ACTA NÚM. 48
JUNTA DE GOVERN LOCAL
22 DE DESEMBRE DE 2016
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 22 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, el Sr. Lluís Rubió Amargant.
Hi assisteix l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí.
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera.
Hi assisteix el Gerent, Sr. Jordi Güell i Güell.
1. - ACTA.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Essent l'hora assenyalada –les vuit del matí– l'Alcalde declara obert l'acte i del seu
ordre, la Secretària llegeix l'acta de la sessió anterior, que s'aprova per unanimitat.
2. - DESPATX OFICIAL
El Sr. Alcalde comenta les reunions de treball i actes als quals ha assistit des de la
darrera Junta, celebrada el dia 15 de desembre:
- el mateix dia 15 de desembre, va rebre la visita de l’Hble.Sra. MERITXELL BORRÀS,
Consellera de Governació i Habitatge, amb la qual visitaren els pisos socials del c/
Abat Racimir 50 i lliuraren les claus als seus llogaters. I al vespre, va presidir la
concentració, organitzada per l’ACM i la FEMP, ANC i ÒMNIUM davant de
l’Ajuntament, en suport a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.
- el dia 16 de desembre, es va desplaçar a Barcelona juntament amb el regidor Josep
Berga, per entrevistar-se amb el Sr. RICARD FONT, Secretari de Mobilitat del
Departament de Territori i Sostenibilitat i per firmar un conveni de donació d’un fons de
Berga i Boix i Berga i Boada per part de la seva família.
- el dia 17 de desembre, juntament amb el regidor Josep Berga també, varen anar a
saludar el grup de l’ONCE que celebrava la seva festa patronal de Sta. Llúcia, en un
restaurant de la ciutat.
- el dia 19 de desembre, va assistir a la reunió de la “Taula mixta de planificació” que
va tenir lloc a la sala Gussinyé i que va comptar entre altres, amb la presència del Sr.

JOSEP POLANCO, Director Territorial d’Ensenyament
- el dia 21 de desembre, va assistir a la reunió del Patronat de la FES que va tenir lloc
a la seva seu de can Montsà i a l’acte d’inauguració de la nova oficina de la Cambra
de la Propietat a Olot, ubicada concretament al c/ Mulleras 16.
- i finalment, avui mantindrà una reunió amb els arquitectes redactors del nou projecte
del Firal i tècnics municipals.
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. - MANIFEST PER AFAVORIR EL CANVI D'ACTITUD DE LES INSTITUCIONS
EN RELACIÓ AMB LA CRISI MIGRATÒRIA QUE ACTUALMENT VIU LA
MEDITERRÀNIA
Núm. de referència : X2016027843
Núm. Expedient: SG062016000004

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat de
Benestar social, proposa a la Junta de Govern Local, l’aprovació del següent
manifest:
Catalunya ha estat sempre terra d'inclusió, però no podem oblidar que en molts
moments també hem estat rebuts en altres terres. A Catalunya convivim amb persones
de la resta de l’Estat, persones de totes les cultures, de tots els països i de totes les
creences.
Més de 290 milions de persones han hagut de desplaçar-se forçosament de casa seva
per conflictes armats, vulneracions dels drets humans, canvi climàtic i pobresa. Des de
l’any 2000, i per culpa de les polítiques europees de blindatge de les seves fronteres,
més de 32.000 persones han perdut la vida intentant creuar el Mar Mediterrani, que
s’ha convertit en un immens cementiri. L’any 2016 ha estat un dels més mortífers.
Els estats membres de la Unió Europea, lluny d’oferir una solució a la situació, han
restringit encara més el pas de les persones fins a tancar les fronteres i Europa s'ha
consolidat com una gran fortalesa. N’entren amb comptagotes i qui ho aconsegueix ho
fa jugant-s’hi la vida i buidant-se les butxaques en favor de les xarxes de tràfic de
persones. Un cop arriben als nostres pobles i ciutats, corren el perill dels CIE,
l’exclusió i el racisme. Aquestes polítiques de la UE incentiven la mortalitat i esborren
del mapa les vies segures i legals. Per molt que s’apliquin mesures per frenar la
immigració, les persones continuaran intentant arribar perquè els motius que les
empenyen a fugir són molt més forts que els murs que es puguin trobar pel camí.
El 2015, l’Estat espanyol es va comprometre a rebre 10.772 persones refugiades en
un termini de dos anys. Malgrat les pèssimes condicions en què es troben aquestes
persones, aquest compromís s’està incomplint a hores d’ara. D’aquesta manera, el
govern espanyol, conjuntament amb altres estats europeus, vulneren sistemàticament
el Dret internacional així com els compromisos adquirits amb la signatura de la
Declaració Universal dels Drets Humans o la carta de Drets Fonamentals de la Unió
Europea (UE), entre d’altres. L’acord entre UE i Turquia n’és un exemple flagrant.

Les competències en polítiques d’asil són estatals, però creiem que Catalunya i les
seves institucions han de donar una resposta més clara i contundent davant el
desplaçament forçat de persones més gran des de la II Guerra Mundial. Catalunya té
competències en polítiques d’acollida i podria aplicar mesures per millorar-les i enfortirles des d’ara mateix.
Per tot això, davant la inacció de l’Estat espanyol, fem una CRIDA A LES
INSTITUCIONS CATALANES A:
1. Actuar definitivament davant d’aquesta situació tal com reclama la ciutadania
perquè Catalunya sigui terra d’acollida.
2. Garantir la inclusió i el desenvolupament social digne de les persones migrades a
Catalunya i comprometre’s a aplicar mesures contra el racisme, la xenofòbia, la
LGTBIfòbia i la violència masclista.
3. Defensar el dret a la lliure circulació de les persones, tal com queda recollit a
l’article 13 de la Declaració Universal dels Drets Humans.
4. Treballar per eradicar les causes d'injustícia, violència estructural, guerra i
vulneració dels drets humans en origen que són l’arrel dels moviments forçats o no
desitjats de població. I en aquest sentit, fomentar la cultura de pau. Demanem que
s’assumeixin compromisos immediats.
I ANIMEM LA CIUTADANIA a organitzar-se, mobilitzar-se i fer sentir la seva veu per tal
d’aconseguir una conscienciació col·lectiva que afavoreixi el canvi d’actitud de les
institucions en relació amb l’anomenada “crisi migratòria” que actualment viu la
Mediterrània.
S’aprova per unanimitat.
5.1. - PROTOCOL D'ABSENTISME ESCOLAR
Núm. de referència

: X2016027675

Atès que l’absentisme escolar és un problema educatiu i també social Evidencia les
desigualtats socioeconòmiques i culturals de la nostra societat, a la vegada que
reflecteix les situacions de desafecció i de conflictes que viuen alguns adolescents en
una institució escolar que es troba davant d’un gran nombre de situacions conflictives
de difícil resolució.
Atès que les institucions presents a la ciutat comparteixen l’interès de treballar per a la
millora de l’escolarització dels infants i joves, procurant minimitzant els efectes de
l’absentisme fins ara no qualificat. Considerem que treballar per minimitzant i eradicat
l’absentisme escolar és fer-ho per a la cohesió social i família de la igualtat
d’oportunitats.
Atès que el mes de març de 2016 es va constituir una comissió e representació de tots
els organismes i departament que directa o indirectament tenen competències o
responsabilitats en aquesta qüestió, per tal d’elaborar un protocol d’actuació per a
l’atenció i eradicació de l’absència escolar a Olot.
Atès que el protocol d’actuació per a l’atenció i eradicació de l’absentisme escolar a
Olot es va aprovar a la Junta de Govern de l’Institut Municipal d’Educació i Joventut

(IMEJO) de 13 de desembre de 2016.
Atès que a la Junta de Govern de l’IMEJO es va acordar traslladar la proposta
d’aprovació a la Junta de Govern l’Ajuntament d’Olot.
En relació a l’expedient ED032016000013 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat d'Educació, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Únic.- Aprovar el protocol d’actuació per a l’atenció i eradicació de l’absentisme escolar
a Olot a la Junta de Govern de l’Ajuntament d’Olot.
S’aprova per unanimitat.
6.1. - MERCAT SETMANAL.- APROVAR ELS AJUTS ALS MARXANTS
D'ALIMENTACIÓ I PLANTER DE MERCAT SETMANAL D'OLOT QUE REALITZEN
UNA NETEJA I SELECCIÓ DE RESIDUS ACURADA DEL SEU LLOC DE VENDA.
Núm. de referència

: X2016027771

Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 30 de juny de
2016, d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i
selecció de residus del seu lloc de venda (exercici 2016) i convocatòria del programa
d’ajuts.
Vista la valoració de les sol·licituds presentades al programa d’ajuts realitzat pels
serveis tècnics de l’IMPO i considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal,
adoptat en sessió de data 28 de novembre de 2016, favorable a l’atorgament
d’aquests ajuts.
Vist l'expedient administratiu IM022016000060 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 – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i
selecció de residus del seu lloc de venda, a:
**** amb DNI **** Núm. De parada MS0100
Operació Referència
200340
1602959

Tipus
Partida
Import
Despeses 16200 932 480040 35

Descripció
TRANSF.
AJUTS
SETMANAL

MARXANTS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
MERCAT
200 124 999 065 016 011

Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2016.200.932.480040
“Transferència marxants mercat setmanal”.
Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de
2016 mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud
de l’ajut.
S’aprova per unanimitat.

6.2. - MERCAT SETMANAL.- APROVAR ELS AJUTS ALS MARXANTS
D'ALIMENTACIÓ I PLANTER DE MERCAT SETMANAL D'OLOT QUE REALITZEN
UNA NETEJA I SELECCIÓ DE RESIDUS ACURADA DEL SEU LLOC DE VENDA.
Núm. de referència

: X2016027789

Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 30 de juny de
2016, d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i
selecció de residus del seu lloc de venda (exercici 2016) i convocatòria del programa
d’ajuts.
Vista la valoració de les sol·licituds presentades al programa d’ajuts realitzat pels
serveis tècnics de l’IMPO i considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal,
adoptat en sessió de data 28 de novembre de 2016, favorable a l’atorgament
d’aquests ajuts.
Vist l'expedient administratiu IM022016000061 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 – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i
selecció de residus del seu lloc de venda, a:
**** amb DNI **** núm. De parada MS0139
Operació Referència
200340
1602959

Tipus
Partida
Import
Despeses 16200 932 480040 120

Descripció
TRANSF.
AJUTS
SETMANAL

MARXANTS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
200 124 999 065 016 011
MERCAT

Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2016.200.932.480040
“Transferència marxants mercat setmanal”.
Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de
2016 mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud
de l’ajut.
S’aprova per unanimitat.
6.3. - MERCAT SETMANAL.- APROVAR ELS AJUTS ALS MARXANTS
D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DE MERCAT SETMANAL D’OLOT QUE REALITZEN
UNA NETEJA I SELECCIÓ DE RESIDUS ACURADA DEL SEU LLOC DE VENDA.
Núm. de referència

: X2016027791

Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 30 de juny de
2016, d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i
selecció de residus del seu lloc de venda (exercici 2016) i convocatòria del programa
d’ajuts.
Vista la valoració de les sol·licituds presentades al programa d’ajuts realitzat pels
serveis tècnics de l’IMPO i considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal,

adoptat en sessió de data 28 de novembre de 2016, favorable a l’atorgament
d’aquests ajuts.
Vist l'expedient administratiu IM022016000062 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 – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i
selecció de residus del seu lloc de venda, a:
**** amb DNI **** núm. Parada mercat setmanal MS0114
Operació Referència
200340
1602959

Tipus
Partida
Import
Despeses 16200 932 480040 88

Descripció
TRANSF.
AJUTS
SETMANAL

MARXANTS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
MERCAT
200 124 999 065 016 011

Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2016.200.932.480040
“Transferència marxants mercat setmanal”.
Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de
2016 mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud
de l’ajut.
S’aprova per unanimitat.
6.4. - MERCAT SETMANAL.- APROVAR ELS AJUTS ALS MARXANTS
D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DE MERCAT SETMANAL D’OLOT QUE REALITZEN
UNA NETEJA I SELECCIÓ DE RESIDUS ACURADA DEL SEU LLOC DE VENDA.
Núm. de referència

: X2016027792

Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 30 de juny de
2016, d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i
selecció de residus del seu lloc de venda (exercici 2016) i convocatòria del programa
d’ajuts.
Vista la valoració de les sol·licituds presentades al programa d’ajuts realitzat pels
serveis tècnics de l’IMPO i considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal,
adoptat en sessió de data 28 de novembre de 2016, favorable a l’atorgament
d’aquests ajuts.
Vist l'expedient administratiu IM022016000063 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 – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i
selecció de residus del seu lloc de venda, a:
**** amb DNI **** parada Mercat Setmanal d’Olot MS0113

Operació Referència
200340
1602959

Tipus
Partida
Import Descripció
Despeses 16200 932 480040 99
TRANSF.
AJUTS
SETMANAL

MARXANTS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
MERCAT
200 124 999 065 016 011

Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2016.200.932.480040
“Transferència marxants mercat setmanal”.
Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de
2016 mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud
de l’ajut.
S’aprova per unanimitat.
6.5. - MERCAT SETMANAL.- APROVAR ELS AJUTS ALS MARXANTS
D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DE MERCAT SETMANAL D’OLOT QUE REALITZEN
UNA NETEJA I SELECCIÓ DE RESIDUS ACURADA DEL SEU LLOC DE VENDA.
Núm. de referència

: X2016027795

Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 30 de juny de
2016, d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i
selecció de residus del seu lloc de venda (exercici 2016) i convocatòria del programa
d’ajuts.
Vista la valoració de les sol·licituds presentades al programa d’ajuts realitzat pels
serveis tècnics de l’IMPO i considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal,
adoptat en sessió de data 28 de novembre de 2016, favorable a l’atorgament
d’aquests ajuts.
Vist l'expedient administratiu IM022016000064 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 – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i
selecció de residus del seu lloc de venda, a:
**** amb DNI **** parada mercat setmanal núm. MS0146
Operació Referència
200340
1602959

Tipus
Partida
Import Descripció
Despeses 16200 932 480040 35
TRANSF.
AJUTS
SETMANAL

MARXANTS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
MERCAT
200 124 999 065 016 011

S’aprova per unanimitat.
6.6. - MERCAT SETMANAL.- APROVAR ELS AJUTS ALS MARXANTS
D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DE MERCAT SETMANAL D’OLOT QUE REALITZEN
UNA NETEJA I SELECCIÓ DE RESIDUS ACURADA DEL SEU LLOC DE VENDA.
Núm. de referència

: X2016027796

Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 30 de juny de
2016, d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i

selecció de residus del seu lloc de venda (exercici 2016) i convocatòria del programa
d’ajuts.
Vista la valoració de les sol·licituds presentades al programa d’ajuts realitzat pels
serveis tècnics de l’IMPO i considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal,
adoptat en sessió de data 28 de novembre de 2016, favorable a l’atorgament
d’aquests ajuts.
Vist l'expedient administratiu IM022016000065 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 – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i
selecció de residus del seu lloc de venda, a:
**** amb DNI **** núm. Parada mercat setmanal MS00138
Operació Referència
200340
1602959

Tipus
Partida
Import
Despeses 16200 932 480040 360

Descripció
TRANSF.
AJUTS
SETMANAL

MARXANTS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
MERCAT
200 124 999 065 016 011

S’aprova per unanimitat.
6.7. - MERCAT SETMANAL.- APROVAR ELS AJUTS ALS MARXANTS
D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DE MERCAT SETMANAL D’OLOT QUE REALITZEN
UNA NETEJA I SELECCIÓ DE RESIDUS ACURADA DEL SEU LLOC DE VENDA.
Núm. de referència

: X2016027797

Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 30 de juny de
2016, d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i
selecció de residus del seu lloc de venda (exercici 2016) i convocatòria del programa
d’ajuts.
Vista la valoració de les sol·licituds presentades al programa d’ajuts realitzat pels
serveis tècnics de l’IMPO i considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal,
adoptat en sessió de data 28 de novembre de 2016, favorable a l’atorgament
d’aquests ajuts.
Vist l'expedient administratiu IM022016000066 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 – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i
selecció de residus del seu lloc de venda, a:
**** amb DNI **** núm. Parada mercat setmanal MS0149
Operació Referència
200340
1602959

Tipus
Partida
Import Descripció
Despeses 16200 932 480040 28
TRANSF. AJUTS
SETMANAL

MARXANTS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
MERCAT
200 124 999 065 016 011

S’aprova per unanimitat.
6.8. - MERCAT SETMANAL.- APROVAR ELS AJUTS ALS MARXANTS
D'ALIMENTACIÓ I PLANTER DE MERCAT SETMANAL D'OLOT QUE REALITZEN
UNA NETEJA I SELECCIÓ DE RESIDUS ACURADA DEL SEU LLOC DE VENDA.
Núm. de referència

: X2016027799

Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 30 de juny de
2016, d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i
selecció de residus del seu lloc de venda (exercici 2016) i convocatòria del programa
d’ajuts.
Vista la valoració de les sol·licituds presentades al programa d’ajuts realitzat pels
serveis tècnics de l’IMPO i considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal,
adoptat en sessió de data 28 de novembre de 2016, favorable a l’atorgament
d’aquests ajuts.
Vist l'expedient administratiu IM022016000067 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 – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i
selecció de residus del seu lloc de venda, a:
**** DNI **** adjudicatari de la parada MS0097 Fruites mendoza
Operació Referència
200340
1602959

Tipus
Partida
Import
Despeses 16200 932 480040 90

Descripció
TRANSF.
AJUTS
SETMANAL

MARXANTS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
MERCAT
200 124 999 065 016 011

S’aprova per unanimitat.
6.9. - MERCAT SETMANAL.- APROVAR ELS AJUTS ALS MARXANTS
D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DE MERCAT SETMANAL D’OLOT QUE REALITZEN
UNA NETEJA I SELECCIÓ DE RESIDUS ACURADA DEL SEU LLOC DE VENDA.
Núm. de referència

: X2016027802

Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 30 de juny de
2016, d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i
selecció de residus del seu lloc de venda (exercici 2016) i convocatòria del programa
d’ajuts.
Vista la valoració de les sol·licituds presentades al programa d’ajuts realitzat pels
serveis tècnics de l’IMPO i considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal,
adoptat en sessió de data 28 de novembre de 2016, favorable a l’atorgament
d’aquests ajuts.
Vist l'expedient administratiu IM0220160000xx 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 – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i
selecció de residus del seu lloc de venda, a:
**** amb DNI **** núm. Parada mercat setmanal MS0126
Operació Referència
200340
1602959

Tipus
Partida
Import Descripció
Despeses 16200 932 480040 188
TRANSF.
AJUTS
SETMANAL

MARXANTS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
MERCAT
200 124 999 065 016 011

Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2016.200.932.480040
“Transferència marxants mercat setmanal”.
Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de
2016 mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud
de l’ajut.
S’aprova per unanimitat.
6.10. - MERCAT SETMANAL.- APROVAR ELS AJUTS ALS MARXANTS
D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DE MERCAT SETMANAL D’OLOT QUE REALITZEN
UNA NETEJA I SELECCIÓ DE RESIDUS ACURADA DEL SEU LLOC DE VENDA.
Núm. de referència

: X2016027807

Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 30 de juny de
2016, d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i
selecció de residus del seu lloc de venda (exercici 2016) i convocatòria del programa
d’ajuts.
Vista la valoració de les sol·licituds presentades al programa d’ajuts realitzat pels
serveis tècnics de l’IMPO i considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal,
adoptat en sessió de data 28 de novembre de 2016, favorable a l’atorgament
d’aquests ajuts.
Vist l'expedient administratiu IM022016000069 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 – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i
selecció de residus del seu lloc de venda, a:
**** amb DNI **** Núm. Parada mercat setmanal MS0148
Operació Referència
200340
1602959

Tipus
Partida
Import Descripció
Despeses 16200 932 480040 21
TRANSF. AJUTS
SETMANAL

S’aprova per unanimitat.

MARXANTS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
MERCAT
200 124 999 065 016 011

6.11. - MERCAT SETMANAL.- APROVAR ELS AJUTS ALS MARXANTS
D'ALIMENTACIÓ I PLANTER DE MERCAT SETMANAL D'OLOT QUE REALITZEN
UNA NETEJA I SELECCIÓ DE RESIDUS ACURADA DEL SEU LLOC DE VENDA.
Núm. de referència

: X2016027808

Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 30 de juny de
2016, d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i
selecció de residus del seu lloc de venda (exercici 2016) i convocatòria del programa
d’ajuts.
Vista la valoració de les sol·licituds presentades al programa d’ajuts realitzat pels
serveis tècnics de l’IMPO i considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal,
adoptat en sessió de data 28 de novembre de 2016, favorable a l’atorgament
d’aquests ajuts.
Vist l'expedient administratiu IM022016000070 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 – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i
selecció de residus del seu lloc de venda, a:
**** amb DNI **** núm. Parada mercat setmanal MS0091
Operació Referència
200340
1602959

Tipus
Partida
Import
Despeses 16200 932 480040 77

Descripció
TRANSF. AJUTS
SETMANAL

MARXANTS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
200 124 278 065 016 011
MERCAT

S’aprova per unanimitat.
6.12. - MERCAT SETMANAL.- APROVAR ELS AJUTS ALS MARXANTS
D'ALIMENTACIÓ I PLANTER DE MERCAT SETMANAL D'OLOT QUE REALITZEN
UNA NETEJA I SELECCIÓ DE RESIDUS ACURADA DEL SEU LLOC DE VENDA.
Núm. de referència

: X2016027810

Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 30 de juny de
2016, d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i
selecció de residus del seu lloc de venda (exercici 2016) i convocatòria del programa
d’ajuts.
Vista la valoració de les sol·licituds presentades al programa d’ajuts realitzat pels
serveis tècnics de l’IMPO i considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal,
adoptat en sessió de data 28 de novembre de 2016, favorable a l’atorgament
d’aquests ajuts.
Vist l'expedient administratiu IM022016000071 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 – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i
selecció de residus del seu lloc de venda, a:
**** amb DNI **** parada mercat setmanal núm. MS0133
Operació Referència
200340
1602959

Tipus
Partida
Import Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
Despeses 16200 932 480040 189
TRANSF. AJUTS MARXANTS MERCAT
200 124 999 065 016 011
SETMANAL

Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2016.200.932.480040
“Transferència marxants mercat setmanal”.
Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de
2016 mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud
de l’ajut.
S’aprova per unanimitat.
6.13. - MERCAT SETMANAL.- APROVAR ELS AJUTS ALS MARXANTS
D'ALIMENTACIÓ I PLANTER DE MERCAT SETMANAL D'OLOT QUE REALITZEN
UNA NETEJA I SELECCIÓ DE RESIDUS ACURADA DEL SEU LLOC DE VENDA.
Núm. de referència

: X2016027811

Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 30 de juny de
2016, d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i
selecció de residus del seu lloc de venda (exercici 2016) i convocatòria del programa
d’ajuts.
Vista la valoració de les sol·licituds presentades al programa d’ajuts realitzat pels
serveis tècnics de l’IMPO i considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal,
adoptat en sessió de data 28 de novembre de 2016, favorable a l’atorgament
d’aquests ajuts.
Vist l'expedient administratiu IM022016000072 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 – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i
selecció de residus del seu lloc de venda, a:
**** amb DNI **** núm. Parada mercat setmanal MS0141
Operació Referència
200340
1602959

Tipus
Partida
Import
Despeses 16200 932 480040 28

Descripció
TRANSF. AJUTS
SETMANAL

MARXANTS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
MERCAT
200 124 999 065 016 011

Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2016.200.932.480040
“Transferència marxants mercat setmanal”.
Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de
2016 mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud

de l’ajut.
S’aprova per unanimitat.
6.14. - MERCAT SETMANAL.- APROVAR ELS AJUTS ALS MARXANTS
D'ALIMENTACIÓ I PLANTER DE MERCAT SETMANAL D'OLOT QUE REALITZEN
UNA NETEJA I SELECCIÓ DE RESIDUS ACURADA DEL SEU LLOC DE VENDA
Núm. de referència

: X2016027815

Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 30 de juny de
2016, d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i
selecció de residus del seu lloc de venda (exercici 2016) i convocatòria del programa
d’ajuts.
Vista la valoració de les sol·licituds presentades al programa d’ajuts realitzat pels
serveis tècnics de l’IMPO i considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal,
adoptat en sessió de data 28 de novembre de 2016, favorable a l’atorgament
d’aquests ajuts.
Vist l'expedient administratiu IM022016000073i 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 – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i
selecció de residus del seu lloc de venda, a:
**** DNI **** núm. Parada mercat setmanal MS0131
Operació Referència
200340
1602959

Tipus
Partida
Import Descripció
Despeses 16200 932 480040 42
TRANSF. AJUTS
SETMANAL

MARXANTS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
MERCAT
200 124 999 065 016 011

Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2016.200.932.480040
“Transferència marxants mercat setmanal”.
Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de
2016 mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud
de l’ajut.
S’aprova per unanimitat.
6.15. - MERCAT SETMANAL.- APROVAR ELS AJUTS ALS MARXANTS
D'ALIMENTACIÓ I PLANTER DE MERCAT SETMANAL D'OLOT QUE REALITZEN
UNA NETEJA I SELECCIÓ DE RESIDUS ACURADA DEL SEU LLOC DE VENDA
Núm. de referència

: X2016027817

Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 30 de juny de
2016, d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i
selecció de residus del seu lloc de venda (exercici 2016) i convocatòria del programa
d’ajuts.

Vista la valoració de les sol·licituds presentades al programa d’ajuts realitzat pels
serveis tècnics de l’IMPO i considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal,
adoptat en sessió de data 28 de novembre de 2016, favorable a l’atorgament
d’aquests ajuts.
Vist l'expedient administratiu IM022016000074 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 – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i
selecció de residus del seu lloc de venda, a:
**** amb DNI **** parada mercat setmanal núm. MS0147
Operació Referència
200340
1602959

Tipus
Partida
Import Descripció
Despeses 16200 932 480040 28
TRANSF. AJUTS
SETMANAL

MARXANTS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
MERCAT
200 124 999 065 016 011

S’aprova per unanimitat.
6.16. - MERCAT SETMANAL.- APROVAR ELS AJUTS ALS MARXANTS
D'ALIMENTACIÓ I PLANTER DE MERCAT SETMANAL D'OLOT QUE REALITZEN
UNA NETEJA I SELECCIÓ DE RESIDUS ACURADA DEL SEU LLOC DE VENDA.
Núm. de referència

: X2016027820

Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 30 de juny de
2016, d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i
selecció de residus del seu lloc de venda (exercici 2016) i convocatòria del programa
d’ajuts.
Vista la valoració de les sol·licituds presentades al programa d’ajuts realitzat pels
serveis tècnics de l’IMPO i considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal,
adoptat en sessió de data 28 de novembre de 2016, favorable a l’atorgament
d’aquests ajuts.
Vist l'expedient administratiu IM022016000075 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 – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i
selecció de residus del seu lloc de venda, a:
**** amb DNI **** núm. Parada mercat setmanal MS0122
Operació Referència
200340
1602959

Tipus
Partida
Despeses 16200 932 480040

S’aprova per unanimitat.

Import Descripció
72
TRANSF.
AJUTS
SETMANAL

MARXANTS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
MERCAT
200 124 999 065 016 011

7.1. - APROVACIÓ PLA DE FORMACIÓ DE L'AJUNTAMENT D'OLOT.
Elaboració, organització i desplegament 2015-2022
Núm. de referència

: X2016027903

Atès que la formació està reconeguda com a dret i deure dels treballadors a l’article 19
del Conveni de condicions de treball del personal de l’Ajuntament d’Olot i els
Organismes Autònoms i estableix que el mateix Ajuntament els la proporcionarà en
base a un Pla de formació.
Vist que La Comissió de seguiment i interpretació del conveni és l’encarregada de
desenvolupar la política de formació convinguda i l’elaboració i seguiment del Pla de
formació.
Atès que el dia 8 d’abril de 2013 la Comissió de seguiment i interpretació del conveni
va acordar iniciar l’elaboració del primer Pla de formació pel bienni 2014-15.
Vista la voluntat política recollida en el Pla de Govern municipal 2011-15, s’aposta per
elaborar i desplegar un Pla de formació per a tota l’organització.
En relació a l’expedient RH152016000045 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:
Primer.- Aprovar el Pla de Formació de l’Ajuntament d’Olot. Elaboració, organització i
desplegament 2015-2022.
Segon.- Publicar el Pla de Formació a la pàgina web de l’Ajuntament d’Olot.
S’aprova per unanimitat.
8.1. - APROVACIÓ ACTES PREUS CONTRADICTORIS NÚM. 1,2 I 3,4 DELS
TREBALLS D'ENDERROC DE L'EDIFICI DE L'ANTIGA PISCIFACTORIA DEL
PARC NOU D'OLOT
Núm. de referència

: X2016024036

La Junta de Govern Local del dia 3 de novembre de 2016 va adjudicar a l’empresa “
Construo Construccions Generals,SL” els treballs d’enderroc de l’edifici de l’antiga
piscifactoria del Parc Nou.
Atès que durant l’execució de les obres s’han incorporat nous materials motivats per
canvis no substancials en l’execució de les obres previstes en el projecte, cal
l’aprovació dels preus contradictoris corresponents.
I vist l’expedient administratiu núm. CC012016000359 i antecedents corresponents, la
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Aprovar les actes de preus contradictoris núm. 1, 2, 3 i 4 del dia 1 de desembre de
2016 dels treballs d’enderroc de l’edifici de l’antiga piscifactoria del Parc Nou, segons:
-Acta preu contradictori núm. 1:
Clavaguera amb tub de paret estructurada(ml).................................................... 17,85 €
-Acta preu contradictori núm. 2 :
Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra granítica (m3)........ 71,67 €

-Acta preu contradictori núm. 3 :
Pericó de pas i tapa fixa amb paret de maó calat (u)........................................ 686,61 €
-Acta preu contradictori núm. 4 :
Colze de polietilè de 90ºper a soldar, soldat i col·locat al fons de la rasa (u)..... 150,84 €
S’aprova per unanimitat.
8.2. - APROVACIÓ PREUS CONTRADICTORIS NÚM. 1,2 i 3 DE LES OBRES DE
REFORMA DE LOCALS PER A L'ESPLAI "LARAI" AL BARRI DE SANT MIQUEL
Núm. de referència

: X2016024415

La Junta de Govern Local de data 3 de novembre de 2016 va adjudicar a l’empresa
“Construo Construccions Generals,SL” les obres de reforma de locals per al’Esplai
2Larai” al Barri de Sant Miquel per un import de 52.339,56 € (IVA inclòs).
Atès que s’han incorporat nous materials motivats per canvis no substancials en
l’execució de les obres previstes en el projecte.
I vist l’expedient administratiu núm. CC012016000364 i antecedents corresponents, la
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Aprovar les actes de preus contradictoris núm. 1, 2 i 3 del dia 1 de desembre de 2016
de les obres de reforma de locals per a l’esplai “Larai” al Barri de Sant Miquel, segons:
-Acta preu contradictori núm. 1:
Desguàs d’aparell sanitari (ml)............................................................................. 17,16 €
-Acta preu contradictori núm. 2:
Bonera sifònica metal·lica de 100x100 mm (u)................................................... 41,81 €
-Acta preu contradictori núm. 3:
Substitució d’eix per a porta enrrollable...........................................................1.418,50 €
S’aprova per unanimitat.
8.3. - RECTIFICACIÓ ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL D'APROVACIÓ DE
REDACCIÓ PROJECTE D'ENDERROC, DIRECCIÓ D'OBRES, COORDINACIÓ DE
SEGURETAT I SALUT, ELABORACIÓ PLA DE SEGURETAT I SALUT I EXECUCIÓ
DELS TREBALLS D'ENDERROC DE L'EDIFICI SITUAT AL CARRER SANT
CRISTÒFOL NÚM. 28
Núm. de referència

: X2016026543

La Junta de Govern Local de data 1 de desembre de 2016 va adjudicar a l’empresa
“Excavacions Coll, SL” els treballs de: redacció de projecte, direcció d’obres,
coordinació de seguretat i salut, elaboració del Pla de Seguretat i Salut i execució dels
treballs d’enderroc de l’edifici núm. 28 del carrer Sant Cristòfol; per un impot
d’11.524,04 € (IVA inclòs) a pagar segons : 7.278,08 € amb càrrec a la partida num.
16.140.1510.61905 “enderrocs” i 4.245,96 € amb càrrec a la partida núm.
16.130.920.63201 “actuacions edificis municipals”.
Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 15 de desembre de 2016

d’esmena de les partides econòmiques a les quals es repercuteix la despesa.
I vist l’expedient administratiu núm. CC012016000401 i antecedents corresponents, el
regidor delegat de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la Junta
de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Rectificar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local del dia 1 de desembre de 2016
d’adjudicació a l’empresa “Excavacions Coll,SL” dels treballs de: redacció de
projecte, direcció d’obres, coordinació de seguretat i salut, elaboració del Pla de
Seguretat i Salut i execució dels treballs d’enderroc de l’edifici núm. 28 del carrer Sant
Cristòfol; per un impot d’11.524,04 € (IVA inclòs), en el sentit que l’import total de la
despesa ONZE MIL CINC-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUATRE
CÈNTIMS (11.524,04 €) es pagarà amb càrrec a la partida 16.140.1510.61905
“enderrocs”.
Operació Referència
200230
16005166

Tipus
Partida
Despeses 16130 920 63201

Import
-4245.96

200220

Despeses 16140 1510 61905

4245.96

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
ACTUACIONS EDIF. MUNICIPALS (PRESTEC
000 000 000 000 000 000
29,5)
ENDERROCS
000 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat.
8.4. - SERVEIS DE 'ACOLLIDA DE FABER, RESICÈNCIA D'ARTS, CIÈNCIES I
HUMANITATS
Núm. de referència : X2016027371

Atès l’informe del director de “FABER” de data 12 de desembre de 2016 en relació a la
necessitat de comptar amb els serveis de suport administratiu per al desenvolupament
de la Residència d’Arts, Ciències i Humanitats amb les tasques d’administració tals
com: comptabilitat, acompanyament dels residents, manteniment pàgina web, atenció
telefònica i correu electrònic, preparació de documentació divers, suport en
l’organització d’activitats públiques i organització de l’agenda i d’altres
Atès s’han demanat pressupostos als Srs. Joan Bulbena Pujol; Albert Grabulosa
Reixach i a la Sra. Gavina Freixa Rius i atès que s’informa favorablement l’a proposta
presentada per la Sra. Gavina Freixa Rius i vist l’expedient administratiu núm:
CC012016000448 i antecedents corresponents, la regidora delegada de
Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Contractar amb la Sra. GAVINA FREIXA RIUS (46773112-J) els treballs de
suport administratiu, segons es detalla en l’informe adjunt, amb destí a "Faber",
Residència d'Arts, Ciències i Humanitats; per un termini des del dia 1 de gener al 31
de juliol de 2017.
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: TRETZE MIL NOU-CENTS VINT
EUROS (13.920 €) + IVA: DOS MIL NOU-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB VINT
CÈNTIMS (2.923,20 €). Es pagarà amb càrrec a la partida 17.400.334.227992
“residència d’Arts, Ciències i Humanitats” de l’exercici 2017.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
16843.20

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

Tercer.- GAVINA FREIXA RIUS adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura.
S’aprova per unanimitat.

8.5. - TREBALLS DE DIAGNOSI DELS EDIFICIS DEL NUCLI ANTIC D'OLOT
Núm. de referència : X2016027960

Per Decret de la regidora-delegada de Participació, Transparència i Govern obert de
data 2 de maig de 2016 es va contractar l’arquitecte tècnic Sr. Jaume Aumatell Colom
per a la realització dels treballs de diagnosi de les patologies dels edificis del Nucli
Antic d’Olot (àmbit ARI-Àrea de Rehabilitació Integral). Els treballs esmentats van
consistir en realitzar un treball de camp i confeccionar unes 50 fitxes dels immobles
que inicialment es creia que caldria revisar.
Atès l’informe de l’arquitecte municipal (àrea de planejament Urbà del Barri Vell) de
data 14 de desembre de 2016 en el qual es justifica la necessitat d’ampliar el nombre
d’immobles a realitzar aquests treballs de diagnosi.
Atès que s’informa favorablement el pressupost presentat per l’arquitecte tècnic Sr.
Jaume Aumatell Colom.
I vist l’expedient administratiu núm: CC012016000454 i antecedents corresponents, la
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Contractar amb l’arquitecte tècnic Sr.
JAUME AUMATELL COLOM
(46670867-A) els treballs de diagnosi de les patologies dels edificis del Nucli Antic,
d’acord amb el seu pressupost annex a l’expedient.
Els treballs esmentats d’acord amb l’informe tècnic es concreten en treball de camp i la
confecció de 180 fitxes més, així com la posterior inspecció ocular de tots els
immobles de les fitxes del treball de diagnosi.
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: SIS MIL DOS-CENTS EUROS
(6.200 €) + IVA: MIL TRES-CENTS DOS EUROS (1.302 €). L’import de la despesa
es pagarà segons:
-4.840 € amb càrrec a la partida núm. 16.140.1510.2227061 “serveis externs suport
urbanístic”
-2.662 € amb càrrec al pressupost de l’exercici 2017, partida “serveis externs suport
urbanístic:
Operació Referència
200220
200220

Tipus
Partida
Despeses 16140 1510 227061
Despeses 99999

Import
4840
2662

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SERVEIS EXTERNS ( SUPORT URBANISTIC
000 000
)
000 000 000 000
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA
000 000 000 000 000 000

Tercer.- JAUME AUMATELL COLOM adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura.
S’aprova per unanimitat.
8.6. - SERVEIS DE GESTIÓ DOCUMENTAL I L'AVALUACIÓ DELS FONS DE
L'ADMINISTRACIÓ LOCAL DE L'ARXIU COMARCAL DE LA GARROTXA
Núm. de referència : X2016027955

Atès l’informe de l’arxivera municipal de data 15 de desembre de 2016 en relació als
treballs a realitzar en la gestió documentals dels fons de l’administració local que
custodia l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa.
Per tal de realitzar els treballs que comporta aquesta gestió documental i la seva

avaluació s’ha demanat pressupost als professionals competents en la matèria: Nuri
Faig Vila, Eduard Pons Ramos i Caterina Capdevila Werning.
Atès que l’arxivera municipal informa favorablement el pressupost presentat per Nuri
Faig Vila i vist l’expedient administratiu núm: CC012016000453 i antecedents
corresponents, la regidora delegada de Participació, Transparència i Govern
obert, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Contractar amb la Sra. NURI FAIG VILA (40319074-M) els treballs per a la
gestió documental i avaluació dels fons de l'administració local custodiades a l'Arxiu
Comarcal de la Garrotxa; d’acord amb el seu pressupost 2/2016 i l’informe tècnic que
figuren com annex a l’expedient.
Segon.- La durada del servei és de quatre mesos i mig (4,5 ) amb efectes del dia 2 de
gener de 2017, a raó de 35 hores setmanals.
Tercer.- L’import total de la despesa es de: Base: NOU MIL EUROS (9.000 €) + IVA:
MIL VUIT-CENTS NORANTA EUROS (1.890 €), les quals es pagaran amb càrrec a la
partida núm. 17.400.332.227990 “arxiu municipal d’Olot” del pressupost municipal de
2017.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
10890

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

Quart.- NURI FAIG VILA adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura.
S’aprova per unanimitat.
9.1. - APROVAR L'ÚS DE LES EINES INFORMÀTIQUES I DELS SISTEMES DE
SEGURETAT D'ACCÉS I GESTIÓ D'USUARIS PRÒPIES DE L'AJUNTAMENT
D'OLOT, PER A LA GESTIÓ DEL CONSORCI DINÀMIG
Núm. de referència

: X2016027890

Vist que l’acord del Ple de l’ajuntament d’Olot, en sessió ordinària celebrada el dia 28
de juliol de 2016, aprovà inicialment la creació i constitució del Consorci Dinàmig,
“Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa”, entre l’Ajuntament d’Olot i el
Consell Comarcal de la Garrotxa, amb la finalitat que impulsi el desenvolupament local
i la promoció econòmica i social del territori, la promoció de l’ocupació i les polítiques
actives d’ocupació.
Vist que en la mateixa sessió es van aprovar inicialment els seus estatuts i que
transcorregut el termini d’exposició pública no es van presentar al·legacions,
considerant-se per tant aprovats definitivament.
Vist que l’article primer dels estatuts preveu que Dinàmig s’adscriu a l’Ajuntament
d’Olot.
Vist que l’Ajuntament disposa d’un sistema de registre, sistema d’expedients i de base
de dades central (nunci) i que en canvi Dinàmig no en disposa.
Vist l’expedient administratiu SG112016000016 i antecedents corresponents, la
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la Junta
de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Utilitzar com a eines informàtiques de gestió del Consorci Dinàmig, les pròpies
de l’Ajuntament d’Olot (Base de dades de persones i territori: Nucli; Sistema de gestió

d’expedients: BPM; Registre d’Entrada i Sortida, i Gestió Tributària).
Segon.- Dinàmig adoptarà els sistemes de seguretat i d’accés i de gestió d’usuaris que
en cada moment acordi l’ajuntament i es responsabilitzarà del bon ús que de les
aplicacions facin els seus usuaris. També pel que fa al tractament de dades del fitxer
de l’IMPO, que passaran a titularitat del Consorci Dinàmig.
S’aprova per unanimitat.
10.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES
Núm. de referència

: X2016028000

En relació a l’expedient CPG22016000143 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Aprovar la relació d’ordenacions de despeses annexa núm. 16/37 per un import de
409.302,82 euros.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
409302.82

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

S’aprova per unanimitat.
11.1. - APROVAR CERTIFICACIÓ
Núm. de referència

: X2016027880

En relació a l’expedient CPG22016000141 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Aprovar la certificació n.5 de ARGON INFORMATICA SA corresponent a les obres de
CONSTRUCCIÓ D’UNA ÀREA ESPORTIVA A L’AV. FRANÇA DEL BARRI DEL
MORROT LOT 2: CONSTRUCCIÓ EDIFCI SERVEIS amb càrrec a la partida
16.330.3421.63205 “INSTAL.LACIONS ESPORTIVES (CAMPS DE FUTBOL” per un
import de 115.741,80 euros.
Aprovar la certificació n.1 de CONTRUO CONSTRUCCIONS GENERALS SL
corresponent a les obres de REFORMA LOCALS ESLAI LARAI C/ Martí l’Humà, 9 Olot
amb càrrec a la partida 16.141.1532.61907 “ACTUACIONS BARRI SANT
MIQUEL(PRÉSTEC)” per un import de 13.134,77 euros .
Aprovar la certificació n.2 de EXCAVACIONES AMPURDAN 2000 SL corresponent a
les obres de PROJECTE DE MILLORA ACCESSIBILITAT EN VORERES A
DIVERSOS CARRERS ANY 2016 amb càrrec a la partida 16.141.1532.61901
“RENOVACIÓ VORERES” per un import de 31.565,05 euros.
Aprovar la certificació n.1 de CONSTRUO CONSTRUCCIONS GENERALS SL
corresponent a les obres ENDERROC EDIFICI ANTIGA PISCIFACTORIA AL PARC
NOU amb càrrec a la partida 16.140.1510.61905 “ENDERROCS” per un import de
13.859,01 euros .
Operació Referència

Tipus

Partida
99999

Import
174300.63

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

S’aprova per unanimitat.
12.1. - APROVAR SUBVENCIÓ A L’ENTITAT ASSOCIACIÓ CULTURAL LA
QUIMICA
Núm. de referència

: X2016027875

En relació a l’expedient CPG12016000219 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r.) Es proposa concedir l’ajut econòmic a L’ ASSOCIACIÓ CULTURAL LA QUÍMICA
amb NIF: G55101000 per un import de 3.799,00 euros, amb càrrec a la partida
16.400.334.480020 “CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES“.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència.
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per
tal de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures i rebuts i del formulari de justificació
el qual el trobareu a l’Ajuntament o bé a la seva web municipal i a la firma del conveni.
Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà sense
efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 16400 334 480020

Import
3799

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES000 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat.
12.2. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CENTRE EXCURSIONISTA OLOT
Núm. de referència

: X2016027877

En relació a l’expedient CPG12016000220 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r.) Es proposa concedir l’ajut econòmic al CENTRE EXCURSIONISTA OLOT amb
NIF: G17132747 per un import de 300,00 euros, amb càrrec a la partida
16.330.341.480002 “CONVENIS ESPORTIUS“.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència.
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per
tal de signar i justificar el corresponent conveni.

3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures i rebuts i del formulari de justificació
el qual el trobareu a l’Ajuntament o bé a la seva web municipal i a la firma del conveni.
Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà sense
efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 16330 341 480002

Import
300

Descripció
CONVENIS ESPORTIUS

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

S’aprova per unanimitat.
12.3. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT LLUÈRNIA ASSOCIACIÓ CULTURAL
LLAC
Núm. de referència

: X2016027870

En relació a l’expedient CPG12016000218 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r.) Es proposa concedir l’ajut econòmic a LLUERNIA ASSOCIACIÓ CULTURAL
LLAC amb NIF: G55180871 per un import de 25.000,00 euros, amb càrrec a la partida
16.400.334.480032 “CONVENI LLUERNIA “.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència.
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per
tal de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures i rebuts i del formulari de justificació
el qual el trobareu a l’Ajuntament o bé a la seva web municipal i a la firma del conveni.
Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà sense
efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 16400 334 480032

Import
25000

Descripció
CONVENI LLUERNIA

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

S’aprova per unanimitat.
12.4. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT COL·LECTIU CINEMA
INDEPENDENT GARROTXA

Núm. de referència

: X2016027878

En relació a l’expedient CPG12016000221 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r.) Es proposa concedir l’ajut econòmic al COL·LECTIU CINEMA INDEPENDENT
GARROTXA amb NIF: G17481417 per un import de 3.276,00 euros, amb càrrec a la
partida 16.400.3322.480043 “CONVENIS ARXIU“.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència.
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per
tal de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures i rebuts i del formulari de justificació
el qual el trobareu a l’Ajuntament o bé a la seva web municipal i a la firma del conveni.
Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà sense
efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 16400 3322 480043

Import
3276

Descripció
CONVENIS ARXIU

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

S’aprova per unanimitat.
13. – AVANÇAMENT DE CONVENIS
Aquest punt de l’ordre del dia queda sobre la taula per manca d’expedients.
14.1. - APROVAR DEVOLUCIÓ DE FIANCES
Núm. de referència

: X2016027901

En relació a l’expedient CPG22016000142 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Vistos els informes tècnics aprovar la següent relació de fiances i avals per tal de
poder procedir a la seva devolució de la partida no pressupostària que correspongui.
TERCER

IMPORT

DECOFER SA
SOLVIA DEVELOPMENT SLU

300,00
68.284,00

S’aprova per unanimitat.

15.1. - APROVAR UN CONVENI AMB L'ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS D'OLOT
(ACO) PER LA CAMPANYA DELS LLUMS DE NADAL 2016-2017.
Núm. de referència

: X2016028034

Que l’Ajuntament d’Olot té com a objectiu la promoció global de la ciutat i l’organització
de tots aquells esdeveniment que contribueixen a aquesta finalitat, i en particular al
foment i dinamització del sector i l’activitat comercial.
Que l’ACO és l’entitat que agrupa els establiments comercials de la ciutat d’Olot i que
té com a objectiu principal consolidar Olot com a centre comercial a cel obert,
mitjançant la realització d’activitats diverses vinculades al món del comerç.
Per altra banda, la campanya comercial de Nadal és la campanya comercial més
important a la ciutat. És durant aquesta campanya que es produeixen un major nombre
de vendes i una major capacitat d’atracció de consumidors al centre. Aquesta atracció
genera externalitats positives més enllà de les derivades de l’activitat comercial dels
establiments.
L’Ajuntament d’Olot ha contractat mitjançant un lloguer la il·luminació nadalenca de
l’eix comercial de la ciutat per a la campanya de Nadal 2016-2017.
En relació a l’expedient CON12016000004, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el conveni amb l’Associació de Comerciants d’Olot (ACO) i
l’Ajuntament d’Olot per als llums de Nadal 2016-2017, d’acord amb el qual l’ACO farà
una aportació de 19.000 euros a l’Ajuntament d’Olot.
Segon.- Facultar l’Alcalde per signar tota la documentació necessària.
S’aprova per unanimitat.
16.1. - PROJECTE D'ENDERROC D'UN EDIFICI DESTINAT A HABITATGE
UNIFAMILIAR AL CARRER SANT CRISTÒFOR, 28.- Proposant aprovar.
Núm. de referència

: X2016027910

Vist que per Junta de Govern Local de data 20 d’octubre de 2016 es va adoptar, entre
d’altres, l’acord d’aprovar definitivament la permuta de la finca propietat de
l’Ajuntament d’Olot amb la finca propietat de la senyora **** situada al carrer Sant
Cristòfol, 28.
Vist el projecte d’enderroc de la finca esmentada en l’apartat anterior, redactat per
l’arquitecte tècnic Jaume Aumatell Colom en data desembre de 2016, conforme al qual
té per objecte enderrocar la finca situada al carrer Sant Cristòfol, 28, per tal de poder
urbanitzar el carrer que uneix el carrer Sant Cristòfol amb el carrer Josep M. Folch i
Torres.
Vist l’art. 37 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

En relació a l’expedient UPOM2016000042, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Serveis urbans, Espai públic i
infraestructures i obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR el projecte d’enderroc de l’edifici situat al carrer Sant Cristòfol,
28, redactat per l’arquitecte tècnic Jaume Aumatell Colom, en data desembre de 2016,
amb el benentès que les obres es realitzaran en comú acord a les observacions que
es puguin realitzar des dels Serveis Tècnics de l’Ajuntament d’Olot i, també s’acordarà
i aprovarà l’acabat final de la mitgera així com del solar.
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament.
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
S’aprova per unanimitat.
17.1. - PA.03.06.- Proposant aprovar inicialment el canvi de sistema d'actuació de
compensació a cooperació.
Núm. de referència

: X2016028011

Vist que per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en data 18 de
juny de 2003, va ésser aprovat definitivament el text refós del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal d’Olot, promogut i tramès per l’Ajuntament d’Olot, publicant-se el
referit acord als efectes de la seva executivitat al DOGC núm. 4061 de 2 de febrer de
2004.
Vist que el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Olot fixa com a sistema d’actuació
per al Polígon d’Actuació PA 03.06 “Avinguda Sant Joan”, el sistema de reparcel·lació
per compensació bàsica.
Atès l’establert a l’article 129.1 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament de la llei d’urbanisme, d’acord al qual l'administració actuant pot acordar,
d'ofici o a instància de les persones interessades, la substitució del sistema d'actuació
o de la modalitat dins del sistema d'actuació prèviament establerts, fins i tot quan l'hagi
establert un pla urbanístic, a través del procediment previst a l'article 119 de la Llei
d'urbanisme.
Atès l’establert al l’article 119 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, d’acord als quals s’estableix la tramitació
dels instruments de gestió urbanística.
Vist que el desenvolupament del PA 03.06 “Avinguda Sant Joan” és necessari que es
dugui a terme atès que la manca de les obres d’urbanització provoca les reiterades
queixes del veïns del sector. S’ha constatat l’estat d’abandó que presenta la
urbanització essent justificat l’interès públic per l’execució de les mateixes.
Vist l'expedient administratiu i els antecedents corresponents, regidor delegat
de Serveis urbans, Espai públic i infraestructures i obra pública, Mobilitat i
ocupació de la via pública , proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels
següents acords:

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT l’expedient de canvi de sistema d’actuació del
PA.03.06 “Avinguda Sant Joan” de la modalitat de reparcel·lació per compensació
bàsica a la modalitat de cooperació.
SEGON.- EXPOSAR AL PÚBLIC l’expedient pel termini d’un mes, a comptar de
l’endemà de la publicació del corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la Província.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 16130 920 226030

Import
25

Descripció
EDICTES DIARIS OFICIALS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
140 099 999 018 999 999

TERCER.- CONCEDIR AUDIÈNCIA a les persones interessades, amb citació
personal, als efectes que puguin comparèixer i manifestar el que considerin convenient
per a la defensa dels seus drets i interessos.
S’aprova per unanimitat.
18.1. - CONVENI EXPROPIATORI PARC LOCAL DEL MORROT.- Proposant
aprovar.
Núm. de referència

: X2016028017

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 Propietat
de la Corporació inventariada com a bé de domíni i ús públics 1.11.111.0014 Parc del
Morrot .
Part d‘aquesta finca ha estat utilitzada pel senyor ****, com a hort, en una superfície
aproximada de 900 metres quadrats. El mateix senyor **** conreuava una superfície
de 16.834 metres quadrats, inclosos dins el projecte de reparcel·lació del carrer
França, de la qual en va ser indemnitzat amb la quantitat de 3352,28 euros.
Disconforme amb la dita valoració, ha presentat diversos escrits de recursos i amb el
present acord, es proposa compensar la diferència de valor entre conreu de secà amb
de regadiu de part de la finca inclosa dins el projecte de reparcel·lació, afegint-hi la
indemnització dels danys soferts per l’ocupació de la superfície necessària per a la
construcció dels camps de futbol del Morrot.
Atès que s’ha arribat a un acord acceptant com a preu just, per tots els conceptes, la
següent quantitat total: CINC MIL QUATRE-CENTS EUROS (5.400€). 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 superfície de finca
ocupada per la construcció de nous camps de futbol a la zona del Morrot i de
compensació de diferències de valoració de la indemnització per l’extinció del dret
d’arrendament de la finca conreuada pel senyor **** i situada dins el projecte de
reparcel·lació del carrer França.
SEGON.- RESOLDRE per avinença, aprovant el document adjunt, la determinació del
justpreuament del conreu del senyor **** (NIF ****).
TERCER.- SATISFER el descrit import amb càrrec a la partida 16.140.1510.60903
“compra de patrimoni”, que es farà efectiu dins el present exercici de 2016.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 16140 1510 60903

Import Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
5400 COMPRA DE PATRIMONI (PRESTEC: 12,5)
140 099 999 099 999 999

QUART.- NOTIFICAR els presents acords als propietaris i a Intervenció, Dipositaria,
Tresoreria.
S’aprova per unanimitat.
19.1. - CONVENI CARRETERA LA DEU.- Proposant aprovar.
Núm. de referència : X2016027993

Vist que en conveni urbanístic signat el 29 de novembre de 2005, (quin anunci
d’aprovació definitiva va publicar-se en el Butlletí Oficial de la Província del 8 de maig
de 2006), es varen posar les condicions per a la cessió dels espais lliures i vials, així
com d’execució de l’obra urbanitzadora, amb els anteriors propietaris de les finques
incloses en el polígon d’actuació 06.01 Carretera de la Deu, delimitat en el Pla
d’ordenació urbanística municipal.
Es va complementar el conveni esmentat amb una acta de cessió de vials de 19 de
juny de 2006, rectificada parcialment en data de 5 de setembre de 2006.
Vist que el senyor **** i la senyora ****, propietaris d’una finca situada al Polígon 06.01,
ctra de la Deu, van obtenir llicència d’obres per l’edificació i urbanització simultània en
la parcel·la número 39-41 de la carretera de la Deu, establint-se l’obligatorietat de
dipositar una fiança de 29.124,33 euros per tal de garantir la correcta execució de
l’obra urbanitzadora.
Vist el conveni subscrit entre el senyor **** i la senyora **** amb l’Ajuntament d’Olot
conforme al qual s’acorda que les obres d’urbanització es consideren recepcionades
per haver-se executat d’acord amb les directrius marcades pels serveis tècnics
municipals, així com que a tal efecte es podrà procedir al retorn de la fiança dipositada
per aquest concepte.
En relació a l’expedient URG42016000016, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Serveis urbans, Espai públic i
infraestructures i obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR el conveni subscrit entre el senyor **** i la senyora **** amb
l’Ajuntament d’Olot en relació a la finca situada al Polígon d’Actuació 06.01 ctra. De la
Deu pel qual es consideren recepcionades les obres d’urbanització executades

simultàniament amb la construcció de l’edificació.
SEGON.- RETORNAR al senyor **** i a la senyora ****, l’aval dipositat per import de
29.124,33 euros en concepte de garantia per la correcta execució de l’obra
urbanitzadora.
S’aprova per unanimitat.
20.1. - AVANTPROJECTE D'ITINERARI DE BICICLETES A LA RIBA DRETA DEL
FLUVIÀ (PONT DE SANT ROC-PONT DE CAL RUSSET.- Proposant aprovar.
Núm. de referència

: X2016027918

Vist l’avantprojecte d’itinerari de bicicletes a la riba dreta del Fluvià, Etapa 1: pont de
Sant Roc- pont de Cal Russet, redactat pels arquitectes Eduard Callís i Guillem
Moliner en data juliol de 2016.
Vist que l’esmentat projecte té com a objecte dotar la ciutat d’Olot d’una xarxa de
recorreguts per a bicicletes que fomenti i faciliti l’ús d’aquest mitjà de transport tant per
la mobilitat obligada com pel lleure, proposant també nous espais de passeig i relació.
Vist l’informe favorable emès pel Director de l’Àrea d’Infraestructura i Obra Pública en
data 19 d’octubre de 2016, que s’adjunta a l’expedient, conforme al qual es proposa
aprovar inicialment l’avantprojecte.
Vist l’art. 37 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el regidor delegat de Serveis
urbans, Espai públic i infraestructures i obra pública, Mobilitat i ocupació de la
via pública, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT l’avantprojecte d’itinerari de bicicletes a la riba
dreta del Fluvià, Etapa 1: pont de Sant Roc- pont de Cal Russet, redactat pels
arquitectes Eduard Callís i Guillem Moliner en data juliol de 2016.
SEGON.- SOTMETRE el present acord a informació pública pel termini de TRENTA
DIES, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis de la
corporació i al web de l’Ajuntament.
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
S’aprova per unanimitat.
21.1. - ASSABENTATS.- Proposant donar compte de les comunicacions d'obres
presentades entre els dies 1 I 30 de novembre de 2016 relatius a l'Àrea
d'urbanisme.
Núm. de referència

: X2016027530

En relació a l’expedient URG72016000010, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Serveis urbans, Espai públic i infraestructures i
obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Donar compte de les comunicacions d’obres presentades entre els dies 1 i 30 de

novembre de 2016 relatius a l’àrea de Serveis urbans, Espai públic i infraestructures i
obra pública.
Data sol·licitud
04/11/2016
04/11/2016
04/11/2016
07/11/2016
07/11/2016
08/11/2016
08/11/2016
09/11/2016
16/01/2016
10/11/2016
11/11/2016
11/11/2016
11/11/2016
11/11/2016
15/11/2016
16/11/2016
16/11/2016
18/11/2016
18/11/2016
21/11/2016
21/11/2016
22/11/2016
23/11/2016
23/11/2016
23/11/2016
22/11/2016
25/11/2016
25/11/2016
28/11/2016
28/11/2016
30/11/2016
30/11/2016

Tipus d'obra
Adreça
MODIFICACIÓ INSTAL.LACIONS EDIFICIS
C. SANT RAFEL, 25
TANCA DE FORMIGÓ A PARCEL·LA
CTRA. VELLA DE BATET, 21
REFORMA DE CUINA
C. VOLCÀ DE SANTA MARGARIDA, 21
PINTAR FAÇANA
C. FRANCESC MONSALVATJE, 26
REPARAR VOLADÍS DEL TEULAT
C MAJOR 4
SUBSTITUIR PAVIMENT RAMPA GARATGE
CTRA. RIUDAURA, 278
REFORMAR PARETS JARDINERES I PAVIMENT C. VERN. 10
REFORMA BANY I PAVIMENT ENTRADA GARATGE
C. AVELLANER, 45
ARREGLAR REULES I FUSTES DEL PORXO
C. LES FEIXES, 2
DIVERSES ACTUACIONS INTERIORS PER ADEQUACIO
C. BOLÒS,
DE LOCAL
17 B COMERCIAL.
ARRANJAMENT DE VORERA
C. NOTARI CLOSELLS, 11
CONSTRUCCIÓ, ADEQUACIÓ DISTRIBUCIÓ INTERIOR
CTRA.I SEGURETAT
CANYA, 167 CONTRA INCENDIS D'UN LOCAL
PINTAR FAÇANA
C. BOLÒS, 12 1
REPOSICIÓ DE PAVIMENT TERRASSA-REPÀS DECAMI.
TEULAT
TEULERIA, 37
MOVIMENT DE TERRES
CR SANT JOAN LES ABADESSES 206
ENRAJOLAR CUINA HABITATGE
C. TERRASSA, 28
SUBSTITUIR TERRA EXISTENT PER GRES PORCELÀNIC
PASSEIG
NOU
DE BARCELONA, 21 1 1
MOVIMENT DE TERRES
AV. EUROPA, 34
OBRES ACABATS INTERIORS SENSE MODIFICARPG.
ESTRUCTURA
BLAY, 35 B NI MODIFICACIÓ
REALITZACIÓ DE TANCA A LA PARET POSTERIOR
C PARCEL·LA
VALLESPIR PARCEL·LA 23-25
MODIFICAR INSTAL·LACIÓ DE GASOIL A GAS
CTRA DE LA CANYA, 79, 3ER
PINTAR FAÇANA (COLOR Nº 10 DESERT)
C. MACARNAU, 3
REFORMA BANY I CUIRE
C. IGNASI RUBIÓ, 32
MOVIMENT DE TERRES
C. FONOLLEDA, 8
PAV. EXTERIOR I INSTAL·LACIÓ RECOLLIDA AIGÜES
C. HONDURAS,
PLUVIALS 27
OBRES ACABATS EXTERIOR
MAS ELS TOSSOLS
REPARACIÓ FAÇANA
C. DESTRAL, 10
PAVIMENT I REPICAR PARET D'ENTRADA
C. GERANIS, 103
ENRAJOLAR TERRA CUINA
C. SANT RAFEL, 16 2 2
ENRAJOLAR BANY I CUINA
AV. SANTA COLOMA, 35 3 3
CANVIAR RAJOLES BANY I CUINA
C. TARRAGONA, 17
REFORMA BANY
C. JOAQUIM VAYREDA, 10 3 3

S’aprova per unanimitat.
22.1. - REFORMA D'HABITATGE AL MAS LA CASETA.
Núm. de referència : X2016022570

Donat que el terreny on es pretén edificar la llicència sol·licitada, No requereix 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 OMA32016000127 en data
registre entrada 14/10/2016
a: ****
per a: REFORMA D'HABITATGE
situada a: LLOC MAS LA CASETA N.0001
U.T.M : 002000800DG56H
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: CRL2016800111

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: 63584.40 euros
Base liquidable (3)
Drets
63584.40 1971.12

% bonificació
0

Drets definitius
1971.12

Taxes
304.90

Total Drets
2276.02

Garanties:
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties (4)

Euros
2276.02
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.
Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: 1) 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) Document signat per arquitecte
assumint la direcció de l’obra.
S’aprova per unanimitat.
23.1. - ASSABENTAT COMUNICACIONS D'OBERTURA I DELS DECRETS
DICTATS ENTRE ELS DIES 25 DE NOVEMBRE I 9 DE DESEMBRE DE 2016
RELATIUS A L'ÀREA DE MEDI AMBIENT
Núm. de referència

: X2016027576

En relació a l’expedient AG012016000042, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció del següent acord:
Únic.- Donar compte de les comunicacions d’obertura i dels decrets dictats entre els
dies 25 de novembre i 9 de desembre de 2016 relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que
es relacionen a continuació:
Tràmit

Nom / comercial

Concepte

Adreça

Obertura

Amin

Alimentació

C/Notari Miquel Març 18
B2

Obertura
trasllat)

(per

Fisiocenter

Centre
fisioteràpia

de

Av. Santa Coloma 66

Decret
25/11/2016
Declaració
responsable

29/11/2016

Obertura

Centerbrok

Oficina
assegurances

C/Bisbe Vilanova 1B EN
1a

01/12/2016
Declaració
responsable

Canvi
titularitat

de

Supermercat
Franch

Supermercat

C/Vern 26

07/12/2016

Canvi
titularitat

de

Online Electrònica

Venda
d’aparells
electrònics

Av. Santa Coloma 99 bxs

09/12/2016

Baixa

M.Mercè
Casamitjana

Laboratori
d’anàlisis

Pg. Barcelona 12 2 1

01/12/2016

Baixa

Can Vivaldi

Botiga
música

Pg. Barcelona 10 bxs

01/12/2016

Baixa

Joel
Pierre

Dissenyador
comercial

Pg. Barcelona 12 B 2

01/12/2016

Baixa

Centre
Gestions

Assessoria

Pg. Barcelona 1 Entl. 1

07/12/2016

Baixa

Perruqueria
Francesco

Perruqueria

Pg. Barcelona 1 Entl. 1

07/12/2016

Baixa

Apart Invest

Immobiliària

Pg. Barcelona 2 B 7

07/12/2016

Baixa

Paraigües Teixidor

Taller tèxtil

Ctra. de les Feixes 15

09/12/2016

Adjudicació

****

Ús
municipal

Parc Nou 105

07/12/2016

Malterre

de

de

hort

S’aprova per unanimitat.
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el
president aixeca la sessió a dos quarts menys cinc minuts de nou, i per a constància
del que s’hi ha tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva
signatura.
VIST I PLAU
L’ALCALDE

LA SECRETÀRIA

