d’efectuar unes  
actuacions que han tingut el seu origen en la tarda del diumenge dia 3 d’abril de 2016, 
en que per part dels serveis públics de bombers, policia municipal i els propis tècnics 
municipals es varen efectuar les intervencions mínimes necessàries per a comprovar 
en un primer i immediat nivell l’estat de l’edificació, concloent-ne què, donat que es 
tracta d’un immoble desocupat, que cal procedir al seu enderroc, prèvia adopció de 
mesures tendents a evitar perills pels estadants dels immobles veïns: primer, 
desallotjament i segon, apuntalament. 
 
I aquest és en definitiva, l’exacte abast de la resolució recorreguda, que és el de 
requerir al propietari de l’immoble causant de les intervencions dels serveis públics el 
rescabalament que al municipi li ha causat haver d’intervenir en un immoble propietat 
privada el qual ha provocat la situació en la tarda del diumenge descrit 
 
Conclusió: 
 
El recurs de reposició s’ha de denegar en tant atribueix la responsabilitat de l’actuació 
a l’enderroc previ de l’immoble veí, aspecte que escapa a l’’acció de rescabalament 
adoptada per la Corporació. En aquest sentit, el nexe causal argumentat pel recurrent 
no pot afectar a la veracitat de les actuacions i decisions urgents que els serveis 
públics varen haver de portar a terme en la tarda del diumenge 3 d’abril, que han 
generat unes despeses justificades i pagades anticipament de l’Ajuntament d'Olot  
 
En relació a l’expedient URG12016000016, 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.- DESESTIMAR el recurs de reposició presentat pel sr. **** en data 8 de juliol 
de 2016 i amb número de registre general d’entrada E2016008238, contra el Decret de 
data 27 de maig de 2016 (RS2016011437 de 2 de juny de 2016), pel qual se li 
requereix el pagament de les despeses i indemnitzacions satisfetes per l’Ajuntament 
d’Olot pel reallotjament de les persones afectades per l’enderroc de l’immoble núm. 9 
del carrer Bonaire i 7 del carrer Lliberada Ferrarons, d’acord amb l’informe emès pel 
lletrat d’urbanisme en data 8 d’agost de 2016 que es transcriu a la part expositiva del 
present acord i que s’aprova a efectes de motivació. 
 
SEGON.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

12.1. - APROVAR EL PLA D'AUTOPROTECCIÓ DELS CONCURS DE COLLES 
SARDANISTES. 

 
Núm. de referència : X2016018115     
 
En relació a l’expedient PC012016000028 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Serveis urbans, Espai públic i infraestructures i 
obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar el Pla d'Autoprotecció dels Concurs de colles sardanistes. 
 
S’aprova per unanimitat. 
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I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a les vuit i deu minuts del matí, i per a constància del que 
s’hi ha tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura. 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE LA SECRETÀRIA 
 


