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ACTA NÚM. 37 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 
29 DE SETEMBRE DE 2016 

 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 29 de setembre de 2016 es reuneix en aquesta 
Casa Consistorial la Junta de Govern d’aquest Ajuntament, sota la presidència del Sr., 
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS, per tal de celebrar  la sessió ordinària, 
setmanal i de primera convocatòria  que s’escau al dia d’avui. 
 
Hi assisteixen els tinents d’alcalde Srs. Josep Berga i Vayreda, Josep Guix Feixas, 
Estanis Vayreda i Puigvert, Jordi Alcalde i Gurt, Núria Fité i Grabalosa, Josep 
Gelis i Guix, Maria del Mar Roca i Reixach. 
 
També hi assisteixen com a regidores delegades expressament convidades 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, les 
Sres. Montserrat Torras i Surroca, Mercè Traveria Costa.   
 
També hi assisteixen, com a regidors de l’oposició, els Srs. Mireia Tresserras Fluvià, 
Lluís Rubió Amargant. 
 
Hi assisteix l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí. 
 
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera. 
 
Hi assisteix el Gerent, Sr. Jordi Güell i Güell.  
 

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

2. - DESPATX OFICIAL 
 
El Sr. Alcalde  explica les reunions de treball i actes als quals ha assistit des de la 
darrera Junta, celebrada el dia 22 de setembre:  
 
- el dia 23 de setembre, va presenciar el Pregó de Sant Miquel.  
 
- el dia 24 de setembre, va anar a veure el tradicional Ball Pla, també al Barri de Sant 
Miquel, en le marc de la seva festa.  
 
- el dia 26 de setembre, es va desplaçar a Barcelona per assistir a la reunió del 
Consell de Direcció del Servei Català de la Salut, que va tenir lloc a la seu del 
departament.  
 
- i el dia 27 de setembre, va assistir a la reunió de la Junta Directiva del clúster carni 
Innovacc.  
 

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

4.1. - APROVACIÓ PADRÓ TAXA CEMENTIRI 2016 
 
Núm. de referència : X2016019179     
 
En relació a l’expedient CM022016000002 , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, l'Alcalde proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Aprovar el padró de la taxa de manteniment de cementiri, corresponent a 
l’exercici 2016, que importa la quantitat de 80.935,80 €. 
 
Segon.- El període de cobrament en voluntària és de l’1 d’octubre al 30 de novembre 
de 2016, ambdós inclosos, segons el calendari del contribuent vigent. Transcorregut 
aquest termini, els deutes que no s’hagin fet efectius seran exigits en via de 
constrenyiment i acreditaran el recàrrec, interessos de demora i, en el seu cas, les 
costes que produeixin. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.1. - AMPLIACIÓ 4 PLACES CONVENI UEC 
 
Núm. de referència : X2016021405     
 
El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot fa 
anys que cada curs signen un  conveni de col·laboració entre l’administració de la 
Generalitat de Catalunya mitjançant el departament d’ensenyament i l’Ajuntament 
d’Olot per a la realització d’activitats complementàries específiques de l’educació 
secundària obligatòria, adreçades a l’alumnat amb necessitats educatives específiques 
derivades de la inadaptació al medi escolar, en unitats d’escolarització compartida. 
 
A la Junta de Govern del dia 28 de juliol de 2016 es va aprovar un conveni on s’hi 
pacten les condicions de les 10 places que seran gestionades des del municipi, 
especificant que el cost econòmic de 8 places serà assumit pel Departament 
d’Ensenyament i el cost econòmic de 2 places serà assumit per l’Ajuntament d’Olot. 
 
Per el curs 2016 – 2017, ens hem trobat amb una situació que no havia passat abans i 
que per circumstàncies diverses representa no poder oferir les places de l’especialitat 
de perruqueria que des de fa alguns cursos enrere s’havien anat realitzant. Això fa que 
uns quants alumnes que des del Departament d’Ensenyament s’havia previst que 
fessin aquesta especialitat de perruqueria al servei de les Unitats d’Escolarització 
Compartida no hi puguin anar.  
 
Davant d’aquesta situació, des de l’Ajuntament d’Olot hem mirat de resoldre aquesta 
situació, procurant el bé d’aquests alumnes, i assumirem el cost corresponent per a 
cobrir les places que manquen. Concretament podem aportar el cost econòmic 
corresponent a 4 places del servei de les Unitats d’Escolarització Compartida per al 
curs 2016 – 2017 seguint les mateixes condicions que marca el conveni signat amb el 
Departament d’Ensenyament per aquest curs. 
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L’empresa a la qual s’ha adjudicat la realització del servei de les Unitats 
d’Escolarització Compartida per al curs 2016 – 2017 al municipi d’Olot, pot assumir la 
realització de l’especialitat de perruqueria la qual cosa facilitaria poder fer aquesta 
ampliació de places.  
 
Vista doncs aquesta situació, demanem al Departament d’Ensenyament poder fer una 
ampliació en el conveni signat per aquest curs 16-17 per tal de poder gestionar 4 
places més del servei de les Unitats d’Escolarització Compartida, essent destinades a 
l’especialitat de perruqueria. 
 
En relació a l’expedient ED032016000010 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 nou conveni de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot en el qual s’amplien 4 places del 
servei de les Unitats d’Escolarització Compartida (UEC) que seran destinades a 
l’especialitat de perruqueria. 
 
Segon.- L’aportació de la Generalitat s’ingressarà a la partida 320203 Altres crèdits no 
pressupostaris pendents de traspassar d’aquest Ajuntament, un cop ingressat s’haurà 
de transferir a la partida 16 450800 Subv. UEC de l’Institut Municipal d’Educació i 
joventut, organisme encarregat de gestionar la UEC. 
 
Tercer.- Assumir els compromisos que consten a les clàusules tercera, quart i cinquna 
del conveni. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària per tal de fer 
efectius els presents acords. 
 
Cinquè.- Traslladar aquest acord a l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot, a 
Intervenció, Ingressos i Tresoreria de l’Ajuntament i al Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.1. - SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ PER L'AMPLIACIÓ DE PLACES UEC 
 
Núm. de referència : X2016021486     
 
Vistes les bases aprovades per la Diputació de Girona, per a l’atorgament de 
subvencions per a projectes foment municipal d’acció social publicades al BOP 
Núm.183 de 23 de setembre de 2016 
 
En relació a l’expedient SED12016000003 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.- Sol·licitar la subvenció: 
 
Organisme: DIPSALUT  
Programa: Subvenció per a projectes que lluiten contra la pobresa i l'exclusió 

social 
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Referència: BOP 
Núm disposició: 183-23de setembre de 2016 
Import: 5000 
 
Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte d’ampliació de places de la 
UEC 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.1. - SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ PER LES ESCOLES BRESSOL 
MUNICIPALS 

 
Núm. de referència : X2016020868     
 
Vistes les bases aprovades per la Diputació de Girona, per a l’atorgament de 
subvencions als ens locals gironins per a despeses de funcionament de les llars 
d’infants de titularitat municipal Publicades al BOP Núm. 5282 de 17 de juny de 2016. 
 
En relació a l’expedient SED12016000002 de 20 de setembre de 2016 , 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.- Sol·licitar la inclusió del municipi d’Olot en el programa de subvencions 
convocat per la Diputació de Girona, per a l’atorgament de subvencions als ens locals 
gironins per a despeses de funcionament de les llars d’infants de titularitat municipal. 
 
Segon.- Demanar les subvencions que a continuació es detallen: 
 
- Una subvenció de 76.125€ per despeses de funcionament de l’escola bressol Les 
Fonts, curs 2014-2015 
- Una subvenció de  28.875€ per despeses de funcionament de l’escola bressol Sant 
Pere Màrtir, curs 2014-2015 
- Una subvenció de  58.625€ per despeses de funcionament de l’escola bressol El 
Morrot, curs 2014-2015 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
8.1. - AUTORITZAR LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES A L'ARXIU COMARCAL A 

UNA ALUMNA DE L'IES LA GARROTXA 
 
Núm. de referència : X2016021193     
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot i el Departament d’Educació tenen signat un conveni de 
col·laboració per a l’atenció educativa a la diversitat, de l’alumnat d’Educació 
secundària del municipi, que participi en el projecte d’atenció educativa a la diversitat 
(Projecte Clau) en el marc dels programes de diversificació curricular. 
 
Atès que l’Arxiu Comarcal està disposat a col·laborar amb l’IES la Garrotxa per tal que 
els seus alumnes puguin adquirir coneixements relacionats amb tasques d’arxivar i 



 
 
 

 5 

classificar documentació i altres que se’n derivin del normal funcionament del 
departament. 
 
Vist l’expedient administratiu RH142016000008 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Organització, Innovació i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta 
de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- AUTORITZAR la col·laboració en la formació acadèmica de l’alumna **** 
(DNI: ****), estudiant de 4rt d’ESO de l’IES La Garrotxa, facilitant la realització de les 
activitats d’aplicació pràctica del Projecte Clau i sense percebre cap remuneració, a 
l’Arxiu Comarcal. 
Les pràctiques iniciaran el dia 6 d’octubre de 2016 i finalitzaran el 16 de juny de 2017, i 
l’horari serà dijous i divendres de 9h a 13h, segons el calendari escolar. 
 
Segon.- INCLOURE a l’alumna ****, estudiant de 4rt d’ESO de l’IES La Garrotxa, a 
l’assegurança de responsabilitat civil d’aquest Ajuntament el temps que estigui 
realitzant les pràctiques. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.1. - SERVEIS DE MILLORES EN EL PROGRAMARI DEL SISTEMA DE 
MATRICULACIONS I GESTIÓ D'ACTIVITATS (MaGDA) 

 
Núm. de referència : X2016021314     
 
Aquest Ajuntament des de fa molts anys disposa d’un mòdul d’inscripcions anomenat 
“MaGda” integrat amb nucli de dades, la gestió tributària i la recaptació del propi 
proveïdor que subministra la plataforma principal de tot el software corporatiu. Atès 
que  creixent oferta i demanda d’aquest servei obliga a replantejar-se un conjunt de 
noves funcionalitats i a una modernització de l’eina a nivell d’estructura i tecnologia. 
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot  ha format part d’un grup de treball amb altres quatre 
Ajuntaments (Lloret, Cambrils, Roses i Sant Feliu de Llobregat) i ha col·laborat amb 
l’anàlisi funcional i de requeriments per al desenvolupar un nou mòdul adient a les 
necessitats. 
 
El responsable d’Informàtica i Noves Tecnologies  de data 22 de setembre de 2016  
informa que aquest nou mòdul de programari s’haurà d’integrar amb la resta  que 
s’utilitza per tota la seva gestió administrativa  i que l’empresa que pot realitzar aquest 
servei en garanties per raons tècniques d’exclusivitat i propietat intel·lectual del 
producte és l’empresa “AUDIFILM ABI,SL”  
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012016000340 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert,  proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Contractar amb l’empresa AUDIFILM ABI SL (B8399874-0)  els serveis de 
millores en el programari del sistema de matriculacions i gestió d'activitats (MaGda) 
d’acord amb la seva oferta núm. Q16200EG-01annex a l’expedient.  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: ONZE MIL NOU-CENTS 
QUARANTA EUROS (11.940 ,-€) + IVA: DOS MIL CINC-CENTS SET EUROS AMB 
QUARANTA CÈNTIMS (2.507,40 €).   
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Tercer.- L’esmentat import es pagarà segons: 
- 6.050,00 €  amb càrrec al pressupost de l’exercici 2016 
-i 8.397,40 € amb càrrec al pressupost de l’exercici 2017. 
 
Pel que fa l’exercici 2016 es pagarà amb càrrec a la partida: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16120  920  220021 6050 ADMINISTRACIO ELECTRONICA 000 000 000 000 000 000 
 

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

10.1. - APROVAR RELACIÓ D'OBLIGACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2016021402     
 
En relació a l’expedient CPG22016000110 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 depeses annex número 16/26 per un import total de 
333.185,78 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 333185.78 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.1. - APROVAR CERTIFICACIONS D'OBRA 
 
Núm. de referència : X2016021406     
 
En relació a l’expedient CPG22016000112 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 Liquidació definitiva d’obres de OBRES MEROCA SLU corresponent a les 
obres de RECOLLIDA D’AIGÜES PLUVIALS AL PATI DE LA ZONA NORD DEL CEIP 
BISAROUES  amb càrrec a la partida 16.500.320.63209 “ACTUCIONS EDIFICIS 
EDUCIACIÓ (PRÉSTEC)” per un import de 4.202,77 euros. 

 
Aprovar la certificació n.3 de JOSEP VILANOVA SA corresponent a les obres de 
CONSERVACIÓ I MILLORA D’URBANITZACIÓ I FERMS DE LES VIES PÚBLIQUES 
amb càrrec a la partida 16.141.1532.61902 “CONSERVACIÓ PAVIMENTS VIES 
PÚLIQUES” per un import de 33.670,31 euros. 

 
Aprovar la certificació n.3 de CONSTRUO CONSTRUCCIONS GENERALS SL 
corresponent a les obres de REFORÇ DE L’ESTRUCTURA DE LA PLANTA BAIXA 
DE L’EDIFICI CAN MONSA amb càrrec a la partida 16.140.1521.60903 “R10 
PROGRAMA ACTUACIÓ BARRI VELL” per un import de 33.811,93 euros . 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 71685.01 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 000 000 000 000 000 000 
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S’aprova per unanimitat. 
 

12.1. - APROVAR ENDOSAMENT A FAVOR DEL BANC DE SABADELL 
 
Núm. de referència : X2016021425     
 
En relació a l’expedient CP022016000014, 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. 3 de JOSEP VILANOVA SA per 
un import de 33.670,31 euros corresponent a les PROJECTE DE CONSERVACIÓ I 
MILLORA D’URBANITZACIO VIES PUBLIQUES al  BANC DE SABADELL SA al c.c. 
**** 
 
Totes les despeses que generi aquest endossament aniran a càrrec de JOSEP 
VILANOVA SA  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

12.2. - APROVAR ENDOSAMENT A FAVOR DEL BANC DE SABADELL 
 
Núm. de referència : X2016021428     
 
En relació a l’expedient CP022016000015, 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 factura número 160-216 de JOSEP VILANOVA SA per 
un import de 54.458,97 euros corresponent a l’ URBANITZACIÓ D'UNA ÀREA 
D'APARCAMENT A L'ENCREUAMENT C/ REI MARTI L'HUMÀ AMB AV. REI JAUME 
II al  BANC DE SABADELL SA al c.c. **** 
 
Totes les despeses que generi aquest endossament aniran a càrrec de JOSEP 
VILANOVA SA  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.1. - APROVAR DEVOLUCIÓ DE FIANCES 
 
Núm. de referència : X2016021403     
 
En relació a l’expedient CPG22016000111 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 
Fundació Privada per a la xarxa oberta                         300,00 
Construccions Sant Jaume de Llierca, SL 300,00 
Transports Frigorifics Palnella Juanola, SL 300,00 
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**** 300,00 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.1. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB PATI HOQUEI OLOT 
 
Núm. de referència : X2016021421     
 
En relació a l’expedient CPG12016000205 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Es proposa concedir l’ajut econòmic al CLUB PATI HOQUEI OLOT amb  NIF: 
G17349796 per un import de 500,00 euros, amb càrrec a la partida 16.330.341.480002 
“CONVENIS ESPORTIUS“. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures i rebuts i del formulari de justificació 
el qual el trobareu a l’Ajuntament o bé a la seva web municipal i a la firma del conveni. 
Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà sense 
efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16330  341  480002 500 CONVENIS ESPORTIUS 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.2. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CENTRE 
CATÒLIC 

 
Núm. de referència : X2016021423     
 
En relació a l’expedient CPG22016000113 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 9.200,00 euros a l’ Entitat Centre Catòlic en concepte 
d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 23.000,00 euros, 
destinada a l’activitat Cavalcada de reis 2017 aprovada per la Junta de Govern Local 
de data 04/02/2016. 
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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  Despeses 16400  3382 480016 9200 CONVENI CENTRE CATOLIC 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

15.1. - PADRO TAXA ENTRADA VEHICLES 2016 
 
Núm. de referència : X2016020200     
 

Vist l’expedient administratiu EP012016000012 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el padró de la taxa d’entrada de vehicles de l’exercici 2016 que 
importa la quantitat de 553.867,40€. 
 
Segon.- El període de cobrament en voluntària és de l’1 d’octubre fins el dia 30 de 
novembre de 2016, ambdós inclosos, de conformitat amb l’acord de l’Ajuntament Ple 
en sessió celebrada el dia 17 de desembre de 2015 pel qual, entre d’altres, s’aprovà el 
calendari del contribuent per l’exercici 2016. Transcorregut aquest termini, els deutes 
que no s’hagin fet efectius seran exigits en via de constrenyiment i acreditaran el 
recàrrec de constrenyiment, interessos de demora i, en el seu cas, les costes que 
produeixin. 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

16.1. - ALTES TAXA ENTRADES VEHICLES DERIVADES D’INSPECCIÓ AIT2016 
 
Núm. de referència : X2016020201     
 

Vist l’expedient administratiu EP012016000013 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.-  Aprovar les liquidacions (relació AIT2016) corresponents a: 

a) liquidacions corresponents a finques d’alta de nova incorporació al padró. 
b) liquidacions corresponents a finques objecte de regularització. 

 

TOTAL 

28.947,45€ 
 

El termini d’ingrés per aquestes liquidacions  és el següent: 

A) Fins a la data límit especificada a l’anvers de la liquidació a qualsevol oficina de 
La Caixa o als terminals ServiCaixa. 

B) Des del dia següent a la data límit especificada a l’anvers de la liquidació i fins 
a la fi voluntària (*) a les oficines de recaptació al Pg. Bisbe Guillamet, 10-1r pis 
(mitjançant diners de curs legal, xec conformat o targeta de crèdit o dèbit) 

(*)Terminis LGT: 

** signatura de la notificació entre els dies 1 i 15 de cada mes, fins el dia 20 del 



 10 

mes següent o l’immediat hàbil posterior. 

** signatura de la notificació entre els dies 16 i últim de cada mes, fins els dia 5 del 
segon mes següent o immediat hàbil posterior. 

C) Si s’ha facilitat la domiciliació bancària, es farà el càrrec a partir de la data límit 
de pagament. 

 
Segon.- Procedir a la notificació de la liquidació individual als interessats afectats. 
 

S’aprova per unanimitat. 
 
17.1. - APROVACIO PADRO TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS - EXERCICI 

2016 
 
Núm. de referència : X2016021248     
 
Vist l’expedient administratiu EE022016000124 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el padró de taxes d’ escombraries empresarials exercici 2016, que 
importa la següent quantitat: 

 
PADRÓ ESCOMBRARIES EMPRESARIALS  . . . . . . . . . . . . . 620.115,17.-€ 

 
Segon.- El període de cobrament en voluntària serà des de l’1 d’octubre fins el dia 30 
de novembre del 2016, ambdós inclosos, de conformitat amb el calendari del 
contribuent aprovat per l’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 29/12/2015 i 
publicat al BOPG núm. 249 de data 17 de desembre de 2015. Transcorregut aquest 
termini, els deutes que no s’hagin fet efectius seran exigit en via de constrenyiment i 
acreditaran el recàrrec  de constrenyiment, interessos de demora i, en el seu cas, les 
costes que es produeixin. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

18.1. - MODIFICACIÓ PRESSUPOST MEMÒRIA VALORADA DE MILLORA 
ACCESSIBILITAT A L'ARXIU COMARCAL DE LA GARROTXA 

 
Núm. de referència : X2016004601     
 
Vist que en data 10 de març de 2016 es va adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar la 
memòria valorada de millora d’accessibilitat a l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa, 
redactada pels serveis tècnics municipals en data febrer de 2016.  
 
Vist que la revisió del pressupost de l’esmentada memòria ha comportat que el cost de 
la mateixa que inicialment era de 2.929,36€, passi a ser de 3.227,71€, degut a la 
precisió dels treballs a realitzar. 
 
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 UPOM2016000005, vist l’expedient administratiu i antecedents 
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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 pressupost de la memòria valorada de millora 
d’accessibilitat a l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa, redactada pels serveis tècnics 
municipals en data setembre de 2016. 
 
SEGON.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
19.1. - DIVISIÓ D'HABITATGE AMB AUGMENT DEL NOMBRE D'HABITATGES DE 

L'EDIFICI EN 1 UNITAT AL CARRER JOSEP PLA, 6 PIS 2 PTA 1. 
 
Núm. de referència : X2016017147 

 
Donat que el terreny on es pretén edificar la llicència sol·licitada, SI té la condició legal 
de solar, i que SI compleix les determinacions del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal, quant a volum, alçàries, ocupació del sol i usos. Previ pagament dels drets 
liquidats i segons els arts.187 i següents del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme i 71 i següents  del Decret 179/1995 
pel qual s’aprova el  Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, s’acorda: 
  
CONCEDIR, la llicència sol·licitada , segons expedient núm: OMA32016000108 en 
data registre entrada  28/07/2016 
a: **** 
per a: DIVISIÓ D'HABITATGE AMB AUGMENT DEL NOMBRE D'HABITATGES DE 
L'EDIFICI EN 1 UNITAT    
situada a: C JOSEP PLA N.0006 Pis.2 Pta.1  
U.T.M : 7397201 
 
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: CRL2016800091     
 
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: 38151.19 euros  
1 Connexions desguassos habitatges 
  
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

38151.19 1303.59 0 1303.59 62.85 1366.44 
 

Garanties: 
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Total Liquidació Euros 
Per Drets 1366.44 
Per Garanties (4) 0 

 
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència: 12 mesos, a partir de la data de concessió, havent-
se de començar les obres dins el termini màxim de 4 mesos. 
 
1. D'acord  amb l'establert a l'art. 1 del Decret 282/1991,  no  es poden iniciar les obres 

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

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

3. Com  a  mínim  48  hores abans de qualsevol operació  de  càrrega  o  de descàrrega  
que impliqui ocupació de la via pública caldrà comunicar-ho a  la Policia Municipal 
per tal de preveure la senyalització necessària. 

4. D'acord  a  l'art.28.2 del RD 417/2006 en relació al 76 del RDL 2/2004,  el termini per 
donar d'alta l'immoble reformat és de 2 mesos a partir del  dia següent a la data 
d'acabament de les obres. A aquests efectes caldrà adreçar-se a l’Àrea d'Urbana de 
l’Ajuntament -2n. pis -. Cal  aportar la següent documentació: 1) Plànol de situació i  
d'emplaçament, 2)  Plànols  definitius  de  cada  planta, 3)  Certificat  final  d'obra,  4) 
Fotografia/es  de  la  façana (10x15), 5) Fotocòpia DNI  del  titular,  6) Fotocòpia del 
rebut actual IBI i 7) Fotocòpia de les escriptures. . 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

19.2. - REFORMA D'EDIFICI UNIFAMILIAR EN FILERA AL PGE. RAMON LLULL, 
13. (OMA3-110/2016) 

 
Núm. de referència : X2016018621 

 
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 OMA32016000110 en data 
registre entrada  19/08/2016 
a: **** 
per a: REFORMA D'EDIFICI UNIFAMILIAR EN FILERA    
situada a: PTGE RAMON LLULL N.0013  
U.T.M : 7005812 
 
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: CRL2016800092 
FMA2016600128    
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Liquidació/ns de drets i/o fiances: imports, lloc, terminis, forma de pagament i recursos 
que es poden interposar contra l’ acte de liquidació, són els que es determinen a la 
liquidació adjunta. 
 
Liquidació de Drets i Garanties: 
 

Drets 
 
Per: Un pressupost de: 4850.35 euros  
 
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

4850.35 150.36 0 150.36 62.85 213.21 
 

Garanties: 
   
   Garantia per reposició de paviments  300 euros 

   
Total Liquidació Euros 
Per Drets 213.21 
Per Garanties (4) 300.00 

 
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència: 6 mesos, a partir de la data de concessió, havent-
se de començar les obres dins el termini màxim de 4 mesos. 
 
1. Els responsables de l’obra es faran càrrec de comunicar amb antelació l’inici de 

l’obra a la Policia Municipal i s’observaran les indicacions que pugui disposar en 
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. Com  a  mínim  48  hores abans de qualsevol operació  de  càrrega  o  de 
descàrrega  que impliqui ocupació de la via pública caldrà comunicar-ho a  la Policia 
Municipal per tal de preveure la senyalització necessària. 

3. Els materials, textures i colors d’acabat de façana hauran de coincidir amb els 
característics del conjunt edificat d’acord amb el criteri determinat a l’article 128 del 
Pla d’ordenació urbanística municipal.  

 
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 un quart i cinc minuts de nou del matí, i per a constància 
del que s’hi ha tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva 
signatura. 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE LA SECRETÀRIA 


