ACTA NÚM. 47
JUNTA DE GOVERN LOCAL
15 DE DESEMBRE DE 2016
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 15 de desembre 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. Anna Descals Tresserras 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 1 de desembre :
- el dia 1 de desembre, es va desplaçar a Girona, juntament amb el regidor Josep
Berga, per entrevistar-se amb el Sr. FRANCESC PARDO, Bisbe de Girona. A
continuació en tornar a Olot, va rebre l’Hble. Sr. CARLES MUNDÓ, Conseller de
Justícia de la Generalitat de Catalunya i el va acompanyar en la visita institucional que
va fer als Jutjats de la ciutat.
I a la tarda, va assistir a la reunió del Patronat de la Fundació Balmes de la Universitat
de Vic.
- el dia 2 de desembre, es va reunir amb els cinc exalcaldes dels ajuntaments
democràtics, trobada que fa dues vegades a l’any, des que és alcalde.
- el dia 3 de desembre, va presidir el sorteig dels pisos socials del c/ Abat Racimir 50,
que va tenir lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament; va anar a inaugurar l’exposició
d’icones de llum de Carme Ayguavives que va tenir lloc a la sala 15 del Museu
Comarcal i finalment va assistir a l’acte d’inauguració de la Mostra de Pessebres 201617, que va tenir lloc a can Trincheria.
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- el dia 6 de desembre, va ser present a la lectura del manifest proposat per l’AMI,
davant de l’Ajuntament.
- el dia 12 de desembre, es va desplaçar a Barcelona al matí, per entrevistar-se amb
la Sra. ASSUMPTA FARRAN, Directora de l’Institut Català de l’Energia i per assistir a
la reunió del Consell Rector de l’Observatori del Paisatge que va tenir lloc a la seu del
departament de Territori i Sostenibilitat. I a la tarda, va assistir a la Junta d’Innovacc
que va tenir lloc a la Sala Gussinyé i al Patronat de la Caritat.
- el dia 13 de desembre, va assistir a la reunió dels Patronats de l’Hospital que varen
tenir lloc a l’Hospital nou.
- el dia 14 de desembre, va assistir a les reunions de les Juntes del CASG i del
SIGMA.
- i finalment, el dia 15 de desembre, va rebre la visita de l’Hble. Sra. MERITXELL
BORRÀS, Consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, amb la
qual varen lliurar les claus als titulars dels pisos socials del c/ Abat Racimir 50. I al
vespre, va ser present a la concentració de suport a la Carme Forcadell que va tenir
lloc davant de l’Ajuntament.
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. - RATIFICAR DECRET FEDER ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ
SOSTENIBLE INTEGRAL, (OLOT CONNECTA) SEGONA CONVOCATÒRIA
Núm. de referència : X2016027376
Vist que per Decret d’Alcaldia de data 13 de desembre de 2016 es va acordar aprovar
el projecte de desenvolupament urbà sostenible integral d’Olot – “Olot connecta”,
redactat en data desembre de 2016, així com sol·licitar dins el termini previst, l’ajuda
per l’execució d’aquest projecte al programa operatiu FEDER de creixement sostenible
2014-2020.
Vist que l’òrgan competent per a l’adopció del referit acord és la Junta de Govern
Local.
Vist l’expedient administratiu SUR12016000012 i antecedents
L’Alcalde-President, proposa:

corresponents,

RATIFICAR el Decret d’Alcaldia de data 13 de desembre de 2016 pel qual es va
acordar aprovar el projecte de desenvolupament urbà sostenible integral d’Olot – “Olot
connecta”, redactat en data desembre de 2016, així com sol·licitar dins el termini
previst, l’ajuda per l’execució d’aquest projecte al programa operatiu FEDER de
creixement sostenible 2014-2020.
S’aprova per unanimitat.
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5.1. - ATORGAMENT AJUT PER AL PAGAMENT DE L'IBI 2016.
Núm. de referència

: X2016026882

En relació a les bases específiques de subvencions de l’Ajuntament d’Olot per
l’atorgament de subvencions destinades al pagament de l’IBI de l’exercici 2016 a les
famílies monoparentals i a les unitats de convivència amb persones aturades de llarga
durada i majors de 40 anys, aprovades per la Junta de Govern Local de data 25
d’agost de 2016 i publicades al BOP núm. 192 de 6 d’octubre de 2016.
Havent examinat i valorat les sol·licituds presentades per acollir-se als ajuts previstos.
En relació a l’expedient HA052016000001, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Concedir ajut econòmic per al pagament de l’IBI (exercici 2016) a:
Registre
E2016011264
Adreça immoble
C/ Rebaixinc, 26, bx2

Beneficiari
Sra. ****
Import subvenció
134,79 € (50%)

DNI
****
Import IBI
269,57 €

Segon.- L’ajut econòmic s’imputarà amb càrrec a la partida pressupostària municipal:
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 16600 2312 480033

Import
134.79

Descripció
TRANSF. AJUTS SOCIALS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
140 076 999 099 999 999

Tercer- Després de les comprovacions per part dels Serveis de Tresoreria de
l’Ajuntament d’Olot, procedir al pagament al beneficiari de la subvenció atorgada.
Quart.- En el supòsit de donar-se els requisits que es recullen en el Títol II de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, el beneficiari n’haurà de donar
compliment.
S’aprova per unanimitat.
5.2. - ATORGAMENT SUBVENCIÓ PER AL PAGAMENT DE L'IBI 2016.
Núm. de referència

: X2016026884

En relació a les bases específiques de subvencions de l’Ajuntament d’Olot per
l’atorgament de subvencions destinades al pagament de l’IBI de l’exercici 2016 a les
famílies monoparentals i a les unitats de convivència amb persones aturades de llarga
durada i majors de 40 anys, aprovades per la Junta de Govern Local de data 25
d’agost de 2016 i publicades al BOP núm. 192 de 6 d’octubre de 2016.
Havent examinat i valorat les sol·licituds presentades per acollir-se als ajuts previstos.
En relació a l’expedient HA052016000002, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Concedir ajut econòmic per al pagament de l’IBI (exercici 2016) a:
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Registre
E2016011262
Adreça immoble
C/ Àngel Guimerà, 3 bx

Beneficiari
Sra. ****
Import subvenció
100,24 € (70%)

DNI
****
Import IBI
143,20 €

Segon.- L’ajut econòmic s’imputarà amb càrrec a la partida pressupostària municipal:
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 16600 2312 480033

Import
100.24

Descripció
TRANSF. AJUTS SOCIALS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
140 076 999 099 999 999

Tercer- Després de les comprovacions per part dels Serveis de Tresoreria de
l’Ajuntament d’Olot, procedir al pagament al beneficiari de la subvenció atorgada.
Quart.- En el supòsit de donar-se els requisits que es recullen en el Títol II de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, el beneficiari n’haurà de donar
compliment.
S’aprova per unanimitat.
5.3. - ATORGAMENT SUBVENCIÓ PER AL PAGAMENT DE L'IBI 2016.
Núm. de referència

: X2016026885

En relació a les bases específiques de subvencions de l’Ajuntament d’Olot per
l’atorgament de subvencions destinades al pagament de l’IBI de l’exercici 2016 a les
famílies monoparentals i a les unitats de convivència amb persones aturades de llarga
durada i majors de 40 anys, aprovades per la Junta de Govern Local de data 25
d’agost de 2016 i publicades al BOP núm. 192 de 6 d’octubre de 2016.
Havent examinat i valorat les sol·licituds presentades per acollir-se als ajuts previstos.
En relació a l’expedient HA052016000003, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Concedir ajut econòmic per al pagament de l’IBI (exercici 2016) a:
Registre
E2016011556
Adreça immoble
Plaça Balmes, 1, 1, 2

Beneficiari
Sra. ****
Import subvenció
293,29 € (70%)

DNI
****
Import IBI
418,98 €

Segon.- L’ajut econòmic s’imputarà amb càrrec a la partida pressupostària municipal:
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 16600 2312 480033

Import
293.29

Descripció
TRANSF. AJUTS SOCIALS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
140 076 999 099 999 999

Tercer- Després de les comprovacions per part dels Serveis de Tresoreria de
l’Ajuntament d’Olot, procedir al pagament al beneficiari de la subvenció atorgada.
Quart.- En el supòsit de donar-se els requisits que es recullen en el Títol II de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, el beneficiari n’haurà de donar
compliment.
S’aprova per unanimitat.
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5.4. - ATORGAMENT SUBVENCIÓ PER AL PAGAMENT DE L'IBI 2016.
Núm. de referència

: X2016026886

En relació a les bases específiques de subvencions de l’Ajuntament d’Olot per
l’atorgament de subvencions destinades al pagament de l’IBI de l’exercici 2016 a les
famílies monoparentals i a les unitats de convivència amb persones aturades de llarga
durada i majors de 40 anys, aprovades per la Junta de Govern Local de data 25
d’agost de 2016 i publicades al BOP núm. 192 de 6 d’octubre de 2016.
Havent examinat i valorat les sol·licituds presentades per acollir-se als ajuts previstos.
En relació a l’expedient HA052016000004, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Concedir ajut econòmic per al pagament de l’IBI (exercici 2016) a:
Registre
E2016011617
Adreça immoble
C/ Almogàvers, 8, 2, 3

Beneficiari
Sra. ****
Import subvenció
223,73 € (70%)

DNI
****
Import IBI
319,62 €

Segon.- L’ajut econòmic s’imputarà amb càrrec a la partida pressupostària municipal:
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 16600 2312 480033

Import
223.73

Descripció
TRANSF. AJUTS SOCIALS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
140 076 999 099 999 999

Tercer- Després de les comprovacions per part dels Serveis de Tresoreria de
l’Ajuntament d’Olot, procedir al pagament al beneficiari de la subvenció atorgada.
Quart.- En el supòsit de donar-se els requisits que es recullen en el Títol II de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, el beneficiari n’haurà de donar
compliment.
S’aprova per unanimitat.
5.5. - ATORGAMENT SUBVENCIÓ PER AL PAGAMENT DE L'IBI 2016.
Núm. de referència

: X2016026888

En relació a les bases específiques de subvencions de l’Ajuntament d’Olot per
l’atorgament de subvencions destinades al pagament de l’IBI de l’exercici 2016 a les
famílies monoparentals i a les unitats de convivència amb persones aturades de llarga
durada i majors de 40 anys, aprovades per la Junta de Govern Local de data 25
d’agost de 2016 i publicades al BOP núm. 192 de 6 d’octubre de 2016.
Havent examinat i valorat les sol·licituds presentades per acollir-se als ajuts previstos.
En relació a l’expedient HA052016000005, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Concedir ajut econòmic per al pagament de l’IBI (exercici 2016) a:
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Registre
E2016011634
Adreça immoble
Ptge. Martinica, 12

Beneficiari
Sra. ****
Import subvenció
297,29 € (60%)

DNI
****
Import IBI
495,48 €

Segon.- L’ajut econòmic s’imputarà amb càrrec a la partida pressupostària municipal:
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 16600 2312 480033

Import
297.29

Descripció
TRANSF. AJUTS SOCIALS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
140 076 999 099 999 999

Tercer- Després de les comprovacions per part dels Serveis de Tresoreria de
l’Ajuntament d’Olot, procedir al pagament al beneficiari de la subvenció atorgada.
Quart.- En el supòsit de donar-se els requisits que es recullen en el Títol II de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, el beneficiari n’haurà de donar
compliment.
S’aprova per unanimitat.
5.6. - ATORGAMENT SUBVENCIÓ PER AL PAGAMENT DE L'IBI 2016.
Núm. de referència

: X2016026891

En relació a les bases específiques de subvencions de l’Ajuntament d’Olot per
l’atorgament de subvencions destinades al pagament de l’IBI de l’exercici 2016 a les
famílies monoparentals i a les unitats de convivència amb persones aturades de llarga
durada i majors de 40 anys, aprovades per la Junta de Govern Local de data 25
d’agost de 2016 i publicades al BOP núm. 192 de 6 d’octubre de 2016.
Havent examinat i valorat les sol·licituds presentades per acollir-se als ajuts previstos.
En relació a l’expedient HA052016000006, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Concedir ajut econòmic per al pagament de l’IBI (exercici 2016) a:
Registre
Beneficiari
E2016011635
Sra. ****
Adreça immoble
Import subvenció
C/
Abat
Bernat
327,99 € (70%)
Peramola, 6, 1, 2

DNI
****
Import IBI
468,56 €

Segon.- L’ajut econòmic s’imputarà amb càrrec a la partida pressupostària municipal:
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 16600 2312 480033

Import
327.99

Descripció
TRANSF. AJUTS SOCIALS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
140 076 999 099 999 999

Tercer- Després de les comprovacions per part dels Serveis de Tresoreria de
l’Ajuntament d’Olot, procedir al pagament al beneficiari de la subvenció atorgada.
Quart.- En el supòsit de donar-se els requisits que es recullen en el Títol II de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, el beneficiari n’haurà de donar
compliment.
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S’aprova per unanimitat.
5.7. - ATORGAMENT SUBVENCIÓ PER AL PAGAMENT DE L'IBI 2016.
Núm. de referència

: X2016026893

En relació a les bases específiques de subvencions de l’Ajuntament d’Olot per
l’atorgament de subvencions destinades al pagament de l’IBI de l’exercici 2016 a les
famílies monoparentals i a les unitats de convivència amb persones aturades de llarga
durada i majors de 40 anys, aprovades per la Junta de Govern Local de data 25
d’agost de 2016 i publicades al BOP núm. 192 de 6 d’octubre de 2016.
Havent examinat i valorat les sol·licituds presentades per acollir-se als ajuts previstos.
En relació a l’expedient HA052016000007, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Concedir ajut econòmic per al pagament de l’IBI (exercici 2016) a:
Registre
E2016011646
Adreça immoble
C/ Rei Martí l’Humà, 1, 4, 3

Beneficiari
Sra. ****
Import subvenció
263,32 € (70%)

DNI
****
Import IBI
376,17 €

Segon.- L’ajut econòmic s’imputarà amb càrrec a la partida pressupostària municipal:
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 16600 2312 480033

Import
263.32

Descripció
TRANSF. AJUTS SOCIALS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
140 076 999 099 999 999

Tercer- Després de les comprovacions per part dels Serveis de Tresoreria de
l’Ajuntament d’Olot, procedir al pagament al beneficiari de la subvenció atorgada.
Quart.- En el supòsit de donar-se els requisits que es recullen en el Títol II de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, el beneficiari n’haurà de donar
compliment.
S’aprova per unanimitat.
5.8. - ATORGAMENT SUBVENCIÓ PER AL PAGAMENT DE L'IBI 2016.
Núm. de referència

: X2016026895

En relació a les bases específiques de subvencions de l’Ajuntament d’Olot per
l’atorgament de subvencions destinades al pagament de l’IBI de l’exercici 2016 a les
famílies monoparentals i a les unitats de convivència amb persones aturades de llarga
durada i majors de 40 anys, aprovades per la Junta de Govern Local de data 25
d’agost de 2016 i publicades al BOP núm. 192 de 6 d’octubre de 2016.
Havent examinat i valorat les sol·licituds presentades per acollir-se als ajuts previstos.
En relació a l’expedient HA052016000008, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
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Primer.- Concedir ajut econòmic per al pagament de l’IBI (exercici 2016) a:
Registre
E2016011788
Adreça immoble
Av. Bolívia, 3, 2, 1

Beneficiari
Sra. ****
Import subvenció
260,76 € (70%)

DNI
****
Import IBI
372,52 €

Segon.- L’ajut econòmic s’imputarà amb càrrec a la partida pressupostària municipal:
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 16600 2312 480033

Import
260.76

Descripció
TRANSF. AJUTS SOCIALS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
140 076 999 099 999 999

Tercer- Després de les comprovacions per part dels Serveis de Tresoreria de
l’Ajuntament d’Olot, procedir al pagament al beneficiari de la subvenció atorgada.
Quart.- En el supòsit de donar-se els requisits que es recullen en el Títol II de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, el beneficiari n’haurà de donar
compliment.
S’aprova per unanimitat.
5.9. - ATORGAMENT SUBVENCIÓ PER AL PAGAMENT DE L'IBI 2016.
Núm. de referència

: X2016026896

En relació a les bases específiques de subvencions de l’Ajuntament d’Olot per
l’atorgament de subvencions destinades al pagament de l’IBI de l’exercici 2016 a les
famílies monoparentals i a les unitats de convivència amb persones aturades de llarga
durada i majors de 40 anys, aprovades per la Junta de Govern Local de data 25
d’agost de 2016 i publicades al BOP núm. 192 de 6 d’octubre de 2016.
Havent examinat i valorat les sol·licituds presentades per acollir-se als ajuts previstos.
En relació a l’expedient HA052016000009, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Concedir ajut econòmic per al pagament de l’IBI (exercici 2016) a:
Registre
E2016011790
Adreça immoble
C/ Pala, 5, 3, 1

Beneficiari
Sr. ****
Import subvenció
152,94 € (70%)

DNI
****
Import IBI
218,49 €

Segon.- L’ajut econòmic s’imputarà amb càrrec a la partida pressupostària municipal:
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 16600 2312 480033

Import
152.94

Descripció
TRANSF. AJUTS SOCIALS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
140 076 999 099 999 999

Tercer- Després de les comprovacions per part dels Serveis de Tresoreria de
l’Ajuntament d’Olot, procedir al pagament al beneficiari de la subvenció atorgada.
Quart.- En el supòsit de donar-se els requisits que es recullen en el Títol II de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, el beneficiari n’haurà de donar
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compliment.
S’aprova per unanimitat.
5.10. - ATORGAMENT SUBVENCIÓ PER AL PAGAMENT DE L'IBI 2016.
Núm. de referència

: X2016026899

En relació a les bases específiques de subvencions de l’Ajuntament d’Olot per
l’atorgament de subvencions destinades al pagament de l’IBI de l’exercici 2016 a les
famílies monoparentals i a les unitats de convivència amb persones aturades de llarga
durada i majors de 40 anys, aprovades per la Junta de Govern Local de data 25
d’agost de 2016 i publicades al BOP núm. 192 de 6 d’octubre de 2016.
Havent examinat i valorat les sol·licituds presentades per acollir-se als ajuts previstos.
En relació a l’expedient HA052016000010, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Concedir ajut econòmic per al pagament de l’IBI (exercici 2016) a:
Registre
E2016011793
Adreça immoble
C/ Esparraguera, 4, 1,1

Beneficiari
Sra. ****
Import subvenció
208,66 € (80%)

DNI
****
Import IBI
260,82 €

Segon.- L’ajut econòmic s’imputarà amb càrrec a la partida pressupostària municipal:
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 16600 2312 480033

Import
208.66

Descripció
TRANSF. AJUTS SOCIALS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
140 076 999 099 999 999

Tercer- Després de les comprovacions per part dels Serveis de Tresoreria de
l’Ajuntament d’Olot, procedir al pagament al beneficiari de la subvenció atorgada.
Quart.- En el supòsit de donar-se els requisits que es recullen en el Títol II de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, el beneficiari n’haurà de donar
compliment.
S’aprova per unanimitat.
5.11. - ATORGAMENT SUBVENCIÓ PER AL PAGAMENT DE L'IBI 2016.
Núm. de referència

: X2016026902

En relació a les bases específiques de subvencions de l’Ajuntament d’Olot per
l’atorgament de subvencions destinades al pagament de l’IBI de l’exercici 2016 a les
famílies monoparentals i a les unitats de convivència amb persones aturades de llarga
durada i majors de 40 anys, aprovades per la Junta de Govern Local de data 25
d’agost de 2016 i publicades al BOP núm. 192 de 6 d’octubre de 2016.
Havent examinat i valorat les sol·licituds presentades per acollir-se als ajuts previstos.
En relació a l’expedient HA052016000011, vist l’expedient administratiu i antecedents
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corresponents, el regidor delegat d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Concedir ajut econòmic per al pagament de l’IBI (exercici 2016) a:
Registre
E2016011870
Adreça immoble
C/
Volcà
Margarida, 4

Beneficiari
Sra. ****
Import subvenció
Sta.
259,40 € (60%)

DNI
****
Import IBI
432,33 €

Segon.- L’ajut econòmic s’imputarà amb càrrec a la partida pressupostària municipal:
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 16600 2312 480033

Import
259.40

Descripció
TRANSF. AJUTS SOCIALS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
140 076 999 099 999 999

Tercer- Després de les comprovacions per part dels Serveis de Tresoreria de
l’Ajuntament d’Olot, procedir al pagament al beneficiari de la subvenció atorgada.
Quart.- En el supòsit de donar-se els requisits que es recullen en el Títol II de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, el beneficiari n’haurà de donar
compliment.
S’aprova per unanimitat.
5.12. - ATORGAMENT SUBVENCIÓ PER AL PAGAMENT DE L'IBI 2016.
Núm. de referència

: X2016026906

En relació a les bases específiques de subvencions de l’Ajuntament d’Olot per
l’atorgament de subvencions destinades al pagament de l’IBI de l’exercici 2016 a les
famílies monoparentals i a les unitats de convivència amb persones aturades de llarga
durada i majors de 40 anys, aprovades per la Junta de Govern Local de data 25
d’agost de 2016 i publicades al BOP núm. 192 de 6 d’octubre de 2016.
Havent examinat i valorat les sol·licituds presentades per acollir-se als ajuts previstos.
En relació a l’expedient HA052016000012, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Concedir ajut econòmic per al pagament de l’IBI (exercici 2016) a:
Registre
Beneficiari
E2016012084
Sra. ****
Adreça immoble
Import subvenció
C/
Esteve
Paluzie
98,90 € (50%)
Mayola, 12, 2

DNI
****
Import IBI
197,79 €

Segon.- L’ajut econòmic s’imputarà amb càrrec a la partida pressupostària municipal:
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 16600 2312 480033

Import
98.90

Descripció
TRANSF. AJUTS SOCIALS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
140 076 999 099 999 999

Tercer- Després de les comprovacions per part dels Serveis de Tresoreria de
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l’Ajuntament d’Olot, procedir al pagament al beneficiari de la subvenció atorgada.
Quart.- En el supòsit de donar-se els requisits que es recullen en el Títol II de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, el beneficiari n’haurà de donar
compliment.
S’aprova per unanimitat.
5.13. - ATORGAMENT SUBVENCIÓ PER AL PAGAMENT DE L'IBI 2016.
Núm. de referència

: X2016026914

En relació a les bases específiques de subvencions de l’Ajuntament d’Olot per
l’atorgament de subvencions destinades al pagament de l’IBI de l’exercici 2016 a les
famílies monoparentals i a les unitats de convivència amb persones aturades de llarga
durada i majors de 40 anys, aprovades per la Junta de Govern Local de data 25
d’agost de 2016 i publicades al BOP núm. 192 de 6 d’octubre de 2016.
Havent examinat i valorat les sol·licituds presentades per acollir-se als ajuts previstos.
En relació a l’expedient HA052016000013, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Concedir ajut econòmic per al pagament de l’IBI (exercici 2016) a:
Registre
E2016012212
Adreça immoble
C/ Escultor Claret, 4

Beneficiari
Sr. ****
Import subvenció
147,33 € (70%)

DNI
****
Import IBI
210,47 €

Segon.- L’ajut econòmic s’imputarà amb càrrec a la partida pressupostària municipal:
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 16600 2312 480033

Import
147.33

Descripció
TRANSF. AJUTS SOCIALS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
140 076 999 099 999 999

Tercer- Després de les comprovacions per part dels Serveis de Tresoreria de
l’Ajuntament d’Olot, procedir al pagament al beneficiari de la subvenció atorgada.
Quart.- En el supòsit de donar-se els requisits que es recullen en el Títol II de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, el beneficiari n’haurà de donar
compliment.
S’aprova per unanimitat.
5.14. - ATORGAMENT SUBVENCIÓ PER AL PAGAMENT DE L'IBI 2016.
Núm. de referència

: X2016026915

En relació a les bases específiques de subvencions de l’Ajuntament d’Olot per
l’atorgament de subvencions destinades al pagament de l’IBI de l’exercici 2016 a les
famílies monoparentals i a les unitats de convivència amb persones aturades de llarga
durada i majors de 40 anys, aprovades per la Junta de Govern Local de data 25
d’agost de 2016 i publicades al BOP núm. 192 de 6 d’octubre de 2016.
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Havent examinat i valorat les sol·licituds presentades per acollir-se als ajuts previstos.
En relació a l’expedient HA052016000014, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Concedir ajut econòmic per al pagament de l’IBI (exercici 2016) a:
Registre
E2016012222
Adreça immoble
C/ Miquel Març, 8, 3, 1

Beneficiari
Sr. ****
Import subvenció
185,56 € (50%)

DNI
****
Import IBI
371,12 €

Segon.- L’ajut econòmic s’imputarà amb càrrec a la partida pressupostària municipal:
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 16600 2312 480033

Import
185.56

Descripció
TRANSF. AJUTS SOCIALS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
140 076 999 099 999 999

Tercer- Després de les comprovacions per part dels Serveis de Tresoreria de
l’Ajuntament d’Olot, procedir al pagament al beneficiari de la subvenció atorgada.
Quart.- En el supòsit de donar-se els requisits que es recullen en el Títol II de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, el beneficiari n’haurà de donar
compliment.
S’aprova per unanimitat.
5.15. - ATORGAMENT SUBVENCIÓ PER AL PAGAMENT DE L'IBI 2016.
Núm. de referència

: X2016026916

En relació a les bases específiques de subvencions de l’Ajuntament d’Olot per
l’atorgament de subvencions destinades al pagament de l’IBI de l’exercici 2016 a les
famílies monoparentals i a les unitats de convivència amb persones aturades de llarga
durada i majors de 40 anys, aprovades per la Junta de Govern Local de data 25
d’agost de 2016 i publicades al BOP núm. 192 de 6 d’octubre de 2016.
Havent examinat i valorat les sol·licituds presentades per acollir-se als ajuts previstos.
En relació a l’expedient HA052016000015 , vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Concedir ajut econòmic per al pagament de l’IBI (exercici 2016) a:
Registre
E2016012247
Adreça immoble
Av. Pirineus, 6A, 2 D

Beneficiari
Sra. ****
Import subvenció
270,48 € (70%)

DNI
****
Import IBI
386,40 €

Segon.- L’ajut econòmic s’imputarà amb càrrec a la partida pressupostària municipal:
Operació Referència
200240
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Tipus
Partida
Despeses 16600 2312 480033

Import
270.48

Descripció
TRANSF. AJUTS SOCIALS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
140 076 999 099 999 999

Tercer- Després de les comprovacions per part dels Serveis de Tresoreria de
l’Ajuntament d’Olot, procedir al pagament al beneficiari de la subvenció atorgada.
Quart.- En el supòsit de donar-se els requisits que es recullen en el Títol II de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, el beneficiari n’haurà de donar
compliment.
S’aprova per unanimitat.
5.16. - ATORGAMENT SUBVENCIÓ PER AL PAGAMENT DE L'IBI 2016.
Núm. de referència

: X2016026917

En relació a les bases específiques de subvencions de l’Ajuntament d’Olot per
l’atorgament de subvencions destinades al pagament de l’IBI de l’exercici 2016 a les
famílies monoparentals i a les unitats de convivència amb persones aturades de llarga
durada i majors de 40 anys, aprovades per la Junta de Govern Local de data 25
d’agost de 2016 i publicades al BOP núm. 192 de 6 d’octubre de 2016.
Havent examinat i valorat les sol·licituds presentades per acollir-se als ajuts previstos.
En relació a l’expedient HA052016000016, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Concedir ajut econòmic per al pagament de l’IBI (exercici 2016) a:
Registre
Beneficiari
E2016012354
Sra. ****
Adreça immoble
Import subvenció
C/ Rei Martí L’Humà, 3,
218,18 € (70%)
3, 3

DNI
****
Import IBI
311,68 €

Segon.- L’ajut econòmic s’imputarà amb càrrec a la partida pressupostària municipal:
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 16600 2312 480033

Import
218.18

Descripció
TRANSF. AJUTS SOCIALS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
140 076 999 099 999 999

Tercer- Després de les comprovacions per part dels Serveis de Tresoreria de
l’Ajuntament d’Olot, procedir al pagament al beneficiari de la subvenció atorgada.
Quart.- En el supòsit de donar-se els requisits que es recullen en el Títol II de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, el beneficiari n’haurà de donar
compliment.
S’aprova per unanimitat.
5.17. - ATORGAMENT SUBVENCIÓ PER AL PAGAMENT DE L'IBI 2016.
Núm. de referència

: X2016026918

En relació a les bases específiques de subvencions de l’Ajuntament d’Olot per
l’atorgament de subvencions destinades al pagament de l’IBI de l’exercici 2016 a les
famílies monoparentals i a les unitats de convivència amb persones aturades de llarga
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durada i majors de 40 anys, aprovades per la Junta de Govern Local de data 25
d’agost de 2016 i publicades al BOP núm. 192 de 6 d’octubre de 2016.
Havent examinat i valorat les sol·licituds presentades per acollir-se als ajuts previstos.
En relació a l’expedient HA052016000017, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Concedir ajut econòmic per al pagament de l’IBI (exercici 2016) a:
Registre
E2016012356
Adreça immoble
C/ Valls Nous, 10, 4, 1

Beneficiari
Sr. ****
Import subvenció
276,15 € (70%)

DNI
****
Import IBI
394,50 €

Segon.- L’ajut econòmic s’imputarà amb càrrec a la partida pressupostària municipal:
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 16600 2312 480033

Import
276.15

Descripció
TRANSF. AJUTS SOCIALS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
140 076 999 099 999 999

Tercer- Després de les comprovacions per part dels Serveis de Tresoreria de
l’Ajuntament d’Olot, procedir al pagament al beneficiari de la subvenció atorgada.
Quart.- En el supòsit de donar-se els requisits que es recullen en el Títol II de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, el beneficiari n’haurà de donar
compliment.
S’aprova per unanimitat.
5.18. - ATORGAMENT SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DE L'IBI 2016.
Núm. de referència

: X2016026919

En relació a les bases específiques de subvencions de l’Ajuntament d’Olot per
l’atorgament de subvencions destinades al pagament de l’IBI de l’exercici 2016 a les
famílies monoparentals i a les unitats de convivència amb persones aturades de llarga
durada i majors de 40 anys, aprovades per la Junta de Govern Local de data 25
d’agost de 2016 i publicades al BOP núm. 192 de 6 d’octubre de 2016.
Havent examinat i valorat les sol·licituds presentades per acollir-se als ajuts previstos.
En relació a l’expedient HA052016000018, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada pel Sr. ****, registre d’entrada
E2016011627 per l’incompliment en els punts de les bases relacionats a continuació:
2.1 d) Els ingressos de la unitat de convivència no podran superar 2,33
vegades l’IRSC.
2.2 b) Les unitats de convivència en què la persona titular o qualsevol altre
membre siguin titulars d’algun altre habitatge, llevat que no en disposin de l’ús i
gaudi.
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S’aprova per unanimitat.
5.19. - ATORGAMENT SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DE L'IBI 2016.
Núm. de referència

: X2016026920

En relació a les bases específiques de subvencions de l’Ajuntament d’Olot per
l’atorgament de subvencions destinades al pagament de l’IBI de l’exercici 2016 a les
famílies monoparentals i a les unitats de convivència amb persones aturades de llarga
durada i majors de 40 anys, aprovades per la Junta de Govern Local de data 25
d’agost de 2016 i publicades al BOP núm. 192 de 6 d’octubre de 2016.
Havent examinat i valorat les sol·licituds presentades per acollir-se als ajuts previstos.
En relació a l’expedient HA052016000019, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada pel Sr. ****, registre d’entrada
E2016012223 per l’incompliment en els punts de les bases relacionats a continuació:
2.2 c) Que l’habitatge superi els 120 m2 de superfície construïda de la vivenda,
segons dades cadastrals.
S’aprova per unanimitat.
5.20. - ATORGAMENT SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DE L'IBI 2016
Núm. de referència

: X2016026921

En relació a les bases específiques de subvencions de l’Ajuntament d’Olot per
l’atorgament de subvencions destinades al pagament de l’IBI de l’exercici 2016 a les
famílies monoparentals i a les unitats de convivència amb persones aturades de llarga
durada i majors de 40 anys, aprovades per la Junta de Govern Local de data 25
d’agost de 2016 i publicades al BOP núm. 192 de 6 d’octubre de 2016.
Havent examinat i valorat les sol·licituds presentades per acollir-se als ajuts previstos.
En relació a l’expedient HA052016000020, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada per la Sra. ****, registre d’entrada
E2016012225 per l’incompliment en els punts de les bases relacionats a continuació:
2.2 c) Que l’habitatge superi els 120 m2 de superfície construïda de la vivenda,
segons dades cadastrals.
S’aprova per unanimitat.
5.21. - ATORGAMENT SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DE L'IBI 2016.
Núm. de referència

: X2016026922
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En relació a les bases específiques de subvencions de l’Ajuntament d’Olot per
l’atorgament de subvencions destinades al pagament de l’IBI de l’exercici 2016 a les
famílies monoparentals i a les unitats de convivència amb persones aturades de llarga
durada i majors de 40 anys, aprovades per la Junta de Govern Local de data 25
d’agost de 2016 i publicades al BOP núm. 192 de 6 d’octubre de 2016.
Havent examinat i valorat les sol·licituds presentades per acollir-se als ajuts previstos.
En relació a l’expedient HA052016000021, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada pel Sr. ****, registre d’entrada
E2016012347 per l’incompliment en els punts de les bases relacionats a continuació:
2.1 d) Els ingressos de la unitat de convivència no podran superar 2,33
vegades l’IRSC.
2.2 d) Les unitats de convivència, quan l’import de la base de l’estalvi que
consta en la declaració de l’IRPF (casella 395) sigui superior a 500 euros.
S’aprova per unanimitat.
5.22. - ATORGAMENT SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DE L'IBI 2016.
Núm. de referència

: X2016026923

En relació a les bases específiques de subvencions de l’Ajuntament d’Olot per
l’atorgament de subvencions destinades al pagament de l’IBI de l’exercici 2016 a les
famílies monoparentals i a les unitats de convivència amb persones aturades de llarga
durada i majors de 40 anys, aprovades per la Junta de Govern Local de data 25
d’agost de 2016 i publicades al BOP núm. 192 de 6 d’octubre de 2016.
Havent examinat i valorat les sol·licituds presentades per acollir-se als ajuts previstos.
En relació a l’expedient HA052016000022, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada per la Sra. ****, registre d’entrada
E2016012355 per l’incompliment en els punts de les bases relacionats a continuació:
2.1 d) Els ingressos de la unitat de convivència no podran superar 2,33 vegades
l’IRSC.
S’aprova per unanimitat.
6.1. - ATORGAMENT SUBVENCIÓ PEL FOMENT DEL LLOGUER PER A
ESTUDIANTS AL BARRI VELL D'OLOT.
Núm. de referència

: X2016026855

En relació a les bases específiques de subvencions de l’Ajuntament d’Olot per
l’atorgament de subvencions destinades a programes específics de foment del lloguer
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per a estudiants al barri vell d’Olot, per a propietaris d’habitatges que posin pisos en
lloguer a estudiants durant el curs 2016/2017, aprovades per la Junta de Govern Local
de data 11 d’agost de 2016 i publicades al BOP núm. 184 de 26 de setembre de 2016.
Havent examinat i valorat el Serveis Tècnics Municipals les sol·licituds presentades
per acollir-se als ajuts previstos.
En relació a l’expedient HA042016000011, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Concedir ajut econòmic de 2.000,00 € pel foment del lloguer per a estudiants
al barri vell a:
Registre
E2016011342
Adreça lloguer
C/ Aigua, 6, 1r

Beneficiari
Sra. ****
Ajut base 4.1
1.200,00 € (100,00 €/mes)

DNI
****
Ajut base 4.2
800,00 €

Segon.- L’ajut econòmic s’imputarà amb càrrec a la partida pressupostària municipal:
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 16600 2312 480033

Import
2000

Descripció
TRANSF. AJUTS SOCIALS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
140 076 999 099 999 999

Tercer- Per tal de justificar la subvenció atorgada i poder procedir al seu pagament, el
beneficiari haurà de presentar la següent documentació :
•
•
•
•
•

Rebuts de lloguer pagats de l’habitatge llogat que acrediten la vigència i import
de l’arrendament.
Si s’escau, fotocòpia de la llicència d’obres amb el rebut del pagament.
Si s’escau, certificat final d’obres degudament visat.
Factures i rebuts de pagament que justifiquin l’import subvencionat per la
posada a punt.
Si s’escau, full de transferència bancària.

Quart.- El pagament de la subvenció resta condicionat a la comprovació de la
documentació presentada en el punt anterior i, si s’escau, l’informe tècnic favorable
emès pels Serveis Tècnics Municipals. En cas que la despesa efectiva justificada sigui
inferior a la fixada, l’import de la subvenció es reajustarà proporcionalment a la baixa.
Cinquè.- En el supòsit de donar-se els requisits que es recullen en el Títol II de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, el beneficiari n’haurà de donar
compliment.
S’aprova per unanimitat.
6.2. - ATORGAMENT SUBVENCIÓ PEL FOMENT DEL LLOGUER PER A
ESTUDIANTS AL BARRI VELL D'OLOT.
Núm. de referència

: X2016026863

En relació a les bases específiques de subvencions de l’Ajuntament d’Olot per
l’atorgament de subvencions destinades a programes específics de foment del lloguer
per a estudiants al barri vell d’Olot, per a propietaris d’habitatges que posin pisos en
17

lloguer a estudiants durant el curs 2016/2017, aprovades per la Junta de Govern Local
de data 11 d’agost de 2016 i publicades al BOP núm. 184 de 26 de setembre de 2016.
Havent examinat i valorat el Serveis Tècnics Municipals les sol·licituds presentades
per acollir-se als ajuts previstos.
En relació a l’expedient HA042016000012, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Concedir ajut econòmic de 2.000,00 € pel foment del lloguer per a estudiants
al barri vell a:
Registre
Beneficiari
E2016012239
Sr. ****
Adreça lloguer
Ajut base 4.1
Rda. Sant Bernat, 10, 2
1.200,00 € (100,00 €/mes)

DNI
****
Ajut base 4.2
800,00 €

Segon.- L’ajut econòmic s’imputarà amb càrrec a la partida pressupostària municipal:
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 16600 2312 480033

Import
2000

Descripció
TRANSF. AJUTS SOCIALS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
140 076 999 099 999 999

Tercer- Per tal de justificar la subvenció atorgada i poder procedir al seu pagament, el
beneficiari haurà de presentar la següent documentació :
•
•
•
•
•

Rebuts de lloguer pagats de l’habitatge llogat que acrediten la vigència i import
de l’arrendament.
Si s’escau, fotocòpia de la llicència d’obres amb el rebut del pagament.
Si s’escau, certificat final d’obres degudament visat.
Factures i rebuts de pagament que justifiquin l’import subvencionat per la
posada a punt.
Si s’escau, full de transferència bancària.

Quart.- El pagament de la subvenció resta condicionat a la comprovació de la
documentació presentada en el punt anterior i, si s’escau, l’informe tècnic favorable
emès pels Serveis Tècnics Municipals. En cas que la despesa efectiva justificada sigui
inferior a la fixada, l’import de la subvenció es reajustarà proporcionalment a la baixa.
Cinquè.- En el supòsit de donar-se els requisits que es recullen en el Títol II de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, el beneficiari n’haurà de donar
compliment.
S’aprova per unanimitat.
7.1. - MERCAT SETMANAL.- AUTORITZAR EL CANVI DE NOM DE LA PARADA
DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0044, DESTINADA A LA VENDA DE
CONFECCIÓ, A FAVOR DEL SR. ****
Núm. de referència

: X2016027334

Vista la instància presentada en data 25 d’agost de 2016 (Registre d’entrada de
l’Ajuntament núm. E2016009806) per la Sra. ****, titular de la parada núm. MS0044,
en la que demana que s’autoritzi el canvi de nom de l’esmentada parada del mercat
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setmanal, destinada a la venda de confecció, de 8 metres, a favor del seu nebot, el Sr.
****.
Atès que la Sra. **** està al corrent del pagament de les taxes municipals de mercats,
corresponents a l’actual exercici 2016.
Considerant que el Sr. **** compleix els requisits assenyalats a l’article 9 del
Reglament del mercat municipal de venda no sedentària (RMM) per obtenir una
autorització per a la venda en el mercat setmanal, segons s’acredita en la
documentació que s’acompanya a l’escrit de petició.
Considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal, adoptat en sessió de data 28
de novembre de 2016, favorable a autoritzar aquest canvi de nom.
Considerant els articles 4, 9 i 16 RMM i l’Ordenança fiscal 3.4 de l’Ajuntament d’Olot
per l’any 2016, relativa a les taxes d’expedició de documents administratius, en relació
a l’Ordenança fiscal 3.15 de l’Ajuntament d’Olot per l’any 2016, relativa a les taxes de
mercats, mercats extraordinaris, rengle i atraccions.
Vist l'expedient administratiu IM022016000051 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l'adopció dels següents acords:
Primer.- AUTORITZAR a favor del Sr. **** (****) el canvi de nom de la parada núm.
MS0044 del mercat setmanal del dilluns, de 8 metres, destinada a la venda de
confecció.
Segon.- Aquest canvi de nom tindrà efectes a data 1 de gener de 2017
Tercer.- Aquesta modificació en l’autorització de venda al mercat setmanal no
comporta la imposició de taxes.
S’aprova per unanimitat.
7.2. - MERCAT SETMANAL.- AUTORITZAR EL CANVI DE NOM DE LA PARADA
DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0070, DESTINADA A LA VENDA DE ROBA
D'HOME, A FAVOR DE LA SRA. ****
Núm. de referència

: X2016027335

Vista la instància presentada en data 23 de maig de 2016 (Registre d’entrada de
l’IMPO núm. 149/2016) per la Sra. ****, titular de la parada núm. MS0070 del mercat
setmanal del dilluns, en la que demana que s’autoritzi el canvi de nom de l’esmentada
parada del mercat setmanal, destinada a la venda de roba d’home, de 6 metres, a
favor de la seva consogra, la Sra. ****.
Atès que la Sra. **** està al corrent del pagament de les taxes municipals de mercats,
corresponents a l’actual exercici 2016.
Considerant que la Sra. **** compleix els requisits assenyalats a l’article 9 del
Reglament del mercat municipal de venda no sedentària (RMM) per obtenir una
autorització per a la venda en el mercat setmanal, segons s’acredita en la
documentació que s’acompanya a l’escrit de petició.
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Considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal, adoptat en sessió de data 28
de novembre de 2016, favorable a autoritzar aquest canvi de nom.
Considerant els articles 4, 9 i 16 RMM i l’Ordenança fiscal 3.4 de l’Ajuntament d’Olot
per l’any 2016, relativa a les taxes d’expedició de documents administratius, en relació
a l’Ordenança fiscal 3.15 de l’Ajuntament d’Olot per l’any 2016, relativa a les taxes de
mercats, mercats extraordinaris, rengle i atraccions.
Vist l'expedient administratiu IM022016000052 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l'adopció dels següents acords:
Primer.- AUTORITZAR a favor de la Sra. **** (****) el canvi de nom de la parada
MS0070 del mercat setmanal del dilluns, de 6 metres, destinada a la venda de roba
d’home.
Segon.- Aquest canvi de nom tindrà efectes a data 1 de gener de 2017
Tercer.- Aquesta modificació en l’autorització de venda al mercat setmanal no
comporta la imposició de taxes.
S’aprova per unanimitat.
7.3. - MERCAT SETMANAL.- AUTORITZAR EL CANVI DE NOM DE LA PARADA
DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0097, DESTINADA A LA VENDA DE FRUITA I
VERDURA, A FAVOR DEL SR. ****.
Núm. de referència

: X2016027336

Vista la instància presentada en data 22 d’agost de 2016 (Registre d’entrada de l’IMPO
núm. 319/2016) pel Sr. ****, en representació de la societat civil cooperativa “Fruites
Mendoza, SCP”, en la que demana que s’autoritzi el canvi de nom de la parada núm.
M0097 del mercat setmanal del dilluns, destinada a la venda de fruita i verdura de 10
metres, de la que n’és adjudicatària la societat “ Fruites Mendoza, SCP”, a favor del
Sr. **** en tant que és soci principal de “Fruites Mendoza, SCP” Aquest canvi ve
motivat per la necessitat d’adequar-se a la nova normativa tributària de les societats
civils.
Considerant que el Sr. **** compleix els requisits assenyalats a l’article 9 Reglament
del mercat municipal de venda no sedentària (RMM) per ser titular d’ una autorització
per a la venda en el mercat setmanal, segons s’acredita en la documentació que
s’acompanya a l’escrit de petició.
Considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal, adoptat en sessió de data 28
de novembre de 2016, favorable a autoritzar aquest canvi de nom.
Considerant els articles 4, 9 i 16 RMM i l’Ordenança fiscal 3.4 de l’Ajuntament d’Olot
per l’any 2016, relativa a les taxes d’expedició de documents administratius, en relació
a l’Ordenança fiscal 3.15 de l’Ajuntament d’Olot per l’any 2016, relativa a les taxes de
mercats, mercats extraordinaris, rengle i atraccions.
Vist l'expedient administratiu IM022016000053 i antecedents corresponents, que
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serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l'adopció dels següents acords:
Primer.- AUTORITZAR a favor del Sr. **** (****) el canvi de nom de la parada MS0097
del mercat setmanal del dilluns, de 10 metres i destinada a la venda de fruita i verdura,
de la que n’era titular la societat civil “Fruites Mendoza, SCP”.
Segon.- Aquest canvi de nom tindrà efectes a data 1 de gener de 2017
Tercer.- Aquesta modificació en l’autorització de venda al mercat setmanal no
comporta la imposició de taxes.
S’aprova per unanimitat.
7.4. - MERCAT SETMANAL.- DENEGAR AUTORITZACIÓ PER AMPLIACIÓ
D'ARTICLES A LA PARADA DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0032,
DESTINADA A LA VENDA DE ROBA DE DONA, A NOM DE LA SRA. ****.
Núm. de referència

: X2016027338

Vista la instància de data 10 d’octubre de 2016 (Registre general de l’IMPO número
322/2016), presentada per la Sra. ****, adjudicatària de la parada del mercat setmanal
núm. MS0032, de 8 metres, destinada a la venda de roba dona i complements en la
que demana autorització per poder complementar els productes que ofereix en la seva
parada amb la venda de pijames i roba interior.
Considerant que l’article 6 del Reglament del mercat municipal de venda no sedentària
(RMM) assenyala que els llocs de venda només poden expedir els gèneres i productes
corresponents a la seva autorització.
Considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal, adoptat en sessió de data 28
de novembre de 2016, desfavorable a aquesta ampliació de productes per entendre
que al mercat setmanal l’oferta de pijames i de roba interior ja està ben representada,
a través de parades que disposen d’una autorització expressa per a la seva venda.
De conformitat amb l’article 4 i 6 del Reglament del mercat municipal de venda no
sedentària; el Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercat de
marxants; i vist l'expedient administratiu IM02201600054 i antecedents corresponents,
que serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de Promoció de
la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels
següents acords:
Únic.- DENEGAR a la Sra. **** (****), adjudicatària de la parada del mercat setmanal
núm. MS0032, de 8 metres, destinada a la venda de roba de dona, l’autorització per
poder vendre pijames i roba interior, atès que ja hi ha suficient representació d’aquest
producte al mercat setmanal.
S’aprova per unanimitat.
7.5. - MERCAT SETMANAL.- DENEGAR AUTORITZACIÓ PER AMPLIACIÓ
D'ARTICLES A LA PARADA DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0041,
DESTINADA A LA VENDA DE ROBA I COMPLEMENTS, A NOM DE LA SRA. ****
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Núm. de referència

: X2016027349

Vista la instància de data 10 d’octubre de 2016 (Registre general de l’IMPO número
321/2016), presentada per la Sra. ****, adjudicatària de la parada del mercat setmanal
núm. MS0041, de 8 metres, destinada a la venda de roba i complements en la que
demana autorització per poder complementar els productes que ofereix en la seva
parada amb la venda de sabates.
Considerant que l’article 6 del Reglament del mercat municipal de venda no sedentària
(RMM) assenyala que els llocs de venda només poden expedir els gèneres i productes
corresponents a la seva autorització.
Considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal, adoptat en sessió de data 28
de novembre de 2016, desfavorable a aquesta ampliació de productes per entendre
que al mercat setmanal l’oferta de venda de sabates ja està ben representada, a
través de parades que disposen d’una autorització expressa per a la seva venda.
De conformitat amb l’article 4 i 6 del Reglament del mercat municipal de venda no
sedentària; el Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercat de
marxants; i vist l'expedient administratiu IM022016000055 i antecedents
corresponents, que serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat
de Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local
l'adopció dels següents acords:
Únic.- DENEGAR a la Sra. **** (****), adjudicatària de la parada del mercat setmanal
núm. MS0041, de 8 metres, destinada a la venda roba i complements, l’autorització
per poder vendre sabates, atès que ja hi ha suficient representació d’aquest producte
al mercat setmanal.
S’aprova per unanimitat.
7.6. - MERCAT SETMANAL.- APROVAR EL CANVI DE TIPOLOGIA I AMPLIACIÓ
DE LA PARADA MS0073, DESTINADA A VENDA DE ROBA D'HOME,
A NOM DE ****
Núm. de referència

: X2016027350

Vista la instància de data 19 d’octubre de 2016 (Registre general de l’IMPO número
279/2016), presentada pel Sr. ****, adjudicatari de la parada del mercat setmanal núm.
MS0073, de 6 metres, destinada a la venda de roba d’home, en la que demana
autorització per poder realitzar un canvi de tipologia de parada de ferros a camióbotiga així com una ampliació de tres (3) metres per poder encabir el camió adquirit.
Considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal, adoptat en sessió de data 28
de novembre de 2016, favorable a aquest canvi de tipologia de parada i la seva
ampliació, en tractar-se d’una millora que repercuteix en la qualitat del mercat
setmanal d’Olot.
De conformitat amb l’article 4 del Reglament del mercat municipal de venda no
sedentària; el Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercat de
marxants; i vist l'expedient administratiu IM022016000056 i antecedents
corresponents, que serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat
de Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local
l'adopció dels següents acords:
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Primer.- AUTORITZAR al Sr. **** (****), adjudicatari de la parada del mercat setmanal
núm. MS0073, destinada a la venda de roba d’home, a canviar l’actual “parada de
ferros” a un parada del tipus “camió-botiga”.
Segon.- AUTORITZAR al Sr. **** per ampliar en tres (3) metres la parada del mercat
setmanal núm. MS0073, destinada a la venda de roba, que passarà a tenir nou (9)
metres.
Tercer.- Aquestes autoritzacions tindran efectes a data 1 de gener de 2017
S’aprova per unanimitat.
7.7. - MERCAT SETMANAL.- APROVAR EL CANVI DE TIPOLOGIA I DENEGAR
L’AMPLIACIÓ DE LA PARADA MS0067, DESTINADA A VENDA DE TELA PER A
LA CONFECCIÓ, A NOM DE ****
Núm. de referència

: X2016027352

Vista la instància de data 11 de desembre de 2016 (Registre general de l’ajuntament
d’Olot núm. E2016013197), presentada pel Sr. ****, adjudicatari de la parada del
mercat setmanal núm. MS0067, de 8 metres, destinada a la venda de tela per a la
confecció, en la que demana autorització per poder realitzar un canvi de tipologia de
parada de ferros a camió-botiga així com una ampliació de dos (2) metres per poder
realitzar aquest canvi.
Considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal, adoptat en sessió de data 28
de novembre de 2016, favorable a aquest canvi de tipologia de parada i la seva
ampliació, en tractar-se d’una millora que repercuteix en la qualitat del mercat
setmana; en el ben entès, però, que aquesta ampliació de metres requereix una nova
ubicació de la parada, ja que és impossible realitzar-la en el lloc que actualment ocupa
(l’ampliació demanada modificaria l’espai que ocupen les dues parades MS0068 i
MS0066, que envairien part de la calçada).
De conformitat amb l’article 4 del Reglament del mercat municipal de venda no
sedentària; el Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercat de
marxants; i vist l'expedient administratiu IM022016000057 i antecedents
corresponents, que serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat
de Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local
l'adopció dels següents acords:
Primer.- AUTORITZAR al Sr. **** (****), adjudicatari de la parada del mercat setmanal
núm. MS0067, de 8 metres, , destinada a la venda de tela per a la confecció, a canviar
l’actual “parada de ferros” a un parada del tipus “camió-botiga”.
Segon.- DENEGAR al Sr. **** l’autorització per ampliar en dos (2) metres més la
parada del mercat setmanal núm. MS0067, destinada a la venda de tela per a la
confecció, que es mantindrà en els vuit (8) metres actuals, atès que en el lloc que
actualment ocupa no es disposa d’espai per atendre aquesta demanda d’ampliació.
Tercer.- INSTAR al Sr. **** a buscar una nova ubicació en el mercat setmanal amb els
metres necessaris per encabir la parada del tipus “camió-botiga”.
Quart.- Aquesta autorització té efectes a data 1 de gener de 2017
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S’aprova per unanimitat.
7.8. - MERCAT SETMANAL.- DENEGAR AUTORITZACIÓ PER TRASPASSAR LA
PARADA DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0021, DESTINADA A LA VENDA DE
ROBA INTERIOR.
Núm. de referència

: X2016027355

Vista la instància de data 14 de novembre de 2016 (Registre general de l’Ajuntament
d’Olot núm. E2016012820), presentada pel Sr. ****, adjudicatari de la parada del
mercat setmanal núm. MS0021, de 6 metres, destinada a la venda de roba interior, en
la que demana que s’autoritzi el traspàs a favor del Sr. ****, per cessament voluntari de
l’activitat.
Considerant que l’article 16 del Reglament del mercat municipal de venda no
sedentària (RMM), en la modificació aprovada pel ple municipal de 19 de maig de
2016, assenyala que l’autorització municipal de venda no sedentària en el mercat
setmanal és transmissible; alhora que determina que aquesta transmissió és possible,
entre d’altres, per cessament voluntari de l’activitat professional de venda sedentària
en tots el mercats, sempre que hagi transcorregut un mínim de cinc anys des de que la
va obtenir.
Considerant que el Sr. **** no ha acreditat el cessament voluntari de l’activitat
professional de venda sedentària en tots el mercats, mitjançant la presentació del
pertinent document de baixa en el Cens d’empresaris, professionals i retenidors de
l’Agència Tributària.
De conformitat amb els articles 4 i 16 del Reglament del mercat municipal de venda no
sedentària; el Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercat de
marxants; i vist l'expedient administratiu IM022016000058 i antecedents
corresponents, que serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat
de Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local
l'adopció del següent acord:
Únic.- DENEGAR al Sr. **** (****) l’autorització per traspassar la parada del mercat
setmanal núm. MS0021, de 6 metres, destinada a la venda de roba interior, en no
haver acreditat el cessament voluntari de l’activitat professional de venda sedentària
en tots el mercats.
S’aprova per unanimitat.
7.9. - MERCAT SETMANAL.- AUTORITZAR EL CANVI DE NOM DE LA PARADA
DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0147, DESTINADA A LA VENDA DE FRUITA,
VERDURA ECOLÒGICA I DETERMINADES CONSERVES , A FAVOR DE LA
MERCANTIL FAUSTINA SOLÀ - MORALES, S.L.
Núm. de referència

: X2016027391

Vista la instància presentada en data 29 de setembre de 2016 (Registre d’entrada de
l’IMPO núm. 318/2016) per la Sra. ****, en la que demana que s’autoritzi el canvi de
nom de la parada núm. MS0147 del mercat setmanal del dilluns, destinada a la venda
de fruita, verdura ecològica i conserves de conill i ànec criats a la seva finca (acord de
la Junta de Govern de 25 de febrer de 2016), de 4 metres, de la que n’és adjudicatària,
a favor de la mercantil “Faustina Solà-Morales, SL”.
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Vista la documentació acreditativa de la constitució de la mercantil “Faustina SolàMorales, SL”, aportada per la Sra. **** i atès l’acord de la Comissió del Mercat
Setmanal, adoptat en sessió de data 28 de novembre de 2016, favorable a aquest
canvi de nom.
Considerant que la mercantil “Faustina Solà-Morales, SL” compleix els requisits
assenyalats a l’article 9 Reglament del mercat municipal de venda no sedentària
(RMM) per ser titular d’ una autorització per a la venda en el mercat setmanal, segons
s’acredita en la documentació que s’acompanya a l’escrit de petició.
Considerant els articles 4, 9 i següents del RMM i l’Ordenança fiscal 3.4 de
l’Ajuntament d’Olot per l’any 2016, relativa a les taxes d’expedició de documents
administratius, en relació a l’Ordenança fiscal 3.15 de l’Ajuntament d’Olot per l’any
2016, relativa a les taxes de mercats, mercats extraordinaris, rengle i atraccions.
Vist l'expedient administratiu IM022016000059 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de Promoció de la
Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels
següents acords:
Primer.- AUTORITZAR a favor la mercantil “FAUSTINA SOLÀ-MORALES, SL”
(B55264220) el canvi de nom de la parada MS0147 del mercat setmanal del dilluns, de
4 metres i destinada a la venda de fruita, verdura ecològica i conserves de conill i ànec
criats a la finca, de la que n’era titular la Sra. ****,
Segon.- Aquest canvi de nom tindrà efectes a data 1 de gener de 2017
Tercer.- Aquesta modificació en l’autorització de venda al mercat setmanal no
comporta la imposició de taxes.
S’aprova per unanimitat.
8.1. - APROVACIÓ PLA DE VACANCES NADAL 2016 DEL PERSONAL DE
L'AJUNTAMENT D'OLOT
Núm. de referència

: X2016027274

Vist l’expedient administratiu RH102016000003 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Organització, Innovació i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta
de Govern Local, l’adopció del següent acord:
Aprovar el Pla de vacances de Nadal del personal d’aquesta Corporació per l’any
2016, d’acord amb el document adjunt que detalla els dies proposats.
S’aprova per unanimitat.
9.1. - PAGAMENT D'UN COMPLEMENT DE NOCTURNITAT AL PERSONAL DE LA
POLICIA MUNICIPAL ELS SERVEIS REALITZATS EL MES DE NOVEMBRE DE
2016
Núm. de referència

: X2016026883

Atès l’informe del Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal de data 2 de desembre
de 2016.
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Vist l’expedient administratiu RH132016000104 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 novembre de
2016:
Nom i Cognoms

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

Data

Dies

Novembre 2016

7

Nocturnitat

79,73

7

Nocturnitat

79,73

7

Nocturnitat

79,73

3

Nocturnitat

34,17

6

Nocturnitat

68,34

7

Nocturnitat

55,23

6

Nocturnitat

47,34

3

Nocturnitat

23,67

7

Nocturnitat

55,23

7

Nocturnitat

55,23

7

Nocturnitat

55,23

7

Nocturnitat

55,23

2

Nocturnitat

15,78

7

Nocturnitat

55,23

7

Nocturnitat

55,23

7

Nocturnitat

55,23

4

Nocturnitat

31,56

1

Nocturnitat

7,89

6

Nocturnitat

47,34

6

Nocturnitat

47,34

4

Nocturnitat

31,56

3

Nocturnitat

23,67

3
124

Nocturnitat

Novembre 2016
Novembre 2016
Novembre 2016
Novembre 2016
Novembre 2016
Novembre 2016
Novembre 2016
Novembre 2016
Novembre 2016
Novembre 2016
Novembre 2016
Novembre 2016
Novembre 2016
Novembre 2016
Novembre 2016
Novembre 2016
Novembre 2016
Novembre 2016
Novembre 2016
Novembre 2016
Novembre 2016
Novembre 2016

TOTAL

Serveis

Import (€)

23,67

1.083,36 €

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

Tipus
Partida
Despeses 16180 132 121031

Import
1083.36

Descripció
ALTRES
COMPLEMENTS
SEGURETAT

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

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

: X2016026955

Atès l’informe del Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal de data 2 de desembre
de 2016.
Vist l’expedient administratiu RH132016000107 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 novembre
de 2016:
Nom i Cognoms / Data / Servei

Hores

Import (€)

4,00

65,88

8,25
8,25

135,88
130,76

7,00

0,00
115,29

****
12/11/2016 REFORÇ TORN. LLUÈRNIA

****
12/11/2016 REFORÇ TORN. LLUÈRNIA
22/11/2016 REFORÇ TORN. MANCA DE PERSONAL PER BX

****
12/11/2016 REFORÇ TORN. LLUÈRNIA

****
12/11/2016 REFORÇ TORN. MANCA DE PERSONAL
27/11/2016 REFORÇ TORN

8,25
8,25

135,88
135,88
0,00

7,00

115,29

7,00
8,25

115,29
135,88

66,25

1,086,03 €

****
12/11/2016 REFORÇ TORN. LLUÈRNIA

****
12/11/2016 REFORÇ TORN. LLUÈRNIA
26/11/2016 REFORÇ TORN.

TOTAL
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 16180 132 130012

Import
1086.03

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

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

: X2016027229
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En relació a l’expedient RH132016000111 de , 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:
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
novembre de 2016:
Nom i Cognoms
****
****
****

Subàrea Data

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

RRHH
RRHH
Brigada

****

OAC
OAC
OAC

Brigada
Brigada

Serveis

Import €)

05/11/16 Casament + presentació pubilles
26/11/16 Casament
Atendre les demandes referents a la
22/11/16
consulta del projecte del Firal
05/11/16 Casament
26/11/16 Casament
12/11/16 Casament
Acumulació tasques serveis Gestbr i
21-25/11/16
BPM
17,22,23,24,29
Facturació, serveis i pressupostos
i 30/11/16

TOTAL

87,12
43,56
43,23
40,40
40,40
40,40
57,64
198,14

550,89 €

Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 16130 920 130013

Import
550.89

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

S’aprova per unanimitat.
9.4. - PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL AL PERSONAL DE LA
BRIGADA MUNICIPAL PELS SERVEIS EXTRAORDINARIS REALITZATS EL MES
DE NOVEMBRE DE 2016
Núm. de referència

: X2016027250

Vist l’expedient administratiu RH132016000112 i antecedents corresponents, que
inclou l’informe adjunt de recursos humans conjuntament amb tresoreria, secretaria i
intervenció, de data 12 de desembre, de no compliment de la normativa vigent en
quant al número màxim d’hores extraordinàries anuals per treballador, i l’informe
adjunt de l’Alcalde, de data de 14 de desembre.
Atès l’informe del Director tècnic de la Brigada Municipal de data 2 de desembre de
2016, 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 al personal de la Brigada Municipal que es relaciona a
continuació, pels serveis extraordinaris realitzats durant el mes de novembre de 2016:
Cognoms i Nom

Data

Tipus
servei
.

****
Diada Tots Sants. De 11:00h a 14:00h.
Muntatge i desmuntatge equip de so i
Acte esportiu Tussols i avaria.
Connexions i desconnexions a Tussols
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Brigada
ELECTRICISTES Oficial 1º

Hores
21,00

01/11/2016

S. Festiu

3,00

49,41 €

05/11/2016

S. Festiu

6,00

98,82 €

Import
345,87 €

i reparació
Lluèrnia. De 09:00h a 14:00h i de
16:00h a 24:00h. Cobertura actes
Lluèrnia

12/11/2016

S. Festiu

****

12,00

197,64 €

ELECTRICISTES Oficial 1º

Lluèrnia. De 09:00h a 14:00h i de
16:00h a 24:00h. Cobertura actes
Lluèrnia
Avaria enllumenat. De 20:00h a
22:00h. Desconnexió avaria farola a
terra del c/
Avaria enllumenat. De 22:00h a
23:00h. Desconnexió avaria farola a
terra del c/
Enllumenat. De 17:00h a 18:00h.
Posar fussibles faroles Pl del Teatre.Avaria enllumenat. De 17:00h a
18:00h. Arreglar avaria enllumenat del
quadre del

18,00

12/11/2016

S. Festiu

13,00

214,11 €

18/11/2016

S. Diürn

2,00

28,82 €

18/11/2016

S.

1,00

16,47 €

28/11/2016

S. Mínim

1,00

25,25 €

29/11/2016

S. Mínim

1,00

25,25 €

****

ELECTRICISTES Oficial 1º

1,00

309,90 €

25,25 €

.

Avaria enllumenat. De 20:00h a
21:00h. Arreglar avaria enllumenat del
c Panyó i

24/11/2016

****

S. Mínim

1,00

25,25 €

MAGATZEM Oficial 1º

14,00

266,01 €

.

Lluèrnia. De 09:00h a 14:00h i de
16:00h a 24:00h. Cobertura Lluèrnia
carrers
Urgència-manteniment. De 21:00h a
22:00h. Accident de circulació al c/
Portbou.-

12/11/2016

S. Festiu

13,00

240,76 €

20/11/2016

S. Mínim

1,00

25,25 €

****

PINTORS Oficial 1º

16,50

265,58 €

.

Lluèrnia. De 18:00h a 21:00h. Ajut a
edifici Can Jombi.
Lluèrnia. De 11:00h a 24:30h. Guàrdia
edifici Can Jombi.-

09/11/2016

S. Diürn

3,00

43,23 €

12/11/2016

S. Festiu

13,50

222,35 €

TOTAL

1212,61€

70,50

Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 16142 1511 130011

Import
1212.61

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA000 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat.
10.1. - CONSTITUCIÓ D'UNA COMISSIÓ D'IGUALTAT I CREACIÓ D'UNA
COMISSIÓ PEL SEGUIMENT I SUPERVISIÓ DEL PLA D'IGUALTAT.
Núm. de referència

: X2016027504

Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 30 de juny de
2016, va adoptar per unanimitat aprovar inicialment el Pla Intern d’Igualtat de Gènere
de l’Ajuntament d’Olot.
Vist que aquest pla s’ha sotmès a informació pública i audiència dels interessats per
un termini de trenta dies hàbils mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província
de Girona número 139 de 21 de juliol de 2016, en el tauler d’anuncis de la Corporació i
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a la pàgina web www.olot.cat i atès que no s’han presentat reclamacions o
suggeriments contra l’aprovació inicial de l’esmentat Pla dins el termini establert.
Atès que el Ple d’1 de setembre de 2016 va aprovar definitivament el Pla Intern
d’Igualtat de Gènere de l’Ajuntament d’Olot i va adoptar els següents acords:
Constituir una Comissió d'igualtat per tal de fer el seguiment de les accions i
polítiques d'igualtat que es fan a l'Ajuntament tant a nivell intern com dirigides a
la ciutadania, i estarà formada per la regidora de Recursos humans, la Cap de
Recursos Humans, una representació del Comitè d'empresa i representants de
les diferents àrees de l'Ajuntament.
Crear una Comissió per fer el seguiment i la supervisió del Pla d'Igualtat i fer-ne
l'avaluació, integrada per un representant de cada grup municipal i presidida
per la regidora de Recursos humans.
Vist l’expedient administratiu RH182016000006 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.- La Comissió d’igualtat que farà el seguiment de les accions i polítiques
d'igualtat que es fan a l'Ajuntament tant a nivell intern com dirigides a la ciutadania,
estarà formada per:
- Sra. Núria Fité Grabalosa, regidora de recursos humans.
- Sra. Maria Antònia Medel Punzano, cap de recursos humans.
- Sra. Victòria Plana Bassols, representant del comitè d’empresa.
- Sra. Maria Glòria Gou Clavera, secretària general.
- Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’àrea d’Infraestructures i Urbanisme.
- Sr. Jordi Salvador Culí, interventor.
- Sra. Ariadna Villegas Torras, directora l’Institut Municipal de Promoció
d’Olot.
- Sr. Ricard Sargatal Pont, director de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot.
- Sr. Miquel Roca Joan, director de l’Institut Municipal d’Esports i Lleure
d’Olot.
- Sr. Josep Compte Clavaguera, director de l’Institut Municipal d’Educació i
Joventut d’Olot.
Segon.- La Comissió pel seguiment, la supervisió i l’avaluació del Pla d’Igualtat estarà
formada per:
- Sra. Núria Fité Grabalosa, representant de CiU i presidenta de la comissió.
- Sra. Mercè Traveria Costa, representant del PSC.
- Sra. Clara Casanovas Sarsanedas, representant d’ERC.
- Sra. Anna Descals Tresserras, representant de la CUP.
S’aprova per unanimitat.
CONTRACTACIÓ. OBRES
11.1. - CONVALIDACIÓ DECRET DE CONTRACTACIÓ DELS TREBALLS
D'ENDERROC I RECONSTRUCCIÓ DE MUR DE CONTENCIÓ A LA ZONA
ESPORTIVA DEL MORROT
Núm. de referència
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: X2016027279

Per Decret de la regidora-delegada de Participació, Transparència i Govern Local de
data 12 de desembre de 2016 va contractar a l’empresa “Aglomerats Girona,SA” els
treballs d’enderroc i reconstrucció del mur de contenció existent a la zona esportiva del
Morrot per un import de 33493,51 € (IVA inclòs).
I vist l’expedient CC012016000446 i antecedents corresponents, la regidora delegada
de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
CONVALIDAR el Decret de data 12 de desembre de 2016 de contractació a l’empresa
“AGLOMERATS GIRONA,SA” dels treballs d’enderroc i reconstrucció del mur de
contenció existent a la zona esportiva del Morrot, per un import de 33.493,51 € (IVA
inclòs).
S’aprova per unanimitat.
11.2. - CONVALIDACIÓ DECRET 12/02/2016 DE CONTRACTACIÓ DELS
TREBALLS COMPLEMENTARIS DE FONAMENTACIÓ A L'EDIFICI DE SERVEIS A
LA ZONA ESPORTIVA DEL MORROT
Núm. de referència

: X2016027388

Per Decret de la regidora-delegada de Participació, Transparència i Govern Obert de
data 12/12/2016 es va contractat a l’empresa “Argon Informatica,SA” els treballs
complementaris de fonamentació de l’edifici de serveis a la zona esportiva del Morrot
per un import de 7.140,49 € (IVA inclòs).
I vist l’expedient administratiu núm. CC012016000449 i antecedents corresponents, la
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
CONVALIDAR el Decret de data 12 de desembre de 2016 de contractació a
l’empresa “Argon Informàtica,SA” dels treballs complementaris de fonamentació de
l’edifici de serveis a la zona esportiva del Morrot per un import de 7.140,49 € (IVA
inclòs)
S’aprova per unanimitat.
CONTRACTACIÓ. SERVEIS
11.3. - APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN L'ADJUDICACIÓ,
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DELS SERVEIS PER A
L'ESTUDI DEL MERCAT DE TREBALL DE LA GARROTXA; I CONVOCATÒRIA DE
LICITACIÓ
Núm. de referència

: X2016025196

Atès l’informe de la directora de l’Institut Municipal de Promoció d’Olot
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12016000033 i antecedents corresponents, la
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
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Primer.- Contractar, mitjançant procediment obert simplificat, els serveis per a l'estudi
del mercat de treball de la Garrotxa.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques que regiran l’esmentada licitació.
Tercer.- Convocar la licitació i publicar-ne un anunci al BOP i al DOG i al perfil del
contractant, en el ben entès que s’ajornarà el temps que calgui, en el supòsit de què
es formulin reclamacions.
Quart.- L’import de licitació és de VINT-I-CINC MIL CINC-CENTS DOS EUROS AMB
NORANTA CÈNTIMS (25.502,90 €) + IVA: CINC MIL TRES-CENTS CINQUANTACINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS (5.355,61 €), que es pagaran amb
càrrec a la partida de l’exercici 2017 núm. 17.200.430.227997 “
Operació Referència
200200

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
30858.51

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

S’aprova per unanimitat.
11.4. - CONVALIDACIÓ DECRET DE L'ALCALDIA DE 07/12/2016 DESERVEIS
EXTRAORDINARIS DE RECOLLIDA DE DEIXALLES I NETEJA VIÀRIA
Núm. de referència

: X2016009841

Per Decret de la regidora-delegada (Decret de delegació núm. D2015LDEC00175) de
Participació, Transparència i Govern Obert, es va contractar amb l’empresa “IGFA,SAURBASER UTE” els serveis extraordinaris de reforç de recollida d’envasos als barris
per al dia 8 de desembre de 2016, per un import de 3.229,20 € (IVA inclòs).
I vist l’expedient administratiu núm. CC012016000211 i antecedents corresponents, la
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Convalidar el Decret d’Alcaldia de data 7 de desembre de 2016 de contractació a
l’empresa “IGFA,SA URBASER,UTE” dels serveis extraordinaris de reforç de recollida
d’envasos als barris el dia 8 de desembre de 2016.
S’aprova per unanimitat.
12.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES ANNEX NÚM. 16/36
Núm. de referència

: X2016027507

En relació a l’expedient CPG22016000140 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 relació d’ordenacions de despeses annex núm. 16/36 per un import de
711.781,88 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

S’aprova per unanimitat.
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Import
711781.88

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

13.1. - ACCEPTAR UNA SUBVENCIÓ PER LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS
CURS 2015-2016
Núm. de referència

: X2016020868

En relació a l’expedient SED12016000002 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. Assistència i
Cooperació als Municipis, amb destinació al funcionament de les llars d’infants del
curs 2015-2016, per un import de 163.625,00 € segons detall:
-

76.125,00 € per despeses de funcionament de l’escola bressol Les Fonts curs
2015-2016
28.875,00 € per despeses de funcionament de l’escola bressols Sant Pere
Màrtir curs 2015-2016.
58.625,00 € per despeses de funcionament de l’escola bressol El Morrot curs
2015-2016

2.- Agrair a la DIPUTACIO DE GIRONA. Assistència i Cooperació als Municipis, 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.
14.1. - APROVACIÓ LIQUIDACIONS IMPOST SOBRE DESPESES SUMPTUÀRIES
EXERCICI 2016
Núm. de referència

: X2016027323

En relació a l’expedient IG102016000002 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:
L’Ordenança fiscal 2.2.3 estableix l’obligació de satisfer l’Impost municipal sobre
despeses sumptuàries a tots els titulars de vedats de cacera ubicats al terme
municipal.
Atenent a les dades facilitades per la Generalitat de Catalunya, Departament de Medi
Ambient, relatives al total de la renda cinegètica de cada un dels vedats, s’acorda:
EXERCICI 2016
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REA
PRIV.DE
CAÇA

NOM

G-10282

Despeses
sumptuàries (20%)

NIF

SUP.

Renda
cinegètica
*(preu Hc)

Societat de Caçadors
De Les Preses

G17358334

158,6

0,55

G-10275

Associació de Veïns i
Propietaris de Batet

G17345794

1208

1,60 1932,80

G-10292

Societat de
Caçadors de Riudaura

G17488347

100

1,60

160,00

32,00 VCL2016800003

G-10300

Societat de Caçadors
Capsec-Vall de Bianya

G17360256

7,4

0,55

4,08

0,82 VCL2016800004

G-10296

Associació de
Propietaris de la Vall de G17758848
Bianya

253,8

1,60

406,08

81,22 VCL2016800005

Total

87,22

SUMA

Núm.
Autoliquidació

17,44 VCL201680001
386,56 VCL2016800002

518,04

S’aprova per unanimitat.
15.1. - CONVENI EXPROPIATORI.- PROPOSANT APROVAR CONVENI EN
RELACIÓ A L'EXPROPIACIÓ D'UNA PEÇA DE TERRENY AL CARRER
COMPOSITOR SERRA.
Núm. de referència

: X2016027574

El Pla d’ordenació urbana municipal, aprovat definitivament per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona el 18 de juny de 2003 i publicat en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya el 2 de febrer de 2004, va afectar, en part, la finca registral
3375, del tom 625, llibre 130, foli 133 del Registre de la Propietat d’Olot. situada al
sector de Les Tries, amb front al carrer del compositor Serra.
Atès que per part de la propietària, interessa l’alienació de la part de finca afectada i
accepta com a preu just, per tots els conceptes, la següent quantitat total:
QUARANTA-CINC MIL EUROS (45.000€). En aquest import hi ha inclòs el premi
d’afecció.
Atès que existeix consignació pressupostària per a l’expropiació de referència a la
partida 16.140.1510.60903 “compra de patrimoni”.
Vist el que disposen els articles 10-21 de la Llei d’expropiació forçosa de 16 de
desembre de 1954 i el 3 del seu Reglament de 26 d’abril de 1957; 94 del Reial decret
legislatiu 781/1986, de 19 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local i article 8.1.d) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril,
municipal de règim local de Catalunya.
Vist el que disposa l’article 24 de la Llei d’Expropiació forçosa, 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 l’adopció dels següents
acords:
PRIMER.- APROVAR el conveni expropiatori adjunt, en relació a la finca situada al
carrer Compositor Serra, finca registral 3375, del tom 625, llibre 130, foli 133 del
Registre de la Propietat d’Olot, que es correspon amb les següents parcel·les
cadastrals:
La
número
9011805DG5791S0001TE
i
la
número
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9211102DG5791S0001EE.
SEGON.- CONSTATAR el fet de la declaració implícita d’utilitat pública a l’efecte
d’ocupació dels béns com a zona verda, pel Pla d’ordenació urbana municipal, aprovat
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona el 18 de juny de 2003
i publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 2 de febrer de 2004,.
DESCRIPCIÓ DE LA FINCA:
URBANA: Heredad denominada Riera d’Avall, situada en término de esta ciudad, de
superficie de UNA HECTÀREA, NOVENTA AREAS, TRES CENTIAREAS y cuarenta y
ocho decímetros cuadrados. Esta finca está atravesada por las calles Compositor
Serra y Pau Casals. Linda: al Norte, con la calle Mestre Turina y con la Carretera de
Girona o de Les Tríes; Este y Sur, parte con con el río Fluvià; y parte con el reso de
finca matriz, y Oeste con Lluis Casademont, señor Serratosa y José Soler Dilmé.
Té com a referència cadastral la número 9211102DG5791S0001EE.
Aquesta finca es segrega de la citada matriu 3375, quedant la descripció d’aquesta
així:
“Terreny, de 1.000 metres quadrats, aproximadament, on hi ha la casa número 24 amb
els seus annexos, la qual té una superfície construïda de cent trenta-cinc metres
vuitanta decímetres quadrats. Limita: a Nord, amb resta de finca segregada, avui
carrer del Compositor Serra; a Sud, riu Fluvià; Est, carrer Compositor Serra i a Oest,
prolongació del carrer en projecte, procedent de la finca registral 4524.Constituïda per
la cadastral número 9011805DG5791S0001TE.”
TITOL:
Pertany a la senyora **** el 100% de la nuda propietat i la senyora ****, el 100% de
l’usdefruit, en escriptura pública d’herència i de llegat atorgada el dia 2 de juliol de
2009, davant el notari de Girona Joan Berná Xirgo, número 2020 de protocol.
CÀRREGUES I GRAVÀMENS:
La finca que és objecte d’expropiació i que es segrega de la matriu registral 3375, es
troba lliure de càrregues i gravàmens, atès que les afeccions fiscals i la hipoteca a
favor del Banco Popular resten en la finca matriu, quedant alliberada la que és objecte
de segregació, atès que la citada entitat bancària ha acceptat la segregació i
l’expropiació.
Únicament quedarà la servitud d’aigües que, en afectar a la part de vialitat, no és
gravosa per la part de parc local.
AFECTACIÓ URBANÍSTICA:
Pel Pla d’ordenació urbana municipal, aprovat definitivament per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona el 18 de juny de 2003 i publicat en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya el 2 de febrer de 2004, com a zona verda, ampliació del parc
anomenat de Manuel Saderra i Puigferrer.
PAGAMENT:
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L’import de justpreuament és de QUARANTA-CINC MIL EUROS (45.000€). Inclou
aquest import el premi d’afecció i interessos legals corresponents.
El pagament del valor de la finca, es farà efectiu en TRES TERMINIS, d’acord amb la
següent previsió i abans de les dates que s’indiquen a continuació:
31/12/2016 20.000,00 €
30/06/2017 15.000,00 €
30/06/2018 10.000,00 €
En el moment d’efectuar els pagaments, la Corporació farà compensació dels deutes
que la propietat pugui tenir amb respecte a la municipalitat. Detrets els imports
endeutats, el resta de pagament serà ingressat en el compte corrent que designi la
propietat i en tot cas, domiciliat en l’entitat hipotecaria.
TERCER.- DECLARAR la necessitat d’ocupació de la finca segregada descrita,
afectada pel Pla d’ordenació urbana municipal, aprovat definitivament per la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Girona el 18 de juny de 2003 i pel polígon d’actuació 03.02,
aprovat definitivament el 6 de novembre de 2014 i publicat en el Butlletí Oficial de la
Província del dia 9 de desembre de 2014.
QUART.- RESOLDRE per avinença, aprovant el document adjunt, l’expropiació de la
finca propietat a la senyora **** (NIF 40.285.705D).
CINQUÈ.- SATISFER el descrit import amb càrrec a la partida 16.140.1510.60903
“compra de patrimoni”, que es farà efectiu en tres terminis, d’acord amb la següent
previsió i abans de les dates que s’indiquen a continuació:
31/12/2016 20.000,00 €
30/06/2017 15.000,00 €
30/06/2018 10.000,00 €
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 16140 1510 60903

Import
20000

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
COMPRA DE PATRIMONI (PRESTEC: 12,5)
140 099 999 099 999 999

SISÈ.- DONAR per definitivament acabat l’expedient expropiatori a que s’ha fet
referència, procedint a l’ocupació de la finca esmentada.
SETÈ.- FACULTAR l’alcaldia perquè subscrigui tots els documents que siguin
necessaris per a la formalització dels precedents acords.
VUITÈ.- NOTIFICAR els presents acords als propietaris i a Intervenció, Dipositaria,
Tresoreria i als serveis de cadastre.
S’aprova per unanimitat.
16.1. - REFORMA I AMPLIACIÓ D'EDIFICI BIFAMILIAR ENTRE MITGERES AL
CARRER SANT MIQUEL, 28 B.
Núm. de referència : X2016020897

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
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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 OMA32016000115 en data
registre entrada 20/09/2016
a: ****
per a: REFORMA I AMPLIACIÓ D'EDIFICI BIFAMILIAR ENTRE MITGERES
situada a: C SANT MIQUEL N.0028 Pis.B
U.T.M : 8406522
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: CRL2016800106
FMA2016600171
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: 5510.24 euros
1 Guals
Base liquidable (3)
5510.24

Drets
170.82

% bonificació
0

Drets definitius
170.82

Taxes Total Drets
62.85
233.67

Garanties:
Garantia per reposició de paviments 600 euros
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties (4)

Euros
233.67
600.00

Condicions particulars:
Termini de vigència de la llicència: 6 mesos, a partir de la data de concessió, haventse de començar les obres dins el termini màxim de 4 mesos.
1. Abans de l’inici de l’obra s’aportarà document signat per contractista assumint-ne la
responsabilitat de l’execució.
2. En aplicació de la normativa del DB SI del Codi Tècnic de l’Edificació, referent a
condicions de seguretat contra incendis, caldrà instal·lar al garatge enllumenat
d’emergència i un extintor de pols ABC.
3. Aquesta llicència no autoritza l'ocupació de la via pública amb materials o
altres elements propis de l'obra.
4. Com a mínim 48 hores abans de qualsevol operació de càrrega o de
descàrrega que impliqui ocupació de la via pública caldrà comunicar-ho a la Policia
Municipal per tal de preveure la senyalització necessària.
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5. S’imposa una fiança de 600,00 € per garantir la neteja i/o reposició de paviments
de la via pública que puguin afectar-se per l’execució de l’obra, especialment pels
treballs de moviment i transport de terres o runes previstos. Aquesta fiança també
ha d’assegurar la correcta gestió de residus generats per l’obra. La fiança s’haurà
de dipositar en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de
notificació de la concessió de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta llicència
queda supeditada a l’ingrés de la fiança en el termini esmentat.
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.
16.2. - INSTAL·LACIÓ D'ASCENSOR EN EDIFICI BIFAMILIAR AL C AVELLANER,
40.
Núm. de referència : X2016022860

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 OMA32016000129 en data
registre entrada 18/10/2016
a: ****
per a: INSTAL·LACIÓ D'ASCENSOR EN EDIFICI BIFAMILIAR
situada a: C AVELLANER N.0040
U.T.M : 6886717
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: CRL2016800107
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: 26091.03 euros
Base liquidable (3) Drets
26091.03 808.82

% bonificació
0

Drets definitius
808.82

Garanties:
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Taxes
62.85

Total Drets
871.67

Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties (4)

Euros
871.67
0

Condicions particulars:
Termini de vigència de la llicència: 12 mesos, a partir de la data de concessió, haventse de començar les obres dins el termini màxim de 4 mesos.
1. Aquesta llicència no autoritza l'ocupació de la via pública amb materials o
altres elements propis de l'obra.
S’aprova per unanimitat.
16.3. - INSTAL·LACIÓ D'ELEVADOR EN EDIFICI BIFAMILAR A C BRIDA, 7.
Núm. de referència : X2016022480

Donat que el terreny on es pretén edificar la llicència sol·licitada, SI té la condició legal
de solar, i que SI compleix les determinacions del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal, quant a volum, alçàries, ocupació del sol i usos. Previ pagament dels drets
liquidats i segons els arts.187 i següents del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme i 71 i següents del Decret 179/1995
pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, s’acorda:
CONCEDIR, la llicència sol·licitada , segons expedient núm: OMA32016000126 en
data registre entrada 13/10/2016
a : ****
per a: INSTAL·LACIÓ D'ELEVADOR EN EDIFICI BIFAMILAR situada a :
C BRIDA N.0007
U.T.M : 6808707
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: CRL2016800109
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: 18496.32 euros
Base liquidable (3) Drets
18496.32 573.39

% bonificació
0

Drets definitius
573.39

Taxes
62.85

Total Drets
636.24

Garanties:
Total Liquidació
Per Drets

Euros
636.24
39

Per Garanties (4)

0

Condicions particulars:
Termini de vigència de la llicència: 12 mesos, a partir de la data de concessió, haventse de començar les obres dins el termini màxim de 4 mesos.
1. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: Document signat per contractista assumint
la responsabilitat de l’execució de l’obra.
2. En plicació de la normativa vigent de seguretat contra incendis del Codi Tècnic de
l’Edificació DB SI1-1, i atesa la tipologia plurifamiliar de l’edifici (amb independència
de la relació familiar dels actuals habitants de l’edifici), cal que la caixa de
l’elevador, a nivell de planta baixa (garatge), es formi amb paret EI90 i disposi de
porta EI2C45.
3. Aquesta llicència no autoritza l'ocupació de la via pública amb materials o
altres elements propis de l'obra.
S’aprova per unanimitat.
16.4. - ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A BAR-CAFETERIA A PL. CLARÀ, 4.
Núm. de referència

: X2016023898

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 OMA32016000132 en data
registre entrada 25/10/2016
a: ****
per a: ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A BAR - CAFETERIA
situada a: PL CLARÀ N. 4 baixos
U.T.M : 7600915
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: CRL2016800108
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: 25455.65 euros
Base liquidable (3)
25455.65
40

Drets
789.13

% bonificació
0

Drets definitius
789.13

Taxes Total Drets
62.85
851.90

Garanties:
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties (4)

Euros
851.90
0

Condicions particulars:
Termini de vigència de la llicència: 12 mesos, a partir de la data de concessió, haventse de començar les obres dins el termini màxim de 4 mesos.
1. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: Document signat per contractista o
contractistes assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra, així com
documentació que acrediti la seva condició de contractista.
2. Caldrà observar les condicions de la normativa vigent de seguretat contra incendis
del Codi Tècnic de l’Edificació, DB SI3, especialment pel que fa a les condicions
d’espais d’evacuació del local.
3. Com a mínim 48 hores abans de qualsevol operació de càrrega o de
descàrrega que impliqui ocupació de la via pública caldrà comunicar-ho a la Policia
Municipal per tal de preveure la senyalització necessària.
4. Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de la
via pública.
S’aprova per unanimitat.
17.1. - ASSABENTAT PER DONAR COMPTE DELS DECRETS D'OBERTURA
DICTATS ENTRE ELS DIES 22 I 29 DE NOVEMBRE DE 2016
Núm. de referència

: X2016026765

En relació a l’expedient AG012016000041, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern
Local, adoptar els següents acords:
Únic.- Donar compte dels decrets dictats entre els dies 22 i 29 de novembre de 2016
relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen a continuació:
Tràmit

Nom / comercial

Concepte

Adreça

Decret

Obertura

Kebab
Esclat

Av.
de
l’Onze
de
Setembre 5 B 1
C/Josep Tarradellas 3

22/11/2016

Obertura

Bar d’entrepans
“kebab”
Hipermercat

Obertura

Mercasa

Basar

Av. Girona 63

28/11/2016

Obertura

El Racó de l’Aina

Ctra. de la Pinya 17

29/11/2016

Caducar
expedient
de
canvi de nom
Baixa
(Per trasllat)

Royal Palace

Bar amb fleca i
pastisseria
Bar-restaurant

C/Pare Antoni Soler 6

24/11/2016

Estilisme Olot SL

Perruqueria

Pg. Blay 45 B

23/11/2016

29/11/2016
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Adjudicació

****

Adjudicació

****

Adjudicació

****

Baixa

****

Ús
municipal
Ús
municipal
Ús
municipal
Ús
municipal

hort

Horts Parc Nou 117

22/11/2016

hort

Horts les Planotes 17

22/11/2016

hort

Horts Parc Nou 114

22/11/2016

hort

Horts Parc Nou 201

22/11/2016

S’aprova per unanimitat.
18.1.- PRECS I PREGUNTES
El regidor d’OeC, Sr. Xavier García formula les següents preguntes:
Demana més explicacions sobre la modificació dels valors cadastrals aplicables a
L’IBI.
Respon l’Alcalde que es va fer una inspecció aèria per part d’Hisenda. L’Ajuntament va
obrir una oficina informativa i aquesta revisió afecta en més o en menys a l’IBI i també
a les escombraries. Els pagaments es van ajornar.
Afegeix el Sr. Interventor que l’increment del 8% de l’IBI està supeditat a la Llei de
Pressupostos Generals de l’Estat. Sembla ser que una normativa transitòria permetrà
aquesta aplicació i la proposta d’implementació s’aprovarà definitivament en el Ple del
dia 22 de desembre.
Referent a l’acte de suport a la Presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que està
previst que se celebri avui amb la lectura d’un manifest, demana el Sr. García que es
faci extensiva a tots els membres afectats.
Respon l’Alcalde que li farà arribar el text del manifest.
En un punt de l’ordre del dia d’aquesta sessió s’aprovaven els plecs per la realització
d’un estudi de mercat de treball i demana que se li ampliï la informació.
El regidor Estanis Vayreda complementa la informació que comprèn la proposta.
Finalment el Sr. García demana explicacions sobte el mur que s’ha hagut d’edificar en
els camps de futbol del Morrot.
Respon l’Alcalde que el mur preexistent estava sense fonaments que s’han hagut de
refer i també s’ha fet trasllat de línia elèctrica. L’endarreriment de les obres no ha estat
per aquests fets sinó que han estat els problemes de subministrament de materials
que ha patit l’empresa constructora ARGON i per ara no s’han aplicat sancions.
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 i cinc minuts de nou del matí, i per a constància
del que s’hi ha tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva
signatura.
VIST I PLAU
L’ALCALDE
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LA SECRETÀRIA

