
 
 
 

 1 

ACTA NÚM. 8 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

2 DE MARÇ DE 2017 
 
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 2 de març 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, 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 regidors delegats expressament convidats 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. 
 
Hi assisteixen, com a regidors de l’oposició, els Srs. Anna Barnadas i López, Josep 
Quintana i Caralt, Anna Descals Tresserras.  
 
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 23 de febrer:  
 
- el mateix dia 23 de febrer, l’alcalde comenta que va rebre la visita de l’Hble. Sra. 
Meritxell Borràs, Consellera de Governació, que va venir a presentar el projecte 
FEDER “Espai Cràter” i a anunciar-nos que ens han concedit una subvenció de 
1.846.887 euros per portar-lo a terme.    
 
- el dia 24 de febrer, es va entrevistar amb el Sr. JOSEP GINESTA, secretari general 
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, 
que va ser a Olot per mantenir diferents reunions de treball al Mas les Mates. I a 
continuació va assistir a la Junta del Sigma.  
 
-  el dia 25 de març va presenciar l’inici de la rua del Carnaval infantil i seguidament va 
assistir a la xerrada que va tenir lloc a la sala d’actes de l’Arxiu Comarcal, sobre “El 
sistema sanitari del futur”.  
 
-  el dia 27 de març va presidir la concentració de suport a Francesc Homs que va tenir 
lloc davant de l’Ajuntament i seguidament, l’Audiència Pública que va tenir lloc al Saló 
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de Sessions.  
 
-  i el dia 28 va ser present a la roda de premsa del Festivat MOT, que va tenir lloc a la 
sala Gussinyé.   
 

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 apareguts als Butlletins Oficials BOE, BOP i DOGC, des de la 
darrera sessió. I se n'acorda l'assabentat.                                                                                                                                             
 

4.1. - SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ FESTIVAL SISMÒGRAF 2017 A LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA 

 
Núm. de referència : X2017004518     
 
En relació a l’expedient SCU12017000004 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: GENERALITAT DE CATALUNYA. 

DEPARTAMENT DE CULTURA  
Programa: SUBVENCIÓ EXCLOSA DE CONCURRÈNCIA PÚBLICA 
Import: 150.000,00 
 
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. 
 

5.1. - SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ FONS DE COOPERACIÓ CULTURAL 2017 
 
Núm. de referència : X2017004627     
 
En relació a l’expedient SCU12017000005 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: CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DEL FONS DE 

COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL, ANUALITAT 2017 
Referència: BOP NÚM. 29 DE 10/02/2017 
Núm disposició: NÚM. 1138 
Import: 65.825,00 
 
Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte: FONS DE COOPERACIÓ 
CULTURAL 2017 
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Tercer.- Facultar el regidor de cultura per signar tota la documentació necessària. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. OBRES 
 

6.1. - TREBALLS DE REFORMA DEL TAULELL DE RECEPCIÓ I ATENCIÓ AL 
PÚBLIC DEL MUSEU DE LA GARROTXA 

 
Núm. de referència : X2017004659     
 
Atès l’informe de la directora del Museu Comarcal de la Garrotxa  de data 31 de gener 
en relació a la necessitat de reformar el taulell de recepció i atenció al públic del 
Museu Comarcal de la Garrotxa per tal d’adaptar-lo a la normativa d’accessibilitat 
estipulada al “Documento Básico SUA”(Seguridada de utilitzación y accesibilitada) del 
Ministeri de Foment.  
Atès que s’han demanat pressupostos a les empreses “ Lluís Badosa Prat”; “Miquel 
Colomer Iglesias” i “Fusteria Xevi,SL” i que s’informa favorablement el presentat per 
l’empresa “Lluís Badosa Prat”. 
I vist  el vist-i-plau de responsable de la partida  pressupostària; i vist l’expedient 
administratiu núm: CC012017000101 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 LLUÍS BADOSA PRAT (77892889-P)  els treballs 
de reforma del taulell de recepció i atenció al públic i construcció d’un mòdul per 
guixetes i expositor al Museu Comarcal de la Garrotxa; d’acord amb el seu pressupost 
annex a l’expedient. 
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: CINC MIL DOS-CENTS TRETZE 
EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS (5.213,64 €) + IVA: MIL NORANTA-
QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS (1.094,86 €).  Es pagarà amb 
càrrec a: 
 
Operació ReferènciaTipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17400  3331 63203 6308.50 ACTUACIONS EDIFICIS CULTURALS (PR17100 000 000 000 000 000 
 

Tercer.- LLUIS BADOSA PRAT adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SERVEIS 
 

6.2. - TREBALLS DE PODA ARBRAT AVINGUDA CUBA I PLAÇA AMÈRICA 
 
Núm. de referència : X2017004668     
 
Atès l’informe del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa  de data 21 
de febrer de 2016 en relació als treballs de poda a realitzar a l’avinguda Cuba i Plaça 
Amèrica. 
Atès que s’han demanat pressupostos a les empreses: “Arico Forest,SL”; “Xavier 
Pujolar “ i “Jorge Joaquin Plo Cerdan” i atès que s’informa favorablement el pressupost 
presentat per “Arico Forest,SL”. 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012017000102 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert,  proposa a la 
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Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Contractar amb  l’empresa ARICO FOREST SL (B1757479-9) els treballs de 
poda de l'arbrat de l'avinguda Cuba i la Plaça Amèrica d’acord amb el seu pressupost 
núm. 1 de 10/02/2017 i l’informe de SIGMA que figuren com annex a l’expedient.  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: NOU MIL NOU-CENTS SETANTA-
CINC EUROS (9.975  €) + IVA: DOS MIL NORANTA-QUATRE EUROS AMB 
SETANTA-CINC CÈNTIMS (2.094,75 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació ReferènciaTipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17700  171  210004 12069.75 JARDINERIA (PODES ESPECIALS) 100 000 000 000 000 000 
 

Tercer.- ARICO FOREST SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.3. - CONTRACTE MANTENIMENT PRODUCTES GENESYS5 EXERCICI 2017 
 
Núm. de referència : X2017004440     
 
Atès l’informe del responsable d’informàtica i noves tecnologies de data  24 de febrer 
de 2017 en relació al servei de manteniment per a l’exercici 2017 del programari de  
Gestió d’Administració Local “GENESYS 5” que utilitza l’Ajuntament d’Olot; i atès que 
s’informa favorablement el pressupost presentat per “Audifilm ABI,SL” . 
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012017000097 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 AUDIFILM ABI SL (B8399874-0)  el servei de 
manteniment any 2017del programari de Gestió d’Administració Local “GENESYS” que 
utilitza l’Ajuntament d’Olot, segons les següents aplicacions:  
-“carpeta del ciutadà; registre de documents electrònics”; “notificacions electròniques”; 
“GenDoc, Gestor documental”; “Tramitador On-line”; “Serveis d’interoperabilitat”  
-diverses aplicacions de “bacoffice” 
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: QUARANTA-SET MIL SET-CENTS 
VUITANTA EUROS (47.780€) + IVA: DEU MIL TRENTA-TRES EUROS AMB 
VUITANTA CÈNTIMS (10.033,80 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació ReferènciaTipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17120  920  220020 57813 MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC100 000 000 000 000 000 
 

Tercer.- AUDIFILM ABI SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.4. - REDACCIÓ DEL PROJECTE BASIC I EXECUTIU D'URBANITZACIÓ I 
ADEQUACIÓ PAISATGÍSTICA DE L'ÀREA D'ACCÉS A L'ESTADI D'ATLETISME 

D'OLOT 
 
Núm. de referència : X2017004438     
 
Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 20 de febrer de 2017 en relació 
a la necessitat de redactar un projecte per a construir una rampa que permeti una 
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accés a l’Estadi d’Aletisme en condicions de seguretat per a tothom, d’acord amb els 
requisits de la normativa d’accessibilitat vigent. 
Atès que s’informa favorablement el pressupost presentat per l’equip “RCR Aranda 
Pigem Vilalta SLP “ . 
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012017000095 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 RCR ARANDA PIGEM VILALTA ARQUITECTES 
SLP (B1753784-6)  els treballs de redacció del projecte bàsic i  executiu d'urbanització 
i adequació paisatgística de l'àrea d'accés a l'Estadi d'Atletisme d'Olot; d’acord amb el 
seu pressupost Ref. 1619 i l’informe dels Serveis Tècnics Municipals que figuren com 
annex a l’expedient.  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: SIS MIL QUATRE-CENTS 
QUARANTA EUROS (6.440€)+ IVA: MIL TRES-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS 
AMB QUARANTA CÈNTIMS (1.352,40 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17140  1510 64001 7792.40 PLANOLS I PROJECTES 100 000 000 000 000 000 

 
Tercer.- RCR ARANDA PIGEM VILALTA ARQUITECTES SLP adjuntarà una còpia 
d’aquest acord a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.5. - RECTIFICACIÓ ACORD RELATIU A LA REVISIÓ "CÀNON 2017" 
CONCESSIÓ D'ÚS DELS LLOCS DE VENDA DE LA PLAÇA MERCAT 

 
Núm. de referència : X2013016805     
 
La Junta de Govern Local de data 16/02/2017 va aprovar el pagament de l’import 
mensual del 75% del cànon restant de la concessió d’ús dels llocs de venda del nou 
mercat municipal i que correspon a l’exercici 2017. 
Atès que, per error, no es va revisar l’import mensual segons l’IPC tal i com s’estableix 
en la clàusula 10 del plec de clàusules administratives que regeix la concessió.  
I vist l’expedient administratiu núm.  CCS12013000017 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.- Rectificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 16 de febrer de 2017 
relatiu al  pagament del 75% del cànon restant de la concessió d’ús dels llocs de 
venda del nou mercat municipal, i que correspon a l’exercici 2017; tot aplicant la revisió 
de preus segons l’IPC de data 31/12/2016 i que es fixa en un 1,6% (segons s’estableix 
en la clàusula 10 del PCAP que regeix la concessió). 
 
Per tant, aprovar  l’import mensual que correspon a l’exercici 2017, que es fixa en:  
-LOT 1 : La Nevateria Alimentarira, SL: ................................................ 365,912 € 
-LOT 2: Croquetes d’Autor, SL..............................................................  269,748 € 
-LOT 3 : Albert Descamps Cos ............................................................. 312,420  € 
-LOT 4 : Fruits secs i llaminadures Vallés, SL......................................   421,386 € 
-LOT 5 : Helena Carreras Ministral,....................................................... 696,913 € 
-LOT 6 i partió 2 LOT 22 : Mas Puqui, SL.............................................. 604,076 € 
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-LOT 7 : Fermí Corominas Badosa........................................................ 486,594 € 
-LOT 8 : Mercè Aragonés Marguí........................................................... 268,605 € 
-LOT 9. i partió 1 LOT 22Jordi Vilarrasa Vilanova ................................   587,121 € 
-LOT 10 : Aviram Antonia,SL.................................................................. 340,995 € 
-LOT 11: Peixos Olot, SL ....................................................................... 533,457 € 
-LOT 12 : Peixos Plaça CB..................................................................... 542,067 € 
-LOT 13 i partió 4 LOT 22: Xavier Roura Rodriguez........................ ..... 649,052 € 
-LOT 14 i partió 3 LOT 22: Cristina Garrido Matas............................ .... 691,706 € 
-LOT 15: Jordi Fàbregas Forner............................................................. 320,147 € 
-LOT 16 : Iogurteries Ecològiques, SL...................................................  612,458 € 
-LOT 17: Josep Maria Vilarrasa Serrat................................................... 506,730 € 
-LOT 18 B: Joan Pujol Masseguer.......................................................... 685,800 € 
 
Segon.- Els imports mensuals s’abonaran amb efectes del dia 1 de gener de 2017, la 
darrera setmana de cada mes d’acord amb el que s’estableix en la clàusula 10 del 
PCAP:  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.6. - MODIFICACIÓ DEL  CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DELS 
EDIFICIS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 

 
La Junta de Govern Local acorda deixar aquest punt de l’ordre del dia sobre la taula 
per a un millor estudi.  
 

6.7. - APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I 
TÈCNIQUES QUE REGIRAN EL SUBMINISTRAMENT DEL PROGRAMARI DE 
DESENVOLUPAMENT, CONSULTORIA I MANTENIMENT PER A LA GESTIÓ 

INTEGRAL DE LA NÒMICA DE L'AJUNTAMENT D'OLOT I ELS SEUS 
ORGANISMES AUTÒNOMS; I CONVOCATÒRIA LICITACIÓ 

 
Núm. de referència : X2017004699     

 
Vist l’expedient CCS12017000005 vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada de Participació, Transparència i Govern 
obert, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Contractar, mitjançant procediment obert simplificat, el subministrament del 
programari de desenvolupament, consultoria i manteniment per a la gestió integral de 
la nòmina de l'Ajuntament d'Olot i els seus Organismes Autònoms. 
 
Segon.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i tècniques que 
regiran l’esmentada contractació, essent el tipus de licitació de : 49.500 € + IVA: 
10.395 €.  
 
Tercer.- L’anunci de la convocatòria de licitació es publicarà al perfil del contractant.  
 
Quart.- Aprovar la despesa prevista : QUARANTA-NOU MIL CINC-CENTS EUROS 
(49.500 €) + IVA: DEU MIL TRES-CENTS NORANTA-CINC EUROS (10.395 €) que es 
pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200  Despeses 17120  920  64101 59895 EQUIPAMENT INFORMATIC 

(PROG.NOMINES) (PR17) 
100 000 000 000 000 000 
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S’aprova per unanimitat. 
 

6.8. - ADQUISICIÓ APLICACIÓ DE GESTIÓ DE MULTES 
 
Núm. de referència : X2017004439     
 
Atesos els informes dels responsables de les Àrees d’Informàtica, Ingressos, 
Tresoreria i de la Policia Municipal on s’exposa que el programari de denúncies actual 
de l’Ajuntament s’ha quedat obsolet i no està al dia pel que fa a gestió de denúncies de 
trànsit o governatives i que no permet la integració amb la DGT, SICER, BOE o amb 
terminals mòbils per entrada automàtica de denúncies a la base de dades. 
 
Atès que es proposa un canvi d’aplicatiu i que una vegada mirat el mercat s’ha 
considerat que la proposta que compleix millor amb el que es requereix a Olot és la de 
l’empresa SOMINTEC SL. 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012017000096 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 SOMINTEC SL (B5519203-3) l’adquisició del software SOM-
PDA/SOM-DEN per a la tramitació d’expedients de multes i sancions amb dispositius 
mòbils integrats. 
 
Segon.- L’adquisició de l’aplicació consta de: 
 
- Llicències+integracions+instal.lació de servidors+formació: 9.784 € (IVA no 
inclòs) 
- Manteniment mensual: 195 € (IVA no inclòs) a partir de la posada en marxa de 
l’aplicació   que es considera que serà a partir del mes de juny del 2017 (7 
mensualitats). 
 
Tercer.- L’import total de la despesa es de: Base: ONZE MIL CENT QUARANTA-NOU 
EUROS (11.149 €) + IVA: DOS MIL TRES-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB 
VINT-I-NOU CÈNTIMS (2.341,29 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació ReferènciaTipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17120  920  63601 11838.64 EQUIPAMENT INFORMATIC (PR17) 100 000 000 000 000 000 
200220  Despeses 17120  920  220020 1651.65 MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC100 000 000 000 000 000 

 
Quart.- SOMINTEC SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
7.1. - ADSCRIPCIÓ DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA PISCINA MUNICIPAL  A 

L'INSTITUT MUNICIPAL D'ESPORTS I LLEURE D'OLOT (IMELO) 
 
Núm. de referència : X2017004477     
 
Vist que l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot té com a finalitat, entre d’altres, la 
promoció, construcció i administració de camps d’esports, gimnàs, piscines, pistes 
d’atletisme o qualsevol altre tipus d’instal·lació esportiva, per al millor 
desenvolupament de la cultura física. 
 
Vist que un dels equipaments dels que disposa la ciutat per al compliment de la 
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finalitat anterior és la piscina municipal, situada a l’Avinguda Sant Jordi d’Olot. 
 
Vist que la titularitat d’aquest equipament és de l’Ajuntament d’Olot, es fa necessari 
adscriure’l  a l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot, per tal que pugui 
desenvolupar les funcions que li són pròpies de gestió i explotació. 
 
Vist el que disposa l’article 92 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova 
el Reglament del Patrimoni dels ens locals, en relació a l’adscripció de béns a 
organismes autònoms. 
 
Vist l’expedient administratiu SPT32017000002i 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 d’Olot, les instal·lacions de la piscina 
municipal, que figuren a l’inventari de béns municipals -béns immobles- amb el codi 
1.12.121.4202. 
 
Segon.- Aquesta adscripció no suposa cessió de la titularitat de l’immoble. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.1. - APROVACIÓ DE L’ADAPTACIÓ DE LA MEMÒRIA I PRESSUPOST DE 
OPERACIÓ ESPAI CRÀTER. PARC IMMERSIU I INTERACTIU DE CONEIXEMENT I 
DIVULGACIÓ DEL VULCANISME I DEL PATRIMONI DE LA ZONA VOLCÀNICA DE 
LA GARROTXA, D'ACORD A LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ PROVISIONAL  DE 

LA CONVOCATÒRIA D’AJUT AL PO FEDER 2014-2020 EIX PRIORITARI 6 
 
Núm. de referència : X2017004746    
  
En data 14 de juny de 2016, l'Ajuntament d'Olot va presentar sol·licitud d'ajut a la 
convocatòria per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de 
cofinançament del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos Prioritaris 4 i 6 (DOGC 
Núm 7078 de 14/3/2016), d'acord amb l' Ordre GAH/45/2016 de 7 de març, amb 
l'expedient administratiu “ESPAI CRÀTER. PARC IMMERSIU I INTERACTIU DE 
CONEIXEMENT I DIVULGACIÓ DEL VULCANISME I DEL PATRIMONI DE LA ZONA 
VOLCÀNICA DE LA GARROTXA" 
 
En data 15 de febrer de 2017, la Direcció General d'Administració Local del 
Departament de Governació de la Generalitat ha emès resolució positiva de 
l'expedient, amb una rebaixa de 306.226 eures respecte l'import d'inversió sol·licitat de 
4.000.000 d'euros per la no elegibilitat d'algunes despeses proposades. 
 
Que atesa la nova proposta de despesa elegible, el Departament de Governació 
requereix una adaptació de la memòria tècnica i del pressupost al nou import previst 
en la proposta de resolució provisional 
 
En relació a l’expedient SRE12017000002  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 l’adaptació de la memòria i del pressupost de l'operació “Espai Cràter: 
Parc Immersiu i Interactiu de coneixement i divulgació del vulcanisme i del patrimoni 
de la Zona Volcànica de la Garrotxa” a la proposta de resolució provisional del 
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Departament de Governació de la Generalitat, per un import total de 3.693.774 euros. 
 
Segon: Nomenar el senyor Josep Maria Corominas Barnadas, Alcalde de l’Ajuntament 
d’Olot com a responsable per a la presentació de la tota la documentació requerida a 
través de la plataforma EACAT. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2017004707     
 
En relació a l’expedient CPG22017000017 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar la relació d’ordenacions de despeses annex núm. 17/008 per un import de 
181.375,66 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 181375.66 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.- FIANCES 
 

Aquest punt de l’ordre del dia queda sobre la taula per manca d’expedients. 
 

11.1. - APROVAR SUBVENCIÓ A L’ENTITAT ASSOCIACIÓ ROBOLOT TEAM 
 
Núm. de referència : X2017004711     
 
En relació a l’expedient CPG12017000004 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 la subvenció, prevista nominativament en el pressupost de 
2017, a l’ ASSOCIACIÓ ROBOLOT TEAM amb  NIF: G55245732 per un import de 
20.000,00 euros, amb càrrec a la partida 17.100.3261.480029 “SUBVENCIÓ 
ROBOLOT“. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
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, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació 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, 
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còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200230 1700595001 Despeses 17100  3261 480029 20.000 SUBVENCIO ROBOLOT 100 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

12.1. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ ROBOLOT 
 
Núm. de referència : X2017004718     
 
En relació a l’expedient CPG22017000018 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: 
 
Procedir a la bestreta de 8.000,00 euros a l’ Associació ROBOLOT TEAM en concepte 
d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 20.000,00 euros, 
destinada a l’activitat d’aprenentatge cientificotecnològic aprovada per la Junta de 
Govern Local de data 2/03/2017. 
 
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 1700595 Despeses 17100  3261 480029 8000 SUBVENCIO ROBOLOT 100 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
13.1. - ACCEPTACIÓ PROVISIONAL DE LA SUBVENCIÓ ESPAI CRÀTER: PARC 
IMMERSIU I INTERACTIU DE CONEIXEMENT I DIVULGACIÓ DEL VULCANISME I 

DEL PATRIMONI DE LA ZONA VOLCÀNICA DE LA GARROTXA 
 
Núm. de referència : X2017004746     
 
Que l’Ajuntament d’Olot, en el marc de la convocatòria regulada per l’Ordre 
GAH/45/2016, de 7 de març, va presentar una operació per un cost total de 
4.697.755,00 € (cost total subvencionable 4.000.000,00 €), amb el títol ESPAI 
CRÀTER: Parc immersiu i interactiu de coneixement i divulgació del vulcanisme i 
del patrimoni de la zona volcànica de la Garrotxa. 
 
Que, d’acord amb la proposta de Resolució provisional de 15 de febrer de 2017, de la 
directora general d’Administració Local, s’aprova provisionalment aquesta operació en 
el marc del Programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, per 
un import 3.693.774,00 €. 
 
En relació a l’expedient SRE12017000002 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 provisionalment la subvenció de 1.846.887,00 €, per a l’operació 
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ESPAI CRÀTER: Parc immersiu i interactiu de coneixement i divulgació del 
vulcanisme i del patrimoni de la zona volcànica de la Garrotxa presentada en el 
Programa operatiu FEDER Catalunya 214-2020, eixos prioritaris 4 i 6. 
 
Segon.- L’Ajuntament, que té atorgat el cofinançament FEDER concedit per mitjà de la 
Resolució provisional de l’operació ESPAI CRÀTER: Parc immersiu i interactiu de 
coneixement i divulgació del vulcanisme i del patrimoni de la zona volcànica de 
la Garrotxa, es compromet a aportar la quantitat de 1.846.887,00 € (50%) de la 
despesa elegible aprovada de 3.693.774,00 € per tal de fer front a la resta del 
finançament de l’operació cofinançada pel FEDER 
 
Tercer.- Agrair a la  GENERALITAT DE CATALUNYA. Departament de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge. Direcció General d’Administració Local la 
concessió de l’esmentada subvenció. 
 
Quart.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea que gestiona  
l’expedient, la qual donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis 
d’intervenció als efectes de fiscalització. 
 
Cinquè.- 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. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
14.1. - PASSEIG D'EN BLAY NÚM. 8. P.A. 01.05 - ILLA DEL TEATRE.- Proposant 

aprovar l'informe emès per l'arquitecta municipal. 
 
Núm. de referència : X2017004819     
 
En ordre a la correcta  interpretació de la volumetria i alçada que són d’aplicació a 
l’edificació a construir en l’àmbit del Polígon d’ Actuació 01.05 (PA 01.05 Illa del 
Teatre), amb la qualificació de Zona de Rehabilitació de l’Estructura Urbana (clau 6.2), 
es fa necessari d’efectuar la interpretació de quines són les determinacions a tenir en 
compte donada l’existència de diversos documents que en fan referència.  
 
Per una part, consta en la documentació del vigent POUM que el senyor Carlos 
Coromina i Codina, en nom propi i en representació de la societat Passeig de Blay SL, 
va interposar un recurs d’alçada (SRJCA000/C0021351 (Exp: 2003/008011/G/00021), 
que va ser estimat pel Conseller de Política territorial i Obres Públiques el 22 de 
desembre del 2004. 
 
També  hi figura la fitxa del Polígon d’Actuació, que contempla unes superfícies i 
grafisme que poden entrar en contradicció amb la normativa d’aplicació i les previsions 
del citat recurs d’alçada.  
 
Atès que és necessari aclarir les condicions d’edificació de la parcel·la situada al 
Passeig d’ En Blay núm. 8 citada, respecte al que estableix l’article 7.5 del POUM i la 
resolució del recurs d’alçada per part del Conseller de Política territorial i Obres 
Públiques el 22 de desembre del 2004, s’ha confeccionat per part dels Serveis Tècnics 
Municipals l’adjunt informe que concreta les determinacions urbanístiques d’aplicació 
al projecte que en el seu dia es presenti a tramitació per a la construcció del 
corresponent edifici. 
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En relació a l’expedient UPL12017000001, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, i en base al que estableix l’article 7 del vigent POUM, 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 en els seus termes, que a continuació es transcriuen, l’informe 
emès pels serveis tècnics municipals en data 16 de febrer de 2017:  

 
“1. OBJECTE DE L ‘ INFORME 

El present informe es refereix a la finca situada al Passeig d’ En Blay núm. 8, entre el 
Passeig del Bisbe Guillamet i el Teatre Principal. La finca es troba inclosa en Polígon d’ 
Actuació 01.05 (PA 01.05 Illa del Teatre), amb la qualificació de Zona de Rehabilitació de l’ 
Estructura Urbana (clau 6.2). 
 
 
2. ANTECEDENTS 
El senyor Carlos Coromina i Codina, en nom propi i en representació de la societat Passeig 
de Blay SL, va interposar un recurs d’alçada (SRJCA000/C0021351 (Exp: 
2003/008011/G/00021), que va ser estimat pel Conseller de Política territorial i Obres 
Públiques el 22 de desembre del 2004. 
El recurs recull unes modificacions de l’ ordenació del polígon d’actuació, entre elles 
establia un  sostre màxim edificable 2.200 m2 i puntualitza “el sostre edificable comprèn el 
que s’admet sota coberta”. 
 
Aquest recurs, segons consultes a la Direcció General d’ Urbanisme, es va estimar en base 
a un informe emès el 24 de maig de 2004 per l’arquitecte Director del Pla d’ ordenació 
Urbanística Municipal. 
En aquest informe, referint-se als m2 edificables de les finques, diu el següent: 
“Si bé l’addició d’ una planta més no resulta adequada doncs superaria l’alçada de les 
edificacions veïnes, sí podria admetre’s l’ aprofitament sota coberta; aquesta possibilitat 
augmentaria el sostre edificable fins als 2.200 m2 segons s’expressa a la fitxa adjunta.” 
 
 
3. NORMATIVA. Condicions d’edificació 
El PA 01.05 preveu una alçada de PB+3PP per l’edifici del Passeig d’ En Blay núm. 8. 
Segons l‘ informe del tècnic redactor del Pla i l’estimació del recurs d’ alçada, la darrera 
planta admet l’aprofitament del sota coberta. 
 
(1) Zona de Rehabilitació de l’ Estructura Urbana i Edificatòria (clau 6.2): 

article 207.2  Alçada: 
“A la zona 6.2, l’ alçada que correspon a les edificacions és la de l’edifici existent, si bé els 

edificis que no arribin a l’alçada promig de les alçades de cada tram de carrer la podran 
assolir. Aquesta alçada és PB+3PP (...)”. 
Si bé es determina un nombre màxim de plantes, no es concreta quina és la cota màxima 
de l’alçada reguladora dels edificis. 
 
(2) Normes generals per a l’edificació entre mitgeres: 

Article 150  Característiques de les cobertes  
150.1  En cas que el sostre de la darrera planta edificada sigui la mateixa teulada, la 
diferència de cotes entre la del paviment d’aquesta planta i la del pla de l’arrencada de la 
coberta  serà com a màxim de 3,10m. 
150.5  Respectant les mateixes separacions que s’estableixen per als cossos al punt 
anterior (article 150.4, reculada de 2m del pla de la façana i 1m de les parets mitgeres), 
també s’admetran els terrats plans o cobertes planes tret de les zones del centre històric. 
 
4. JUSTIFICACIÓ  
La normativa del nucli antic (clau 6.2), determina el nombre de plantes admeses si bé no 
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especifica una alçada reguladora màxima. El criteri aplicable, en quan a l’alçada reguladora 
màxima admesa, és el d’ integració amb els edificis veïns i la seva adequació en l’entorn 
del Barri Vell. 
 
La proposta presentada per la finca del Passeig d’ En Blay núm. 8, és de planta baixa i tres 
plantes pis amb un aprofitament del sota coberta, tal i com es va estimar amb el recurs 
d’alçada. L’edifici proposat s’ integra amb les edificacions veïnes mitjançant la composició 
d’ una cornisa en façana a la mateixa alçada que l’edifici contigu. Per damunt d’aquesta 
cornisa s’aixeca un petit tram de façana amb obertures característiques d’espais de golfes 
o sota cobertes; aquesta solució compositiva és emprada en altres edificis del seu entorn 
(Carrer dels Dolors, Passeig d’en Blay). L’alçada total de l’edifici és la resultant de les 
alçades interiors de les seves plantes, essent aquestes ajustades al seu ús.  
 
L’ aprofitament de l’espai de sota coberta admet un programa complementari de l’habitatge 
immediatament inferior, del qual forçosament ha de formar part.  
 
Per tal que aquest espai d’aprofitament de sota coberta reuneixi unes condicions mínimes 
d’habitabilitat, podrà disposar d’ obertures per ventilar i il·luminar en el pla de façana que es 
configurarà mitjançant un terrat inserit dins del gàlib de la coberta, en la vessant interior del 
pati d’ illa. 
Pel que fa al compliment de les característiques generals de les cobertes per a edificacions 
entre mitgeres, el fet d’haver d’admetre l’aprofitament del sota coberta, fa inviable el 
compliment de l’article 150.1. De la mateixa manera que, l’article 150.5 no permet terrats a 
les cobertes del centre històric, tot i que, interpretativament, s’admeten de forma justificada 
per a ús exclusiu d’ instal·lacions. 
En aquest cas, es creu adequat poder aplicar l’article 150.5, admetent un terrat a la 
coberta, pels antecedents exposats i en virtut de l’article 7.5 del POUM, referent als criteris 
d‘interpretació del propi Pla, “en els casos en què la interpretació literal de les disposicions 
del POUM, resultin solucions que puguin atemptar contra l’esperit del Pla o que impedeixin 
l’acompliment del destí d’una determinada finca o que resultin situacions contradictòries 
tècnicament impossibles o absurdes, la Comissió de govern previ informe tècnic, podrà 
acordar la solució que estimi més adequada.” 
 
5. PROPOSTA 
Vist els antecedents i en virtut de l’article 7.5 del Pla es proposa: 
 

1. Acceptar la proposta de les alçades del nou edifici, integrant-se compositivament amb 
els edificis del seu entorn. Veure secció adjunta en aquest document. 
2. Acceptar un terrat pla, inserit dins del gàlib de la coberta de la vessant interior d’ illa, 
sense perjudici de donar compliment a l’articulat normatiu que sigui d’aplicació a les 
cobertes (article 207).” 

 
SEGON.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

15.1. - PROJECTE EXECUTIU D'ESTABLIMENT DE SERVEI DE RESTAURACIÓ 
AL FORT DE SANT FRANCESC. MILLORA DE LES XARXES DE SERVEIS. 

Proposant aprovar 
 
Núm. de referència : X2017004809     
 
Vist el projecte executiu d’establiment de servei de restauració al fort de Sant 
Francesc. Millora de les xarxes de serveis, redactat per Plana Hurtós Enginyers, SLP 
en data febrer de 2017 l’objecte del qual és definir i valorar aproximadament les obres i 
actuacions necessàries per a la millora de les xarxes de serveis al fort de Sant 
Francesc d’Olot i,  concretament, pel subministrament al nou establiment de servei de 
restauració, atès que els serveis existents (aigua, electricitat, etc.) del fort es troben 
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parcialment obsolets i/o són insuficients per donar subministrament al nou establiment 
de servei de restauració. 
 
Vist que en datat 1 de març de 2017, el Parc Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa ha emès informe favorable amb condicions que no impliquen modificacions 
substancials del projecte sinó que únicament ajustaments en fase d’obra. 
 
Vist l’informe favorable emès pel Director de l’Àrea d’Infraestructura i Obra Pública en 
data 1 de març de 2017, que s’adjunta a l’expedient. 
 
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 UPOM2017000006, 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 executiu d’establiment de servei de restauració al fort 
de Sant Francesc. Millora de les xarxes de serveis, redactat per Plana Hurtós 
Enginyers, SLP en data febrer de 2017. 
 
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. 
 

16.1. - INSTAL·LACIÓ D'APARELL ELEVADOR EN EDIFICI PLURIFAMILIAR A 
L'AVINGUDA SANTA COLOMA, 101. 

 
Núm. de referència : X2016028200 
 
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 OMA32016000155 en data 
registre entrada  23/12/2016 
a: ****     
per a: INSTAL·LACIÓ D'APARELL ELEVADOR EN EDIFICI PLUIFAMILIAR   
situada a: AV SANTA COLOMA N.0101  
U.T.M : 6887347 
 
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: CRL2017800014     
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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: 18868.46 euros  
  
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

18868.46 584.92 0 584.92 62.85 647.77 
 

Garanties: 
 

Total Liquidació Euros 
Per Drets 647.77 
Per Garanties (4) 0 

 
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència: 9 mesos, a partir de la data de concessió, havent-
se de començar les obres dins el termini màxim de 4 mesos.  
 
1. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: Document signat per contractista o 
contractistes assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra, així com documentació 
que acrediti la seva condició de contractista. 
2. Els responsables de l’obra es faran càrrec de comunicar amb antelació l’inici de 
l’obra a la Policia Municipal i s’observaran les indicacions que pugui disposar en relació 
a les condicions de seguretat i senyalització de l’ocupació de la via pública prevista, 
que correrà a càrrec del promotor i contractista de l’obra.  Es compliran les normes de 
l’Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública aprovada el 27/04/95. 
3. D'acord  a  l'art.28.2 del RD 417/2006 en relació al 76 del RDL 2/2004,  el termini 
per donar d'alta l'immoble reformat és de 2 mesos a partir del  dia següent a la data 
d'acabament de les obres. A aquests efectes caldrà adreçar-se a l’Àrea d'Urbana de 
l’Ajuntament -2n. pis -. Cal  aportar la següent documentació: 1) Plànol de situació i  
d'emplaçament, 2)  Plànols  definitius  de  cada  planta, 3)  Certificat  final  d'obra,  4) 
Fotografia/es  de  la  façana (10x15), 5) Fotocòpia DNI  del  titular,  6) Fotocòpia del 
rebut actual IBI i 7) Fotocòpia de les escriptures. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

16.2. - AMPLIACIÓ D'HABITATGE APARELLAT AL CARRER PAU CASALS, 13 
 
Núm. de referència : X2016028136 
 
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 OMA32016000154 en data 
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registre entrada  22/12/2016 
a: **** 
per a: AMPLIACIÓ D'HABITATGE APARELLAT    
situada a: C PAU CASALS N.13  
U.T.M : 9311505 
 
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: CRL2017800015     
 
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: 26278.12 euros  
 
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

26278.12 814.62 0 814.62 62.85 877.47 
 

Garanties: 
 

Total Liquidació Euros 
Per Drets 877.47 
Per Garanties (4) 300.00 

 
Condicions particulars: 
 
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. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: Document signat per contractista o 
contractistes assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra, així com documentació 
que acrediti la seva condició de contractista. 
2. Els materials, textures i colors d’acabat de façana hauran de coincidir amb els 
característics del conjunt edificat d’acord amb el criteri determinat a l’article 128 del Pla 
d’ordenació urbanística municipal.  
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,  4) 
Fotografia/es  de  la  façana (10x15), 5) Fotocòpia DNI  del  titular,  6) Fotocòpia del 
rebut actual IBI i 7) Fotocòpia de les escriptures. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
16.3. - ENDERROC D'EDIFICI D'HABITATGE AL CARRER SANT CRISTÒFOR, 29. 
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Núm. de referència : X2017003134 

 
Donat que el terreny on es pretén edificar la llicència sol·licitada, SI té la condició legal 
de solar, i que SI compleix les determinacions del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal, quant a volum, alçàries, ocupació del sol i usos. Previ pagament dels drets 
liquidats i segons els arts.187 i següents del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme i 71 i següents  del Decret 179/1995 
pel qual s’aprova el  Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, s’acorda: 
 
CONCEDIR, la llicència sol·licitada , segons expedient núm: OMA32017000020 en 
data registre entrada  10/02/2017 
a: ****     
per a: ENDERROC D'EDIFICI D'HABITATGE    
situada a: C SANT CRISTÒFOR N.0029  
U.T.M : 8402402 
 
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: CRL2017800016 
FMA2017600037    
 
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: 13037.85 euros  
2 Tanca provisional 
 
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

13037.85 404.17 0 404.17 62.85 47.02 
 

Garanties: 
    
   mov runes + gest res + rep pav: 2073.00 euros 

 
Total Liquidació Euros 
Per Drets 47.02 
Per Garanties (4) 2073.00 

  
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència: 6 mesos, a partir de la data de concessió, havent-
se de començar les obres dins el termini màxim de 4 mesos.  
1. Els responsables de l’obra es faran càrrec de senyalitzar amb punts de llum de 
color vermell la tanca de protecció a col·locar al carrer. La tanca s’ajustarà a les 
condicions que determina l’Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública aprovada el 
27/04/1995. Els responsables de l’obra s’hauran de fer càrrec de: 1) Al carrer de 
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Joaquim Marsillach caldrà col·locar un disc de perill per obres i un disc de perill per 
calçada estreta. 2) També s’haurà de prohibir l’estacionament en la zona d’aparcament 
situada al costat nord-oest del carrer, en els trams d’estacionament en bateria, per a 
disposar de més espai de pas i visibilitat. 3) Mentre s’executin els treballs d’enderroc, el 
carrer de Sant Cristòfol s’haurà de tancar al trànsit, a excepció de veïns, des de 
l’avinguda de Sant Joan fins a la cruïlla amb el carrer de Joaquim Marsillach. 4) Atès 
que un senyal vertical de pas de vianants restarà dins el perímetre d’ocupació de les 
obres, caldrà col·locar-ne un altre que el substitueixi provisionalment. 5) Es col·locaran 
rètols en ambdós carrers afectats indicant als vianants que han de passar per la vorera 
oposada per motius de seguretat. 
2. Finalitzat l’enderroc caldrà tancar i adequar la parcel·la d’acord amb les obligacions i 
condicions establertes a la vigent Ordenança municipal de conservació, neteja i 
tancament de solars. Aquesta obra està subjecte al règim de comunicació prèvia. 
3. L'enderroc  s'executarà  d'acord  amb les  condicions  determinades a la vigent 
Ordenança Municipal d'Obres a la Via Pública. 
4. Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de la via 
pública. 
5. S’imposa  una  fiança de 2.073,00 € per garantir  la  neteja  i/o reposició de 
paviments  de la via pública que puguin afectar-se  per l’execució de l’obra, 
especialment pels treballs de  moviment i transport de terres o runes previstos.  Aquesta 
fiança també ha d’assegurar la correcta gestió de residus generats per l’obra. La fiança 
s’haurà de dipositar en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de 
notificació de la concessió de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta llicència queda 
supeditada a l’ingrés de la fiança en el termini esmentat. 
6. Prèviament o simultàniament a la presentació del certificat final d’obra caldrà aportar 
document que acrediti la correcta gestió dels residus generats per l’obra segons 
l’establert a l’Ordenança general de gestió de residus aprovada el 15/03/2002 i 
modificada el 28/07/2005. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

17.1. - APROVAR EL PAU DEL SOPAR DE CARNAVAL AL PAVELLÓ FIRAL EL 
DIA 4-03-17 

 
Núm. de referència : X2017004492     
 
En relació a l’expedient PC012017000007 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Serveis urbans, Espai públic i infraestructures i 
obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar el PAU del Sopar de Carnaval al Pavelló firal el dia 4-03-17 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

18.1. - DONAR COMPTE DE LES COMUNICACIONS D'OBERTURA I DELS 
DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 13 I 23 DE FEBRER DE 2017 RELATIUS A 

L'ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
Núm. de referència : X2017004410     
 
En relació a l’expedient AG012017000007, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern 
Local, adoptar el següent acord: 
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Únic.- Donar compte de les comunicacions d’obertura i dels decrets dictats entre els 
dies 13 i 23 de febrer de 2017 relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen a 
continuació:  
 
Tràmit Nom / comercial Concepte Adreça Decret 

Obertura Oclot – 
Repartiment 
ecològic 

Missatgeria 
amb bicicleta 

C/Madrid 21 13/02/2017 
Declaració 
Responsable 

Obertura Utilitats Empresa de 
neteja 

C/Bolós 17 B 15/02/2017 
Declaració 
Responsable 

Obertura Caja Mar Oficina 
bancària 

C/Bisbe Lorenzana 6 B 17/02/2017 
Declaració 
Responsable 

Obertura Tre’s Venda de roba C/Sant Rafel 40 B  22/02/2017 
Declaració 
Responsable 
 

Obertura Cambra Propietat Oficines C/Mulleras 16 B 23/02/2017 
Declaració 
Responsable 
 

Obertura Women Secret Venda de roba C/Sant Rafel 15 baixos 21/02/2017 

Llicència **** Conducció gos 
de raça 
potencialment 
perillosa 

C/Rei Pere IV 5 1r 21/02/2017 

Canvi de 
titularitat 

El rebost de la 
Fageda 

Restaurant-bar Av. Sant Joan 46 21/02/2017 

Canvi de 
titularitat 

Bar Tropical Bar C/ de la Proa 19 21/02/2017 

Baixa Maria Sanés 
Esparrach 

Centre 
d’estètica 

C/Sant Cristòfol 18 21/02/2017 

Baixa d’ofici Retallufus. 
Alexandra Durall 

Centre de 
patchword 

C/Antoni Llopis 10 B 10 21/02/2017 

Baixa per 
caducitat 
expedient 

Josep M. Mir 
Codina 

Formatgeria 
artesanal 

Mas Subiràs 21/02/2017 

Llicència Renault Renovació 
abocament 
aigües 
residuals 

Ctra. de la Canya 99 23/02/2017 

 
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 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 


