ACTA NÚM. 39
JUNTA DE GOVERN LOCAL
13 D’OCTUBRE DE 2016
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 13 d’octubre 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, Núria Fité i Grabalosa, Josep Gelis i Guix, Maria
del Mar Roca i Reixach. Excusa la seva assistència el Sr. Josep Guix Feixas.
També hi 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 en primer lloc agraeix el fet que el Primer Tinent d’Alcalde JOSEP
BERGA VAYREDA, l’hagi substituït en les funcions pròpies de l’alcaldia, durant
aquests dies que estat fora de la ciutat i comenta les reunions de treball i actes als
quals ha assistit des de la darrera Junta, celebrada el dia 6 d’octubre:
- el mateix dia 6 d’octubre, va assistir a l’acte d’inauguració de la remodelació dels
locals d’Olot Motor, ubicats a la Solfa.
- el dia 7 d’octubre juntament amb el regidor Josep Guix varen compartir esmorzar
amb la brigada de neteja del pla ocupacional i després amb els treballadors de
l’empresa Igfa-Urbaser.
- el dia 8 d’octubre va presenciar la competició mundial del CPAO, celebrada a la ciutat
italiana de Novara i no va tornar a la ciutat fins el dia 12 d’octubre.
Seguidament, dóna compte de les reunions i actes als quals va assistir l’alcalde
accidental Josep Berga, durant els dies que el va substituir :
- el dissabte 8 va assistir al concert d’en Roger Mas, al Teatre Principal.
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- El diumenge 9 va assistir a la inauguració de les obres del carrer Macarnau i a la
tarda, a l’acte “Dansem Garrotxa, al Teatre Principal.
- I el dilluns 10, va presenciar la intervenció artística dels alumnes de l’Escola d’Art a
les escales de l’església de Sant Esteve en el marc del Dia de la Salut Mental.
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. – DONAR COMPTE DE LA INICIATIVA PER PROMOURE UNA CONSULTA
POPULAR NO REFERENDÀRIA DE CARÀCTER SECTORIAL PER LA SELECCIÓ
DEL PROJECTE DE REMODELACIÓ DEL FIRAL D'OLOT
Núm. de referència

: X2016022207

En relació a l’expedient SG122016000002, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, l'Alcaldia, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent
acord:
Donar compte que en data 7 d’octubre de 2016 es va dictar Decret d’Alcaldia per
promoure una consulta popular no referendària de caràcter sectorial per la selecció del
projecte de remodelació del firal d’Olot (Decret número 2016LDEC002548).
La Junta de Govern Local es dóna per assabentada.
5.1. - CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT D'OLOT I EL
CENTRE CATALÀ DEL PEN CLUB ASSOCIACÓ D'ESCRIPTORS EN EL MARC
DEL PROJECTE FABER.
Núm. de referència

: X2016022369

Vist que el Centre Català del PEN Club Associació d’Escriptors (PEN Català), és una
plataforma per a la projecció internacional de la literatura i dels escriptors i escriptores
dels territoris de parla catalana.
Vist que FABER, Residència d’Arts, Ciències i Humanitats té com a objectius
fonamentals l’intercanvi cultural i professional entre artistes, escriptors, científics,
investigadors i professionals d’àrees diverses i d’arreu del món i els residents catalans.
Vist que ambdues entitats consideren que la coincidència en part dels seus objectius i
activitats fa molt beneficiosa la col·laboració mútua en projectes que reforcin les línies
de treball de totes dues organitzacions.
En relació a l’expedient CU042016000009 de Cultura, vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Centre Català del PEN Club
Associació d’Escriptors i l’Ajuntament d’Olot.
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Segon.- Facultar el regidor de cultura de l’Ajuntament d’Olot. Sr. Josep Berga, com a
representat legal de la corporació, per a la signatura del conveni entre les parts.
S’aprova per unanimitat.
6.1. - CONVENI CESSIÓ LOCAL DE CCOO PELS ESPLAIS
Núm. de referència

: X2016021961

Atès que des de mitjans dels anys 90, l’Ajuntament d’Olot, a través de l’Àrea de
Joventut, ha estat utilitzant l’espai de la sala gran situada als baixos de l’edifici situat a
l’Av. República Argentina s/n i els lavabos situats en els mateixos baixos, per tal que
s’hi puguin realitzar diferents activitats de lleure educatiu per mitjà de l’entitat Esplais
de la Garrotxa.
En relació a l’expedient ED032016000011 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat d'Educació, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar un conveni de col·laboració per la cessió del local de CCOO de l’Av.
República Argentina s/n per un import de:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 16320 3372 480022

Import
Descripció
2030.23 CONVENIS JOVENTUT

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
500 099 999 065 055 019

Segon.- Facultar el President per signar la documentació necessària.
7.1. - SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER RENOVAR LA GESPA ARTIFICIAL DELS
CAMPS POLIESPORTIUS MUNICIPALS DE LA XARXA BÀSICA DEL PIEC DE LA
PROVÍNCIA DE GIRONA.
Núm. de referència

: X2016022415

En relació a l’expedient SES12016000003 , vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Vista la convocatòria de subvencions de:
Organisme
Programa:

Referència
Núm disposició

DIPUTACIO DE GIRONA
Subvencions per renovar la gespa artificial dels camps
poliesportius municipals de la Xarxa Bàsica del PIEC de la
província de Girona
BOP (148 de 4 d'agost de 2016)
1389

Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte;
Tercer.- Sol·licitar una subvenció de:
Quart.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària.
S’aprova per unanimitat.
8.1. - APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL PATRONAT
DE TURISME COSTA BRAVA GIRONA, S.A. I L'AJUNTAMENT D'OLOT PER
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PROMOCIONAR LA FIRA ORÍGENS.
Núm. de referència

: X2016022442

Atès que l’Ajuntament d’Olot per tal de contribuir a la difusió dels distintius de qualitat i
dinamitzar el territori, promocionant i contribuint a la difusió de la cuina i gastronomia
de la Garrotxa i així consolidar la imatge d’Olot i de la comarca com a destí
gastronòmic, anualment celebra la Fira Orígens, Fira Agroalimentària de productes de
qualitat.
Atès que el Patronat és un organisme mixt, amb representació del sector públic i
privat, constituït com a societat anònima sense afany de lucre, els objectius del qual,
d’acord amb els seus estatuts es centren bàsicament en el desenvolupament i
promoció turística de les comarques gironines en col·laboració amb altres ens públics
que persegueixen objectius semblants.
Atès que les actuacions del Patronat es fonamenten en els criteris continguts en el Pla
d’Accions per l’exercici 2016, aprovat per Consell d’Administració de data 10 de
desembre de 2015, el qual preveu en el seu programa 1r la realització d’accions de
màrqueting i promoció.
Atès que ambdues entitats tenen interessos comuns, especialment pel que fa al
foment del turisme.
I en relació a l’expedient IM052016000002 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Promoció de la ciutat, Comerç i Turisme, 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 Patronat de
Turisme Costa Brava, S.A., per la promoció de la Fira Orígens 2016.
Segon.- Facilitar a l’alcalde per signar tota la documentació necessària.
S’aprova per unanimitat.
9.1. - AUTORITZAR LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES A TRES ALUMNES DE
L'IES BOSC DE LA COMA A INFRAESTRUCTURES, URBANISME I TRESORERIA.
Núm. de referència

: X2016022048

Atès que al Institut Bosc de la Coma d’Olot es cursa el Cicle formatiu de grau mitjà de
Gestió Administrativa, en el programa educatiu del qual s’estableix l’obligació dels
estudiants de realitzar pràctiques en les empreses o administracions públiques.
Atès que les àrea d’infraestructura i obra pública, urbanisme i tresoreria i recaptació
estan disposades a col·laborar amb l’IES Bosc de la Coma per tal que els seus
alumnes puguin adquirir coneixements relacionats amb tasques d’arxivar, classificar
documentació i altres que se’n deriven del funcionament normal del departament.
Vist l’expedient administratiu RH142016000010 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 realització de pràctiques a l’àrea d’infraestructura i obra
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pública d’aquest Ajuntament al Sr. **** (DNI ****), estudiant del Cicle formatiu de grau
mitjà de Gestió Administrativa del Institut Bosc de la Coma, durant el període comprès
entre el 13/10/2016 i el 03/03/2017 i amb l’horari de 9 a 13 hores de dilluns a
divendres, segons estableix el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i el
Institut Bosc de la Coma, per realitzar tasques d’arxivar, classificar documentació i
altres que se’n deriven del funcionament normal del departament, i sense percebre cap
remuneració.
Segon.- AUTORITZAR la realització de pràctiques a l’àrea d’urbanisme d’aquest
Ajuntament a la Sra. **** (DNI ****), estudiant del Cicle formatiu de grau mitjà de Gestió
Administrativa del Institut Bosc de la Coma, durant el període comprès entre el
13/10/2016 i el 03/03/2017 i amb l’horari de 9 a 13 hores de dilluns a divendres,
segons estableix el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i el Institut Bosc
de la Coma, per realitzar tasques d’arxivar, classificar documentació i altres que se’n
deriven del funcionament normal del departament, i sense percebre cap remuneració.
Segon.- AUTORITZAR la realització de pràctiques a la secció de tresoreria i
recaptació d’aquest Ajuntament a la Sra. **** (DNI ****), estudiant del Cicle formatiu de
grau mitjà de Gestió Administrativa del Institut Bosc de la Coma, durant el període
comprès entre el 13/10/2016 i el 03/03/2017 i amb l’horari de 9 a 13 hores de dilluns a
divendres, segons estableix el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i el
Institut Bosc de la Coma, per realitzar tasques d’arxivar, classificar documentació i
altres que se’n deriven del funcionament normal del departament, i sense percebre cap
remuneració.
Quart.- INCLOURE als alumnes ****, **** i ****, estudiants de l’IES Bosc de la Coma, a
l’assegurança de responsabilitat civil d’aquest Ajuntament el temps que estiguin
realitzant les pràctiques.
S’aprova per unanimitat.
10.1. - PAGAMENT D'UN COMPLEMENT DE NOCTURNITAT AL PERSONAL DE
LA POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS EL MES DE SETEMBRE
DE 2016
Núm. de referència

: X2016022007

Atès l’informe del Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal de data 5 d’octubre de
2016.
Vist l’expedient administratiu RH132016000085 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 setembre de
2016:
Nom i Cognoms

****
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Serveis
Nocturnitat

Import (€)
45,56

5

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****

Setembre 2016
Setembre 2016
Setembre 2016
Setembre 2016
Setembre 2016

7

Nocturnitat

79,73

5

Nocturnitat

56,95

5

Nocturnitat

56,95

7

Nocturnitat

79,73
39,45

5

Nocturnitat

Setembre 2016

5

Nocturnitat

39,45

Setembre 2016

5

Nocturnitat

39,45

Setembre 2016

7

Nocturnitat

55,23

Setembre 2016

7

Nocturnitat

55,23

7

Nocturnitat

55,23

1

Nocturnitat

7,89

4

Nocturnitat

31,56
71,01

Setembre 2016
Setembre 2016
Setembre 2016
Setembre 2016

9

Nocturnitat

Setembre 2016

4

Nocturnitat

31,56

Setembre 2016

7

Nocturnitat

55,23

Setembre 2016

6

Nocturnitat

47,34

Setembre 2016

7

Nocturnitat

55,23

7

Nocturnitat

55,23

7

Nocturnitat

55,23

7

Nocturnitat

55,23

7

Nocturnitat

55,23

Setembre 2016
Setembre 2016
Setembre 2016
Setembre 2016

TOTAL

130

1.123,70 €

Segon.- Aquestes quantitats es pagaran a la nòmina d’octubre de 2016 amb càrrec a:
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 16180 132 121031

Import
1123.7

Descripció
ALTRES
COMPLEMENTS
SEGURETAT

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
180 008 999 999 999 999
NOCTURNITAT

Tercer.- En cap cas, les quantitats assignades com a complement de nocturnitat,
durant un període de temps, originarà cap dret individual respecte a les variacions o
apreciacions corresponents a períodes successius.
S’aprova per unanimitat.
10.2. - PAGAMENT D'UNA RETRIBUCIÓ EXTRA AL PERSONAL DE LA POLICIA
MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS DURANT ELS DIES 8 I 9 DE SETEMBRE
DE 2016
Núm. de referència

: X2016022334

Atès el punt 3 de l’acord de la plantilla de la Policia Municipal annex al conveni de
l’Ajuntament d’Olot, que estableix una retribució extra de 90€ bruts per cada efectiu
que tingui planificat per quadrant dies assenyalats, com són els dies de festa local.
Atès l’informe del Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal de data 6 d’octubre de
2016.
Vist l’expedient administratiu RH132016000089 i antecedents corresponents, la
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regidora delegada d'Organització, Innovació i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta
de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Pagament d'una retribució extra al personal de la policia municipal que es
detalla a continuació pels serveis realitzats durant els dies 7, 8 i 9 de setembre de
2016:
Nom i Cognoms
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
TOTAL

Data

Import (€)
07 i 08/09/16
08 i 09/09/16
08 i 09/09/16
08 i 09/09/16
07 i 08/09/16
07 i 08/09/16
07 i 08/09/16
08 i 09/09/16
08 i 09/09/16
08 i 09/09/16
08 i 09/09/16
08 i 09/09/16
08 i 09/09/16
08 i 09/09/16
08 i 09/09/16
08 i 09/09/16
08 i 09/09/16
07 i 08/09/16
08 i 09/09/16

180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180

3.420,00 €

Segon.- Aquestes quantitats es pagaran a la nòmina d’octubre amb càrrec a:
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 16180 132 121032

Import
3420

Descripció
ALTRES
COMPLEMENTS
ESPECIALS SEGURETAT

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
FESTIUS
180 008 999 999 999 999

10.3. - PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL AL PERSONAL DE LA
POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS EL MES DE SETEMBRE DE
2016
Núm. de referència

: X2016022333

Atès l’informe del Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal de data 6 d’octubre de
2016.
Vist l’expedient administratiu RH132016000088 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 setembre
de 2016:
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Nom i Cognoms / Data / Servei

Hores

Import (€)

8,25
8,25
8,25
8,25

182,57
182,57
182,57
182,57
0,00
0,00
90,59
65,88
131,76
16,47
24,71
0,00
0,00
135,88
135,88
0,00
0,00
135,88
0,00
0,00
135,88
0,00
0,00
182,57
182,57
182,57
182,57
0,00
0,00
135,88
135,88
135,88
0,00
0,00
135,88
135,88
135,88
135,88
0,00
0,00
135,88
0,00
0,00
135,88
135,88
0,00
0,00
135,88

****
07/09/2016 FESTES DEL TURA.
08/09/2016 FESTES DEL TURA.
09/09/2016 FESTES DEL TURA.
10/09/2016 FESTES DEL TURA.

****
08/09/2016 REFORÇ TORN. DISCS I COTXES
09/09/2016 REFORÇ TORN. TREURE COTXES CEMENTIRI
10/09/2016 FESTES DEL TURA. REFORÇ GRUA I SENYALITZACIÓ
11/09/2016 REFORÇ TORN. SERVEI VOLTA CICLISTA
11/09/2016 FESTES DEL TURA. REFORÇ GRUA I SENYALITZACIÓ

5,50
4,00
8,00
1,00
1,50

****
07/09/2016 FESTES DEL TURA.
08/09/2016 FESTES DEL TURA.

8,25
8,25

****
10/09/2016 FESTES DEL TURA.

8,25

****
18/09/2016 REFORÇ TORN. MANCA DE PERSONAL

8,25

****
08/09/2016 FESTES DEL TURA.
09/09/2016 FESTES DEL TURA.
10/09/2016 FESTES DEL TURA.
11/09/2016 FESTES DEL TURA.

8,25
8,25
8,25
8,25

****
08/09/2016 FESTES DEL TURA.
09/09/2016 FESTES DEL TURA.
11/09/2016 FESTES DEL TURA.

8,25
8,25
8,25

****
07/09/2016 FESTES DEL TURA.
08/09/2016 FESTES DEL TURA.
10/09/2016 FESTES DEL TURA.
11/09/2016 FESTES DEL TURA.

8,25
8,25
8,25
8,25

****
11/09/2016 FESTES DEL TURA.

8,25

****
10/09/2016 FESTES DEL TURA.
11/09/2016 FESTES DEL TURA.

8,25
8,25

****
11/09/2016 FESTES DEL TURA.
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****
10/09/2016 FESTES DEL TURA.
11/09/2016 FESTES DEL TURA.

8,25
6,25

****
10/09/2016 FESTES DEL TURA.

8,25

****
10/09/2016 FESTES DEL TURA.
11/09/2016 FESTES DEL TURA.

8,25
8,25

****
10/09/2016 FESTES DEL TURA.

8,25

****
11/09/2016 FESTES DEL TURA.

8,25

****
05/09/2016 REFORÇ TORN. DETECCIÓ VENDA ALCOHOL
06/09/2016 REFORÇ TORN. DETECCIÓ VENDA ALCOHOL

4,00
4,00

****
07/09/2016 FESTES DEL TURA.
08/09/2016 FESTES DEL TURA.
09/09/2016 FESTES DEL TURA.
10/09/2016 FESTES DEL TURA.
25/09/2016 REFORÇ TORN. FESTA ST.MIQUEL, VOLTA VOLCANS

8,25
8,25
8,25
8,25
4,00

****
10/09/2016 FESTES DEL TURA.
24/09/2016 REFORÇ TORN. BALL PLA SANT MIQUEL
25/09/2016 REFORÇ TORN. FESTA ST.MIQUEL, VOLTA VOLCANS

8,25
5,25
4,00

****
08/09/2016 FESTES DEL TURA.
09/09/2016 FESTES DEL TURA.

8,25
8,25

****
11/09/2016 FESTES DEL TURA.

8,25

TOTAL

352,75

0,00
0,00
149,49
113,25
0,00
0,00
135,88
0,00
0,00
135,88
135,88
0,00
0,00
135,88
0,00
0,00
135,88
0,00
0,00
63,40
63,40
0,00
0,00
135,88
135,88
135,88
135,88
65,88
0,00
0,00
135,88
86,47
65,88
0,00
0,00
135,88
135,88
0,00
0,00
135,88
6.202,38€

Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 16180 132 130012

Import
6202.38

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
HORES EXTRAORDINARIES SEGURETAT
180 008 999 999 999 999

S’aprova per unanimitat.
10.4. - PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL A DIVERS PERSONAL DE
LES OFICINES PELS SERVEIS REALITZATS EL MES DE SETEMBRE DE 2016
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Núm. de referència

: X2016022012

En relació a l’expedient RH132016000086 i antecedents corresponents, i atès el vist-iplau de la responsable de l’OAC i del responsable d’informàtica, 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
setembre de 2016:
Nom i Cognoms
****
****
****
****
****
****
TOTAL

Subàrea Data

Serveis

OAC
OAC
OAC
Urbanisme
Brigada
Informàtica

Casaments
Ofrena floral i pregó Festes del Tura
Ofrena floral i pregó Festes del Tura
Casaments
Casaments
Backups Mysql i Doriath

03/09/16
07/09/16
07/09/16
24/09/16
03/09/16
22 i 23/08/16

Import €)
43,56
63,55
50,84
80,80
80,80
55,92

375,47 €

Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 16130 920 130013

Import
375.47

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
HORES EXTRAORDINARIES GENERALS
000 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat.
11.1. - TREBALLS DIRECCIÓ D'OBRA, CONTROL DE QUALITAT I SEGURETAT I
SALUT DE LES OBRES D'ADEQUACIÓ D'ITINERARI MARGES DEL RIU FLUVIÀ.
FASE 1.
Núm. de referència : X2016022380

La Junta de Govern Local de data 21/04/2016 va aprovar el projecte de les obres
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
carres Mestre Falla.
La Junta de Govern de data 06/10/2016 va adjudicar les obres esmentades a
l’empresa “Construo Construccions Generals,Sl”.
Atès l’informe del director de l’Àrea d’Infraestructura i Obra Pública de data 6 d’octubre
de 2016 en relació a la valoració dels pressupostos presentats per les empreses:
“Aspecte Paisatge,SL”; “Enigest,SL” i “Bramon, Sitjà, Bassols Associats, SLP” per a la
realització dels treballs de direcció d’obra, control de qualitat i seguretat i salut.
Atès que l’informe és favorable a la proposta presentada per l’empresa “Aspecte
Paisatge,SL” i vist l’expedient administratiu núm. CC012016000347 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 ASPECTE PAISATGE SL UNIPERSONAL
(B1756825-4) els treballs de direcció d'obra, control de qualitat i coordinació de
Seguretat i Salut de les obres d'adequació d'it8inerari 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 carres Mestre Falla.
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Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: QUATRE MIL NOU-CENTS
QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS (4.949,62 €) + IVA: MIL
TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS (1.039,42 €). Es pagarà
amb càrrec a:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 16141 1532 61908

Import
5989.04

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
ACTUACIONS RIU FLUVIA (PRESTEC)000 000 000 000 000 000

Tercer.- ASPECTE PAISATGE SL UNIPERSONAL adjuntarà una còpia d’aquest acord
a la factura.
S’aprova per unanimitat.
11.2. - APROVACIÓ PREUS CONTRADICTORIS DE LES OBRES DE
REHABILITACIÓ DE LA COBERTA DEL CEIP MALAGRIDA -ALA NORDNúm. de referència

: X2016010347

La Junta de Govern Local de data 9 de juny de 2016 va adjudicar a l’empresa “Puig
Alder,SL” les obres de rehabilitació de la coberta del CEIP Malagrida –Ala Nord- .
Atès que s’ha produït canvis no substancials en l’execució de les obres previstes en el
projecte i atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals, cal procedir a l’aprovació de
diversos preus contradictoris.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12016000008 i antecedents corresponents
, la regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Aprovar les actes de data 22 d’octubre de 2016 de preus contradictoris de les obres de
rehabilitació de la coberta del CEIP Malagrida –Ala Nord-; segons:
-Preu contradictori 13 :
Pintat parament vertical interior de guix ...............................................................7,02 €
-Preu contradictori 14 :
Subministrament i col·locació peu i pinacle de coberta...................................1.520,32 €
-Preu contradictori 15 :
Reparació, substitució i fixació elements línia de vida existents......................2.251,56 €
S’aprova per unanimitat.
11.3. - RATIFICAR DECRET DE L'ALCALDIA DEL DIA 10 D'OCTUBRE DE 2016
D'INICIACIÓ DEL PROCEDIMENT NEGOCIAT PER A L'ADJUDICACIÓ DEL
PROJECTE DE REMODELACIÓ DEL FIRAL.PROPOSTA TÈCNICA
Núm. de referència

: X2016014485

En relació a l’expedient administratiu núm. CCS12016000016 i antecedents
corresponents, la regidora delegada de Participació, Transparència i Govern
obert, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
RATIFICAR el Decret de l’Alcaldia de data 10 d’octubre de 2016 d’iniciació del
procediment negociat de la licitació per adjudicar el contracte per a la redacció del
projecte de remodelació del Firal, presentació “PROPOSTA TÈCNICA”.
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S’aprova per unanimitat.
11.4. - RATIFICAR DECRET DE L'ALCALDIA DEL DIA 10 D'OCTUBRE DE 2016
D'INICIACIÓ DEL PROCEDIMENT NEGOCIAT PER A L'ADJUDICACIÓ DEL
PROJECTE DE REMODELACIÓ DEL FIRAL.PROPOSTA ECONÒMICA
Núm. de referència

: X2016014485

En relació a l’expedient administratiu núm. CCS12016000016
i antecedents
corresponents, la regidora delegada de Participació, Transparència i Govern
obert, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
RATIFICAR el Decret de l’Alcaldia de data 10 d’octubre de 2016 d’iniciació del
procediment negociat de la licitació per adjudicar el contracte per a la redacció del
projecte de remodelació del Firal, presentació “PROPOSTA ECONÒMICA”.
S’aprova per unanimitat.
11.5. - RATIFICAR LES ACTES DEL JURAT AVALUADOR DE LES
PROPOSICIONS PRESENTADES PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE
REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REMODELACIÓ DEL FIRAL
Núm. de referència

: X2016014485

En relació a la licitació per adjudicar la redacció del projecte de remodelació del Firal,
el Jurat es va reunir en data 4 d’octubre de 2016 per tal d’emetre el elaborar una llista
dels 10 treballs millor valorats i emetre el corresponent dictamen.
En data 5 d’octubre de 2016 , i en acte públic, al qual han estat convocats els
licitadors, es reuneix de nou Jurat per tal de donar lectura al dictamen i a l’obertura
dels sobres que contenen la identificació dels lemes i licitadors seleccionats.
I vist l’expedient CCS12016000016 i antecedents corresponents, la regidora
delegada de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
RATIFICAR les actes dels dies 4 i 5 d’octubre de 2016 del Jurat avaluador de les
proposicions presentades a la licitació per adjudicar el contracte de redacció de
projecte de remodelació del Firal.
S’aprova per unanimitat.
11.6. - ATORGAMENT PREMIS DE RECOMPENSA EQUIPS SELECCIONATS PEL
PROJECTE DE REMODELACIÓ DEL FIRAL
Núm. de referència

: X2016014485

La Junta de Govern Local de data 23/09/2016 va aprovar el plec de clàusules
administratives i tècniques particulars que regiran la licitació per adjudicar la redacció
del projecte de remodelació del Firal.
A la primera fase es van presentar 21 sol·licituds de les quals se’n van seleccionar 19
que van passar a la fase de concurs, els quals van presentar la corresponent
proposició 15 licitadors.
En data 4/10/216 el Jurat emet el dictamen de valoració de les propostes.
En data 05/10/2016 , en acte públic, el Jurat procedeix a la lectura del dictamen i
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obertura dels sobres que contenen la identificació dels lemes i licitadors seleccionats.
Atès el que s’estableix en la clàusula setena. 2 i catorzena del plec, els 10 treballs
millor valorats pel Jurat, se’ls atorga un premi de recompensa valorat en 1.000 €+ IVA.
I vist l’expedient núim.CCS12016000016 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.- Atorgar un premi de 1.000 € + IVA als 10 treballs millor valorats presentats a
la licitació per adjudicar la redacció del projecte de remodelació del Firal, que d’acord
amb el dictamen emès pel Jurat en data 4 d’octubre de 2016; els quals enumerats per
ordre alfabètic són:
-101 plàtans : Forgas Arquitectes, SLP,
-Teixir, cosir i vestir : Xavier Bayona Camó; Bach Arquitectes,SL; Lluís Paumé Fabré
- Un tossol i dos triais : Birulés, Cabré, Romans arquitectes scp
-Brot : Xavi Cornejo Arquitectes
-Catifes: Simó Roca Asperó, Pau Duran Bros
-Colada verda: UTE Falgueras –A.B .M. –Callís-Moliner
-Firal confluència :Laia Escribà Nadal, EMF Martí Franch,SL, Camps Felip Arquitectura
_SLP
-La lectura : Domingo Ferré, arqs. SLP
-Olot, entre la vila i el bosc :Arnau Vergés i Marius Quintana, Col·lectiu Brusi SLP
-Terres brunes : Comas-Pont Arquitectes,SLP
Segon.- L’import total de la despesa DEU MIL EUROS (10.000 €) + IVA : DOS MIL
CENT EUROS (2.100 €) es pagarà amb càrrec a la partida:
Operació Referència
200210
1602876

Tipus
Partida
Despeses 16100 912 226992

Import
12100

Descripció
CIUTAT DELS DETALLS

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

S’aprova per unanimitat.
11.7. - TREBALLS INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA SUBSTITUCIÓ ENLLUMENAT
PLAÇA MAJOR
Núm. de referència : X2016022394

La Junta de Govern Local de data 12/11/2015 va aprovar el projecte de renovació dels
fanals de l’enllumenat públic de la Plaça Major.
D’acord amb l’informe del director de l’Àrea d’Infraestructures i Obra Pública, les obres
del projecte tenen per objecte la substitució dels 4 fanals actuals , per uns màstils
multifuncionals que permetin sostenir el cablejat de suport de llums i garlandes
d’embelliment de la Plaça Major per actes festius o lúdics i per l’altra banda
s’equiparan amb pàmpols amb làmpades de leds .
Atès que en aquest informa es valora els pressupostos sol·licitats a les empreses:
“Electric Jomi,SL”; “ Electricitat Altusa,SL” i Figueres Fills,SL” per a la realització de les
obres esmentades i que s’informa favorablement el presentat per “Electric Jomi,SL”.
I vist l’expedient administratiu núm: CC012016000348 i antecedents corresponents, la
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la
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Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Contractar amb l’empresa ELECTRIC JOMI SL (B1728026-4) els treballs
d'instal·lació elèctrica per a la substitució de l'enllumenat de la Plaça Major, d’acord
amb el seu pressupost núm. 30899 annex a l’expedient i el projecte aprovat per la
Junta de Govern Local de data 12/11/2015.
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: QUINZE MIL QUATRE-CENTS
TRETZE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS (15.416,95 €) + IVA: TRES MIL
DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS (3.236,93 €).
Es pagarà amb càrrec a:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 16142 1511 221120

Import
18650.88

Descripció
MATERIAL TECNIC ENLLUMENAT

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

Tercer.- ELECTRIC JOMI SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura.
S’aprova per unanimitat.
11.8. - ADQUISICIÓ D'UN APARELL MULTACAR AMB DESTÍ A LA POLICIA
MUNICIPAL
Núm. de referència : X2016022243

Atès l’informe del SotsInspector de la Policia Municipal, Sr. Ignasi López i Clevillé amb
el vist-i-plau del regidor-delegat, Sr. Josep Gelis i Guix, adjuntat a l’expedient, on
s’exposa que la Policia Municipal està interessada en adquirir un aparell multacar per
tal de millorar l’ordenació del trànsit a la ciutat i el control dels estacionaments
incorrectes.
Aquest aparell és un sistema mòbil que s’integrarà en un dels vehicles patrulla, i
permetrà identificar i denunciar els vehicles que cometin infraccions, de manera
automàtica.
Atès que s’ha demanat pressupost a tres empreses diferents i s’informa favorablement
de l’oferta presentada per l’empresa Masscomm Innova.
Vist l’expedient administratiu núm: CC012016000346 i antecedents corresponents, la
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Adquirir de MASSCOMM INNOVA SL (B2645184-9) un aparell multacar
Sistema LPR embarcat MultaAuto+ segons oferta 16533 amb destí a la Policia
Municipal.
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: DISSET MIL SET-CENTS SIS
EUROS (17.706 €) + IVA: TRES MIL SET-CENTS DIVUIT EUROS AMB VINT-I-SIS
CÈNTIMS (3.718,26 €). Es pagarà amb càrrec a:
Operació Referència
200220

Tipus
Despeses

Partida
16180 132 63902

Import
21424.26

Descripció
EQUIPAMENT POLICIA

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

Tercer.- MASSCOMM INNOVA SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura.
S’aprova per unanimitat.
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12.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES
Núm. de referència

: X2016022391

En relació a l’expedient CPG22016000120 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 16/28 per un import total
de 533.161,49 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
533161.49

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

S’aprova per unanimitat.
13.1. - APROVAR CERTIFICACIONS D'OBRA
Núm. de referència

: X2016022397

En relació a l’expedient CPG22016000121 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 certificació n.4 de UTE ROYALVERD SLU & AGLOMERATS GIROA SA
corresponent a les obres de CONSTRUCCIO DE DOS CAMPS DOBLES
POLIESPORTIUS DE GESPA ARTIFICIAL AL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL
DEL MORROT amb càrrec a la partida 16.330.3421.63205 “INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES (CAMPS FUTBOL)(PRÉSTEC)” per un import de 198.874,90 euros.
Aprovar la LIQUIDACIÓ DEFINITIVA D’OBRA de PUIG ALDER SL corresponent a les
obres de REHABILITACIÓ DE LA COBERTA DEL CEIP MALAGRIDA – ALA NORD
Av. Corts Catalanes, 30 -Olot amb càrrec a la partida 16.500.933.63203 “TEULADA
ESCOLA MALAGRIDA” per un import de 65.587,23 euros (IFS).
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
264462.13

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

S’aprova per unanimitat.
14.1. - ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ DEL PLA A L'ACCIÓ 2016. LINIA 3
Núm. de referència

: X2016007412

En relació a l’expedient SEG12016000001 i antecedents corresponents, el regidor
delegat d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
acords:
1.- Acceptar la subvenció atorgada per DIPUTACIO DE GIRONA. Àrea de Territori i
Sostenibilitat. Medi ambient, amb destinació al Pla a l’Acció 2016. Línia 3 , per un
import de 2.791,30 €.
2.- Agrair a la DIPUTACIO DE GIRONA. Àrea de Territori i Sostenibilitat. Medi
ambient, la concessió de l’esmentada subvenció.
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3.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als
efectes de fiscalització.
4.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de
Seguretat Social.
5.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari vinculat
amb l’expedient.
S’aprova per unanimitat.
15.1. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA A L'ADMINISTRADOR
DE LA SOCIETAT "SEDUCEME PRODUCCIONES SL"
Núm. de referència : X2016022108
Núm. d’expedient: R0082016000106

Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Regidora delegada
d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:
Atesa la diligència de la tresorera de data 19/02/2014, on es concedeix audiència als
administradors que ara es diran, de la societat SEDUCEME PRODUCCIONES SL
amb NIF B55011803, expedient executiu núm. REXE2012001343:
Nom

NIF

Adreça

.

****
****
****
Atès que consta acreditada la prèvia audiència a(als) interessat(s) a l'expedient,
d'acord amb la Llei 30/92 de 26 de novembre de règim jurídic i procediment
administratiu comú i que no s’ha presentat cap al·legació ni documents o
justificacions que poguessin aturar el procés de derivació subsidiària de
responsabilitat.
Atesos els fonaments de dret que consten a la mateixa diligència de la tresorera i que
són:
Article 43.1 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Serán
responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades:
... b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas
jurídicas que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias
devengadas de éstas que se encuentren pendientes en el momento
del
cese,
siempre que no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado
acuerdos o tomado medidas causantes del impago.”
Article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Salvo que
una norma con rango de ley disponga otra cosa, la derivación de la acción
administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un
acto administrativa en el que, previa audiencia al interesado, se declare la
responsabilidad y de determine su alcance y extensión, de conformidad con lo previsto
en los artículos 174 a 176 de esta Ley... “
Article 176 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Una vez
declarados fallidos el deudor principal y, en su caso, los responsables solidarios, la
Administración tributaria dictará acto de declaración de rresponsabilidad, que se
notificará al responsable subsidiario..”
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Atès que el supòsit de fet en virtut del qual es dóna aquest tipus de responsabilitat,
està format per tres elements:
* l'existència d'una obligació tributària pendent a càrrec de la persona jurídica.
* haver cessat la persona jurídica en les seves activitats.
* concurrència de la condició d'administrador de la societat.
S'ACORDA:
PRIMER: Declarar fallit per insolvent la societat SEDUCEME PRODUCCIONES SL
amb NIF B55011803 expedient núm.REXE2012001343 .
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei
general tributària, la responsabilitat subsidiària contra els administradors que ara
s'indicaran, per les obligacions tributàries pendents
Nom

NIF

Adreça

****

****

****

.

responen de forma solidària dels deutes que ara es relacionen:
número de rebut
data fi vol
2013CI 000000000018979/00 P 04/01/2013
concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 8203GFZ
2014CI 000000000018601/00 P

03/31/2014

euros nominal
143,00

143,00

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 8203GFZ
2015CI 000000000018450/00 P

03/31/2015

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 8203GFZ
Total nominal

143,00
429,00

TERCER. Requerir als administradors perquè s'efectuïn el pagament del(s) deute(s)
dins dels terminis establerts a l'article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre
següents:
1) si la notificació es rep entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de la
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’immediat hàbil següent.
2) si la notificació es rep entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de la
recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o l’immediat hàbil
següent.
QUART. En cas que no es pagui el dèbit notificat, que se segueixi el procediment
executiu contra els responsables, prèvia Providència de Constrenyiment dictada pel
Sr. Tresorer. L’inici d’aquest període determinarà el devengament del recàrrec de
constrenyiment i dels interessos de demora, d'acord amb allò previst a l'article 28 de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
S’aprova per unanimitat.
15.2. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA ALS ADMINISTRADORS
DE LA SOCIETAT "PEDROLO&DRASIK SL"
Núm. de referència : X2016022110
Núm. d’expedient: R0082016000107

Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Regidora delegada
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d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:
Atesa la diligència de la tresorera de data 19/11/2012, on es concedeix audiència als
administradors que ara es diran, de la societat PEDROLO I DRASIK SL amb NIF
B55006431, expedient executiu núm. REXE2011000014:
Nom

NIF

Adreça

****
****

****
****

****
****

.

Atès que consta acreditada la prèvia audiència a(als) interessat(s) a l'expedient,
d'acord amb la Llei 30/92 de 26 de novembre de règim jurídic i procediment
administratiu comú i que no s’ha presentat cap al·legació ni documents o
justificacions que poguessin aturar el procés de derivació subsidiària de
responsabilitat.
Atesos els fonaments de dret que consten a la mateixa diligència de la tresorera i que
són:
Article 43.1 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Serán
responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades:
... b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas
jurídicas que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias
devengadas de éstas que se encuentren pendientes en el momento
del
cese,
siempre que no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado
acuerdos o tomado medidas causantes del impago.”
Article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Salvo que
una norma con rango de ley disponga otra cosa, la derivación de la acción
administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un
acto administrativa en el que, previa audiencia al interesado, se declare la
responsabilidad y de determine su alcance y extensión, de conformidad con lo previsto
en los artículos 174 a 176 de esta Ley... “
Article 176 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Una vez
declarados fallidos el deudor principal y, en su caso, los responsables solidarios, la
Administración tributaria dictará acto de declaración de responsabilidad, que se
notificará al responsable subsidiario..”
Atès que el supòsit de fet en virtut del qual es dóna aquest tipus de responsabilitat,
està format per tres elements:
* l'existència d'una obligació tributària pendent a càrrec de la persona jurídica.
* haver cessat la persona jurídica en les seves activitats.
* concurrència de la condició d'administrador de la societat.
S'ACORDA:
PRIMER: Declarar fallit per insolvent la societat PEDROLO I DRASIK SL amb NIF
B55006431 expedient núm.REXE2011000014 .
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei
general tributària, la responsabilitat subsidiària contra els administradors que ara
s'indicaran, per les obligacions tributàries pendents
Nom

****
****
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responen de forma solidària dels deutes que ara es relacionen:
número de rebut
data fi vol
euros nominal
2010EE 000000000800076/00 L 07/20/2010
120,89
concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8911000147962
2010EE 000000000001138/00 P 11/30/2010

82,39

concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8911000147962
2012IN 000000000800013/00 P

07/05/2011

16.502,00

concepte: INFRACCIONS DIVERSES identificatiu: 12I2L800013
2011EE 000000000001125/00 P 11/30/2011

84,12

concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8911000147962
2012EE 000000000001113/00 P 11/30/2012

89,60

concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8911000147962
Total nominal

16.879,00

TERCER. Requerir als administradors perquè s'efectuïn el pagament del(s) deute(s)
dins dels terminis establerts a l'article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre
següents:
1) si la notificació es rep entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de la
recepció de la notificació fins
el dia 20 del mes posterior, o l’immediat hàbil
següent.
2) si la notificació es rep entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de la
recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o l’immediat hàbil
següent.
QUART. En cas que no es pagui el dèbit notificat, que se segueixi el procediment
executiu contra els responsables, prèvia Providència de Constrenyiment dictada pel
Sr. Tresorer. L’inici d’aquest període determinarà el devengament del recàrrec de
constrenyiment i dels interessos de demora, d'acord amb allò previst a l'article 28 de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
S’aprova per unanimitat.
16.1. - MEMÒRIA VALORADA REFORMA DE DOS LOCALS PER L'ESPLAI LARAI
DEL BARRI DE SANT MIQUEL
Núm. de referència : X2016022216

Vista la memòria valorada de reforma de dos locals per l’Esplai Larai del Barri de Sant
Miquel, redactada pels serveis tècnics municipals en data agost de 2016.
Vist que l’objectiu de la memòria és l’adequació d’un espai amb la unió de dos locals
contingus, que sigui la seu de l’Esplai Larai i compatibilitzar l’activitat també amb l’ús
per part de la Unió de Pagesos, segons conveni.
Vist l’informe emès pel lletrat d’urbanisme en data 7 d’octubre de 2016 que s’adjunta a
l’expedient.
Vist l’art. 37 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
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Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
En relació a l’expedient UPOM2016000034, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Serveis urbans, Espai públic i
infraestructures i obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR la memòria valorada de reforma de dos locals per l’Esplai Larai
del Barri de Sant Miquel, redactada pels serveis tècnics municipals 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.
17.1. - AVELLANER, 47.- Proposant resoldre recurs en relació a les mesures de
restauració de la legalitat urbanística adoptades.
Núm. de referència

: X2014005871

El senyor Joan Capdevila Bassols, del despatx Capdevila Advocats, en representació
de la senyora ****, ha presentat en data 22 de setembre de 20116 un escrit en el que
demana que es procedeixi a la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal,
en el sentit de legalitzar la situació dels domicilis que actualment incompleixen la
normativa i de permetre de cares al futur que la fondària edificable sigui superior als 9
metres i que mentre es tramita la modificació es suspenguin els expedients
sancionadors.
Aquest escrit conté una petició de modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística
municipal que és reiteració de la formulada per la senyora **** en escrit de 19 de febrer
de 2014 i que fou contestada en carta del Regidor d’Urbanisme de data 12 de març de
2014 i notificada a la propietat el 27 de març de 2014.
En no haver variat les circumstàncies urbanístiques des d’aleshores, i vist l’informe
emes pel lletrat d’urbanisme,
En relació a l’expedient URG12014000015, 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 l’escrit de petició de Modificació puntual del Pla d’ordenació
urbanística municipal als efectes de legalitzar les obres objecte de l’expedient de
restauració de la legalitat urbanística infringida en la finca número 47 del carrer
Avellaner en base a considerar que una de les característiques urbanístiques del barri
de Bonavista són les illes d’edificació llargues i estreta, que provoca una escassa
fondària edificable i uns patis d’illa molt petits. Aquesta ordenació justifica que els
testers d’illa no siguin edificables per evitar uns patis reduïts i tancats. Amb tot, el Pla
General aprovat a l’any 1982, va evitar deixar en situació de volum disconforme amb
els planejament aquells edificis preexistents que tancaven el tester d’illa, a excepció
dels casos d’edificacions auxiliars o menors. Aquestes condicions d’edificació s’han
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mantingut en el POUM aprovat l’any 2003, actualment vigent.
El tester d’illa al carrer Fajol, situada entre els carrers Avellanes i Noguer, està edificat
parcialment, sense esgotar el nombre màxim de plantes admès de PB+2PP. Per
aquesta raó, i d’acord amb el criteri exposat, s’ha considerat adequada l’ordenació en
l’illa oberta per no assolir un nivell de consolidació de l’edificació suficient.
No s’aprecien, per tant, motius per a iniciar una modificació puntual del POUM en el
sentit de la proposat presentada.
Segon.- No suspendre la tramitació de l’expedient de restauració de la legalitat
urbanística.
S’aprova per unanimitat.
18.1. - MULLERAS 8-10.- Proposant resoldre recurs en relació a les mesures de
restauració de la legalitat urbanística adoptades.
Núm. de referència

: X2015027394

El senyor **** en representació de Radio Coderch SL, presenta recurs de reposició
contra l’acord de la Junta de Govern Local del dia 31/03/2016, denegatori de la
llicencia per a modificació del projecte d’ampliació del local comercial situat al carrer
Mulleras 10.
Vist l’informe del lletrat d’urbanisme, que literalment diu:
Antecedents:
El senyor **** té pendent d’executar l’enderroc de les obres efectuades fora de
fondària edificable, no havent presentat cap justificació del compliment de l’odre
d’enderroc en el seu dia notificada. Recordi el senyor **** que l’aixecament parcial de
la suspensió d’obres només feia referència a les obres interiors i no a les exteriors, que
han de ser enderrocades.
Contesta a les al·legacions.
A l’existència del silenci positiu com a supòsit legitimador de la legalitat de les
actuacions realitzades a l’empara d’una petició de llicència d’obres.
En les obres interiors, i segons informe del tècnic municipal, cal observar el
compliment estricte de la normativa urbanística vigent. I aquesta senyala que per tal de
connectar dos immobles havent de travessar un element comú, li cal, a més del permís
de la comunitat de propietaris, (qüestió de rellevància a la jurisdicció civil), que la
connexió compleixi estrictament la normativa d’accessibilitat, s’entengui aquesta com a
urbanística o edificatòria, sense perjudici que l’argumentari jurídic pretengui ser el que
li convingui a una de les parts en conflicte, havent l’administració de fer-la observar en
la concessió de la llicència.
Resumidament, la connexió entre un immoble i altre, requereix de la instal·lació d’una
plataforma per facilitar l’accessibilitat, i amb les característiques que contempla
l’informe emès per l’arquitecte municipal.
Si no es compleix aquesta normativa, el particular adquirirà facultats en contra de la
normativa urbanística aplicable. I per això no opera el silencia positiu. La denegació és
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correcta i es reafirma. No obsta la presentació d’un informe tècnic a instància de part
que justifica el no requeriment de l’alçada de dos metres, en base a reduir l’espai de
botiga en trenta centímetres, perquè a l’albir de la part que ha de complir amb la
normativa, es redueix aquesta superfície comercial.
Per tot l’anterior, s’informa desfavorablement la petició d’exempció de l’aplicació de la
normativa d’accessibilitat sol·licitada, desestimant el recurs de reposició i per tant,
confirmant la resolució recorreguda.
Vist que de l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data 23 de febrer de
2016 en el que es motiva la no exempció de l’aplicabilitat en tant que “.../... Sempre es
preferible disposar de la plataforma elevadora amb aquest punt o element concret i per
un usuari puntual, que no disposar de cap instal·lació accesible per l’ampliació
comercial, perque en aquest cas, si que es produiria una discriminació clara per motius
de discapacitat, en no poder accedir lliurament a la part ampliada de l’activitat
comercial.../...”
En relació a l’expedient URG12015000062, 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 interposar contra l’acord de la Junta
de Govern local del dia 31 de març de 2016, denegatori de la petició de modificació del
projecte de l’AMPLIACIÓ LOCAL COMERCIAL situat al C MULLERAS N. 8 (U.T.M :
7601712) a RADIO CODERCH SL, segons expedient OMA32016000008.
SEGON.- NOTIFICAR als interessats en l’expedient.
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 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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