ACTA NÚM. 38
JUNTA DE GOVERN LOCAL
6 D’OCTUBRE DE 2016
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 6 d’octubre 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. Anna Descals
Tresserras, Xavier García Zabal.
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 29 de setembre:
- el mateix dia 29 de setembre, va acompanyar el gerent d’Innovacc, Eudald Casas a
una trobada a Girona amb el Sr. Josep Antoni Frias, diputat de Promoció Econòmica
de la Diputació de Girona.
- el dia 1 d’octubre va assistir al lliurament dels Premis Salvador Reixach als treballs
de recerca de Batxillerat i Projectes Finals de Cicles Formatius que aquest any va tenir
lloc al santuari dels Arcs de Santa Pau.
- el dia 2 d’octubre, va visitar la Fira de la Joguina a la Plaça Campdenmàs i va anar
a veure el darrer entrenament de les patinadores del CPAO abans de la seva
participació en el Mundial.
- el dia 3 d’octubre, va assistir a la Comissió Permanent d’Innovacc que va tenir lloc a
la sala Gussinyé.
- el dia 4 d’octubre, es va reunir amb el Jurat avaluador de les diferents propostes de
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remodelació del projecte del Firal a la Sala Gussinyé, de la qual en varen sortir
escollits tres lemes. I seguidament va rebre la visita a Olot de l’Hble. Sr. JORDI
BAIGET, Conseller d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, del Sr.
EUDALD CASADESSÚS, Delegat del Govern a Girona, i del Sr. PERE VILA, President
de la Diputació, amb els quals va assistir a la celebració del 20è aniversari de Turisme
Garrotxa, al Teatre Principal.
- i finalment, ahir 5 d’octubre, al matí, es va desplaçar a Barcelona per entrevistar-se,
juntament amb el regidor Jaume Mir, amb el Sr. LLUÍS BAULENAS, Director General
de Centres Públics de la Generalitat de Catalunya. I a la tarda, va ser present al Debat
sobre “Quina Europa vols?” que va protagonitzar el Sr. Ferran Tarradellas, Director de
la Representació de la Comissió Europea a Barcelona, en una sala de l’IMPO.
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
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. - AUTORITZAR LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES PEL PROJECTE CLAU A
LA BRIGADA MUNICIPAL A UN ALUMNE DE L'ESCOLA PETIT PLANÇÓ
Núm. de referència

: X2016021858

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 la Brigada Municipal està disposada a col·laborar amb l’Escola Petit Plançó
per tal que els seus alumnes puguin adquirir coneixements relacionats amb el món
laboral, juntament amb tasques que se’n derivin del normal funcionament del
departament.
Vist l’expedient administratiu RH142016000009 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’alumne ****
(DNI: ****), estudiant de 4rt d’ESO de l’Escola Petit Plançó, facilitant la realització de
les activitats d’aplicació pràctica del Projecte Clau i sense percebre cap remuneració, a
la Brigada Municipal.
Les pràctiques iniciaran el dia 7 d’octubre de 2016 i finalitzaran el 3 de març de 2017,
l’horari serà de dilluns a divendres de 10h a 15h exceptuant la tercera setmana
sencera de cada mes, i segons el calendari escolar.
Segon.- INCLOURE a l’alumne ****, estudiant de 4rt d’ESO de l’Escola Petit Plançó, a
l’assegurança de responsabilitat civil d’aquest Ajuntament el temps que estigui
realitzant les pràctiques.
S’aprova per unanimitat.
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5.1. - ADJUDICACIÓ,MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DE LES OBRES
D'ADEQUACIÓ D'ITINERARI EN ELS MARGES DEL RIU FLUVIÀ EN EL SEU PAS
PER OLOT EN EL TRAM 1 DES DEL MOLÍ DE CAN CLIMENT FINS AL PARC DE
LES TRIES 1A. FASE. MOLÍ DE CAN CLIMENT-ZONA VERDA C/MESTRE FALLA
Núm. de referència

: X2016016100

La Junta de Govern Local de data 21 de juliol de 2016 va aprovar el plec de clàusules
administratives particulars que regiran, mitjançant procediment obert, de les obres
d’adequació d’itinerari en els marges del riu Fluvià en el seu pas per Olot en el Tram 1
des del Molí de Can Climent fins al Parc de les Tries 1a fase: Molí de Can Climent –
Zona verda C/ Mestre Falla; així com la convocatòria de licitació.
La licitació es va publicar al DOG núm. 7179 de data 08/08/2016 i al BOP núm. 152 de
data 10/08/2016.
El termini de presentació de pliques finalitzà el dia 30 d’agost de 2016 i es van
presentar les empreses: “Catalana d’Infraestructures i Seveis Associats,SL”; “Drim
Medi Ambient, SL”; “Aglomerats Girona,SA”; “Construo Construccions Generals,SL”;
“Massachs Obres i Paissatge SLU”; “Rubau-Tarrés,SAU”; “Moix Serveis i Obres,SL”;
“Josep Vilanova,SA”; “Pere Boada Comas,SL”, “Construccions Icart,SA”; “Arico Forest,
SL” ; “Excavaciones Ampurdan,SL”; “Argon Informatica, SA”; “Mirfer,SA”.
Les empreses “Arico Forest,SL” i “Mirfer,SA” van presentar les pliques fora de termini, i
la Mesa Permanent de Contractació en sessió de data 06/09/20106 acorda excloureles del procediment.
Atès l’informe tècnic de valoració del sobre núm. 2 (proposició tècnica) de data 19 de
setembre de 2016, s’obté la següent puntuació:
“Valoració PTEi + PTGi

LICITADOR
TEX
BOADA
ICART
VILANOVA
MOIX
MASSACHS
CONSTRUO
AGLOMERATS GIRONA
DRIM
CISA
RUBAU TARRES
ARGON

PUNTUACIO PTEi
0,8 PUNTS/DIA I <24
PUNTS
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00

PUNTUACIO PTGi 1,4
PUNTS/DIA I <14
PUNTS
14,00
14,00
8,40
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00

PTEi+PTGi
38,00
38,00
32,40
38,00
38,00
38,00
38,00
38,00
38,00
38,00
38,00
38,00

Conclusió
Totes les empreses fan ofertes de termini d’execució i de termini de garantia coherents
amb el plec i per tant, passen a valoració de sobre 3”.
Vist l’informe tècnic de data 23 de setembre de 2016 en relació a l’obertura del sobre
núm. 3 (proposta econòmica), es consideren pressumptament desproprocionades
algunes ofertes, segons el càlcul del límit de temeritat:
“ Càlcul del límit de temeritat
De cara a la determinació del límit de temeritat s’exclouen les ofertes de valor superior
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a 87.221,15 €.

LICITADOR
TEX
BOADA
ICART
VILANOVA
MOIX
MASSACHS
CONSTRUO
AGLOMERATS GIRONA
DRIM
CISA
RUBAU TARRES
ARGON
mitjana aritmètica totes les ofertes
deducció 10% mitjana aritmètica
mitjana aritmètica totes les ofertes + 10%

OFERTA
ECONÒMICA
SENSE IVA
66.443,07 €
57.900,00 €
65.000,00 €
68.356,69 €
65.206,15 €
62.665,10 €
53.882,18 €
71.345,14 €
68.167,80 €
61.170,33 €
71.491,74 €

IVA
13.953,04 €
12.159,00 €
13.650,00 €
14.354,90 €
13.693,29 €
13.159,67 €
11.315,26 €
14.982,48 €
14.315,24 €
12.845,77 €
Exclòs del comput
15.013,27 €

OFERTA
ECONÒMICA
IVA INCLÒS Oi
80.396,11 €
70.059,00 €
78.650,00 €
82.711,59 €
78.899,44 €
75.824,77 €
65.197,44 €
86.327,62 €
82.483,04 €
74.016,10 €

temerari

temerari

86.505,01 €
78.279,10 €
-7.827,91 €
70.451,19 €

Cal requerir les empreses BOADA i CONSTRUO la justificació de la viabilitat de la seva oferta
econòmica. Cas que no ho trametin es proposa la seva exclusió i que no formin part de la
valoració de l’oferta econòmica”.

Atès l’informe tècnic de data 27 de setembre de 2016 de valoració de les ofertes
econòmiques i valoració final, s’obté en següent resultat:
“Valoració de l’oferta econòmica
OFERTA
OFERTA
PUNTUACIO
ECONÒMICA
BAIXA
PRESSUPOST ECONÒMICA
PEBi =
MINIMA
IVA
BAIXA
DE LICITACIÓ IVA INCLÒS
62*Oimin/Oi
LICITADOR
Oi
INCLÒS
%
Oimin
IVA INCLÒS
TEX
50,28
99.377,15 €
80.396,11 € 18.981,04 € 19,1000% 65.197,44 €
BOADA
99.377,15 €
70.059,00 € 29.318,15 € 29,5019% 65.197,44 € Baixa temerària (*)
ICART
51,40
99.377,15 €
78.650,00 € 20.727,15 € 20,8571% 65.197,44 €
VILANOVA
48,87
99.377,15 €
82.711,59 € 16.665,56 € 16,7700% 65.197,44 €
MOIX
51,23
99.377,15 €
78.899,44 € 20.477,71 € 20,6061% 65.197,44 €
MASSACHS
53,31
99.377,15 €
75.824,77 € 23.552,38 € 23,7000% 65.197,44 €
CONSTRUO
62,00
99.377,15 €
65.197,44 € 34.179,71 € 34,3939% 65.197,44 €
AGLOMERATS GIRONA
46,82
99.377,15 €
86.327,62 € 13.049,53 € 13,1313% 65.197,44 €
DRIM
49,01
99.377,15 €
82.483,04 € 16.894,11 € 17,0000% 65.197,44 €
CISA
54,61
99.377,15 €
74.016,10 € 25.361,05 € 25,5200% 65.197,44 €
RUBAU TARRES
44,70
99.377,15 €
90.433,34 € 8.943,81 € 8,9999% 65.197,44 €
ARGON
46,73
99.377,15 €
86.505,01 € 12.872,14 € 12,9528% 65.197,44 €
(*) Cas que Construo no sigui adjudicatari, abans de puntuar l’oferta de Boada cal acreditar
la viabilitat de la seva oferta.
Valoració final del procediment

VALORACIO FINAL

LICITADOR
TEX
BOADA
ICART
VILANOVA
MOIX
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PUNTUACIO
PEBi =
62*Oimin/Oi
PTEi+PTGi
38,00
50,28
Baixa temerària
(*)
38,00
32,40
51,40
38,00
48,87
38,00
51,23

VALORACIO
FINAL
88,28
Baixa temerària
(*)
83,80
86,87
89,23

MASSACHS
CONSTRUO
AGLOMERATS GIRONA
DRIM
CISA
RUBAU TARRES
ARGON

38,00
38,00
38,00
38,00
38,00
38,00
38,00

53,31
62,00
46,82
49,01
54,61
44,70
46,73

91,31
100,00
84,82
87,01
92,61
82,70
84,73

(*) Cas que Construo no sigui adjudicatari, abans de puntuar l’oferta de Boada cal acreditar la viabilitat
de la seva oferta.

L’empresa més ben puntuada és Construo amb 100 punts sobre 100”.

I la Mesa Permanent de Contractació a la vista dels informes tècnics, proposa
adjudicar el contracte a l’empresa “Construo, Construccions Generals,SL”.
I vist l’expedient administratiu administratiu núm. CCS12016000022 i antecedents
corresponents, la regidora delegada de Participació, Transparència i Govern
obert, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords
Primer.- Excloure del procediment de licitació a les empreses: “Arico Forest,SL” i
“Mirfer,SA” d’acord amb els antecedents descrits.
Segon.- Adjudicar a l’empresa “CONSTRUO CONSTRUCCIONS GENERALS,SL”
(B17915927) les obres del projecte d’adequació d’itinerari en els marges del riu
Fluvià en el seu pas per Olot en el Tram des del Molí de Can Climent fins al parc
de les Tries. 1a. Fase: Molí de Can Climent –Zona Verda C/Mestre Falla; per un
import de CINQUANTA-TRES MIL VUIT-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB
DIVUIT CÈNTIMS (53. 882,18 €) + IVA: ONZE MIL TRES-CENTS QUINZE EUROS
AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS (11.315,26 €).
Tercer.- Aquest contracte es regirà pel plec de clàusules administratives particulars
aprovats per la Junta de Govern del dia 21 de juliol de 2016; així com al projecte
redactat per l’empresa “Aspecte Paisatge, SLU” i aprovat per la Junta de Govern Local
del dia 21 d’abril de 2016.
Quart.- El termini d’execució de les obres del projecte és de dos (2) mesos a comptar
des del dia següent a la de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig.
Cinquè.- L’import del contracte es pagarà amb càrrec a la partida núm.
Operació Referència
200300
1603280

Tipus
Partida
Import
Despeses 16141 1532 61907 65197.44

200210

Despeses 16141 1532 61907 -34179.71

1603280

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
ACTUACIONS BARRI SANT MIQUEL 000 000 000 000 000 000
(PRESTEC)
ACTUACIONS BARRI SANT MIQUEL 000 000 000 000 000 000
(PRESTEC)

Sisè.- L’empresa “Construo, Construccions Generals,SL” ha presentat d’acord amb el que
s’estableix en la clàusula 11 del plec :
-la documentació requerida en la clàusula 8.2 del plec (sobre núm.1: documentació general)
-la documentació justificativa d’estar al corrent en les seves obligacions tributàries i de la
Seguretat Social.
-la justificació d’haver constituït la garantia definitiva per un import de CINC MIL TRESCENTS VUITANTA-VUIT EIROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS (5.388,22 €), corresponent al
10% de l’import d’adjudicació, donat el valor de l’oferta econòmica i atès el que s’estableix en
la clàusula 12.2 del PCAP.
-la justificació d’haver ingressat l’import de DOS-CENTS TRENTA-CINC EUROS (235 €)
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corresponents als anuncis de licitació publicats al BOP i al DOG.
Setè.-

El termini de garantia de l’obra s’estableix en 5,5 anys.

Vuitè.- L’empresa “Construo, Construccions Generals,SL” formalitzarà el contracte en
un termini no inferior a quinze (15) dies hàbils a comptar des de l’endemà de la data de
recepció de la notificació de l’adjudicació del contracte, d’acord amb el que preveu la
clàusula 13 del plec.
Novè.- Facultar el Sr. Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació signi
el corresponent contracte.
S’aprova per unanimitat.
6.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES
Núm. de referència

: X2016021948

En relació a l’expedient CPG22016000115 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 16/27 per un import total
de 137.133,63 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
137133.63

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
000 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat.
7.1. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB PATINATGE ARTÍSTIC OLOT
Núm. de referència

: X2016021956

En relació a l’expedient CPG22016000117 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 PATINATGE ARTISTIC OLOT amb NIF:
G17380981 per un import de 6.000,00 euros, amb càrrec a la partida
16.330.341.480002 “CONVENIS PATINATGE (MUNDIAL)“.
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,
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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
200220

Tipus
Partida
Despeses 16330 341 480002

Import
6000

Descripció
CONVENIS PATINATGE (MUNDIAL)

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
000 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat.
7.2. - ACCEPTAR LA RENÚNCIA DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA A L'ENTITAT
AAVV DE SANT MIQUEL LES TRIES
Núm. de referència

: X2016021959

En relació a l’expedient CPG22016000118 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:
En data 19/05/16 es va concedir un ajut econòmic a l’entitat AAVV DEL BARRI DE
SANT MIQUEL amb NIF G17145954
per un import de 1.000 euros, amb càrrec a
la partida 16.160.924.480003 “CONVENIS BARRIS”.
En data 27/9/2016 varem rebre un escrit en el qual ens comunicava la renuncia de
l’ajut econòmic de 1.000.- corresponent al conveni de l’any 2016 per a la realització de
les activitats: Col·laboració Ball Pla de Sant Miquel, Festa de Primavera i Teatre.
Acceptar la renuncia de l’ajut econòmic per un import de 1.000.- euros i procedir a les
regularitzacions comptables i pressupostàries que pertoquin.
Operació Referència
200220
1602152

Tipus
Partida
Despeses 16160 924 480003

Import
-1000

Descripció
CONVENIS BARRIS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
400 004 999 065 999 999

S’aprova per unanimitat.
8.1. - REFORMA L'AMPLIACIÓ D'HABITATGE D'EDIFICI ENTRE MITGERES A
L'AVINGUDA SANT JOAN, 11.
Núm. de referència

: X2016012811

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 OMA32016000085 en data
registre entrada 03/06/2016
a: ****
per a: REFORMA I AMPLIACIÓ D'HABITATGE D'EDIFICI ENTRE MITGERES
situada a: AV SANT JOAN N.0011
U.T.M : 740508
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Condicions Generals: Aprovades per Comissió de Govern de 13/02/88 i modificades
per acord de la Junta de Govern de 18/06/08
S’aprova/n la/les liquidació/ns que es detalla/en seguidament:
Liquidació/ns de drets i/o fiances: imports, lloc, terminis, forma de pagament i recursos
que es poden interposar contra l’ acte de liquidació, són els que es determinen a la
liquidació adjunta.
Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per: Un pressupost de: 44659.39 euros
Base liquidable (3)
44659.39

Drets
1384.44

% bonificació
0

Drets definitius
1384.44

Taxes Total Drets
62.85
1447.29

Garanties:
rep pav + ges res: 600 euros
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties (4)

Euros
1447.29
600.00

Condicions particulars:
Termini de vigència de la llicència: 24 mesos, a partir de la data de concessió, haventse de començar les obres dins el termini màxim de 4 mesos.
1. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: Document signat per contractista o
contractistes assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra, així com
documentació que acrediti la seva condició de contractista.
2. 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.
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. S’imposa una fiança de 600,00 € per garantir la neteja i/o reposició de paviments
de la via pública que puguin afectar-se per l’execució de l’obra, especialment pels
treballs de moviment i transport de terres o runes previstos. Aquesta fiança també
ha d’assegurar la correcta gestió de residus generats per l’obra. La fiança s’haurà
de dipositar en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de
notificació de la concessió de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta llicència
queda supeditada a l’ingrés de la fiança en el termini esmentat.
5. 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.
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6. 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.
8.2. - REFORMA D'HABITATGE EN EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES
CARRER DOLORS, 3 PIS.3 PTA.1
Núm. de referència

: X2016016870

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 OMA32016000106 en data
registre entrada 25/07/2016
a: ****
per a: REFORMA D'HABITATGE EN EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES
situada a: C DOLORS N.0003 Pis.3 Pta.1
U.T.M : 7602604
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: CRL2016800093
FMA2016600133
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: 41078.79 euros
Base liquidable (3)
Drets
41078.79 1273.44

% bonificació
0

Drets definitius
1273.44

Taxes Total Drets
62.85
1336.29

Garanties:
Garantia de gestió de residus: 315.00 euros
Total Liquidació

Euros
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Per Drets
Per Garanties (4)

1336.29
315.00

Condicions particulars:
Termini de vigència de la llicència: 12 mesos, a partir de la data de concessió, haventse de començar les obres dins el termini màxim de 4 mesos.
1. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: Document signat per contractista o
contractistes assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra, així com
documentació que acrediti la seva condició de contractista.
2. Aquesta llicència no autoritza l'ocupació de la via pública amb materials o
altres elements propis de l'obra.
3. S’imposa una fiança de 315,00 € 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.
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.
9.1. - PROPOSANT APROVAR UN CONVENI AMB EL DIPSALUT PER A LA
CESSIÓ DE DESFIBRILADORS 2016-2019. PM05 PROGRAMA GIRONA
TERRITORI CARDIOPROTEGIT.
Núm. de referència

: X2016021442

Dipsalut en el seu Catàleg de Serveis 2009-2010 inclou el programa de promoció de la
salut “Programa Girona, territori cardioprotegit” (Pm05). Aquest programa preveu la
implantació de desfibril·ladors automàtics fixos i mòbils arreu de la demarcació de
Girona per reduir el temps d’intervenció en cas de mort sobtada.
En data 7 de març de 2013 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot va acordar
aprovar el conveni de col·laboració amb el Dipsalut perquè aquest organisme cedís 11
desfibril·ladors fixes i 4 de mòbils.
S’ha previst signar un nou conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i el
Dipsalut, que permeti continuar amb el projecte i establir les noves condicions de
cessió dels desfibril·ladors.
De conformitat amb el Capítol II del Títol IX de la Llei 26/2010, de 3 d'agost de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i l’Article 303
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals segons el qual “Pel conveni s'estableix una relació de
cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres administracions
públiques, per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències
legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú. (...)”.
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En relació a l’expedient SICO2016000004, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i el Dipsalut, per
desenvolupar el “Programa Girona, territori cardioprotegit” (Pm05).
Segon.- Facultar el regidor delegat de Medi Ambient per signar tota la documentació
necessària.
S’aprova per unanimitat.
10.1. - DONAR COMPTE DE LES COMUNICACIONS D’OBERTURA I DELS
DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 20 I 26 DE SETEMBRE RELATIUS A
L’ÀREA DE MEDI AMBIENT
Núm. de referència

: X2016021685

En relació a l’expedient AG012016000034, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
Únic.- Donar compte de les comunicacions d’obertura i dels decrets dictats entre els
dies 20 i 26 de setembre relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen a
continuació:
Tràmit

Nom / comercial Concepte

Obertura

a Tura t

Obertura

Obertura

Obertura

Adreça

Comerç
roba

de

C/Sant Tomas 2 2

Escuela
Internacional
de
Masaje Integrativo

Escola
massatge

de

Mútua General de
Catalunya

Oficines

Sot del Rector

Restauració
documents
gràfics

C/Proa 11 baixos

Decret
23/09/2016
Declaració
responsable

Pg. Bisbe Guillamet 20 B
1

Pg. del Bisbe Guillamet 4
B

22/09/2016
Declaració
responsable

22/09/2016
Declaració
responsable

26/09/2016
Declaració
responsable

Canvi de nom

Bar Chato

Bar

C/La Bisbal 10

23/09/2016

Canvi de nom

China Twon

Restaurant

C/Serra i Ginesta 22

23/09/2016

Canvi de nom

Cèntric

Bar restaurant

C/Dels Dolors 12

23/09/2016

Canvi de nom

Luxbe

Perruqueria

Pg. Barcelona 1 A B 1

26/09/2016

Canvi de nom

La Solfa

Bar-restaurant

Av. Malatosquer 9

26/09/2016
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Baixa

Strollers

Venda de roba

C/Sant Ferriol 15

20/09/2016

Baixa

Molte Fruit

Verduleria

Pg. Blay 58

26/09/2016

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 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
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LA SECRETÀRIA

