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ACTA NÚM. 3 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

26 DE GENER DE 2017 
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 26 de gener de 2017, a les vuit del matí, es reuneix 
en aquesta Casa Consistorial la Junta de Govern d’aquest Ajuntament, sota la 
presidència del Sr. JOSEP MARIA COROMINAS I BARNADAS, per tal de celebrar la 
sessió ordinària,  setmanal i de primera convocatòria  que s’escau al dia d’avui. 
 
Hi assisteixen els tinents d’alcalde Srs. Josep Berga i Vayreda, Estanis Vayreda i 
Puigvert, Jordi Alcalde i Gurt, Núria Fité i Grabalosa, Josep Gelis i Guix, Maria 
del Mar Roca i Reixach. Excusa la seva assistència el Sr. Josep Guix Feixas. 
 
També hi assisteix com a regidora delegada expressament convidada 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, la Sra. 
Mercè Traveria Costa. 
 
També hi assisteix, com a regidor de l’oposició, el Sr. Josep Quintana i 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  19  de gener :  
 
- el mateix dia 19 de gener, es va desplaçar a Mataró per assistir a la reunió del 
Comitè Executiu de l’AMI.  
 
- el dia 20 de gener, va rebre la visita de la Sra. MUNTSA VILALTA,  Directora General 
de Comerç, que va venir a Olot, per visitar la Plaça Mercat i contactar amb el col·lectiu 
de comerciants de la ciutat.  
 
- el dia 23 de gener es va entrevistar a la seu del Consell Comarcal, amb el Sr. PERE 
SALÓ, actual Director Territorial de Territori i Sostenibilitat a Girona, en el marc de la 
ronda d’entrevistes que feia als alcaldes de la comarca.  
 
- el dia 25 de gener, acompanyat de l’Enginyer Ramon Prat, del regidor Josep Guix i 
del Secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Ricard Font, es varen desplaçar a Madrid i 
es varen entrevistar amb el Sr. MANUEL NIÑO, Secretari General d’Infraestructuras 
del Ministerio de Fomento.  
 
- i comenta que avui té audiència per entrevistar-se amb l’Hble. President de la 
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Generalitat, Carles Puigdemont. 
 

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. - PRÒRROGA CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT 
D'OLOT I SOREA, PEL FONS DE SOLIDARITAT. 

 
Núm. de referència : X2017000932     
 
En relació al conveni de col·laboració signat entre l’Ajuntament d’Olot i SOREA, 
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SAU, en data 30 de 
novembre de 2015, aprovat per decret 27/11/2015 (exp. HA012015000009) i ratificat 
per Junta de Govern de data 03/12/2015 (exp. HA012016000010), i que té per objecte 
regular la col·laboració entre les parts per tal de possibilitar l’accés de les persones 
usuàries del servei d’aigua, en situació econòmica precària, al ajuts del Fons de 
Solidaritat. 
 
Atès que la clàusula cinquena del conveni de col·laboració estipula que aquest podrà 
ser prorrogat per mutu acord exprés de les parts. 
 
Vist la voluntat de les parts de prorrogar el conveni de col·laboració. 
 
En relació a l’expedient HA012017000001, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Prorrogar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i SOREA, 
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SAU, de regulació dels 
ajuts del Fons de Solidaritat, estenent la seva vigència fins el 31 de desembre de 
2017. 
 
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
5.1. - SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ FESTIVAL SISMÒGRAF A LA DIPUTACIÓ DE 

GIRONA 
 
Núm. de referència : X2017001657     
 
En relació a l’expedient SCU12017000001 de Cultura, vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Sol·licitar la subvenció: 
 
Organisme: DIPUTACIO DE GIRONA  
Programa: SUBVENCIÓ DIRECTA NOMINATIVA 
Import: 30000.00 euros 
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Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte FESTIVAL SISMÒGRAF 
2017. 
 
Tercer.- Facultar el regidor de Cultura per signar tota la documentació necessària. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.1. - PROPOSANT APROVAR EL TRASPÀS A DINÀMIG DELS CONTRACTES I 
CONCESSIONS DE L'ANTIC INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2017001579     
 
Vist l’acord de Ple de l'Ajuntament de data 22 de desembre de 2016 de dissolució i 
liquidació de l'Institut Municipal de Promoció d'Olot (IMPO) i pel qual, en el punt tercer, 
se subroguen a l’Ajuntament d’Olot tots els drets i obligacions pendents de l’IMPO.  
 
Vistos l’article 2.2. dels estatuts del Consorci DinàmiG – Agència d’Innovació i 
Desenvolupament de la Garrotxa pel qual DinàmiG té la consideració de mitjà propi i 
servei tècnic de les Administracions públiques integrants d’aquest consorci 
(Ajuntament d’Olot i Consell Comarcal de la Garrotxa) 
 
Vist que els àmbits d’actuació de Dinàmig inclosos en l’article 6 dels seus estatuts són 
el desenvolupament local i la promoció econòmica i social del territori, la promoció de 
l’ocupació i les polítiques actives d’ocupació. 

Vist que l’IMPO en el moment de la liquidació tenia diferents convenis, contractes i 
concessions, que els drets i obligacions d’aquests s’entenen subrogats a l’ajuntament 
segons l’acord de dissolució, i que a partir del 2017 DinàmiG serà l’encarregat de 
gestionar-los ja que s’escauen en els àmbits d’actuació descrits en el punt anterior 
 
En relació a l’expedient IM082017000001 i antecedents corresponents, el regidor 
delegat  de Promoció de la ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
 
Únic.- Traspassar a DinàmiG els diferents contractes, concessions i convenis de l’antic 
IMPO segons la relació següent:  
 
DESCRIPCIÓ EMPRESA NIF REPRESEN

TANT 
DNI DATA 

INICI 
DATA 
FINALITZA
CIÓ 

Conveni lona comunicació 
esdeveniments Can 
Fonfreda 

CARLES 
FONTFREDA 
SA 

  Carles 
Fontfreda i 
Cabrafiga  

77897701J 11/10/2016 11/10/2019 

Conveni vinils promoció 
Olot/Garrotxa als 
autobusos de la TEISA 

TRANSPORTS 
ELÈCTRICS 
INTERURBANS 
S.A. (TEISA),  

A17000316  Àlex Gilabert 
Vázquez 

  17/06/2016 17/06/2019 

Contracte serveis 
informació oficina de 
turisme 

EDUC’ART 
SERVEIS 
EDUCATIUS I 
CULTURALS 
SL B17525841 EVA DURAN  77912153K 

01/01/2016 31/12/2017 

Concessió botiga turisme SAFON SL 
B17080946 

CARLES 
ESPUÑA 46673240F 

19/10/2016 18/10/2017 
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GURT  

 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.1. - APROVACIÓ DE LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DEL CONCURS DE 
TRASLLATS PER PROVEIR UN LLOC DE TREBALL D'AUXILIAR 

ADMINISTRATIU/IVA VACANT A L'AJUNTAMENT D'OLOT 
 
Núm. de referència: X2017001416     
 
Atès que en la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Olot per l’any 2017 aprovada pel 
Ple Municipal del 27 d’octubre de 2016 i publicada al BOP de Girona número 214 de 9 
de novembre de 2016 consta una plaça d’auxiliar administratiu/iva vacant adscrita 
l’àrea d’Infraestructures i Urbanisme. 
 
Vist l’expedient administratiu, antecedents corresponents i que hi ha la necessitat i la 
urgència de proveir un lloc de treball d’auxiliar administratiu/iva, vinculat a una plaça 
auxiliar administració general adscrita a l’Àrea d’Infraestructures i Urbanisme, 
mitjançant concurs de trasllats. 
 
En relació a l’expedient RH122017000001, la regidora delegada d’Organització, 
Innovació i Atenció del ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria del concurs de trasllats per proveir un lloc 
de treball d’auxiliar administratiu/iva, vacant en la relació de llocs de treball de 
l’Ajuntament d’Olot, grup C2, adscrit a l’Àrea d’Infraestructures i Urbanisme. 
 
Segon.- Publicar les bases al tauler d’anuncis de l’Ajuntament d’Olot i a la pàgina web 
www.olot.cat (convocatòries de personal). 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
8.1. - APROVACIÓ DE L'ADHESIÓ AL PLA AGRUPAT DE FORMACIÓ CONTÍNUA 
PER L'ANY 2017, PROMOGUT PER L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I 

COMARQUES I LES DIPUTACIONS DE GIRONA, LLEIDA I TARRAGONA. 
 
Núm. de referència: X2017001418     
 
L’Associació Catalana de Municipis i Comarques i les Diputacions de Girona, Lleida i 
Tarragona han presentat un nou Pla Agrupat de Formació Contínua (AFCAP). 
 
La Diputació de Girona ha sol·licitat l’adhesió formal al Pla de tots els ens locals 
interessats.   
 
Els membres i el personal de l’Ajuntament d’Olot tenen interès en participar a les 
accions formatives que es realitzaran al llarg de l’any 2017. 
 
Atès l’article 14.g del Reial Decret legislatiu 50/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova 
el text refós de la llei de l’estatut basic de l’empleat públic. 
 
En relació a l’expedient RH152017000003, 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: 
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Únic.- Aprovació de l’adhesió al Pla Agrupat de Formació Contínua per l’any 2017, 
promogut per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i les Diputacions de 
Girona, Lleida i Tarragona 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.1. - AUTORITZAR L'ESTADA EMPRESA A UN ALUMNE DE L'IES LA 
GARROTXA A L'ÀREA D'INFORMACIÓ DEL TERRITORI 

 
Núm. de referència: X2017001539     
 
Vist que a l’IES La Garrotxa es cursa el Cicle formatiu de grau superior de Projectes 
d’Edificació, en el programa educatiu del qual s’estableix l’obligació dels estudiants de 
realitzar pràctiques en les empreses o administracions públiques. 
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot col·labora amb diferents centres educatius per facilitar la 
realització de pràctiques als seus alumnes. 
 
Atès que l’Àrea d’Informació del Territori està disposada a col·laborar amb l’IES La 
Garrotxa per tal que els seus alumnes puguin adquirir coneixements relacionats amb 
tasques que se’n deriven del funcionament normal del departament. 
 
Vist l’expedient administratiu RH142017000001 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Organització, Innovació i Atenció al ciutadà, proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- AUTORITZAR la realització de pràctiques a l’Àrea d’Informació del Territori al 
senyor **** (DNI ****), estudiant del Cicle formatiu de grau superior de Projectes 
d’Edificació de l’IES La Garrotxa, durant el període comprès entre el 31/01/2017 i el 
09/06/2017 i amb l’horari de 9 a 13 hores de dilluns a divendres, segons estableix el 
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Institut La Garrotxa, per realitzar 
tasques de treball de camp i altres que se’n deriven del normal funcionament del 
departament, entre d’altres, i sense percebre cap remuneració. 
 
Segon.- INCLOURE a l’alumne ****, estudiant de l’IES La Garrotxa, a l’assegurança de 
responsabilitat civil d’aquest Ajuntament el temps que estiguin realitzant les pràctiques. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SERVEIS 
 

101. SEGURETAT DEPENDÈNCIES DE L’OAC 
 

La Junta de Govern Local acorda deixar sobre la taula aquest punt de l’ordre del dia 
 

10.2. - SERVEIS DE DIVULGACIÓ, PRODUCCIÓ , DIFUSIÓ I INFORMACIÓ 
MUNICIPAL MITJANÇANT "RÀDIO OLOT,SA" 

 
Núm. de referència : X2017001282     
 
Atès l’informe de l’Àrea de Comunicació d’aquest Ajuntament en relació a la valoració 
del pressupost núm. 215-17 per emissió i realització de falques. 
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012017000036 i antecedents corresponents, la 
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regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert,  proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
Primer.- Contractar amb RADIO OLOT SA (A2879563-1)  els serveis de divulgació, 
producció i difusió de la informació municipal per un termini des de l'1 de gener al 31 
de desembre de 2017. Aquest servei inclou: 
-l’emissió i realització de 1.600 falques 
-l’emissió del programa “L’Ajuntament informa” amb periodicitat setmanal ( excepte els 
mesos de juliol i agost) 
-l’emissió d’esdeveniments especials  d’interès informatiu per a la Ciutat d’Olot.  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: DOTZE MIL TRES-CENTS 
NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS (12.396,69 €) + IVA: DOS 
MIL SIS-CENTS TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS (2.603,31 €).  Es pagarà 
amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17100  912  227061 15000 INSERCIONS MITJANS COMUNICACIO100 000 000 000 000 000 
 
 

Tercer.- RADIO OLOT SA adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.3.1 - CONTRACTACIÓ SERVEIS INSERCIÓ DE LA COLUMNA CULTURAL AL 
SETMANARI LA COMARCA D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2017001278     
 
Atès l’informe de l’Àrea de Comunicació d’aquest Ajuntament  de data 20 de gener de 
2017 pel que a a la contractació d’un espai publicitari –cultural al setmanari “La 
Comarca d’Olot” per tal de donar a conèixer als ciutadans les propostes  culturals de la 
Ciutat.  
 
Vist l’expedient administratiu núm. CC012017000034 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert,  proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Contractar amb l’empresa  EDICIONS EL BASSEGODA SL (B1703911-6) la 
inserció d’un espai publicitari al setmanari “La Comarca d’Olot” al preu de 130 
€/inserció + IVA per un total de 47 setmanes i per un termini des de l’1 de gener al 31 
de desembre de 2017; amb destí a la inserció de totes aquelles propostes culturals 
que es desenvolupin a la Ciutat.  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: SIS MIL CENT DEU EUROS (6.110 
€) + IVA: MIL DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS  AMB DEU CÈNTIMS 
(1.283,10 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17100  912  227061 7393.10 INSERCIONS MITJANS COMUNICACIO100 000 000 000 000 000 
 

Tercer.- EDICIONS EL BASSEGODA SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la 
factura.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.3.2. - CONTRACTACIÓ SERVEIS INSERCIÓ COLUMNA MUNICIPAL AL 
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SETMANARI "LA COMARCA D'OLOT" 
 
Núm. de referència : X2017001279     
 
Atès l’informe de l’Àrea de Comunicació d’aquest Ajuntament da data 20 de gener de 
2017 pel que fa a la contractació d’un espai publicitari al setmanari “La Comarca 
d’Olot” per tal de donar a conèixer als ciutadans l’activitat municipal i els 
esdeveniments i projectes de la Ciutat que s’hi desenvolupen.  
 
Vist l’expedient administratiu núm. CC012017000035 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert,  proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Contractar amb  l’empresa EDICIONS EL BASSEGODA SL (B1703911-6) la 
inserció d’un espai publicitari “columna municipal” al setmanari 2La Comarca d’Olot” al 
preu de 130 €/inserció + IVA  per un total de 47 setmanes i per un termini des de l’1 de 
gener al 31 de desembre de 2017; amb destí a la inserció de totes aquelles 
informacions de l’activitat municipal i els esdeveniments que s’hi desenvolupen. 
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: SIS MIL CENT DEU EUROS (6.110 
€) + IVA: MIL DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS (1.283,10 
€).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17100  912  227061 7393.10 INSERCIONS MITJANS COMUNICACIO100 000 000 000 000 000 

 
Tercer.- EDICIONS EL BASSEGODA SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la 
factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.4. - SERVEI DE REDACCIÓ I EDICIÓ DE CONTINGUTS DELS MATERIALS 
EDITATS AL FESTIVAL "SISMÒGRAF 2017" 

 
Núm. de referència : X2017001548     
 
Els dies 20 al 23 d’abril de 2017 se celebra a la nostra Ciutat el “Festival Sismògraf 
2017”. 
Atès l’informe del director gerent de l’Institut  Municipal de Cultura de data 9 de gener 
de 2017 de valoració dels pressupostos presentats per: Sr. Albert Grabulosa Reixach; 
Sra. Alba Danés Boix i Sr. Andreu Oliveras  Casas per a la realització dels serveis de 
redacció i edició de continguts de tots els materials que s’editen en el marc del 
Festival.  
Atès que l’informe és favorable al pressupost presentat pel Sr. Albert Grabulosa 
Reixach i vist l’expedient administratiu núm. CC012017000040 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 el Sr.  ALBERT GRABULOSA REIXACH (77916485-Y)  els 
serveis de redacció  i edició de continguts de tots els materials que s’editen en el marc 
del “Festival Sismògraf 2017” d’acord amb el seu pressupost  i l’informe tècnic que 
figuren com annex a l’expedient.  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: QUATRE MIL CINC-CENTS 
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EUROS (4.500 €) + IVA: NOU-CENTS QUARANTA-CINC EUROS (945€).  Es pagarà 
amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17400  334  227991 5445 ACTUACIONS SISMOGRAF 100 000 000 000 000 000 
 

Tercer.- ALBERT GRABULOSA REIXACH adjuntarà una còpia d’aquest acord a la 
factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.5. - SERVEIS DE GESTIÓ I MANTENIMENT DE LES XARXES SOCIALS DEL 
FESTIVAL SISMÒGRAF 2017 

 
Núm. de referència : X2017001555     
 
Durant els dies 20 al 23 d’abril se celebra a Olot el “Festival Sismògraf 2017” 
 
Atès l’informe del gerent de l’Institut Municipal de Cultura de data 9 de gener de 2017 
que fa referència a la necessitat de contractar els serveis de gestió i el manteniment de 
les xarxes socials de promoció de l’esdeveniment esmentat. 
 
Atès que s’han demanat pressupostos a : Sr. Andreu Oliveras Casas; “Leeksofilms 
Produccions,SL” i el Sr. Albert Grabulosa Reixach i que s’informa favorablement el 
presentat pel Sr. Andreu Oliveras Casas; i vist l’expedient administratiu núm. 
CC012017000041 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 el Sr. ANDREU OLIVERAS CASAS (07263763-H)  els 
serveis de gestió i manteniment de les xarxes socials del “Festival Sismògraf 2017; 
d’acord amb el seu pressupost i l’informe tècnic annex a l’expedient.  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: QUATRE MIL NOU-CENTS 
SEIXANTA EUROS (4.960 €) + IVA: MKIL QUARANTA-UN EUROS AMB  
SEIXANTA CÈNTIMS (1.041,60 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17400  334  227991 6001.60 ACTUACIONS SISMOGRAF 100 000 000 000 000 000 
 

Tercer.- ANDREU OLIVERAS CASAS adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.6. - SERVEIS DE GESTIO EXECUTIVA I ATENCIÓ A PROFESSIONALS DEL 
FESTIVAL SISMÒGRAF 2017 

 
Núm. de referència : X2017001528     
 
Entre els dies 20 i 23 d’abril se celebrarà a Olot el festival  de dansa “Sismògraf 2017”, 
atès l’informe del director gerent de l’Institut Municipal de Cultura de data 13 de gener 
de 2017 de valoració dels pressupostos presentats per la Sra. Susanna Alsina Coll; 
“Rocatomba,SL”; “i ·La Caraba Produccions –Serveis a la Cultura,SL” per a la 
realització de les tasques de suport tècnic  per a la gestió executiva (gestió econòmica, 
contractacions i gestió dels recurs humans) aix´ñi com de l’atenció als professionals 
que es desplaçaran a la Ciutat.  sque aquest festival ha esdevingut un dels 6”mercats 
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de referència” del país en temes d’art 
Atès que l’informe és favorable al pressupost presentat per la Sra. Susanna Alsina Coll 
i vist l’expedient administratiu núm: CC012017000039 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.  SUSANA ALSINA COLL (46671188-W) els serveis  
de gestió econòmica, suport a la direcció artística i  assistència als professionals del 
“Festival Sismògraf 2017” que se celebrarà els dies 20 al 23 d’abril de 2017; d’acord 
amb el seu pressupost núm. P001/2017 i l’informe tècnic annex a l’expedient.  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: DISSET MIL NOU-CENTS 
CINQUANTA EUROS (17.950 €) + IVA: TRES MIL SET-CENTS SEIXANTA-NOU 
EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (3.769,50 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17400  334  227991 17950 ACTUACIONS SISMOGRAF 100 000 000 000 000 000 
 

Tercer.- SUSANA ALSINA COLL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.7. - SERVEIS PER A LA GESTIÓ DE LA PREMSA NACIONAL DEL FESTIVAL 
SISMÒGRAF 2017 

 
Núm. de referència : X2017001630     
 
Els dies 20 al 23 d’abril de 2017 se celebrarà a la Ciutat el “Festival Sismògraf 2017”. 
Atès l’informe del director de l’Institut Municipal de Cultura de la Ciutat en relació a la 
necessitat de contractar els serveis de gestió de  comunicació i premsa del “Festival 
Sismògraf 2017” i vist la valoració dels pressupostos presentats per les empreses : 
“Aportada”; “One To One Relaciones Públicas,SL” i “ LaCosta”  
Atès que l’informe és favorable a l’empresa “One To One Relaciones Públicas,SL” i 
vist l’expedident administratiu núm. CC012017000043 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert,  proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Contractar amb l’empresa “ONE TO ONE RELACIONES PUBLICAS,SL” els 
serveis de de gestió de la comunicació i premsa del “Festival Sismògraf 2017” d’acord 
amb el seu pressupost i l’informe tècnic que figuren com annex a l’expedient.   
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: SIS MIL CINC-CENTS EUROS 
(6.500 €) + IVA: MIL TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS (1.365 €).  Es pagarà 
amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17400  334  227991 7865 ACTUACIONS SISMOGRAF 100 000 000 000 000 000 

 
Tercer.- AJUNTAMENT D'OLOT adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.8. - APROVACIÓ DESPESA  PRIMER SEMESTRE ANY 2017 DE 
L'ARRENDAMENT DE PART DE LES INSTAL·LACIONS DE LA PISCIFACTORIA 

DEL "MOLÍ DE LES FONTS" 
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Núm. de referència : X2016011072     
 
La Junta de Govern Local de data 19/05/2016 va fixar en 1.488,35 €/semestre + IVA,  
el preu de l’arrendament (maig 2016- maig 2017) de part de les instal·lacions  de 
piscifactoria del Molí de les Fonts per a la seva utilització com a viver d’espècies com 
els crancs de riu 
 
I vist l’expedient CC012016000224 de , 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.- Aprovar la despesa del primer semestre  de l’arrendament de part de les 
instal·lacions de piscifactoria del Molí de les Fonts per a la seva utilització com a viver 
d’espècies com els crancs de riu, la propietat de la qual és la Sra. Montserrat Mas 
Hostench  
 
Segon.- L’import de la despesa MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB 
TRENTA-CINC CÈNTIMS (1.488,35 €) + IVA: TRES-CENTS DOTZE EUROS AMB 
CINQUANTA-CINC CÈNTIMS (312,55 €)  es pagarà amb càrrec a la partida:  
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17130  920  202000 1800.90 LLOGUERS 100 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.9. - REVISIÓ PREU CONCESSIÓ D'ÚS TERRENY MUNICIPAL PER A LA 
INSTAL·LACIÓ ESTACIÓ DE SERVEI I EDIFICI ANNEX CARRER ZAMENHOFF 

 
Núm. de referència : X2017001653     
 
Atès que per acord de la Comissió de Govern del dia 29 de gener de 2003 es va 
traspassar a favor de l’empresa “Cepsa Estaciones de Servicios,SA” la concessió d’ús 
d’un  terreny municipal per a la instal·lació d’una estació de servei i edifici annex al 
carrer Zamenhoff. 
 
Atès que el contracte estableix que el cànon addicional s’actualitzarà anualment amb 
efectes del dia 1 de gener d’acord amb l’IPC i que a 31/12/2016 es fixa en :1,6%  i vist 
l’expedient administratiu núm. CC012017000044 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.- Fixar en MIL TRES-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU 
CÈNTIMS  (1.373,69 €)/mensuals, el preu per a l’any 2017 del cànon addicional per a 
la concessió d’ús d’un terreny municipal per a la instal·lació d’una estació de servei i 
edifici annex al carrer Zamenhoff, adjudicada a l’empresa CEPSA ESTACIONES DE 
SERVICIO SA (A8029889-6) .  
 
Segon.- El pagament d’aquest cànon s’efectuarà trimestralment i dins els primers 
quinze  dies.  
 
Tercer.-   Les quanties esmentades s’ingressaran a la partida “cànon explotació 
estació de servei”. 
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S’aprova per unanimitat. 
 
10.10. - REVISIÓ PREU CONCESSIÓ D'ÚS D'UN TERRENY UBICAT AL CARRER 

SERRA DE SANT VALENTÍ -C/BESTRACÀ 
 
Núm. de referència : X2017001662     
 
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 23 d’octubre de 2003 acordà adjudicar a 
“Ambulàncies Garrotxa,SL”  la concessió d’ús d’un terreny municipal ubicat al carrer 
Serra de Sant Valentí xamfrà carrer Bestracà. 
 
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 19 de novembre 2015 autoritza la cessió 
de la concessió esmentada a favor de “Transport Sanitari de Catalunya ,SLU” fent 
avinent que el cessionari queda subrogat en tots els drets  i obligacions que tenia el 
cedent. 
 
Atesa la clàusula quarta del plec de condicions que regeix la concessió, el cànon 
s’actualitzarà anualment i de manera acumulativa d’acord amb l’IPC de Catalunya. 
Atès que aquest a 31/12/2016 es fixa en 1,9% i vist l’expedient administratiu núm, 
CC012017000045 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.- Fixar en SET MIL NOU-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-
VUIT CÈNTIMS (7.949,88 €)  el cànon anual per a 2017 de la concessió d’ús d’un 
terreny municipal ubicat al carrer Serra de Sant Valentí xamfrà carrer Bestracà, cedit a 
TRANSPORT SANITARI DE CATALUNYA SLU (B6200328-0) . 
 
Segon.-El pagament d’aquest cànon s’efectuarà trimestralment i dins dels cinc primers 
dies de cada trimestre.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.11. - APROVACIÓ DESPESA ANY 25017 DE L'ARRENDAMENT D'UNA NAU 
INDUSTRIAL PER PART DE L'AJUNTAMENT D'OLOT AMB DESTÍ A MAGATZEM 

DE LES ENTITATS CULTURALS D'OLOT 
 
Núm. de referència : X2016003952     
 
La Junta de Govern Local del dia 12 de maig de 20106 va adjudicar  al Sr. Sebastià 
Cros Tubert i la Sra. Carme Nogué  Costa, el contracte d’arrendament d’una nau 
industrial ubicada al carrer Terrassa, núm. 5 per a la seva utilització com a magatzem 
de les entitats culturals d’Olot per un import de 1.800 €/mes + IVA.  
 
I vist l’expedient CCS12016000004 de , 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.- Aprovar la despesa  per a l’any 2017 corresponent a l’arrendament d’una nau 
industrial ubicada al carrer Terrassa, núm. 5 per a la seva utilització com a magatzem 
de les entitats culturals d’Olot per un import de 1.800 €/mes + IVA.  
 
Segon.- L’import de la despesa és de : VINT-I-UN MIL SIS-CENTS EUROS (21.600 €) 
+ IVA:QUATRE MIL CINC-CENTS TRENTA-SIS EUROS (4.536 €)  es pagaran amb 
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càrrec a la partida núm. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17130  920  202000 26136 LLOGUERS 100 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.1. - CREACIÓ COMISSIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ RESPONSABLE DE 
L'AJUNTAMENT D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2017001624     
 
En relació a l’expedient SC992017000001 de , 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: 
 
Vist que la contractació pública te una gran transcendència en la nostra economia, tant 
qualitativament com quantitativament, i la posició privilegiada que ostenta 
l’Administració pública en aquestes relacions bilaterals de la contractació la 
converteixen en un escenari idoni per a l’aplicació de les polítiques socials. 
 
Vist que  els principis que regeixen la contractació pública a nivell comunitari i per 
transposició  de la normativa europea, també a nivell intern, tant nacional com 
autonòmic,   pretenen transformar la contractació pública  en una eina  per generar un 
impacte  social que acabi beneficiant els col·lectius més vulnerables i les persones en 
risc d’exclusió social. 
 
Vist que l’Ajuntament d’Olot te la voluntat de promoure  i vetllar per la  incorporació i 
desplegaments de clàusules socials i mediambientals en els en diferents  processos 
de contractació municipals. 
 
Vist que, per l’exposat anteriorment, es fa necessari la creació d’una comissió amb la 
funció d’estudiar i  i proposar les clàusules socials susceptibles de ser incorporades en 
els plecs  de condicions de contractació de l’Ajuntament d’Olot, així com la reserva de 
certs contractes a centres especials de treball, empreses d’inserció i entitats sense 
afany de lucre que tinguin per finalitat la integració laboral o social de persones en risc 
d’exclusió social. 
 
Vist els antecedents i documents que consten  a l’expedient núm. SC992017000001 
de , 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.-  APROVAR la creació de la comissió per a la Contractació Responsable 
de l’Ajuntament d’Olot,  amb la següent composició: 

 
Presidenta: La Regidora  de Participació, transparència i govern obert.  
Vocals:   El regidor de Benestar social i drets civils.. 
         Un representant de cada grup municipal  
                  Un Tècnic municipal. 
                  Una representació de les organitzacions sindicals majoritàries 
                  Una representació de les entitats o empreses del tercer sector 
                  Una representació de les associacions empresarials 
    Una representació de les entitats relacionades amb la protecció del 
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medi ambient 
 
SEGON.- ASSIGNAR a la comissió per a la Contractació Responsable  les següents 
funcions: 
 
Estudiar  i proposar les clàusules socials i mediambientals susceptibles de ser 
incorporades en els plecs  de condicions de contractació de l’Ajuntament d’Olot, així 
com la reserva de certs contractes a centres especials de treball, empreses d’inserció i 
entitats sense afany de lucre que tinguin per finalitat la integració laboral o social de 
persones en risc d’exclusió social. 
 
 
TERCER.- Determinar que el nomenament personal dels diferents representants es 
farà per resolució de l’alcaldia 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
12.1. - SOL·LICITAR AL CONSORCI ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA 
(AOC) LA INTEGRACIÓ DE DIVERSOS SERVEIS A TRAVÉS DE SERVEIS WEB A 

LES APLICACIONS CORPORATIVES 
 
Núm. de referència : X2017001220     
 
Vist l’informe del Sr. Ramon Faja Valentí, Cap d’organització i processos, de data 20 
de gener de 2017, sobre la necessitat d’integrar a les aplicacions corporatives de 
l’Ajuntament d’Olot, diversos serveis que proveeix el Consorci d’Administració Oberta 
de Catalunya per dur a terme les obligacions derivades de la implantació de 
l’administració electrònica. Així mateix, l’informe assenyala quines són les aplicacions 
a integrar, i la necessitat que la integració es faci amb el suport de l’empresa Audifilm 
ABI SL, proveïdor d’aplicacions corporatives de l’Ajuntament d’Olot.  
 
Vist l’expedient administratiu SG102017000001 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.- Sol·licitar al Consorci d’Administració Oberta de Catalunya la integració, 
mitjançant serveis web, de les següents aplicacions: 
 
- e-NOTUM Notificacions electròniques 
- e-TAULER Tauler d’anuncis i edictes 
- iArxiu Preservació i arxiu electrònic 
- PSCP Perfil del contractant 
- VALID Validador d’Identitats 
- VALID Validació de certificats i signatures  
 
Segon.- Autoritzar a l’empresa Audifilm ABI SL, a dur a terme les tasques d’integració 
com a proveïdor de les aplicacions corporatives de l’Ajuntament. 
 
Tercer.- Autoritzar l’Alcalde a signar la sol·licitud i la documentació necessària. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 
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Núm. de referència : X2017001568     
 
En relació a l’expedient CPG22017000007 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar relació d’ordenacions de despeses annex núm. 17/003 per un import de 
8.030,91 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 8030.91 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.1. - APROVACIÓ PADRÓ IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA. 
EXERCICI 2017 

 
Núm. de referència : X2017001285     
 
En relació a l’expedient CI012017000032 d’aprovació del padró de l’Impost de vehicles 
de tracció mecànica exercici 2017 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
Primer.- Aprovar el padró de l’IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
exercici 2017, que importa la quantitat total de 1.949.232,67 €. 
 
Segon.- El període de cobrament en voluntària serà del dia 1 de febrer fins a 31 de 
març ambdós inclosos, de conformitat amb l’acord de l’Ajuntament Ple en sessió 
celebrada el dia 22 de desembre de 2016 pel qual, entre d’altres, s’aprovà el calendari 
del contribuent per a l’exercici 2017. Transcorregut aquest termini, els deutes que no 
s’hagin fet efectius, seran exigits en via de constrenyiment i acreditaran el recàrrec de 
constrenyiment, interessos de demora i en el seu cas, les costes que es produeixin. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

15.1. - APROVACIO PADRO - DIVERSES PERMANENTS - EXERCICI 2017 
 
Núm. de referència : X2017000626     
 
Vist   l’expedient   administratiu  EA012017000001 i   antecedents corresponents,  la regidora 
delegada  d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer. Aprovar el padró d’ OCUPACIONS DIVERSES PERMANENTS exercici 

2017, que importa la quantitat total  de 15.494,05.-€ 
 

DP01– Ocupació subsòl via pública . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     1.128,00€ 
DP02– Ocupació amb  mercaderies. . . . . . . . . . . . . . . . . . .      2.356,00€ 
DP03– Ocupació vol elements construcc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .         352,50€ 
DP04– Caixers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     3.600,00€ 
DP07– Reserves via pública . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     6.142,50€ 
DP09– Quioscs. . . . . . . . . . . . . . . . . . .         413,25€ 
DP11– Llicència autotaxi. . . . . . . . . . . . . . . . . . .      1.501,80€ 
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Segon. El període de cobrament en voluntària serà de del dia 1 de febrer fins al 31 
de març, ambdós inclosos, de conformitat amb l’acord de l’Ajuntament Ple en 
sessió celebrada el dia 22/12/2016 pel qual, entre d’altres, s’aprovà el 
calendari del contribuent per a l’exercici 2017. Transcorregut aquest termini, 
els deutes que no s’hagin fet efectius, seran exigits en via de constrenyiment i 
acreditaran el recàrrec de constrenyiment, interessos de demora i en el seu 
cas, les costes que es produeixin 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

16.1. - APROVACIO PADRO MERCAT DEL RENGLE - EXERCICI 2017 
 
Núm. de referència : X2017000625     
 
Vist   l’expedient   administratiu  GENE2017000001 i   antecedents corresponents,  
la regidora  delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords: 
 

Primer. Aprovar el padró del MERCAT del RENGLE -  exercici 2017, que 
importa la quantitat total  de 288,00.-€ 

 
Segon. El període de cobrament en voluntària serà de del dia 1 de febrer fins 

al 31 de març, ambdós inclosos, de conformitat amb l’acord de 
l’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 22/12/2016 pel qual, entre 
d’altres, s’aprovà el calendari del contribuent per a l’exercici 2017. 
Transcorregut aquest termini, els deutes que no s’hagin fet efectius, 
seran exigits en via de constrenyiment i acreditaran el recàrrec de 
constrenyiment, interessos de demora i en el seu cas, les costes que 
es produeixin 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

17.1. - APROVACIO PADRO MERCAT SETMANAL - EXERCICI 2017 
 
Núm. de referència : X2017000616     
 
En relació a l’expedient administratiu  MD012017000001 i antecedents 
corresponents, la regidora  delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 

Primer. Aprovar el padró del MERCAT del DILLUNS exercici 2017, que 
importa la quantitat total  de 76.312,50.-€ 

 
Segon. El període de cobrament en voluntària serà de del dia 1 de febrer fins 

al 31 de març, ambdós inclosos, de conformitat amb l’acord de 
l’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 22/12/2016 pel qual, entre 
d’altres, s’aprovà el calendari del contribuent per a l’exercici 2017. 
Transcorregut aquest termini, els deutes que no s’hagin fet efectius, 
seran exigits en via de constrenyiment i acreditaran el recàrrec de 
constrenyiment, interessos de demora i en el seu cas, les costes que 
es produeixin 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

18.1. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DEL PROJECTE "TREBALL ALS BARRIS 
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2016" 
 
Núm. de referència : X2016020905     
 
En relació a l’expedient SPR12016000007 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per la GENERALITAT DE CATALUNYA. SOC 
(Servei d’ocupació de Catalunya), amb destinació al finançament del projecte 
anomenat “TREBALL ALS BARRIS 2016””, per un import de 306.772,32 €. 
 
Segon.- Agrair a la GENERALITAT DE CATALUNYA. SOC (Servei d’ocupació de 
Catalunya) la concessió de l’esmentada subvenció. 
 
Tercer. Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la 
qual donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’intervenció als 
efectes de fiscalització. 
 
Quart.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb l’Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de la 
Seguretat Social. 
 
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per signar el conveni de col·laboració econòmica i 
qualsevol altre document necessari per l’efectivitat del mateix. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

18.2. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DEL PROJECTE JOVES PER L'OCUPACIÓ 
2016 

 
Núm. de referència : X2016020933     
 
En relació a l’expedient SPR12016000008 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 

Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per la GENERALITAT DE CATALUNYA. SOC 
(Servei d’ocupació de Catalunya), amb destinació al finançament del projecte 
anomenat “JOVES PER L’OCUPACIÓ 2016”, per un import de 84.800,00 €. 
 
Segon.- Agrair a la GENERALITAT DE CATALUNYA. SOC (Servei d’ocupació de 
Catalunya) la concessió de l’esmentada subvenció. 
 
Tercer. Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la 
qual donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’intervenció als 
efectes de fiscalització. 
 
Quart.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb l’Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de la 
Seguretat Social. 
 
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per signar el conveni de col·laboració econòmica i 
qualsevol altre document necessari per l’efectivitat del mateix.  
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S’aprova per unanimitat. 
 

18.3. - APROVACIÓ DEL PLA D'EXECUCIÓ ANUAL I DE LA SOL·LICITUD DE 
SUBVENCIÓ DINS EL MARC DEL PROGRAMA DE PROJECTES INNOVADORS I 
EXPERIMENTALS 2016, SEGONS RESOLUCIÓ TSF/1592/2016, DE 23 DE JUNY. 

 
Núm. de referència : X2016022302     
 
En relació a l’expedient SPR12016000009 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per la GENERALITAT DE CATALUNYA. SOC 
(Servei d’ocupacióde Catalunya), amb destinació al finançament del projecte 
anomenat “GENERACIÓ DE NOVES OPORTUNITATS”, per un import de 64.872,78 
€. 
 
Segon.- Agrair a la Generalitat de Catalunya. SOC (Servei d’ocupacióde Catalunya) la 
concessió de l’esmentada subvenció. 
 
Tercer. Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la 
qual donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’intervenció als 
efectes de fiscalització. 
 
Quart.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb l’Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de la 
Seguretat Social. 
 
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per signar el conveni de col·laboració econòmica i 
qualsevol altre document necessari per l’efectivitat del mateix. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

18.4. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ  2016. 
 
Núm. de referència : X2016027428     
 
En relació a l’expedient SPR12016000015 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per la GENERALITAT DE CATALUNYA. SOC 
(Servei d’ocupació de Catalunya), amb destinació al finançament del projecte 
anomenat “TREBALL I FORMACIÓ 2016”, per un import de 157.514,00 €. 
 
Segon.- Agrair a la GENERALITAT DE CATALUNYA. SOC (Servei d’ocupació de 
Catalunya) la concessió de l’esmentada subvenció. 
 
Tercer. Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la 
qual donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’intervenció als 
efectes de fiscalització. 
 
Quart.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb l’Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de la 
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Seguretat Social. 
 
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per signar el conveni de col·laboració econòmica i 
qualsevol altre document necessari per l’efectivitat del mateix. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
18.5. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE ESTUDI DEL MERCAT DE 

TREBALL A LA GARROTXA 2016 
 
Núm. de referència : X2016020443     
 
En relació a l’expedient SPR12016000006 de i vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d' Hisenda, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per la GENERALITAT DE CATALUNYA. SOC 
(Servei d’ocupació de Catalunya), amb destinació al finançament del projecte 
anomenat “MERCAT DE TREBALL A LA GARROTXA 2016”, per un import de 
35.818,81 €. 
 
Segon.- Agrair a la GENERALITAT DE CATALUNYA. SOC (Servei d’ocupació de 
Catalunya) la concessió de l’esmentada subvenció. 
 
Tercer.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la 
qual donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’intervenció als 
efectes de fiscalització. 
 
Quart.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb l’Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de la 
Seguretat Social. 
 
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per signar el conveni de col·laboració econòmica i 
qualsevol altre document necessari per l’efectivitat del mateix. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

19.1. - PROJECTE DE CAMÍ DE VIANANTS INTERVOLCÀNIC 
 
Núm. de referència : X2017001462     
 
Vist el projecte de Camí de vianants intervolcànic, redactat per l’arquitecte Simó Roca 
Asperó en data desembre de 2016, que té per objecte acondicionar el camí situat entre 
el volcà Sant Francesc i el volcà Garrinada a fi de transformar-lo en un camí escolar 
segur, estudiant el millor traçat, intentant regularitzar les pendents i proposant-ne la 
il·luminació. 
 
Vist l’informe favorable emès pel Director de l’Àrea d’Infraestructura i Obra Pública en 
data 17 de gener de 2017, que s’adjunta a l’expedient, conforme al qual es proposa 
aprovar inicialment el projecte. 
 
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. 
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En relació a l’expedient UPOM2017000002, 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 INICIALMENT el projecte de Camí de vianants intervolcànic, 
redactat per l’arquitecte Simó Roca Asperó en data desembre 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.- SOL·LICITAR informe al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. 
 
QUART.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

20.1. - PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA VIÀRIA DEL 
CARRER SERRA GINESTA 

 
La Junta de Govern Local acorda deixar aquest sobre la taula aquest punt de l’ordre 
del dia. 
 

21.1. - MEMÒRIA VALORADA PER A L'ARRANJAMENT DEL CAMÍ DEL PLA DE 
SANT ANDREU 

 
Núm. de referència : X2017001471     
 
Vista la memòria valorada per a l’arranjament del camí del Pla de Sant Andreu, 
redactada pel Director de l’Àrea d’infraestructura i urbanisme en data desembre de 
2016, conforme al qual té per objecte descriure les obres necessàries d’arranjament 
del camí que creua el Pla de Sant Andreu, aprofitant l’excedent de terres del rebaix del 
talús de la nova esportiva del Morrot. 
 
Vist que el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa ha emès l’informe 
favorable corresponent en data 17 de gener de 2017, supeditat a l’obligatori 
compliment de la condició següent: 
 

• Que es procedeixi al sanejament i reperfilament de la plataforma del camí. 
Caldrà retirar les pedres més grans (principalment acumulades als costats del 
camí), donar a la plataforma el perfil adequat i retocar els marges de la pista 
per tal que les cunetes i els drenatges funcionin correctament en les noves 
condicions de reompliment del camí. 

 
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 UPOM2017000003, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat de Serveis urbans, Espai públic i 
infraestructures i obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR la memòria valorada per a l’arranjament del camí del Pla de 
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Sant Andreu, redactada pel Director de l’Àrea d’infraestructura i urbanisme en data 
desembre de 2016. 
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
22.1. - LLICÈNCIA D'OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI UNIFAMLIAR AÏLLAT 

A  L'AVINGUDA BRASIL 3 
 
Núm. de referència : X2016026208 

 
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 OMA32016000140 en data 
registre entrada  12/12/2016 
a: **** 
per a: LLICÈNCIA D'OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI UNIFAMILIAR AÏLLAT    
situada a: AV BRASIL N.3  
U.T.M : 7694604 - 7694603 
 
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: COL2017800001     
 
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: 242267.96 euros  
  
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

242267.96 0 0 0 62.85 62.85 
 

Garanties: 
   

Total Liquidació Euros 
Per Drets 62.85 
Per Garanties (4) 0 
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Condicions particulars: 
Termini de vigència de la llicència: 24 mesos, a partir de la data de concessió, havent-
se de començar les obres dins el termini màxim de 12 mesos.  
 
1. Aquesta  llicència  no  autoritza  l'ocupació  de  la  via  pública  amb materials o 

altres elements propis de l'obra. 
2. Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de la 

via pública. 
3. S’imposa una fiança de 150,00 € per garantir la correcta gestió de residus generals 

per l’obra d’acord amb la memòria del projecte presentat. La fiança s’haurà de 
dipositar en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de 
notificació de la concessió de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta llicència 
queda supeditada a l’ingrés de la fiança en el termini esmentat. 

4. Per la concessió de la llicència de primera utilització, serà necessari presentar la 
documentació que acrediti la correcta gestió de residus, d’acord amb les condicions 
de l’Ordenança General de Gestió de Residus aprovada el 15/03/02 i modificada el 
28/07/2005. 

5. D'acord  a  l'art.28.2 del RD 417/2006 en relació al 76 del RDL 2/2004,  el  termini 
per donar l'alta el nou immoble construït és de  2  mesos comptats  a  partir  del dia 
següent a la data d'acabament de  les  obres.  A aquests  efectes  caldrà adreçar-se 
a l’Àrea  d'Urbana de l’Ajuntament -2n. pis -,  aportant la següent documentació: 1) 
Plànol de  situació  i d'emplaçament,  2)  Plànols  definitius de cada planta, 3)  
Certificat  final d'obra,  4)  Fotografia/es  de  la façana (10x15), 5)  Fotocòpia  DNI  
del titular,  6)  Fotocòpia  del  rebut  actual IBI  i  7)  Fotocòpia  de  les escriptures.  
La concessió de la llicència de primera utilització  per als nous habitatges o locals 
estarà supeditada a l'esmentada declaració d'alta. . 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

22.2. - REHABILITACIÓ D'HABITATGE EN EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE 
MITGERES 

 
Núm. de referència : X2016025064 

 
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 OMA32016000136 en data 
registre entrada  19/12/2016 
a: IMMOBILIARIA CAMIANSI SL     
per a: REHABILITACIÓ D'HABITATGE EN EDIFICI PLURIFAMILAR ENTRE 
MITGERES   situada a: C VALLS NOUS N.0005  
U.T.M : 8102404 
 
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: CRL2017800006     
 
Liquidació/ns de drets i/o fiances: imports, lloc, terminis, forma de pagament i recursos 
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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: 53032.70 euros  
  
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

53032.70 1644.01 -95% 82.20 62.85 145.05 
 

Garanties: 
   

Total Liquidació Euros 
Per Drets 145.05 
Per Garanties (4) 0 

 
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència: 24 mesos, a partir de la data de concessió, havent-
se de començar les obres dins el termini màxim de 4 mesos.  
 
1. Com  a  mínim  48  hores abans de qualsevol operació  de  càrrega  o  de 

descàrrega  que impliqui ocupació de la via pública caldrà comunicar-ho a  la Policia 
Municipal per tal de preveure la senyalització necessària. 

2. D'acord  a  l'art.28.2 del RD 417/2006 en relació al 76 del RDL 2/2004,  el termini 
per donar d'alta l'immoble reformat és de 2 mesos a partir del  dia següent a la data 
d'acabament de les obres. A aquests efectes caldrà adreçar-se a l’Àrea d'Urbana de 
l’Ajuntament -2n. pis -. Cal  aportar la següent documentació: 1) Plànol de situació i  
d'emplaçament, 2)  Plànols  definitius  de  cada  planta, 3)  Certificat  final  d'obra,  
4) Fotografia/es  de  la  façana (10x15), 5) Fotocòpia DNI  del  titular,  6) Fotocòpia 
del rebut actual IBI i 7) Fotocòpia de les escriptures. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

22.3. - REHABILITACIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR A LA CR LA DEU, 36 
 
Núm. de referència : X2016023896 
 
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 OMA32016000131 en data 
registre entrada  09/12/2016 
a: **** 
per a: REHABILITACIÓ D'HAIBITATGE UNIFAMILIAR    
situada a: CTRA DEU N.36  
U.T.M : 7088203 
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Condicions Generals: Aprovades per Comissió de Govern de 13/02/88 i modificades 
per acord de la Junta de Govern de 18/06/08 
 
S’aprova/n la/les liquidació/ns que es detalla/en seguidament: CRL2017800007 
FMA2017600017    
 
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: 46927.19 euros  
  
1 Guals 
 
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

46927.19 1454.74 0 1454.74 62.85 1517.59 
 

Garanties: 
     
   Garantia per reposició de paviments  300 euros 

 
Total Liquidació Euros 
Per Drets 1517.59 
Per Garanties (4) 300.00 

 
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència: 24 mesos, a partir de la data de concessió, havent-
se de començar les obres dins el termini màxim de 12 mesos.  
 
1. En aplicació de la normativa de seguretat contra incendis del CTE DB SI, es 

condiciona la llicència d’obres a: 1) El garatge formarà un sector d’incendi 
diferenciat de la resta de l’habitatge, amb condicions mínimes EI90, porta EI2C45, 
enllumenat d’emergència i extintor de pols ABC, a més d’una ventilació segons 
s’estableix a la secció HS3 del CTE. 2) Cal complir les condicions de la secció SI2 
del CTE DB SI, d’acord amb el previst a l’annex presentat. 3) Cal complir les 
condicions de la secció SI6 del CTE DB SI, d’acord amb el previst a l’annex 
presentat, atès que l’estructura metàl·lica és existent i no està previst modificar-la. 

2. Es condiciona la llicència a l’obligació de la millora de l’acabat de la façana principal 
de l’edifici (arrebossat de morter i pintat), d’acord amb l’establert a les Ordenances 
del Pla General d’Olot referides a característiques estètiques de les edificacions. 

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

4. D'acord  a  l'art.28.2 del RD 417/2006 en relació al 76 del RDL 2/2004,  el termini 
per donar d'alta l'immoble reformat és de 2 mesos a partir del  dia següent a la data 
d'acabament de les obres. A aquests efectes caldrà adreçar-se a l’Àrea d'Urbana de 
l’Ajuntament -2n. pis -. Cal  aportar la següent documentació: 1) Plànol de situació i  
d'emplaçament, 2)  Plànols  definitius  de  cada  planta, 3)  Certificat  final  d'obra,  
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4) Fotografia/es  de  la  façana (10x15), 5) Fotocòpia DNI  del  titular,  6) Fotocòpia 
del rebut actual IBI i 7) Fotocòpia de les escriptures. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
23.1. - APROVACIÓ D'UNS CRITERIS PER AUTORITZAR L'OCUPACIÓ DE LA VIA 

PÚBLICA AMB PARADES DE VENDA EL DIA DE SANT JORDI 2017. 
 
Núm. de referència : X2017001201     
 
L’Ajuntament d’Olot, arran de l’experiència dels darrers anys, considera necessari 
l’establiment d’uns criteris per determinar com s’ha de realitzar l’ocupació de la via 
pública, el dia 23 d’abril, per la venda de productes típics de la Diada de Sant Jordi. 
Aquests criteris no constitueixen cap regulació reglamentària, sinó que es limiten a 
establir unes pautes per a l’ocupació de la via pública, de conformitat amb la normativa 
de règim local aplicable: la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local; el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya; el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que 
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals; i també les Ordenances 
municipals de l’Ajuntament d’Olot.  
 
Vist l’expedient administratiu VS432017000003 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present proposta, 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 del següent acord:  
 
Únic.- Aprovar els criteris per a l’autorització de l’ocupació de la via pública durant el 
dia de Sant Jordi 2017, per a la instal.lació de parades per a la venda de productes 
típics d’aquesta diada, que figuren a l’annex. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

24.1. - DONAR COMPTE DE LES COMUNICACIONS D'OBERTURA I DELS 
DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 4 I 20 DE GENER DE 2017 RELATIUS A 

L'ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
Núm. de referència : X2017001327     
 
En relació a l’expedient AG012017000003, 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 4 i 20 de gener de 2017 relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen a 
continuació:  

Tràmit Nom / comercial Concepte Adreça Decret 

Obertura No más vello Perruqueria i 
estètica 

Plaça del Mig núm. 12 04/01/2017 
Declaració 
responsable 

Baixa Criatures Botiga de roba C/Sant Esteve 7 B 2 17/01/2017 
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voluntària 

Baixa 
voluntària 

Publibars-System Exposició i 
venda de 
cotxes 

Ctra. Sant Joan de les 
Abadesses núm. 38B 

18/01/2017 

Baixa 
voluntària 

Tamil Experience Explotació 
electrònica per 
a tercers 

C/Bisbe Lorenzana 18 1 4 18/01/2017 

Concessió  **** Llicència 
tinença gos 
perillós 

C/Pala 5 Bxs 2 18/01/2017 

Adjudicació 
hort municipal 

**** Adjudicació Les Planotes número 39 20/01/2017 

Adjudicació 
hort municipal 

**** Adjudicació Parc Nou núm. 106 20/01/2017 

Adjudicació 
hort municipal 

**** Adjudicació Les Mates número 2 20/01/2017 

Adjudicació 
hort municipal 

**** Adjudicació Les Mates núm. 4 20/01/2017 

Adjudicació 
hort municipal 

**** Adjudicació Les Mates núm. 5 20/01/2017 

Adjudicació 
hort municipal 

**** Adjudicació Les Mates núm. 6 20/01/2017 

Adjudicació 
hort municipal 

**** Adjudicació Les Mates núm. 7 20/01/2017 

Adjudicació 
hort municipal 

**** Adjudicació Les Mates núm. 8 20/01/2017 

Adjudicació 
hort municipal 

**** Adjudicació Les Mates núm. 10 20/01/2017 

Adjudicació 
hort municipal 

**** Adjudicació Les Mates número 11 20/01/2017 

 
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 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 


