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ACTA NÚM. 49 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 
29 DE DESEMBRE DE 2016 

 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 29 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 Guix Feixas, Estanis Vayreda i 
Puigvert, Jordi Alcalde i Gurt, Maria del Mar Roca i Reixach.  Excusen la seva 
assistència els Srs. Josep Berga i Vayreda, Núria Fité i Grabalosa, Josep Gelis i 
Guix. 
  
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. Josep Quintana Caralt. 
 
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  22 de desembre:  
 
- el dia 23 de desembre va anar a felicitar el Nadal al : CASG, a les monges de la 
Providència,  del Cor de Maria i de l’Hospital Sant Jaume, al personal de  Ràdio Olot, 
als rectors de les Parròquies de Sant Esteve i de Sant Pere Màrtir, al personal de  
l’antic Hospital Sant Jaume i de l’Hospital d’Olot i Comarcal, a la Residència 
Montsacopa i a la Comunitat Carmelitana.  
 
- el dia 25 de desembre, també com ja és habitual de cada any i acompanyat del 
regidor Josep Berga,  va anar a felicitar el Nadal als residents dels pisos del Parc Nou, 
del geriàtric de la Caritat i de la residència del Tura.  
 
- el dia 27 de desembre, va assistir a la concentració de suport al regidor Joan Comas 
de l’Ajuntament de Vic, que com molts altres municipis, va tenir lloc davant de 
l’Ajuntament.  
 
- i finalment comenta que avui dijous, amb els regidors que vulguin, visitaran diferents 
espais de la ciutat : la nova sala d’energies, ubicada a l’edifici antic Hospital Sant 
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Jaume, els nous camps de futbol de l’Av. de França i a la depuradora de l’escorxador.  
 

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.                                                                                                                                                                                  
                                                                         

CONTRACTACIÓ. SERVEIS 
 

4.1. - PRÒRROGA CONTRACTE SERVEI DE SEGURETAT OFICINA D'ATENCIÓ 
AL CIUTADÀ 

 
Núm. de referència : X2016001864     
 
Vist l’informe de la responsable de l’OAC de l’Ajuntament d’Olot  en relació al servei de 
seguretat de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà  que cal efectuar el mes de gener de 2017 i 
vist l’expedient administratiu nùm. CC012016000040 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.- Prorrogar  el contracte subscrit amb l’empresa “FEDERAL VIGILANCIA I 
SEGURETAT,SA” per al servei de seguretat de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà per un 
termini des de l’1 al 31 de gener de 20107, tot realitzant 4,5 hores diàries al preu de 
14,5 €/hora + IVA, els dies: 9,10,11,12,16,17,18,19,23,24,25,26,30,31.  
 
Segon.-L’import de la despesa: NOU-CENTS TRETZE EUROS AMB CINQUANTA 
CÈNTIMS (913,50 €) + IVA: CENT NORANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE 
CÈNTIMS (191,84 €) es pagaran amb càrrec a la partida núm. 17.130.920.227063 del 
pressupost de l’exercici 2017 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200  Despeses 99999 1105.34 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 000 000 000 000 000 000 
 

 
Tercer.- “Federal Vigilància i Seguretat,SA” adjuntarà una còpia d’aquest acord a la 
factura.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

4.2. - PRESTACIÓ SERVEIS SOJ ANY 2016 
 
Núm. de referència : X2016028159     
 
Atès el conveni signat en data 25 de juliol de 2013 d’aprovació del conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i el Col·legi d’Advocats de Girona per al 
funcionament d’un servei d’orientació jurídica (SOJ) al municipi d’Olot. 
Atès que l’Ajuntament finançarà la prestació d’aquest servei per un import de 3.696 
€/any + IVA.  
Atesa la factura presentada pel “Col·legi d’Advocats de Girona” de la prestació del 
servei esmentat durant l’any 2016 i vist l’informe favorable de la responsable del 
conveni i vist l’expedient administratiu núm. CC012016000456 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.- Que els serveis econòmics d’aquest Ajuntament procedeixin al pagament de 
la factura núm. 262/2016 a favor  del COL·LEGI D’ADVOCATS DE GIRONA 
(Q1763003-I) corresponent a la prestació del servei d’orientació jurídica SOJ al 
Municipi d’Olot durant l’any 2016. 
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: TRES MIL SIS-CENTS VINT-I-SIS 
EUROS (3.626 €) + IVA: SET-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS 
(776,16 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16130  920  226040 4472.16 DEFENSA JURIDICA I GESTORIA 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
5.1. - ADSCRIPCIÓ DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE  L'ÀREA ESPORTIVA DEL 

MORROT (2 CAMPS DE FUTBOL, VESTIDORS I EDIFICIS AUXILIARS) A L'IMELO. 
 
Núm. de referència : X2016028276     
 
Vist que l’Institut Municipal d’Esports i Lleure  té com a finalitat desenvolupar de forma 
directa o indirecta el servei de desenvolupament econòmic i promoció de la ciutat 
d’Olot. 
 
Vist que s’està executant l’obra d’un nou equipament esportiu, composat per  en dos 
camps de futbol, els seus corresponents vestidors i edificis per altres serveis,   situats 
a l’Avinguda França del barri del Morrot, per tal de cobrir les necessitats que demanda 
la ciutat en l’àmbit esportiu i de lleure. 
 
Vist  que la titularitat d’aquest equipament és de l’Ajuntament d’Olot,  es fa necessari 
adscriure a l’IMELO  aquesta àrea esportiva  per tal pugui desenvolupar les funcions 
que li són pròpies de gestió i explotació del es mateixes.  
 
Vist el que disposa l’article 92 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova 
el Reglament de patrimoni dels ens locals, en relació a l’adscripció de béns a 
organismes autònoms. 
  
En relació a l’expedient SPT32016000001, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  de Participació, Transparència i Govern obert, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Adscriure a l’Institut Municipal d’Esports i Lleure les instal·lacions esportives 
composades de dos camps de futbol, vestidors i edificis per altres serveis, situats a 
l’Avinguda França del barri del Morrot. 
 
Segon.- Aquesta adscripció no suposa cessió de la titularitat de l’immoble 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2016028365     
 
En relació a l’expedient CPG22016000148 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
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l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar relació d’ordenacions de despeses annex núm. 16/38 per un import de 
312.119,25 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 312119.25 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.1. - APROVAR CERTIFICACIONS 
 
Núm. de referència : X2016028327     
 
En relació a l’expedient CPG22016000144 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.6 de UTE ROYALVERD SERVICE SLU  corresponent a les 
obres de CONSTRUCCIÓ DE DOS CAMPS DE FUTBOL DOBLES POLIESPORIUS 
DE GESPA ARTIFICAL AL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL DEL MORROT  amb 
càrrec a la partida 16.330.3421.63205 “INSTAL.LACIONS ESPORTIVES (CAMPS DE 
FUTBOL)” per un import de 167.199,48 euros. 

 
Aprovar la certificació n.1 de SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES 
ELCRTRICAS SA corresponent a les obres d’ ADEQUACIÓ LUMINOTÈCNICA DE 
L’ENLLUMENAT VIARI DE LA CIUTAT D’OLOT AL REGLAMENT D’EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA amb càrrec a la partida 16.141.165.61943 “RENOVACIÓ 
INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT” per un import de 152.624,33 euros (IDAE). 
 
Aprovar la certificació n.2 de SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES 
ELCRTRICAS SA corresponent a les obres d’ ADEQUACIÓ LUMINOTÈCNICA DE 
L’ENLLUMENAT VIARI DE LA CIUTAT D’OLOT AL REGLAMENT D’EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA amb càrrec a la partida 16.141.165.61943 “RENOVACIÓ 
INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT” per un import de 325.845,30 euros (IDAE). 
 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 645669.11 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.1. - APROVAR REINTEGRAMENT DE SUBVENCIÓ DE L'ASSOCIACIÓ 
CULTURAL SARDANISTA FLOR DE FAJOL 

 
Núm. de referència : X2016028334     
 
En relació a l’expedient CPG22016000146 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Vist que la JGL de data 11/08/2016 va concedir una subvenció a l’entitat Associació 
Cultural Sardanista Flor de Fajol per un import total de 2.100,00 euros i que en data 
05/09/2016 es va aprovar en JGL un avançament per un import  1.260,00 euros. 
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Vist l’informe del tècnic de festes en el qual informa que no han estat justificats 
adequadament un total de 276,49 euros. 
Es proposa: 
 

1. Iniciar un expedient de reintegrament de la subvenció concedida de a l’entitat 
Flor de Fajol, segons acord de data 11/08/2016, per un import total de 2.100,00 
euros segons informe fet pel tècnic de festes que s’acompanya a l’expedient. 

 
2. Atorgar un període de 15 dies per tal que l’entitat Flor de Fajol pugui presentar 

la justificació que justifiqui aquest import pendent, en altre cas procedirà al 
reintegrament esmentat. 

 
3. Segons disposa l’ordenança general de subvencions l’entitat no podrà ser 

beneficiària de cap mes subvenció atorgada per l’Ajuntament d’Olot fins que la 
tresoreria municipal posi de manifest d’ingrés efectiu per l’entitat.  

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.1. - AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ BANC DEL 
TEMPS DE LA GARROTXA 

 
Núm. de referència : X2016028341     
 
En relació a l’expedient CPG22016000147 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: 
 
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,     la regidora 
delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents 
acords: 
 
Procedir a la bestreta de 200,00 euros a l’ Associació Banc del Temps de la Garrotxa 
en concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 500,00 
euros, destinada a activitats de l’entitat, aprovada per la Junta de Govern Local de 
data 19/05/2016. 
 
Una vegada finalitzada l’activitat s’hauran de presentar els justificants en un termini 
màxim de dos mesos per tal de poder procedir a la liquidació definitiva de la 
subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16600  2312 480006 200 CONVENIS ACCIO SOCIAL 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.1. - APROVAR DEVOLUCIÓ DE FIANCES 
 
Núm. de referència : X2016028330     
 
En relació a l’expedient CPG22016000145 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 
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poder procedir a la seva devolució de la partida no pressupostària que correspongui. 
 
TERCER IMPORT 
  
CONSTRUCCIONS CAMPRODON FONT 300,00 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.1. - INSTAL·LACIÓ D'ASCENSOR EN EDIFICI PLURIFAMILIAR AÏLLAT A 
L'AVINGUDA NAVARRA, 6 

 
Núm. de referència : X2016027181 
 
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 OMA32016000146 en data 
registre entrada  09/12/2016 
a: ****     
per a: INSTAL·LACIÓ D'ASCENSOR EN EDIFICI PLURIFAMILIAR AÏLLAT    
situada a: AV NAVARRA N.6  
U.T.M : 7796411 
 
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: CRL2016800112     
 
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: 19650 euros  
  
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

19650 609.15 -95% 30.46 62.85 93.31 
 

Garanties: 
 

Total Liquidació Euros 
Per Drets 93.31 
Per Garanties (4) 0 

 
Condicions particulars: 
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Termini de vigència de la llicència: 12 mesos, a partir de la data de concessió, havent-
se 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. 

2. 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) Projecte executiu visat 
pel col·legi professional corresponent. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

12.1. - APROVAR EL PLA D'AUTOPROTECCIÓ DE DINAMIG 
 
Núm. de referència : X2016027962     
 
En relació a l’expedient PC012016000035 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Serveis urbans, Espai públic i 
infraestructures i obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la Junta 
de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar el Pla d'autoprotecció de DinamiG. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.1. - DONAR COMPTE DE LES COMUNICACIONS D'OBERTURA I DELS 
DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 14 I 20 DE DESEMBRE DE 2016 RELATIUS 

A L'ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
Núm. de referència : X2016028187     
 
En relació a l’expedient AG012016000043, 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 14 i 20 de desembre de 2016 relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen 
a continuació:  

Tràmit Nom / comercial Concepte Adreça Decret 

Obertura Can Dorca Fleca Pl. Clarà 10 baixos 14/12/2016 
Declaració 
responsable 

 
Obertura Granier Bar amb venda 

de pa i 
pastisseria 

C/Sant Rafel 31 19/12/2016 

 

Obertura Energy Tools Oficina tècnica Pl. Vayreda 5 20/12/2016 
 

Canvi de Taller Casalprim Taller reparació Av. Alba Rosa 39 20/12/2016 
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titularitat de vehicles 

Baixa Forn de pa Costa Fleca Pl. Rosella 1 20/12/2016 

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


