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ACTA NÚM. 9 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

9 DE MARÇ DE 2017 
 
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 9 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 Descals Tresserras, Xavier 
García Zabal.  
 
Hi assisteix l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí 
 
Actua com a secretari, el Secretari Accidental, Sr. Miquel Torrent i Compte. 
 
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, el 
Secretari accidental 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 2 de març:  
 
- el mateix dia 2 de març va assistir a l’acte organitzat per l’ANC, “El procés constituent per a 
la República Catalana” en la qual va intervenir LLUIS LLACH. 
 
-  el dia 3 de març va acompanyar el M.Hble. President de la Generalitat, CARLES 
PUIGDEMONT a la visita que va fer al despatx d’arquitectura dels RCR arquitectes per 
felicitar-los pel Premi Pritzker que han rebut recentment.  I seguidament, va assistir a la 
visita i inauguració de la “Xarxa espavilada”, també presidida pel President de la Generalitat.  
Seguidament es va desplaçar a Palamós, per assistir a l’Assemblea de l’AMI, (Associació 
Municipis per a la Independència)  
 
- els dies 4 i 5 de març va delegar les funcions de l’alcaldia al Primer Tinent d’Alcalde, Josep 
Berga, a qui agraeix el fet d’haver-lo substituït. 
 
- el dia 6 de març es va desplaçar a Barcelona, per entrevistar-se amb el Sr. JOSEP M. 
MARTÍ , Director de la Ser i per assistir a la reunió del Consell de Direcció extraordinari del 
Servei Català de la Salut.  
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- el dia 7 de març, va assistir a la celebració del sisè aniversari de l’edifici Balmes i la 
primera de les sessions informatives que es faran als barris. Ahir en concret, al barri de 
Bonavista que va tenir lloc al seu local social.  
 
- i finalment, el dia 8 de març es va desplaçar a Barcelona per entrevistar-se amb el Sr. 
FRANCESC IGLESIES, secretari d’Afers Socials i Famílies.  
 

3. - DISPOSICIONS.- ASSABENTATS DE LES DISPOSICIONS PUBLICADES EN ELS 
BUTLLETINS OFICIALS 

 
Tot seguit el Secretari accidental 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. - ENCÀRREC DE GESTIO AL CONSORCI D'ACCIÓ SOCIAL DE LA GARROTXA 
PER PORTAR A TERME LES ACCIONS DE LA REGIDORIA DE GENT GRAN ACTIVA 

 
Núm. de referència : X2017005383     
 
El Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, és una entitat pública de caràcter associatiu 
naturalesa voluntària, dotada de personalitat jurídica pròpia i integrada per l’Ajuntament 
d’Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa. Una de las finalitats del Consorci és la prestació 
de Serveis Socials d’Atenció Primària i de serveis especials de tot tipus. 
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot té interès en organitzar i dinamitzar activitats per a la gent gran. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CC012017000111 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.- Encarregar al Consorci d’Acció Social de la Garrotxa la gestió de les accions de la 
regidoria de Gent Gran Activa, per un termini des de la seva aprovació fins a 31 de 
desembre de 2107. 
 
Segon.- La vigència d’aquest acord queda diferida i supeditada a l’aprovació de la 
modificació de crèdits pel plenari de l’Ajuntament d’Olot.  
 
Tercer.- Formalitzar aquest encàrrec mitjançant la signatura del conveni a subscriure entre 
l’Ajuntament d’Olot i el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa. 
 
Quart.- Facultar el Sr. Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació signi el 
corresponent conveni. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.1. - PROPOSANT ACORDAR NOMENAMENT DE L’OBLIGACIÓ DE SUBVENCIONS 
PER A LA REHABILITACIÓ DE FAÇANES C/ VERGE DEL PORTAL, 14. 

 
Núm. de referència : X2016023889     
 
En relació a les bases específiques de subvencions de l’Ajuntament d’Olot per a 
l’arranjament, millora o rehabilitació de façanes en edificis privats, destinades a aconseguir 
millorar i rehabilitar les façanes dels edificis situats dins l’àmbit del municipi d’Olot, 
aprovades per la Junta de Govern Local de data 9 de juny de 2016 i publicades al BOP núm. 
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123 de 29 de juny de 2016. 
 
Atès a l’acord de junta de Govern de data 3 de novembre de 2016 d’atorgament de 
subvenció de façanes del C/ Verge del Portal, 14 
 
Atès l’informe de finalització d’obres de la Tècnica de l’Oficina d’Habitatge i Rehabilitació de 
l’Ajuntament d’Olot de data 9 de febrer de 2017 en relació al cost de l’obra acreditat en 
4.337,85 € segons factures i rebuts aportats per part de la Sra. ****. 
 
En relació a l’expedient HA042016000001, 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.- Acordar el nomenament de l’obligació de la subvenció per a la millora i rehabilitació 
de la façana de l’edifici que es relaciona a continuació : 
 

Registre Beneficiari DNI 
E2016009943 Sr. **** **** 
Adreça actuació Cost acreditat Ajut econòmic 
Verge del Portal, 14 4.337,85 € 2.032,80 € 

 
Segon.- L’import s’imputarà amb càrrec a la partida pressupostària municipal: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200400 1700417001 Despeses 17140  1521 78005 2032.80 R16 TRANSF. HABITATGE (FAÇANES)140 076 999 099 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.2. - PROPOSANT ACORDAR NOMENAMENT DE L’OBLIGACIÓ DE SUBVENCIONS 
PER A LA REHABILITACIÓ DE FAÇANES C/ LLIBERADA FERRARONS, 8. 

 
Núm. de referència : X2016023893     
 
En relació a les bases específiques de subvencions de l’Ajuntament d’Olot per a 
l’arranjament, millora o rehabilitació de façanes en edificis privats, destinades a aconseguir 
millorar i rehabilitar les façanes dels edificis situats dins l’àmbit del municipi d’Olot, 
aprovades per la Junta de Govern Local de data 9 de juny de 2016 i publicades al BOP núm. 
123 de 29 de juny de 2016. 
 
Atès a l’acord de junta de Govern de data 3 de novembre de 2016 d’atorgament de 
subvenció de façanes del C/ Lliberada Ferrarons, 8. 
 
Atès l’informe de finalització d’obres de la Tècnica de l’Oficina d’Habitatge i Rehabilitació de 
l’Ajuntament d’Olot de data 9 de febrer de 2017 en relació al cost de l’obra acreditat en 
5.129,16 € segons factures i rebuts aportats per part de la Sra. ****. 
 
En relació a l’expedient HA042016000002, 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.- Acordar el nomenament de l’obligació de la subvenció per a la millora i rehabilitació 
de la façana de l’edifici que es relaciona a continuació: 
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Registre Beneficiari DNI 
E2016011375 Sra. **** **** 
Adreça actuació Cost acreditat Ajut econòmic 
Lliberada Ferrarons, 8 5.129,16 € 2.261,49 € 

 
Segon.- L’import s’imputarà amb càrrec a la partida pressupostària municipal: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240 1700416001 Despeses 17140  1521 78005 423.50 R16 TRANSF. HABITATGE (FAÇANES)140 076 999 099 999 999 
200400 1700416001 Despeses 17140  1521 78005 1837.99 R16 TRANSF. HABITATGE (FAÇANES)140 076 999 099 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.3. - PROPOSANT ACORDAR NOMENAMENT DE L’OBLIGACIÓ DE SUBVENCIONS 
PER A LA REHABILITACIÓ DE FAÇANES C/ LLIBERADA FERRARONS, 10. 

 
Núm. de referència : X2016023899     
 
En relació a les bases específiques de subvencions de l’Ajuntament d’Olot per a 
l’arranjament, millora o rehabilitació de façanes en edificis privats, destinades a aconseguir 
millorar i rehabilitar les façanes dels edificis situats dins l’àmbit del municipi d’Olot, 
aprovades per la Junta de Govern Local de data 9 de juny de 2016 i publicades al BOP núm. 
123 de 29 de juny de 2016. 
 
Atès a l’acord de junta de Govern de data 3 de novembre de 2016 d’atorgament de 
subvenció de façanes del C/ Lliberada Ferrarons, 10. 
 
Atès l’informe de finalització d’obres de la Tècnica de l’Oficina d’Habitatge i Rehabilitació de 
l’Ajuntament d’Olot de data 9 de febrer de 2017 en relació al cost de l’obra acreditat en 
4.134,76 segons factures i rebuts aportats per part de la Sra. ****. 
 
En relació a l’expedient HA042016000003, 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.- Acordar el nomenament de l’obligació de la subvenció per a la millora i rehabilitació 
de la façana de l’edifici que es relaciona a continuació : 
 

Registre Beneficiari DNI 
E2016011158 Sra. **** **** 
Adreça actuació Cost acreditat Ajut econòmic 
Lliberada Ferrarons, 10 4.134.76 € 1.193,67 € 

 
Segon.- L’import s’imputarà amb càrrec a la partida pressupostària municipal: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200400 1700415001 Despeses 17140  1521 78005 906.29 R16 TRANSF. HABITATGE (FAÇANES)140 076 999 099 999 999 
200240 1700415001 Despeses 17140  1521 78005 287.38 R16 TRANSF. HABITATGE (FAÇANES)140 076 999 099 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.4. - PROPOSANT ACORDAR NOMENAMENT DE L’OBLIGACIÓ DE SUBVENCIONS 
PER A LA REHABILITACIÓ DE FAÇANES C/ SANT RAFEL, 28 

 
Núm. de referència : X2016023904     
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En relació a les bases específiques de subvencions de l’Ajuntament d’Olot per a 
l’arranjament, millora o rehabilitació de façanes en edificis privats, destinades a aconseguir 
millorar i rehabilitar les façanes dels edificis situats dins l’àmbit del municipi d’Olot, 
aprovades per la Junta de Govern Local de data 9 de juny de 2016 i publicades al BOP núm. 
123 de 29 de juny de 2016. 
 
Atès a l’acord de junta de Govern de data 3 de novembre de 2016 d’atorgament de 
subvenció de façanes del C/ Sant Rafel, 28. 
 
Atès l’informe de finalització d’obres de la Tècnica de l’Oficina d’Habitatge i Rehabilitació de 
l’Ajuntament d’Olot de data 9 de febrer de 2017 en relació al cost de l’obra acreditat en 
9.228,95 € segons factures i rebuts aportats per part de la Sra. **** 
 
En relació a l’expedient HA042016000004, 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.- Acordar el nomenament de l’obligació de la subvenció per a la millora i rehabilitació 
de la façana de l’edifici que es relaciona a continuació : 
 

Registre Beneficiari DNI 
E2016009949 Sra. **** **** 
Adreça actuació Cost acreditat Ajut econòmic 
Sant Rafel, 28 9.228,95 € 3.000,00 € 

 
Segon.- L’import s’imputarà amb càrrec a la partida pressupostària municipal: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200400 1700414001 Despeses 17140  1521 78005 3000.00 R16 TRANSF. HABITATGE (FAÇANES)140 076 999 099 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.5. - PROPOSANT ACORDAR NOMENAMENT DE L’OBLIGACIÓ DE SUBVENCIONS 
PER A LA REHABILITACIÓ DE FAÇANES C/ SANT RAFEL, 3. 

 
Núm. de referència : X2016023934     
 
En relació a les bases específiques de subvencions de l’Ajuntament d’Olot per a 
l’arranjament, millora o rehabilitació de façanes en edificis privats, destinades a aconseguir 
millorar i rehabilitar les façanes dels edificis situats dins l’àmbit del municipi d’Olot, 
aprovades per la Junta de Govern Local de data 9 de juny de 2016 i publicades al BOP núm. 
123 de 29 de juny de 2016. 
 
Atès a l’acord de junta de Govern de data 3 de novembre de 2016 d’atorgament de 
subvenció de façanes del C/ Sant Rafel, 3 
 
Atès l’informe de finalització d’obres de la Tècnica de l’Oficina d’Habitatge i Rehabilitació de 
l’Ajuntament d’Olot de data 9 de febrer de 2017 en relació al cost de l’obra acreditat en 
25.261,36 € segons factures i rebuts aportats per part de la Sra. ****. 
 
En relació a l’expedient HA042016000005, 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.- Acordar el nomenament de l’obligació de la subvenció per a la millora i rehabilitació 
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de la façana de l’edifici que es relaciona a continuació : 
 

Registre Beneficiari DNI 
E2016008619 Sra. **** **** 
Adreça actuació Cost acreditat Ajut econòmic 
Sant Rafel, 3 25.261,36 € 3.750,00 € 

 
Segon.- L’import s’imputarà amb càrrec a la partida pressupostària municipal: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200400 1700413001 Despeses 17140  1521 78005 3750.00 R16 TRANSF. HABITATGE (FAÇANES)140 076 999 099 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.6. - PROPOSANT ACORDAR NOMENAMENT DE L'OBLIGACIÓ DE SUBVENCIONS 
PER A LA REHABILITACIÓ DE FAÇANES C/ PANYÓ, 9. 

 
Núm. de referència : X2016024024     
 
En relació a les bases específiques de subvencions de l’Ajuntament d’Olot per a 
l’arranjament, millora o rehabilitació de façanes en edificis privats, destinades a aconseguir 
millorar i rehabilitar les façanes dels edificis situats dins l’àmbit del municipi d’Olot, 
aprovades per la Junta de Govern Local de data 9 de juny de 2016 i publicades al BOP núm. 
123 de 29 de juny de 2016. 
 
Atès a l’acord de junta de Govern de data 3 de novembre de 2016 d’atorgament de 
subvenció de façanes del C/ Panyó, 9 
 
Atès l’informe de finalització d’obres de la Tècnica de l’Oficina d’Habitatge i Rehabilitació de 
l’Ajuntament d’Olot de data 9 de febrer de 2017 en relació al cost de l’obra acreditat en 
9.401,70 € segons factures i rebuts aportats per part de la Sra. ****. 
 
En relació a l’expedient HA042016000006, 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.- Acordar el nomenament de l’obligació de la subvenció per a la millora i rehabilitació 
de la façana de l’edifici que es relaciona a continuació: 
 

Registre Beneficiari DNI 
E2016009912 Sra. **** **** 
Adreça actuació Cost acreditat Ajut econòmic 
Panyó, 9 9.401,70 € 3.000,00 € 

 
Segon.- L’import s’imputarà amb càrrec a la partida pressupostària municipal: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200400 1700412001 Despeses 17140  1521 78005 3000.00 R16 TRANSF. HABITATGE (FAÇANES)140 076 999 099 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.7. - PROPOSANT ACORDAR NOMENAMENT DE L’OBLIGACIÓ DE SUBVENCIONS 
PER A LA REHABILITACIÓ DE FAÇANES C/ BOLÓS, 12 
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Núm. de referència : X2016024025     
 
En relació a les bases específiques de subvencions de l’Ajuntament d’Olot per a 
l’arranjament, millora o rehabilitació de façanes en edificis privats, destinades a aconseguir 
millorar i rehabilitar les façanes dels edificis situats dins l’àmbit del municipi d’Olot, 
aprovades per la Junta de Govern Local de data 9 de juny de 2016 i publicades al BOP núm. 
123 de 29 de juny de 2016. 
 
Atès a l’acord de junta de Govern de data 3 de novembre de 2016 d’atorgament de 
subvenció de façanes del C/ Alt Maduixa, 15. 
 
Atès l’informe de finalització d’obres de la Tècnica de l’Oficina d’Habitatge i Rehabilitació de 
l’Ajuntament d’Olot de data 9 de febrer de 2017 en relació al cost de l’obra acreditat en 
6.068,15 € segons factures i rebuts aportats per part del Sr. ****. 
 
En relació a l’expedient HA042016000007, 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.- Acordar el nomenament de l’obligació de la subvenció per a la millora i rehabilitació 
de la façana de l’edifici que es relaciona a continuació : 
 

Registre Beneficiari DNI 
E2016009827 Sr. **** **** 
Adreça actuació Cost acreditat Ajut econòmic 
Bolós, 12 6.068,15 € 3.000,00 € 

 
Segon.- L’import s’imputarà amb càrrec a la partida pressupostària municipal: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200400 1700411001 Despeses 17140  1521 78005 3000.00 R16 TRANSF. HABITATGE (FAÇANES)140 076 999 099 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.8. - PROPOSANT ACORDAR NOMENAMENT DE L’OBLIGACIÓ DE SUBVENCIONS 
PER A LA REHABILITACIÓ DE FAÇANES C/ POU DEL GLAÇ, 24. 

 
Núm. de referència : X2016024028     
 
En relació a les bases específiques de subvencions de l’Ajuntament d’Olot per a 
l’arranjament, millora o rehabilitació de façanes en edificis privats, destinades a aconseguir 
millorar i rehabilitar les façanes dels edificis situats dins l’àmbit del municipi d’Olot, 
aprovades per la Junta de Govern Local de data 9 de juny de 2016 i publicades al BOP núm. 
123 de 29 de juny de 2016. 
 
Atès a l’acord de junta de Govern de data 3 de novembre de 2016 d’atorgament de 
subvenció de façanes del C/ Pou del Glaç, 24. 
 
Atès l’informe de finalització d’obres de la Tècnica de l’Oficina d’Habitatge i Rehabilitació de 
l’Ajuntament d’Olot de data 9 de febrer de 2017 en relació al cost de l’obra acreditat en 
9.353,74 € segons factures i rebuts aportats per Comunitat de Propietaris Pou del Glaç, 24. 
 
En relació a l’expedient HA042016000008, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció 
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dels següents acords: 
 
Primer.- Acordar el nomenament de l’obligació de la subvenció per a la millora i rehabilitació 
de la façana de l’edifici que es relaciona a continuació : 
 

Registre Beneficiari DNI 
E2016010002 CP Pou del Glaç, 24 H17514167 
Adreça actuació Cost acreditat Ajut econòmic 
Pou del Glaç, 24 9.353,74 € 3.000,00 € 

 
Segon.- L’import s’imputarà amb càrrec a la partida pressupostària municipal: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200400 1700410001 Despeses 17140  1521 78005 3000.00 R16 TRANSF. HABITATGE (FAÇANES)140 076 999 099 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.9. - PROPOSANT ACORDAR NOMENAMENT DE L’OBLIGACIÓ DE SUBVENCIONS 
PER A LA REHABILITACIÓ DE FAÇANES C/ ALTA MADUIXA, 17 

 
Núm. de referència : X2016024033     
 
En relació a les bases específiques de subvencions de l’Ajuntament d’Olot per a 
l’arranjament, millora o rehabilitació de façanes en edificis privats, destinades a aconseguir 
millorar i rehabilitar les façanes dels edificis situats dins l’àmbit del municipi d’Olot, 
aprovades per la Junta de Govern Local de data 9 de juny de 2016 i publicades al BOP núm. 
123 de 29 de juny de 2016. 
 
Atès a l’acord de junta de Govern de data 3 de novembre de 2016 d’atorgament de 
subvenció de façanes del C/ Alt Maduixa, 17. 
 
Atès l’informe de finalització d’obres de la Tècnica de l’Oficina d’Habitatge i Rehabilitació de 
l’Ajuntament d’Olot de data 9 de febrer de 2017 en relació al cost de l’obra acreditat en 
3.978,79 € segons factures i rebuts aportats per part de la Sra. ****. 
 
En relació a l’expedient HA042016000009, 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.- Acordar el nomenament de l’obligació de la subvenció per a la millora i rehabilitació 
de la façana de l’edifici que es relaciona a continuació : 
 

Registre Beneficiari DNI 
E2016009994 Sra **** **** 
Adreça actuació Cost acreditat Ajut econòmic 
Alta Maduixa, 17 3.978,79 € 1.989,40 € 

 
Segon.- L’import s’imputarà amb càrrec a la partida pressupostària municipal: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200400 1700409001 Despeses 17140  1521 78005 1989.40 R16 TRANSF. HABITATGE (FAÇANES)140 076 999 099 999 999 
200220 1700409001 Despeses 17140  1521 78005 -1010.60 R16 TRANSF. HABITATGE (FAÇANES)140 076 999 099 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
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5.10. - PROPOSANT ACORDAR NOMENAMENT DE L’OBLIGACIÓ DE SUBVENCIONS 
PER A LA REHABILITACIÓ DE FAÇANES C/ ALTA MADUIXA, 15 

 
Núm. de referència : X2016024035     
 
En relació a les bases específiques de subvencions de l’Ajuntament d’Olot per a 
l’arranjament, millora o rehabilitació de façanes en edificis privats, destinades a aconseguir 
millorar i rehabilitar les façanes dels edificis situats dins l’àmbit del municipi d’Olot, 
aprovades per la Junta de Govern Local de data 9 de juny de 2016 i publicades al BOP núm. 
123 de 29 de juny de 2016. 
 
Atès a l’acord de junta de Govern de data 3 de novembre de 2016 d’atorgament de 
subvenció de façanes del C/ Alt Maduixa, 15. 
 
Atès l’informe de finalització d’obres de la Tècnica de l’Oficina d’Habitatge i Rehabilitació de 
l’Ajuntament d’Olot de data 9 de febrer de 2017 en relació al cost de l’obra acreditat en 
2.796,41 € segons factures i rebuts aportats per part del Sr. ****. 
 
En relació a l’expedient HA042016000010, 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.- Acordar el nomenament de l’obligació de la subvenció per a la millora i rehabilitació 
de la façana de l’edifici que es relaciona a continuació : 
 

Registre Beneficiari DNI 
E2016009945 Sr. **** **** 
Adreça actuació Cost acreditat Ajut econòmic 
Alta Maduixa, 15 2.796,41 € 1.398,21 € 

 
Segon.- L’import s’imputarà amb càrrec a la partida pressupostària municipal: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200400 1700408001 Despeses 17140  1521 78005 1398.21 R16 TRANSF. HABITATGE (FAÇANES)140 076 999 099 999 999 
200220 1700408001 Despeses 17140  1521 78005 -202.14 R16 TRANSF. HABITATGE (FAÇANES)140 076 999 099 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.1. - CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE INSTITUTO VASCO ETXEPARE I 
L'AJUNTAMENT D'OLOT PEL FESTIVAL SISMOGRAF 2017 

 
Núm. de referència : X2017005112     
 
Vist que l’Ajuntament d’Olot és l’entitat organitzadora del Festival Sismògraf 2017, que tindrà 
lloc del 20 al 23 d’abril. 
 
Vist que SISMÒGRAF és un festival de dansa que té lloc a Olot al voltant del Dia 
Internacional de la Dansa i que vol treballar per mostrar el que està passant en aquest 
moments en l’àmbit del moviment, acompanyant als creadors més emergents i també 
recolzant els consolidats, al mateix temps que convida projectes estatals i internacionals per 
mostrar el pols de la dansa d’arreu.  
 
Vist que en aquesta edició i en el marc del Festival, Sismògraf inicia el projecte Erupció, amb 
el qual vol posar el focus sobre un aspecte concret de la dansa: una idea, un moviment, una 
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coreografia, un ballarí o un territori. 
 
Vist que per la primera edició d’Erupció, Sismògraf ha organitzat una finestra de dansa 
contemporànea basca, en la qual participaran les companyies Cía Señora Polaroiska; 
LOKKE Olatz de Andrés i Natxo Montero Danza. A més, es presentarà  la coproducció 
basca-catalana Brodas-Kukai i s’organitzarà una mostra de l’ecosistema de la dansa 
d’aquesta comunitat per part de representants de l’Associació de Professionals de Dansa del 
País Basc. 

Vist que en aquest marc, l’Institut Basc Etxepare ha manifestat el seu interès en col·laborar 
en aquest projecte, amb una aportació econòmica a l’Ajuntament d’Olot de 3.500,00 € (tres 
mil cinc-cents euros), impostos inclosos, per a sufragar les despeses de transport, 
allotjament i manutenció de les tres companyies basques programades en aquesta primera 
edició d’Erupció. 
 
Vist que per regular el termes d’aquesta col·laboració, ambdues parts han acordat 
subscriure un conveni, que s’adjunta com a annex a la proposta. 
 
En relació a l’expedient CU012017000001 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.- Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Instituto Vasco 
Extperare per a la celebració de l’Erupció Basca, i la programació de tres companyies 
d’aquesta comunitat durant el festival Sismògraf 2017. 
 
Segon.- Acceptar l’aportació de 3.500,00 € (tres mil cinc-cents euros), de l’Instituto Vasco 
Extperare i destinar aquest import al pagament de les despeses de transport, allotjament i 
manutenció dels membres de les tres companyies. 
 
 
Tercer.- Facultar el regidor de cultura de l’Ajuntament d’Olot, Sr. Josep Berga, com a 
representat legal de la corporació, per a la signatura del conveni entre les parts. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. OBRES 
 

7.1. - ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DE LÉS 
OBRES DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA VIÀRIA DEL 

CARRER SERRA GINESTA 
 
Núm. de referència : X2017003352     
 
 La Junta de Govern Local del data 16 de febrer de 2017 va aprovar l’expedient de 
contractació, mitjançant procediment obert simplificat, per adjudicar les obres del projecte de 
renovació de la infraestructura viària del carrer Serra Ginesta.  
La licitació es va publicar al perfil del contractant en data 17 de febrer de 2017 i el termini de 
presentació de pliques finalitzà el dia 28 de febrer de 2017, i es van presentar les empreses 
que es detallen a continuació, les quals van ser acceptades per la Mesa Permanent de 
Contractació. 
-“Excavaciones y Pinturas,SAU”; 
-“Josep Vilanova,SA” 
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-“Pere Boada Comas,SL” 
-“Rubau Tarrés,SAU” 
Atès l’informe tècnic de valoració del sobre núm. 2 (documentació tècnica i proposta 
econòmica)  de data 3 de març de 2017 , s’obté el següent resultat:  
“ 

a) Oferta econòmica de baixa sobre el preu del contracte................ 0–62 punts 
 

                      Oi min 
PEBi =  62  x ( ----------------) 

                                               Oi 
 

Preu sobre  62 Oi PEBi 

EPSA   110.715,00 € 54,68 

VILANOVA   107.219,79 € 56,46 

BOADA   97.647,00 € 62,00 

RUBAU-TARRES   106.489,36 € 56,85 

Oi min   97.647,00 €  

 
 

b) Termini d’execució (PTTi) ........................................................... 0-38 punts 
 

Termini execucio sobre 38 

Dies 
escurçament 

termini 
parcial 

 
 
 

Punts/dia 

Dies 
escurçament 

termini 
complet 

 
 
 

Punts/dia 

 
 
 

PTTi 

EPSA   7  2,00  12  2,00  38,00 

VILANOVA   0  2,00  12  2,00  24,00 

BOADA   7  2,00  12  2,00  38,00 

RUBAU-TARRES   7  2,00  12  2,00  38,00 

 

 
c) Valoració final del procediment  

 
Pi = PEi =  PEBi  + PTTi 

 

Resum valoració  PEBi PTTi Pi=PEi 

EPSA 54,68  38,00  92,68 

VILANOVA 56,46  24,00  80,46 

BOADA 62,00  38,00  100,00 

RUBAU-TARRES 56,85  38,00  94,85 

“ 
Per tant l’oferta més ben puntuada del conjunt del procediment és la presentada per 
l’empresa “Pere Boada Comas,SL”  
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12017000004 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.- Adjudicar a l’empresa “PERE BOADA COMAS,SL” ,les obres del projecte de 
renovació de la infraestructura viària del carrer Serra Ginesta, per un import de 
VUITANTA MIL SET-CENTS EUROS (80.700 €) + IVA : SETZE MIL NOU-CENTS 
QUARANTA-SET EUROS (16.947 €) . 
Aquestes obres s’executaran d’acord amb el projecte redactat pels Serveis Tècnics 
Municipals i aprovat per la Junta de Govern Local del dia 9 de febrer de 2017. 
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Segon.- Aquest contracte es regirà pel plec de clàusules administratives particulars que fou 
aprovat per la Junta de Govern Local del dia 16 de febrer de 2017. 
Tercer.- L’import del contracte es pagarà amb càrrec a la partida núm. : 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 17660 Despeses 17141  1532 61909 97647 ACTUACIONS BARRI SANT MIQUEL (PR17)100 000 000 000 000 000 
 
 

Quart.- El termini d’execució del contracte és: 
-termini d’execució parcial de l’obfra necessària per restituir la funcionalitat del carrer fins al 
21 d’abril de 2017. 
-termini d’execució de l’obra completa és de 2 mesos i 3 dies, a comptar des de la data 
d’adjudicació del contracte.  
 
Cinquè.- L’empresa “Pere Boada Comas,SL” ha presentat d’acord amb el que s’estableix en 
la clàusula 11.1 del plec : 
-la documentació justificativa d’estar al corrent en les seves obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social. 
-la documentació requerida en la clàusula 8.2 del plec (sobre núm. 1)- 
-la justificació d’haver constituït la garantia definitiva per un import de QUATRE MIL 
TRENTA-CINC EUROS (4.035 €) . 
 
Sisè.- L’empresa “Pere Boada Comas,SL” formalitzarà el contracte en un termini de quinze 
(15) dies hàbils següents a aquell en què es rebi la notificació de l’adjudicació als licitadors, 
d’acord amb el que s’estableix en la clàusula 13 del PCAP: 
 
Setè.- La direcció de les obres anirà a càrrec de l’enginyer municipal Sr. Ramon Prat Molas i 
de l’arquitecte tècnic municipal Sr. Xavier Canal Molas. 
 
Vuitè.- Els treballs de coordinació de seguretat i salut anirà a càrrec de l’arquitecte tècnic 
munici4pal Sr. Xavier Canal Molas.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SERVEIS 
 

7.2. - ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DELS 
SERVEIS PER A L'ESTUDI DEL MERCAT DE TREBALL DE LA GARROTXA 

 
Núm. de referència : X2016025196     
 
La Junta de Govern Local de data 15 de desembre de 2016 va aprovar l’expedient de 
contractació, mitjançant procediment obert, per adjudicar els serveis per a l’estudi del mercat 
de treball de la Garrotxa.  
La licitació es va publicar al DOG núm. 7278 de 02/01/2017 i al BOP núm. 3 de data 
04/01/2017, així com al perfil del contractant.  
El termini de presentació de proposicions finalitzà el dia 24 de gener de 2017, i es van 
presentar les empreses que es detallen a continuació, les quals foren admeses per la Mesa 
Permanent de Contractació: 
-“Hig Remark,SL” 
-“Activa Prospect Research&Solutions, SL” 
-“Prysma Calidad y Medio Ambiente,SA” 
-“D’Aleph Iniciativas y Organización,SA” 
-“Creed España,SL” 
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Atès  l’informe de data 22 de febrer de 2016 de valoració de la proposta tècnica  s’obté el 
següent resultat: 
 
-“Hig Remark,SL”................................................................................... 7 punts 
-“Activa Prospect Research&Solutions, SL”........................................ 30 punts 
-“Prysma Calidad y Medio Ambiente,SA”............................................ 17 punts 
-“D’Aleph Iniciativas y Organización,SA”............................................. 23 punts 
-“Creed España,SL.............................................................................. 15 punts 
 
Atès l’informe de valoració de la proposta econòmica de data 27 de febrer de 2017, s’obté el 
següent resultat: 
 
-“Hig Remark,SL”.............................................................................. 33,79 punts 
-“Activa Prospect Research&Solutions, SL”...................................... 29,98 punts 
-“Prysma Calidad y Medio Ambiente,SA”.......................................... 29,65 punts 
-“D’Aleph Iniciativas y Organización,SA”........................................... 32,00 punts 
-“Creed España,SL”........................................................................... 35,00 punts 
 
Atès l’informe de valoració final del procediment de data 27/02/2017 s’obté el següent 
resultat: 
-“Hig Remark,SL”............................................................................... 40,79 punts 
-“Activa Prospect Research&Solutions, SL”....................................... 59.98 punts 
-“Prysma Calidad y Medio Ambiente,SA”........................................... 46,65 punts 
-“D’Aleph Iniciativas y Organización,SA”............................................ 55,00 punts 
-“Creed España,SL............................................................................. 50,00 punts   
 
Per tant l’oferta més ben puntuada del conjunt del procediment és la presentada per 
l’empresa -“Activa Prospect Research&Solutions, SL. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12016000033 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa “ACTIVA PROSPECT RESEARCH & SOLUTIONS,SL” els 
serveis per a l’estudi del mercat de treball de la Garrotxa, per un import de VINT-I-TRES 
MIL CENT TRENTA-CINC EUROS (23.135 € ) + IVA: QUATRE MIL VUIT-CENTS 
CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS (4.858,35 €) . 
 
Aquesta contractació està cofinançada pel Servei d’Ocupació de Catalunya segons 
Resolució RSF/1695/2016 de 7 de juliol; per la qual s’obra la convocatòria per a l’any 2016 
per a la concessió de subvencions destinades als programes de suport al desenvolupament 
local; i Ordre EMLO/258/2014, de 5 d’agost, per la qual s’aproven les bases reguladores per 
a la concessió de subvencions destinades als programes de suport al desenvolupament 
local i s’obre la convocatòria per  a l’any 2014. 
 
Segon.- Aquest contracte es regirà pel plec de claùsules administratives particulars i 
tècniques aprovats per la Junta de Govern Local del dia 15 de desembre de 2016; i per la 
seva oferta.  
 
Tercer.- L’import del contracte es pagarà amb càrrec a la partida: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1700012 Despeses 17200  430  227997 27993.35 PLANIFICACIO ESTRATEGICA 100 000 000 000 000 000 
200200 1700012 Despeses 17200  430  227997 -2865.16 PLANIFICACIO ESTRATEGICA 100 000 000 000 000 000 
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Quart.- El termini màxim d’execució de totes les prestacions objecte del contracte és el dia 
31 de desembre de 2017. 
 
Cinquè.- L’empresa “Activa Prospect Research&Solutions, SL” ha presentat  d’acord amb el 
que s’estableix en la clàusula 25 del plec: 
-la documentació justificativa a d’estar al corrent en les seves obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social.  
-la documentació requerida en la clàusula 20.4 (sobre núm. 1). 
-la garantia definitiva per import de MIL CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-
CINC CÈNTIMS (1.156, 75 €)  es farà mitjançant retenció del preu a raó d’un 5% de l’import 
de cadascuna de les factures que s’aprovin fins al límit del 5% de l’import d’adjudicació 
(d’acord amb el que s’estableix en la clàusula 18 del plec). 
-la justificació del pagament dels anuncis per import de DOS-CENTS TRENTA-CINC 
EUROS (235 €) d’acord amb el que s’estableix en la clàusula 28 del plec.  
 
Sisè.- L’empresa “WActiva Prospect Research&Solutions, SL” formalitzarà el contracte dins 
dels 5 dies següents a comptar des de la data de la notificació de l’adjudicació definitiva; 
d’acord amb el que estableix la clàuaula 27 del PCAP.  
 
Setè.- Facultar el Sr. Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació signi el 
corresponent contracte.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.3. - TREBALLS DE REDACCIÓ PROJECTE BASIC I EXECUTIU DE MILLORA DELS 
SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS DE L'ESTABLIMENT DE SERVEI DE 

RESTAURACIÓ AL FORT DE SANT FRANCESC;  DIRECCIÓ I COORDINACIÓ DE 
SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES 

 
Núm. de referència : X2017004962     
 
Atès l’informe de  l’arquitecte municipal de data 22 de febrer de 2017 pel que fa a la 
necessitat de redactar un projecte de millora dels serveis i subministraments de l’edifici en 
construcció:’establiment de servei de restauració al Fort de Sant Francesc. 
El projecte esmentat ha  de contemplar les instal·lacions d’electricitat, sanejament, 
abastament d’aigua i enllumenat públic. 
 
Atès que s’informa favorablement el pressupost presentat per l’empresa “Plana Hurtòs 
Enginyers, SLP”. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CC012017000107 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 PLANA HURTOS ENGINYERS SLP (B1793015-7)  els 
treballs de redacció  del projecte bàsic i executiu, de “millora  dels serveis i subministraments 
de l’establiment de servei de restauració al Fort de Sant Francesc; així com la direcció i 
coordinació de seguretat i salut de les obres; d’acord amb el seu pressupost núm. 6404-17 
annex a l’expedient. 
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: SIS MIL SIS-CENTS DEU EUROS 
(6.610€) + IVA: MIL TRES-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS 
(1.388,10 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 



 
 
 

 15 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17141  1532 61905 7998.10 R16 ACTUACIONS VOLCA MONTSACOPA 

(PRESTEC) 
100 000 000 000 000 000 

 
Tercer.- PLANA HURTOS ENGINYERS SLP adjuntarà una còpia d’aquest acord a la 
factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.4. - APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES ADMINSITRATIVES PARTICULARS QUE 
REGIRAN L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT I PER 

TRÀMIT D'URGÈNCIA, DEL SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA DURANT LA FASE 
D'ELABORACIÓ DE PROJECTE I DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA DE 

REURBANITZACIÓ DEL FIRAL; I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 
 
Núm. de referència : X2017005142    
 
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12017000006 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 i per tràmit d’urgència, el servei 
d’assistència tècnica durant la fase d’elaboració del projecte i durant l’execució de l’obra de 
reurbanització del Firal. 
 
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regiran l’esmentada 
contractació, essent el tipus de licitació de: 34.448 € + IVA; 7.234,08 €. 
 
Tercer.- L’anunci de la convocatòria de licitació es publicarà al perfil del contractant. 
 
Quart.- Aprovar la despesa prevista en: TRENTA-QUATRE MIL QUATRE-CENTS 
QUARANTA-VUIT EUROS (34.448 €) + IVA: SET MIL DOS-CENTS TRENTA-QUATRE 
EUROS AMB VUIT CÈNTIMS (7.234 €) , que es pagaran amb càrrec . 
  
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200  Despeses 17141  1532 61911 41682.08 R15 ACTUACIONS FIRAL 100 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2017005279     
 
En relació a l’expedient CPG22017000019 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. 17/009 per un import de 
469.443,41 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 469443.41 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.1. - APROVAR SUBVENCIÓ A OLOT TV 
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Núm. de referència : X2017005286     
 
En relació a l’expedient CPG12017000005 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, al 
OLOT TV SL amb  NIF: B17477779 per un import de 63.000,00 euros, amb càrrec a la 
partida 17.100.912.480037 “SUBVENCIÓ OLOT TV“. 
 
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, 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 
200220 1700675001 Despeses 17100  912  480037 63000 SUBVENCIO OLOT TV 100 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.1. - ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ FESTIVAL SISMÒGRAF A LA DIPUTACIÓ DE 
GIRONA 

 
Núm. de referència : X2017001657     
 
En relació a l’expedient SCU12017000001 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords: 
 

1.- Acceptar la subvenció atorgada per DIPUTACIO DE GIRONA, amb destinació al 
finançament del festival SISMÒGRAF 2017, per un import de 30.000,00 €. 

 
2.- Agrair a  la Diputació de Girona, la concessió de l’esmentada subvenció. 
 

3.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual donarà 
compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als efectes de 
fiscalització. 

El termini de justificació de la subvenció finalitza el 15 de setembre de 2017. 
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4.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions tributàries 
amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de Seguretat Social. 

 
5.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari vinculat amb 

l’expedient. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.1. - AVANTPROJECTE D'ITINERARIS DE BICICLETES RIBA DRETA DEL FLUVIÀ. 
PONT DE SANT ROC- PONT DE CAL RUSSET.- PROPOSANT APROVAR 

DEFINITIVAMENT 
 
Núm. de referència : X2016027918     
 
Vist que la Junta de Govern Local de data 22 de desembre de 2016 va adoptar, entre 
d’altres, l’acord d’aprovar inicialment l’avantprojecte d’itinerari de bicicletes a la riba dreta del 
Fluvià, Etapa 1: pont de Sant Roc- pont de Cal Russet, redactat pels arquitectes Eduard 
Callís i Guillem Moliner en data juliol de 2016. 
 
Vist que el referit avantprojecte es va sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies 
mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP núm. 9 de 13 de gener 
de 2017), al tauler d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament.  
 

Vist que no s’han presentat  al·legacions ni suggeriments durant el període d’exposició al 
públic. 

Vist l’art. 38.2 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 virtut de l’exposat 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 definitivament l’avantprojecte d’itinerari de bicicletes a la riba dreta del 
Fluvià, Etapa 1: pont de Sant Roc- pont de Cal Russet, redactat pels arquitectes Eduard 
Callís i Guillem Moliner en data juliol de 2016. 
 

SEGON .- 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. 
 

12.1. - MEMÒRIA VALORADA DE CONSERVACIÓ I MILLORA DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIÀRIA A DIVERSOS CARRERS DE LA CIUTAT. ANY 2017.- 

Proposant aprovar. 
 
Núm. de referència : X2017005268     
 
Vist que l’Ajuntament es planteja la necessitat de planificar i executar actuacions periòdiques 
destinades a la conservació i millora dels vials públics, pel que fa als ferms dels vials públics 
i elements d’urbanització i xarxes de serveis amb l’objecte de mantenir-hi les condicions 
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funcionals pels quals han estat planificats i executats.  
 
Vista la memòria valorada de conservació i millora de la infraestructura viària a diversos 
carrers de la ciutat, any 2017, redactada pel director de l’àrea d’Infraestructura i Obra 
Pública, senyor Ramon Prat Molas en data febrer de 2017, que té per objecte definir les 
obres de conservació i millora a diferents trams de la xarxa viària urbana. 
 
Vist que l’estudi s’ha redactat a partir d’un inventari del conjunt de la xarxa viària de la ciutat i 
les queixes ciutadanes, seleccionant les actuacions tot establint un ordre de prioritats basat 
en l’estat de la infraestructura, la jerarquia viària i la definició funcional de cada tram de 
carrer. 
 
Vist l’art. 37, 38 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 virtut de l’exposat, el regidor delegat de serveis urbans, espai públic, infraestructura 
i obra pública, proposa a la Junta de Govern Local de la Corporació l’adopció dels següents 
acords: 
 
PRIMER.- APROVAR la memòria valorada de conservació i millora de la infraestructura 
viària a diversos carrers de la ciutat, any 2017, redactada pel director de l’àrea 
d’Infraestructura i Obra Pública, senyor Ramon Prat Molas 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. 
 

13.1. - SUBVENCIÓ.- PROPOSANT SOL·LICITAR A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA DINS 
EL PROGRAMA FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL PER A L'ANY 2017 
 
Núm. de referència : X2017005385     
 
La Diputació de Girona té aprovades les bases i convocatòria de subvencions del Fons de 
cooperació econòmica i cultural per a l’any 2017.  
 
Vist que l’import total de subvenció que li correspon al nostre Ajuntament és de 438.830,00€ 
havent-se de destinar el 85% al finançament d’inversions municipals o despeses corrents en 
serveis de caràcter obligatori. 
 
Vist que l’Ajuntament d’Olot vol concórrer a l’esmentada convocatòria en la línia referida a 
despeses en inversions reals amb la memòria valorada i projecte següents: 

• Memòria valorada de conservació i millora de la infraestructura viària a diversos 
carrers de la ciutat, any 2017, redactada pel director de l’àrea d’Infraestructura i Obra 
Pública, senyor Ramon Prat Molas en data febrer de 2017. 

 

• Projecte de renovació de la infraestructura viària del carrer Serra Ginesta, redactat 
pel director de l’Àrea de Infraestructura i Obra Pública en data Gener de 2017. 

 
Vist l’expedient administratiu SUR12017000001 i antecedents corresponents, el regidor 
delegat de l’Àrea d’Urbanisme, Infraestructura i Obra Pública, proposa a la Junta de 
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Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- SOL·LICITAR a la Diputació de Girona un ajut de 373.005,00€ dins el “Fons de 
Cooperació econòmica i cultural per a l’any 2017” que es destinaran a les següents 
actuacions: 
 

• Memòria valorada de conservació i millora de la infraestructura viària a diversos 
carrers de la ciutat, any 2017, redactada pel director de l’àrea d’Infraestructura i Obra 
Pública, senyor Ramon Prat Molas en data febrer de 2017. 

 

• Projecte de renovació de la infraestructura viària del carrer Serra Ginesta, redactat 
pel director de l’Àrea de Infraestructura i Obra Pública en data Gener de 2017. 

 
SEGON.- FACULTAR l’Alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
TERCER.- TRASLLADAR aquest acord a la Diputació de Girona, amb tota la documentació 
necessària per a la seva sol·licitud. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
14.1. - MODIFICACIÓ DE PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR 

AÏLLAT AL PTGE CÀVEC, 3 
 
Núm. de referència : X2017000776 
 
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 OMA32017000009 en data registre 
entrada  13/02/2017 
a: **** 
per a: MODIFICACIÓ DE PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR 
AÏLLAT    
situada a: PTGE CÀVEC N.3  
U.T.M : 6603305 
 
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: COL2017800008     
 
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 
Modificació de projecte 
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Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

0 0 0 0 62.85 62.85 
 

Garanties: 
 

Total Liquidació Euros 
Per Drets 62.85 
Per Garanties (4) 0 

 
Condicions particulars: 
 

- Es mantenen les condicions de la llicència d’obres d’edificació atorgada. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.2. - CONSTRUCCIÓ AUXILIAR EN EDIFICI D'HABITATGE ENTRE MITGERES A LA 
CARRETERA DE LA DEU, 60. 

 
Núm. de referència : X2017000335 
 
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 OMA32017000005 en data registre 
entrada  09/01/2017 
a: **** 
per a: CONSTRUCCIÓ AUXILIAR EN EDIFICI D'HABITATGE ENTRE MITGERES    
situada a: CTRA DEU N.0060  
U.T.M : 7088216 
 
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: CRL2017800017     
 
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: 23553.35 euros  
  
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

23553.35 730.15 0 730.15 62.85 793.00 
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Garanties: 
   

Total Liquidació Euros 
Per Drets 793.00 
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. Mentre s’executin obres que afectin les façanes de carrer o la coberta de l’edifici caldrà 

disposar d’una tanca de protecció a la via pública que permeti un pas de vianants de 
0,90 m d’amplada mínima. 

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. 

4. 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.  

 
S’aprova per unanimitat. 
 

15.1. - TAXIS: DONAR COMPTE DE L'ELECCIÓ DEL REPRESENTANT DEL 
COL·LECTIU DE TAXISTES DE LA CIUTAT D'OLOT. 

 
Núm. de referència : X2017002513     
 
Vist l'expedient administratiu VTX22017000001 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 del següent 
acord: 
 
DONAR COMPTE que en les eleccions realitzades pels taxistes de la ciutat d’Olot, el dia 6 
de març de 2017, per tal d’elegir el representant del col·lectiu davant d’aquest Ajuntament, 
ha sortit elegit el Sr. JUAN FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, titular de la llicència municipal de 
taxí, núm. 16. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

16.1. - DONAR COMPTE DE LES COMUNICACIONS D'OBERTURA I DELS DECRETS 
DICTATS ENTRE ELS DIES 27 I 28 DE FEBRER DE 2017 RELATIUS A L'ÀREA DE MEDI 

AMBIENT 
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Núm. de referència : X2017005065     
 
En relació a l’expedient AG012017000008, 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 27 
i 28 de febrer de 2017 relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen a continuació:  
 
Tràmit Nom / comercial Concepte Adreça Decret 

Obertura Fixolloc Venda de 
telefonia 

C/Bonaire 1 27/02/2017 
Declaració 
Responsable 

Obertura Unitex Urban Venda de roba 
especialitzada 

Av. Reis Catòlics 20 27/02/2017 
Declaració 
Responsable 

Obertura SAC Tecnologies Venda 
d’electrodomèst
ics 

C/Mulleras 34 28/02/2017 

Canvi de 
titularitat 

Marbres Facundo Tall i venda de 
pedra natural 

Ctra. de la Canya 165 28/02/2017 

Canvi de 
titularitat 

Gabinet de 
psicologia i 
logopèdia 

Gabinet 
psicologia i 
logopèdia 

Pl. Clarà 12 3r 1a 28/02/2017 

Canvi de 
titularitat 

K + Vols Bar restaurant C/Sant Ferriol 18 28/02/2017 

Canvi de raó 
social 

Noa Brans Europe Fabricació de 
productes de 
matèries 
plàstiques 

C/Ramon Martí i Alsina 2 28/02/2017 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 

17.1. - SERVEIS DE PUBLICITAT A "OLOT TELEVISIÓ, SL" 
 
Núm. de referència : X2017005292     
 
Atès l’informe de l’Àrea de Comunicació en relació a l’interès de l’Ajuntament en donar a 
conèixer als ciutadans l’activitat municipal, els esdeveniments i projectes de ciutat que s’hi 
desenvolupen, es fa necessari la contractació de serveis de publicitat.  
Atès que s’informa favorablement el pressupost presentat  per “Olot Televisió, SL” i vist 
l’expedient administratiu núm: CC012017000110 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 “OLOT TELEVISIO SL”  els serveis de publicitat  de 
l’Ajuntament d’Olot;  d’acord amb el seu pressupost annex a l’expedient, segons: 
-cost de producció d’un espot: 300 € 
-cost per emissió en “prime time” : 10 € 
-cost per emissió en horari normal: 4 €  
 
L’Àrea de Comunicació d’aquest Ajuntament juntament amb “Olot Televisió” fixarà les 
característiques de cada campanya: contingut de l’anunci de l’acte o esdeveniment que es 
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vol donar a conèixer, a més del període i la freqüència de les emissions.  
 
Segon.-  El termini de la contractació finalitza el 31 de desembre de 2017. 
 
Tercer.- L’import total de la despesa es de:  DOTZE MIL EUROS (12.000  ) (IVA inclòs) .  
Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17100  912  227061 12000 INSERCIONS MITJANS COMUNICACIO100 000 000 000 000 000 
 

Quart.- OLOT TELEVISIO SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura. 
 
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 un quart i cinc minuts de nou del matí,  i per a constància del que s’hi ha 
tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura. 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE EL SECRETARI ACCIDENTAL 
 
 


