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ACTA NÚM. 43 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 
10 DE NOVEMBRE DE 2016 

 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 10 de novembre 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, 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, la Sra. Mireia Tresserras Fluvià i 
el Sr. 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  comenta les reunions de treball i actes als quals ha assistit des de la 
darrera Junta, celebrada el dia  3 de novembre :  
 
- el mateix dia 3 de novembre, va anar a saludar les persones que estaven fent una 
formació sobre el “Pla de valors” al Casal de la gent gran i seguidament, va assistir a 
l’Assemblea d’Integra.  
 
- el dia 4 de novembre, va anar a felicitar una centenària de la residència del Tura.  
 
- el dia 5 de novembre, va assistir a l’acte de presentació de les Pubilles i Hereus dels 
diferents barris d’Olot i comarca que va tenir lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament i  
al sopar de proclamació de la Pubilla i l’Hereu d’Olot i de la Garrotxa, que es va 
celebrar en un restaurant de la ciutat.  
 
- el dia 7 de novembre va ser present a la reunió de la Comissió Permanent 
d’Innovacc, que va tenir lloc a la sala Gussinyé.  
 
- i finalment,  el dia 8 de novembre es va desplaçar a Barcelona, per assistir a una 
reunió d’una representació de l’ACM (Associació Catalana de Municipis) amb l’Hble. 
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Sr. ANTONI COMIN, Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya.  
 

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. - CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L'AJUNTAMENT DE GIRONA PER 
L'ORGANITZACIÓ DEL FESTIVAL DE LITERATURA MOT (GIRONA-OLOT) 

 
Núm. de referència : X2016024777     
 
Vist que des de l’any 2014, l’Ajuntament de Girona i l’Ajuntament d’Olot col.laboren 
per a l’organització d’un Festival de Literatura, havent signat un conveni que tenia una 
vigència de tres anys. 
 
Vist que aquest Festival s’ha denominat Festival de Literatura MOT (Girona-Olot), i 
que ja se n’han celebrat tres edicions. 
 
Vist que és voluntat dels dos ajuntaments renovar aquesta col·laboració, atesa la 
valoració positiva de l’experiència, tant a nivell d’organització, com de públic, de 
crítica, i especialment del sector literari i editorial,  i a la consolidació del Festival com 
a referent cultural a nivell català. 
 
Vist que l’Ajuntament d’Olot té desconcentrada la gestió de les seves competències 
en matèria cultural a l’organisme autònom local “Institut de Cultura de la Ciutat 
d’Olot”, creat per l’Ajuntament d’Olot a l’empara de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, i que aquest Institut assumirà els 
compromisos adoptats per l’Ajuntament d’Olot en aquest conveni. 
 
En relació a l’expedient CU042016000010, 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.-  Signar un conveni per renovar la col·laboració entre l’Ajuntament de Girona i 
l’Ajuntament d’Olot, per a l’organització del  “Festival  de Literatura MOT (Olot – 
Girona)” amb vigència des de la data de la seva signatura fins al 31 d’agost de 2019. 
 

Segon.- S’estableix que l’aportació mínima anual, i d’acord amb el projecte d’activitat i 
pressupost, serà de 30.000€ per cada entitat local, per part de l’Ajuntament d’Olot 
aquest import estarà dotat en la partida 17 400 334 226090 FESTIVAL LITERARI MOT 
I XERRADES del pressupost de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot aprovat pel ple 
municipal el dia 27 d’octubre de 2016.  
 
Tercer.- S’aprova que aquesta despesa tingui el caràcter de plurianualitat per un 
import mínim de 30.000€ pels exercicis econòmics 2017, 2018 i 2019. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde de l’Ajuntament d’Olot per la signatura d’aquest conveni amb 
l’Ajuntament de Girona. 
 
S’aprova per unanimitat 
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5.1. - AUTORITZAR LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES A UNA ALUMNA DE 
L'IOC AL SERVEI D'OCUPACIÓ DE L'AJUNTAMENT D'OLOT. 

 
Núm. de referència : X2016024545     
 
Atès que al Institut Obert de Catalunya (IOC) es cursa el Cicle formatiu de grau 
superior de Integració Social, en el programa educatiu del qual s’estableix l’obligació 
dels estudiants de realitzar pràctiques en les empreses o administracions públiques. 
 
Atès que l’àrea d’Ocupació està disposada a col·laborar amb l’IOC per tal que els seus 
alumnes puguin adquirir coneixements relacionats amb tasques de suport a l’orientació 
i intermediació laboral i altres que se’n deriven del funcionament normal del 
departament. 
 
Vist l’expedient administratiu RH142016000011 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’ocupació a la Sra. **** 
(DNI ****), estudiant del Cicle formatiu de grau superior de Integració Social de l’IOC, 
durant el període comprès entre el 14/11/2016 i el 28/02/2017 i amb l’horari de 9 a 14 
hores de dilluns a dijous i de 9 a 15 hores els divendres, segons estableix el Conveni 
de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Institut Obert de Catalunya, per realitzar 
tasques de suport a l’orientació i intermediació laboral (acollides, sessions grupals 
d’orientació, processos de preselecció, aula de recerca de feina...) i altres que se’n 
deriven del funcionament normal del departament, i sense percebre cap remuneració. 
 
Segon.- INCLOURE a l’alumna ****, estudiant de l’IOC, a l’assegurança de 
responsabilitat civil d’aquest Ajuntament el temps que estiguin realitzant les pràctiques. 
 
S’aprova per unanimitat 
 

6.1. - APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ DE 
DUES PLACES DE CAPORAL MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ PER 

PROMOCIÓ INTERNA 
 
Núm. de referència: X2016024694     
 
Atès que la Junta de Govern Local en la sessió ordinària de 21 d’abril de 2016 va 
acordar l’aprovació de l’oferta d’ocupació pública de l’Ajuntament d’Olot per l’any 2016, 
que conté dues places vacants de caporal, grup C2, pel sistema de selecció de 
concurs oposició per promoció interna.  Aquest acord es va publicar al Butlletí Oficial 
de la Província de Girona número 82 de 29 d’abril de 2016 i al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya número 7118 d’11 de maig de 2016. 
 
Vist l’expedient administratiu 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.- Aprovar les bases per a la provisió, mitjançant el sistema de concurs oposició, 
promoció interna, de dues places de caporal de la Policia Municipal, escala 
d’administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local, grup C2, 
vacants a la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Olot i incloses a l’oferta d’ocupació 
pública per l’any 2016. 
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Segon.- Aprovar la convocatòria per a la provisió, pel sistema de concurs oposició, 
promoció interna, de dues places de caporal de la Policia Municipal, escala 
d’administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local, grup C2, 
vacants a la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Olot i incloses a l’oferta d’ocupació 
pública per l’any 2016. 
 
Tercer.- Publicar al BOP i al DOGC. 
 
S’aprova per unanimitat 
 

CONTRACTACIÓ. OBRES 
 

7.1. - APROVACIÓ PREUS CONTRADICTORIS : 1,2,3,4 DE LES OBRES DE 
REFORÇ DE L'ESTRUCTURA DE LA PLANTA BAIXA (TEXT REFÒS)  EDIFICI 

CAN MONSÀ. 
 
Núm. de referència : X2016008308     
 
La Junta de Govern Local de data  19 de maig de 2016 va adjudicar a l’empresa 
“Construo, Construccions Generals,SL” les obres de reforç de l’estructura de la planta 
baixa de l’edifici de Can Monsà per un import de 127.000 € + IVA.  
Vistes les actes de preus contradictoris 1,2,3,4 de data 25 de juliol de 2016 per 
incorporació de nous materials motivats per canvis no substancials en l’execució de les 
bores  previstes en el projecte i que no varien el concepte global de l’obra ni les 
previsions econòmiques.  
 
I vist  l’expedient administratiu núm. CCS12016000007 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 preus contradictoris: 1, 2 , 4 i 4 de les obres de reforç de 
l’estructura de la planta baixa de l’edifici de Can Monsà, segons: 
 
-Preu contradictori núm. 1: 
 Modificació de traçat de canonada d’aigua contra incendis planta baixa: 2.084,54 € 
(IVA inclòs) 
 
-Preu contradictori núm. 2 : 
 Pintat estructura metàl·lica amb dues capes d’impramació antioxidant. M2: 2.870,80 € 
(IVA inclòs)  
 
-Preu contradictori núm. 3: 
 Paret divisòria de gruix 14 cm de maó calat . M2 : 44,19 € (IVA inclòs) 
 
-Preu contradictori núm. 4 
 Enderroc tancament de formigó armant 24 cm. Gruix .M2 : 22,96 € (IVA inclòs) 
 
S’aprova per unanimitat 
 

CONTRACTACIÓ. SERVEIS 
 

7.2. - APROVACIÓ DE L'ACTUALITZACIÓ DEL PROTOCOL D'ACTUACIÓ DE 
L'AJUNTAMENT D'OLOT SOBRE TRANSPARÈNCIA, EFICÀCIA I EFICIÈNCIA EN 

MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ 
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Núm. de referència : X2015028878     
La Junta de Govern Local de data 30/12/2016 va aprovar el “protocol d’actuació sobre 
transparència, eficàcia i eficiència en matèria de contractació. 
 
Atès el Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública.  
                                                                                       
I vist l’expedient  administratiu núm. CC012015000470 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 l’actualització del protocol  d’actuació de l’Ajuntament d’Olot sobre 
transparència, eficàcia i eficiència en matèria de contractació, aprovat per la Junta de 
Govern Local del dia 30/12/2015. 
 
S’aprova per unanimitat 
 
7.3. - APROVACIÓ PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I 

TÈCNIQUES PER ADJUDICAR, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT I 
SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, EL SERVEI DE MANTENIMENT 

DELS ESPAIS VERDS PÚBLICS D'OLOT I L'EXECUCIÓ D'UN PROJECTE 
D'INSERCIÓ LABORAL; I CONVOCATÒRIA LICITACIÓ 

 
Núm. de referència : X2016024751     

 
En relació a l’expedient CCS12016000031 vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada de Participació, Transparència i Govern 
obert, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Contractar, mitjançant procediment obert i subjecte a regulació harmonitzada, 
l’adjudicació del servei de manteniment d'espais verds públics d'Olot i l'execució d'un 
projecte d'inserció laboral; i convocatòria de licitació. 
 
Segon.- Aprovar els de plecs de clàusules administratives particulars i tècniques que 
regiran l’esmentatda licitació.  
 
Tercer.- Convocar la licitació i publicar-ne un anunci al DOUE, al BOE, al DOG i al 
BOP i al perfil del contractant. Simultàniament s’anuncia la convocatòria de concurs en 
el entès que s’ajornarà el temps que calgui, en el supòsit de què es formulin 
reclamacions.  
 
Quart.- El contracte tindrà una durada de quatre anys  a comptar des de la data que es 
fixi e l’acord d’adjudicació del contracte.  
Cinquè .- El preu màxim anual del contracte és de 338.691 €+ IVA , que amb IVA 
inclòs té un import de 390.402,42 € que es pagarà amb càrrec a la partida de 
“jardineria” de cada exercici pressupostari.  
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200  Despeses 99999 390402.42 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 000 000 000 000 000 000 

 
Sisè.- Contra aquests acords es podran interposar: 
A) Pel que fa a l’aprovació dels plecs: recurs especial en matèria de contractació:  
“De conformitat amb l’article 40 del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, 
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pel qual s’aprova el text refòs de la Llei de Contractes del Sector Públic, els plecs 
reguladors de la licitació són susceptibles de recurs especial en matèria de 
contractació. El termini d’interposició del recurs especial de contractació és de quinze 
(15) dies hàbils, comptats a partir del següent a aquell en què es publiqui l’acte 
impugnat. Contra la resolució d’aquest recurs especials, únicament escau la 
interposició del recurs contenciós administratiu, d’acord amb el que disposa la Llei 
29/1998, de 13 de juliol”.  
B) Pel que fa a l’aprovació de l’expedient de contractació:  
 “Es podrà interposar potestativament recurs de reposició davant aquest mateix òrgan 
o ser impugnat directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa, davant els 
Jutjats del Contenciós-Administratiu de Girona.  
El termini per la interposició del recurs serà d’un mes pel de reposició i de dos mesos 
pel contenciós administratiu, a partir del dia següent al de la notificació d’aquesta 
resolució.  
El termini per resoldre el recurs de reposició és d’un mes. En cas de desestimació per 
silenci administratiu del recurs de reposició, el termini per impugnar davant la 
jurisdicció contenciosa administrativa és de sis mesos. 
Es podrà interposar també qualsevol altre recurs o procediment d’impugnació o 
reclamació previst en la legislació vigent”. 
 
S’aprova per unanimitat 
 
7.4. - REDACCIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM D'OLOT. POLÍGON 

ACTUACIÓ NÚM. 01.19 DE LA PLAÇA CAMPDENMÀS 
 
Núm. de referència : X2016024716   
   
Atès l’informe del Lletrat d’Urbanisme de data 4 de novembre de 2016 en relació  als 
treballs de redacció de la modificació puntual del pla d’ordenació urbanística municipal 
en l’àmbit que conforma el polígon d’actuació núm. 01.19 de la Plaça Campdenmàs, 
executats per l’empresa “Projectes Arquitectura i Urbanisme Canosa-Diez,SL”. 
Atès que va ser necessària la tramitació amb caràcter urgent, i que l’informe és 
favorable al pagament de la factura corresponent.   
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012016000369 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  PROJECTES ARQUITECTURA I URBANISME 
CANOSA-DIEZ SL (B1780967-4)  els treballs de redacció de la modificació puntual del 
POUM en l'àmbit que conforma  el polígon d'actuació 01.19 de la Plaça Campdenmàs; 
d’acord amb els antecedents descrits.  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: CINC MIL DOS-CENTS EUROS 
(5.200€)  + IVA: MIL NORANTA-DOS EUROS (1.092 €) .  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16140  1510 64001 6292 PLANOLS I PROJECTES 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat 
 

8.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2016024841     
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En relació a l’expedient CPG22016000131 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’ordenacions de despeses annex número 16/32 per un import total 
de 135.006,94 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 135006.94 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat 
 

9.1. - APROVAR CERTIFICACIÓ D'OBRES 
 
Núm. de referència : X2016024797     
 
En relació a l’expedient CPG22016000130 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 CONSTRUO CONSTRUCCIONES 
GENERALES, SL corresponent a les obres de REFORÇ ESTRUCTURA PLANTA 
BAIXA EDIFICI CAN MONSA  amb càrrec a la partida 16.140.1521.60903 “R10 
PROGRAMA ACTUACIÓ BARRI VELL” per un import de 17.227,92 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1601554 Despeses 16140  1521 60903 17227.92 R10 PROGRAMA ACTUACIO BARRI VELL000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat 
 

10.1. - APROVAR CESSIÓ DE CRÈDIT DE L'ENTITAT LLUÈRNIA ASSOCIACIÓ 
CULTURAL LLAC A FAVOR DE L'ENTITAT PROCURARTE ASSOCIAÇAO 

CULTURAL E SOCIAL 
 
Núm. de referència : X2016024875     
 
En relació a l’expedient CP022016000018 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: 
 
Autoritzar la cessió de crèdit  de la subvenció atorgada a l’entitat  LLUERNIA 
ASSOCIACIO CULTURAL LLAC per un import de 20.000 euros, amb destí al 
FESTIVAL LLUERNIA 2016 a l’entitat PROCURARTE ASSOCIAÇAO CULTURAL E 
SOCIAL, amb NIF 507307925 i   al compte corrent ****, en virtut de la petició 
formulada per l’entitat LLUERNIA ASSOCIACIÓ CULTURAL LLAC en instància 
presentada al registre de l’Ajuntament d’Olot el 08/11/2016 número de registre 
E2016012633. 
 
Aquesta cessió de crèdit es podrà comptabilitzar i tramitar pel seu pagament efectiu a 
la tresoreria municipal contra factura presentada per l’entitat PROCURARTE 
ASSOCIAÇAO CULTURAL E SOCIAL a LLUERNIA ASSOCIACIÓ CULTURAL LLAC 
en el format legal que correspongui. 
 
S’aprova per unanimitat 
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11.1. - DEVOLUCIÓ DE FIANÇA 

 
Núm. de referència : X2016024815     
 
En relació a l’expedient CPG12016000211 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 
  
BON PREU SA 420,00 

 
S’aprova per unanimitat 
 
12.1. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'AGRUPACIÓ DE LES PERSONES SORDES DE 

LA GARROTXA 
 
Núm. de referència : X2016024803     
 
En relació a l’expedient CPG12016000209 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Es proposa concedir l’ajut econòmic a l’ AGRUPACIÓ DE LES PRESONES 
SORDES DE LA GARROTXA amb  NIF: G17089103 per un import de 3.548,45 euros, 
amb càrrec a la partida 16.310.3381.480042 “CONVENIS FESTES DEL TURA“. 
 
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 1604776 Despeses 16310  3381 480042 3548.45 CONVENIS FESTES DEL TURA 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat 
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12.2. - APROVAR SUBVENCIÓ A LA FUNDACIÓ PRIVADA MUSEU DELS SANTS 
 
Núm. de referència : X2016024807     
 
En relació a l’expedient CPG12016000210 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Es proposa concedir l’ajut econòmic a la FUNDACIÓ PRIVADA MUSEU DELS 
SANTS amb  NIF: G17825951 per un import de 30.000,00 euros, amb càrrec a la 
partida 16.400.333.480039 “CONVENI FUNDACIO MUSEU DELS SANTS 
(PESSEBRES)“. 
 
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 1604734 Despeses 16400  333  480039 30000 CONVENI FUNDACIO MUSEU DELS SANTS 

(PESSEBRES) 
000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat 
 

13.1. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ENTITAT LLUÉRNIA 
 
Núm. de referència : X2016024874     
 
En relació a l’expedient CPG22016000132 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: 
 
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 segona bestreta de 20.000,00 euros a l’ Associació LLUERNIA 
ASSOCIACIÓ CULTURAL LLAC en concepte d’avançament de la subvenció atorgada 
per un import total de 50.000,00 euros, destinada a l’activitat FESTIVAL LLUERNIA 
2016, aprovada per la Junta de Govern Local de data 04/02/2016. Aquesta segona 
bestreta que suposa un 40% del conveni es pot fer donat que ha estat justificada la 
primera bestreta que també suposava un 40%. Resta pendent un 20% del conveni, es 
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a dir, 10.000,00 euros, fins a la definitiva justificació del 100% de l’activitat. 
 
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 1600148 Despeses 16400  334  480032 20000 CONVENI LLUERNIA 000 000 000 000 000 000 
 

 
S’aprova per unanimitat 
 

14.1. - APROVACIÓ LIQUIDACIONS TAXA D'ESCOMBRARIES PARTICULARS 
(16ESL2) DERIVADES D'INSPECCIÓ D'IBI 

 
Núm. de referència : X2016017716     
 

En relació a l’expedient administratiu ES022016000098 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 16ESL2) corresponents a: 

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

2013 
Exercici 

2014 
Exercici 

2015 
Exercici 2016 TOTAL 

14.109,65€ 14.634,65€ 15.661,26€ 101.683,01€ 146.088,57€ 
 
Segon.- Aprovar la proposta de baixes/devolucions 16ESL2 que importa la quantitat 
6.039,50€. 
 
Tercer.- 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 
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) S’hi s’ha facilitat la domiciliació bancària, es farà el càrrec a partir de la data límit 
de pagament. 

Quart.- Les devolucions es practicaran segons es detalla: 
a) si el rebut a abonar s’ha satisfet mitjançant domiciliació bancària, 

l’abonament es farà efectiu en el mateix domicili bancari, abans de la 
data límit de pagament. 

b) Si el rebut s’ha satisfet a les oficines de recaptació municipal, o bé a 
través del tríptic, l’abonament es farà exclusivament mitjançant la 
domiciliació bancària que ens faciliteu. 
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Cinquè.- Procedir a la notificació de la liquidació individual als interessats afectats.  
S’aprova per unanimitat 
 
15.1. - ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ MILLORA DE LES DUTXES PAVELLÓ 1, 2 I 

3 I ADEQUACIÓ MAGATZEM PER A NOU VESTIDOR. 
 
Núm. de referència : X2016011270     
 
En relació a l’expedient SES12016000002  i vist l’expedient administratiu 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 Cultura, 
Noves Tecnologies, Esports i Benestar. Cooperació Esportiva, amb destinació a 
l’adaptació a la seguretat, l’habitabilitat o la funcionalitat dels equipaments 
esportius, per un import de 6.400,00 €. 

 
2.- Agrair a la DIPUTACIO DE GIRONA. Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports 

i Benestar. Cooperació Esportiva Diputació de Girona, la concessió de 
l’esmentada subvenció. 

 

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 
 

15.2. - ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ RESIDÈNCIA D'ARTS, CIÈNCIES I 
HUMANITATS D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2016016236     
 
En relació a l’expedient SCU12016000005 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per la GENERALITAT DE CATALUNYA. 
Departament de Cultura. Direcció General de Creació i Empreses Culturals, amb 
destinació al projecte anomenat “Projecte residència d’arts, ciències i humanitats”, per 
un import de 45.000,00 €. 
 
Segon.- Agrair a la GENERALITAT DE CATALUNYA. Departament de Cultura. 
Direcció General de Creació i Empreses Culturals la concessió de l’esmentada 
subvenció. 
 
Tercer. 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 
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efectes de fiscalització. 
 
Quart.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb l’Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de la 
Seguretat Social. 
 
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per signar el conveni de col·laboració econòmica i 
qualsevol altre document necessari per l’efectivitat del mateix. 
 
S’aprova per unanimitat 
 

15.3. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ FESTIVAL SISMÒGRAF 2016 
 
Núm. de referència : X2016024678     
 
En relació a l’expedient SCU12016000007 i vist l’expedient administratiu 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 l’Asoc Festivales en Red que gestiona la Red 

Acieloabierto, de festivales de danza en espacios no convencionales rebuda del 
Ministeri de Cultura en la convocatòria de “Programas de apoyo a circuitos de 
danza organizados por redes de espacios escénicos y musicales festivales y 
certamenes”, per un import de 2.310,00 €. 

 
Aquesta quantitat s’ha d’ingressar a la partida d’ingressos 16 47003 aportació 
Festivales en Red. Festival Sismògraf  2016. 

 
2.- Agrair a l’Asoc Festivales en Red que gestiona la Red Acieloabierto, de festivales 

de danza en espacios no convencionales rebuda del Ministeri de Cultura en la 
convocatòria de “Programas de apoyo a circuitos de danza organizados por redes 
de espacios escénicos y musicales festivales y certamenes”, la concessió de 
l’esmentada subvenció. 

 

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 
 
15.4. - ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ AL SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA 

PER LA CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES DE JOVES BENEFICIARIS DEL 
PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL A CATALUNYA. 

 
Núm. de referència : X2016019628     
 
En relació a l’expedient SPR12016000003  i vist l’expedient administratiu i antecedents 
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corresponents, el regidor delegat  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1.- Acceptar la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya. Servei d’Ocupació 

de Catalunya, amb destinació al programa de Garantia Juvenil a Catalunya,  per un 
import de 110.000,00 €. 

 
2.- Agrair a la Generalitat de Catalunya. Servei d’Ocupació de Catalunya, la concessió 

de l’esmentada subvenció. 
 
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 
 
15.5. - ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ AL SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA 
PER LA CONCESSIÓ DE PROGRAMES DE SUPORT AL DESENVOLUPAMENT 

LOCAL, SEGONS LA RESOLUCIÓ TSF/1695/2016, DE 7 DE JULIOL. 
 
Núm. de referència : X2016020029     
 
En relació a l’expedient SPR12016000004 i vist l’expedient administratiu 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 la Generalitat de Catalunya. Servei d’Ocupació 

de Catalunya, amb destinació al programa de suport al desenvolupament local 
2016, per un import de 81.136,65 €. 

 
2.- Agrair a la Generalitat de Catalunya. Servei d’Ocupació de Catalunya, la concessió 

de l’esmentada subvenció. 
 

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 
 

15.6. - ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ DESTINADA A LA REALITZACIÓ DE LES 
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ACTUACIONS DEL PROGRAMA FEM OCUPACIÓ PER A JOVES, DINS EL MARC 
DE LA RESOLUCIÓ TSF/1910/2016, DE 29 DE JULIOL. 

 
Núm. de referència : X2016020277     
 
En relació a l’expedient SPR12016000005 i vist l’expedient administratiu 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 la Generalitat de Catalunya. Servei d’Ocupació 

de Catalunya, amb destinació al programa “Fem Ocupació per a Joves”, per un 
import de 83.600,00 €. 

 
2.- Agrair a la Generalitat de Catalunya. Servei d’Ocupació de Catalunya, la concessió 

de l’esmentada subvenció. 
 

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 
 
16.1. - PROJECTE D'URBANITZACIÓ AVINGUDA DE FRANCESC MACIÀ. TRAM: 
CARRETERA DE SANT JOAN DE LES ABADESSES - CARRER DE FRANCESC 

BARTRINA.- Proposant aprovar inicialment. 
 
Núm. de referència : X2016024381     
 
Vist el projecte d’urbanització de l’avinguda de Francesc Macià, tram: carretera de 
Sant Joan de les Abadesses – carrer de Francesc Bartrina, redactat per l’enginyer 
Ramon Prat Molas, enginyer de Camins, Canals i Ports en data octubre de 2016, 
l’objecte del qual és definir les obres de nova urbanització de la prolongació de 
l’Avinguda de Francesc Macià, entre els carrers Francesc Bartrina i la ctra. Sant Joan 
les Abadesses. En complement es planteja una nova ordenació de la ctra. De Sant 
Joan les Abadesses, que comporta l’adequació dels guals dels passos de vianants. 
 

Vistos els articles 89.6 i 119.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de 
febrer. 
 
En virtut de l’exposat, 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 INICIALMENT el projecte d’urbanització de l’avinguda de 
Francesc Macià, tram: carretera de Sant Joan de les Abadesses – carrer de Francesc 
Bartrina, redactat per l’enginyer Ramon Prat Molas, enginyer de Camins, Canals i Ports 
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en data octubre de 2016. 

SEGON.- SOTMETRE’L a informació pública durant el termini d’un mes mitjançant la 
publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província, a un dels diaris de 
premsa periòdica de més divulgació al municipi, al tauler d’anuncis i al web de 
l’Ajuntament. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 16130  920  226030 25 EDICTES DIARIS OFICIALS 140 099 999 018 999 999 
 

TERCER.- SOL·LICITAR informe a les companyies de serveis afectades, si s’escau. 
 
QUART.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.  
 
S’aprova per unanimitat 
 

17.1. - PROJECTE D'INTEGRACIÓ URBANA DE L'ESPAI D'ENDERROC DE 
L'EDIFICI DE L'AV 11 DE SETEMBRE N.10.- 

 
Núm. de referència : X2016024940     
 
Vist el projecte d'integració urbana de l'espai d'enderroc de l'edifici de l'av 11 de 
setembre núm. 10, redactat pel Director de l’Àrea d’Infraestructura i Obra Pública en 
data novembre de 2016, l’objecte del qual és la ordenació de la zona de l’enderroc de 
la casa del procurador a l'avinguda Onze de Setembre. 
 
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, el regidor delegat de Serveis 
urbans, Espai públic i infraestructures i obra pública, Mobilitat i ocupació de la 
via pública, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR el projecte d'integració urbana de l'espai d'enderroc de l'edifici 
de l'av 11 de setembre núm. 10, redactat pel Director de l’Àrea d’Infraestructura i Obra 
Pública en data novembre 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 
 

18.1. - ASSABENTATS.- PROPOSANT DONAR COMPTE DE LES 
COMUNICACIONS D'OBRES PRESENTADES ENTRE ELS DIES 1 I 31 

D'OCTUBRE DE 2016 RELATIUS A L'ÀREA D'URBANISME. 
 
Núm. de referència : X2016024291     
 
En relació a l’expedient URG72016000009, 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: 
 
Donar compte de les comunicacions d’obres presentades entre els dies 1 i 31 
d’octubre de 2016 relatius a l’àrea de Serveis urbans, Espai públic i infraestructures i 
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obra pública. 
 
Data sol·licitud Tipus d'obra Adreça
27/09/2016 SUBTITUCIÓ RAJOLA BANY AV. REIS CATÒLICS,9 4 2 
29/09/2016 CANVI DE CANAL I BAIXANT D'AIGÜES PLUVIALS DE LA FAÇANA PRINCIPAL. C EVELÍ BARNADAS, 7

29/09/2016 REFORMA DE BANY C. BISBE SERRA, 7
30/09/2016 REPICAT I DEMOLICIÓ PART DEL PAVIMENT DEL GARATGE I ARRENCAR 

TROS DEL PAVIMENT DEL JARDÍ.
C. SANT CRISTÒFOR, 36 

30/09/2016 SUBTITUCIÓ BANYERA PER PLAT DE DUTXA C. MAJOR, 20 
30/09/2016 REPARACIO COBERTA AV. SANT JORDI, 172 174 176 178
30/09/2016 MODIFICACIÓ DE TANCA EXISTENT AMB REIXAT METAL·LIC AV PIRINEUS, 10
30/09/2016 REFORMA CUINA, CANVI DE MOBILIARI I PAVIMENT PG. BLAY, 4 3
03/10/2016 CANVI DE TEULES EN MAL ESTAT PER TEULES NOVES CTRA. SANT JOAN DE LES ABADESSES, 3
03/10/2016 REPARACIÓ DE PILAR DE PORTAL EXTERIOR, ARREMOLINAT EXTERIOR I 

COL·LOCACIÓ DE CORONAMENT DE PARET.
AV. REI JAUME II, 27 

04/10/2016 ADEQUACIÓ RESTAURANT SUSHIMORE C. LLUÍS COMPANYS, 4 B 
05/10/2016 REFORMA BANY I CUINA CAN FANGA, 1
06/10/2016 REFORMA BANY I CUINA AV. REIS CATÒLICS, 12 2N 1R
06/10/2016 ACTUALITZACIO DE L'ESCALA I INTERIOR DELS PISOS. C. LLIBERADA FERRARONS, 8
06/10/2016 REHABILITACIÓ DE FAÇANA C. LLIBERADA FERRARONS, 8
06/10/2016 ACTUALITZACIO DE L'ESCALA I INTERIOR DELS PISOS. C. LLIBERADA FERRARONS,8 
06/10/2016 REHABILITACIÓ DE FAÇANA C. LLIBERADA FERRARONS, 10 
07/10/2016 PINTAR FAÇANA PTGE. RAMON LLULL, 5 
10/10/2016 REFORMA CUINA I BANY LLOC. MAS LA MATA, 1
10/10/2016 EMRAJOLAR PATI INTERIOR I REPARAR TUB INTERIOR CARRER SANT BERNAT, 1 1R 2N
10/10/2016 REFORMA CUINA C. BOLÒS, 23 1 
10/10/2016 REFORMA BANY LLOC. MAS EL PUIG (LES FONTS), 1
10/10/2016 REPASSAR TEULADA. COL·LOCACIÓ GRES I SÒCOL AV. MORROT, 50
13/10/2016 FORMACIÓ RAMPA D'ACCÉS AV REIS CATÒLICS 13
13/10/2016 ENRAJOLAR BANY C NOTARI MIQUEL MARÇ 18 pis B pta 1
13/10/2016 COL.LOCACIÓ REVESTIMENT FAÇANA LATERAL C. DOCTOR JOAQUIM MASMITJÀ, 2 
13/10/2016 REFORMA CUINA AV. REI JAUME II, 53
13/10/2016 REFORMA BANY AV. GIRONA, 55 1 1 
13/10/2016 REFORMA PAVIMENT ENTRADA DE L'ENTRADA I GARATGE C. TIL.LER, 43
13/10/2016 REFORMA BANY I CUINA C. ALT DE LA MADUIXA, 9 1 1
13/10/2016 REFORMA DE LOCAL COMERCIAL C SERRA I GINESTA, 20
17/10/2016 REFORMA INTERIOR DE LOCAL C. MULLERAS, 0016  B
17/10/2016 REFORMA DESAIGÜES I SUBSTITUCIÓ PLAT DE DUTXA C VOLCÀ CLOT ROSAT, 2
18/10/2016 RENOVAR TUBERIES INSTAL·LACIÓ AIGUA C DE LA GRANJA, 6 3R 2A
20/10/2016 PINTAT DE FAÇANA C. VICENÇ SOLER I JORBA, 65
25/10/2016 REPARACIÓ DE FAÇANA PRINCIPAL-FAÇANA LATERAL DRETA C. POU DEL GLAÇ, 29 
25/10/2016 CANVI DE PAVIMENT C. COMPOSITOR PEP VENTURA, 52 
25/10/2016 REFORMA BANY PTGE. AIXADA, 6 
25/10/2016 SUBTITUCIÓ RAJOLA DE CUINA I CANVI DE DOS MARCS DE FUSTA RDA. SOMETENT, 11 2 3 
27/10/2016 CANVI DE BANYERA PER PLAT DE DUTXA AV. ONZE DE SETEMBRE, 6 2 2 
28/10/2016 CANVI DE BANYERA PER PLAT DE DUTXA C. NOTARI MIQUEL MARÇ, 18 3 1  
 
S’aprova per unanimitat 
 
19.1. - AMPLIACIÓ DE RESIDÈNCIA GERIÀTRICA AL PG. BISBE GUILLAMET, 5. 

 
Núm. de referència : X2016016564 

 
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 OMA32016000101 en data 
registre entrada  15/07/2016 
a: COMUNIDAD EDIFICIO S MARIA DEL TURA INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE 
SAN JOSÉ     
per a: AMPLIACIÓ DE RESIDÈNCIA GERIÀTRICA   
situada a: PG BISBE GUILLAMET N.0005  
U.T.M : 7503902 
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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: CRL2016800099 
FMA2016600154    
 
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: 610000 euros  
 
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

610000 18910.00 0 18910.00 1030.00 19940.00 
 

Garanties: 
 

  Garantia de gestió de residus: 1213.00 euros 
 

Total Liquidació Euros 
Per Drets 19940.00 
Per Garanties (4) 1213.00 

 
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència: 24 mesos, a partir de la data de concessió, havent-
se de començar les obres dins el termini màxim de 12 mesos. 
 

1. Abans de l’inici de les obres caldrà presentar document signat pel contractista o 
contractistes assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra i document que 
acrediti la condició de contractista d’obres. 

2. S’observaran les condicions de l’informe de la Direcció General de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya, de data 
17/10/2016: 

a) Caldrà garantir la reacció al foc dels materials establerts a la taula 4.1 
del DB SI1 del CTE. 

b) Caldrà eliminar la porta projectada en el replà de l’escala protegida per 
tal de garantir la continuïtat d’aquesta escala d’evacuació segons la 
definició d’escala protegida de l’annex A del DB SI del CTE. 

c) Caldrà garantir 1 lux en les diferents tramades de l’escala exterior 
d’evacuació. 

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

4. Aquesta  llicència  no  autoritza   el  funcionament  de  la  grua-torre 
desmuntable  a  instal·lar  a  l'obra  fins que  no  es  presenti  en  aquest 
Ajuntament  el  document  GR-1 expedit i segellat per entitat  d'Inspecció  i 
Control  concessionària  del  Departament   d'Indústria   i   Energia  de  la 
Generalitat de Catalunya. (Segons ITC-MIE-AEM2). 
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5. S’imposa una fiança de 1.213,00 € per garantir la correcta gestió de residus 
generals per l’obra d’acord amb la memòria del projecte presentat. La fiança 
s’haurà de dipositar en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de 
la data de notificació de la concessió de la llicència d’obres. L’efectivitat 
d’aquesta llicència queda supeditada a l’ingrés de la fiança en el termini 
esmentat. 

6. 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 
 

20.1. - APROVAR EL PLA D'AUTOPROTECCIÓ DE LA FIRA ORÍGENS 2016 
 
Núm. de referència : X2016024413     
 
En relació a l’expedient PC012016000032 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Serveis urbans, Espai públic i infraestructures i 
obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar el Pla d'autoprotecció de la Fira Orígens 2016 
 
S’aprova per unanimitat 
 

21.1. - DONAR COMPTE DE LES COMUNICACIONS D'OBERTURA I DELS 
DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 26 D'OCTUBRE I 3 DE NOVEMBRE DE 

2016 RELATIUS A L'ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
Núm. de referència : X2016024652     
 
En relació a l’expedient AG012016000037, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern 
Local adoptar el següent acord: 
 
Únic.- Donar compte de les comunicacions d’obertura i dels decrets dictats entre els 
dies 26 d’octubre i 3 de novembre de 2016, relatius a l’Àrea de Medi Ambient:  
 
Obertura Comercial Filor Magatzem 

alimentació 
C/Compositor Pedrell 43 02/11/2016 

Correcció error Sugary Transformació 
matèria primera 
vegetal (i no 
animal) 

Av. Antoni Gaudí 21 B 02/11/2016 

 

Obertura Clínica dental 
Josep Vila 

Clínica dental C/Verge de Fàtima 2 B 2 02/11/2016 
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Obertura  Graficroll Copisteria C/ Carme 10 03/11/2016 

Obertura Victoria Vogue 
Store Success 

Basar Pg. Blay 20 B 03/11/2016 

Baixa À.C.P. Ús hort 
municipal 

Parc Nou 114 26/10/2016 

Baixa A.S.R Ús hort 
municipal 

Les Planotes 39 28/10/2016 

Baixa M.M.M. Ús hort 
municipal  

Les Planotes 17 03/11/2016 

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


