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ACTA NÚM. 10 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

16 DE MARÇ DE 2017 
 
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 16 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 assisteix, com a regidora de l’oposició, la Sra. 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 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 9 de març:  
 
- el dia 10 de març va assistir a la reunió del Patronat del Museu dels Sants i a la 
celebració del desè aniversari del Museu que va tenir lloc a la seva seu.  
 
- el dia 11 de març va assistir a la presentació de la Taula rodona sobre “Lluites 
compartides”, organitzada per la delegació d’Òmnium Cultural la Garrotxa i  que va 
tenir lloc al Casal Marià i al vespre, va assistir a la V Gala dels Premis Horseball 
Catalunya que va tenir lloc en un restaurant de la ciutat.  
 
- el dia 12 de març va presenciar la cavalcada de Sant Antoni Abat pels carrers més 
cèntrics de la ciutat. 
 
- el dia 13 de març va assistir a la reunió de la Junta del Patronat de la Caritat.  
 
- el dia 14 de març es va traslladar a Barcelona per entrevistar-se juntament amb el 
regidor d’Ensenyament Jaume Mir, amb el Sr.LLUIS BAULENAS, Director General de 
Centres Públics de la Generalitat de Catalunya.  
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- I finalment ahir dimecres, va rebre la visita a Olot del Sr. JORDI MIRÓ, Director 
General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa del departament d’Ensenyament.  
 

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

 
Tot seguit la Secretària dóna compte a la Junta de Govern dels edictes i anuncis de 
l'Ajuntament d'Olot publicats als Butlletins Oficials BOE, BOP i DOGC, des de la 
darrera sessió. I se n'acorda l'assabentat.                                                                                                                                                                                                                                                 
 

4.1. - APROVAR DESPESES COMUNITATS DE PROPIETARIS PARTICIPANTS 
AJUNTAMENT D'OLOT, C/ REI MARTÍ L'HUMÀ, 7-9-11. 

 
Núm. de referència : X2017005737     
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot és propietari del Local 6 ubicat al carrer Rei Martí l’Humà, 
7-9-11, en virtut d’escriptura pública de compravenda formalitzada davant el Notari Sr. 
Manuel Faust Pujol en data 24 d’octubre de 2002 amb número de Protocol 1996. 
 
Atès que la finca expressada en el paràgraf anterior forma part de la comunitat de 
propietaris C/ Rei Martí l’Humà, 7-9-11. 
 
Atès l’Acta de la Junta de Propietaris celebrada en data 30 de gener de 2017, 
mitjançant la qual s’aprova una quota comunitària anual de 178,48 € a satisfer a raó de 
44,62 € trimestrals. 
 
En relació a l’expedient HA032017000003, 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.- Aprovar el pagament de la quota comunitària per a l’any 2017 de la comunitat 
del C/ Rei Martí l’Humà, 7-9-11 (Local 6), per un import total de 178,48 € (cent setanta-
vuit euros amb quaranta-vuit cèntims), segons acta de la comunitat. 
 
Segon.- Imputar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària municipal: 
 
Operació ReferènciaTipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17140  1521 227991 178.48 DESPESES GESTIO PISOS PROTECCIO 

OFICIAL 
140 076 999 099 999 999 

 

Tercer.- Informar a l’administrador/a de la comunitat que qualsevol modificació de 
l’import de les despeses de la comunitat així com qualsevol despesa imprevista o 
derrama de la comunitat, caldrà que sigui prèviament notificada a l’Ajuntament d’Olot 
abans de fer efectiu el seu cobrament. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

4.2. - APROVAR DESPESES COMUNITATS DE PROPIETARIS PARTICIPANTS 
AJUNTAMENT D'OLOT RDA. SANT BERNAT, 11, 4t-1a. 

 
Núm. de referència : X2017005742     
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot és propietari de l’habitatge de la ronda Sant Bernat, 11, 
4t-1a, en virtut d’escriptura pública de compravenda formalitzada davant el Notari Sr. 
Manuel Faust Pujol en data 11 de juny de 2007 amb número de Protocol 1088. 
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Atès que la finca expressada en el paràgraf anterior forma part de la comunitat de 
propietaris ronda Sant Bernat, 11. 
 
Atès l’Acta de la Junta de Propietaris celebrada en data 19 d’abril de 2016, mitjançant 
la qual s’aprova una quota comunitària anual de 400,00 € a satisfer a raó de 100,00 € 
trimestrals. 
 
En relació a l’expedient HA032017000004, 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.- Aprovar el pagament de la quota comunitària per a l’any 2017 de la comunitat 
de la ronda Sant Bernat, 11, 4t-1a, per un import total de 400,00 € (quatre-cents 
euros), segons acta de la comunitat. 
 
Segon.- Imputar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària municipal: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17140  1521 227991 400.00 DESPESES GESTIO PISOS PROTECCIO 

OFICIAL 
140 076 999 099 999 999 

 

Tercer.- Informar a l’administrador/a de la comunitat que qualsevol modificació de 
l’import de les despeses de la comunitat així com qualsevol despesa imprevista o 
derrama de la comunitat, caldrà que sigui prèviament notificada a l’Ajuntament d’Olot 
abans de fer efectiu el seu cobrament. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

4.3. - APROVAR DESPESES COMUNITATS DE PROPIETARIS PARTICIPANTS 
AJUNTAMENT D'OLOT AV. MÚRCIA, 1-13 / AV. VALÈNCIA 7-9 

 
Núm. de referència : X2017005747     
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot és propietari dels baixos de l’avinguda Múrcia, 9, en virtut 
d’escriptura pública de compravenda formalitzada davant el Notari Sr. Luís Novoa 
Sanchez en data 2 de juny de 2003 amb número de Protocol 494. 
 
Atès que la finca expressada en el paràgraf anterior forma part de la comunitat de 
propietaris d’Av. Múrcia, 1-13 / Av. València, 7-9. 
 
Atès l’Acta de la Junta de Propietaris celebrada en data 30 de novembre de 2016, 
mitjançant la qual s’aprova una quota comunitària anual de 942,04 € a satisfer a raó de 
235,51 € trimestrals. 
 
En relació a l’expedient HA032017000005, 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.- Aprovar el pagament de la quota comunitària per a l’any 2017 de la comunitat 
Av. Múrcia, 1-13 / Av. València, 7-9 (Av. Múrcia, 9 bx), per un import total de 942,04 
(nou-cents quaranta-dos euros amb quatre cèntims), segons acta de la comunitat. 
 
Segon.- Imputar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària municipal: 
 
Operació ReferènciaTipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17140  1521 227991 942.04 DESPESES GESTIO PISOS PROTECCIO 140 076 999 099 999 999 
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OFICIAL 
 

Tercer.- Informar a l’administrador/a de la comunitat que qualsevol modificació de 
l’import de les despeses de la comunitat així com qualsevol despesa imprevista o 
derrama de la comunitat, caldrà que sigui prèviament notificada a l’Ajuntament d’Olot 
abans de fer efectiu el seu cobrament. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

4.4. - APROVAR DESPESES COMUNITATS DE PROPIETARIS PARTICIPANTS 
AJUNTAMENT D'OLOT C/ IU PASCUAL, 21-23 (LOCAL 24). 

 
Núm. de referència : X2017005753     
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot és propietari del Local 24 ubicat al carrer Iu Pascual, 21-
23, en virtut d’escriptura pública de compravenda formalitzada davant el Notari Sr. 
Angel Arregui Laborda en data 22 de desembre de 2003 amb número de Protocol 
2544. 
 
Atès que la finca expressada en el paràgraf anterior forma part de la comunitat de 
propietaris C/ Iu Pascual, 21-23. 
 
Atès l’Acta de la Junta de Propietaris celebrada en data 12 de gener de 2017, 
mitjançant la qual s’aprova una quota comunitària anual de 301,72 € a satisfer a raó de 
75,43 € trimestrals. 
 
En relació a l’expedient HA032017000006, 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.- Aprovar el pagament de la quota comunitària per a l’any 2017 de la comunitat 
del C/ Iu Pascual, 21-23 (Local 24), per un import total de 301,72 € (tres-cents un 
euros amb setanta-dos cèntims), segons acta de la comunitat. 
 
Segon.- Imputar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària municipal: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17140  1521 227991 301.72 DESPESES GESTIO PISOS PROTECCIO 

OFICIAL 
140 076 999 099 999 999 

 

Tercer.- Informar a l’administrador/a de la comunitat que qualsevol modificació de 
l’import de les despeses de la comunitat així com qualsevol despesa imprevista o 
derrama de la comunitat, caldrà que sigui prèviament notificada a l’Ajuntament d’Olot 
abans de fer efectiu el seu cobrament. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

4.5. - APROVAR DESPESES COMUNITATS DE PROPIETARIS PARTICIPANTS 
AJUNTAMENT D'OLOT C/ PUIG ROIG, 16, 2n-4a. 

 
Núm. de referència : X2017005762     
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot és propietari de l’habitatge del carrer Puig Roig, 16, 2n-
4a, en virtut d’escriptura pública de compravenda formalitzada davant el Notari Sr. 
Angel Arregui Laborda en data 8 de novembre de 2002 amb número de Protocol 2198. 
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Atès que la finca expressada en el paràgraf anterior forma part de la comunitat de 
propietaris C/ Puig Roig, 16. 
 
Atès que la quota comunitària anual és de 476,12 € a satisfer a raó de 119,03 € 
trimestrals. 
 
En relació a l’expedient HA032017000007, 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.- Aprovar el pagament de la quota comunitària per a l’any 2017 de la comunitat 
del C/ Puig Roig, 16, 2n-2a, per un import total de 476,12 € (quatre-cents setanta-sis 
euros amb dotze cèntims). 
 
Segon.- Imputar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària municipal: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17140  1521 227991 476.12 DESPESES GESTIO PISOS PROTECCIO 

OFICIAL 
140 076 999 099 999 999 

 

Tercer.- Informar a l’administrador/a de la comunitat que qualsevol modificació de 
l’import de les despeses de la comunitat així com qualsevol despesa imprevista o 
derrama de la comunitat, caldrà que sigui prèviament notificada a l’Ajuntament d’Olot 
abans de fer efectiu el seu cobrament. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

4.6. - APROVAR DESPESES COMUNITATS DE PROPIETARIS PARTICIPANTS 
AJUNTAMENT D'OLOT C/ PUIG ROIG, 16, 3r-5a. 

 
Núm. de referència : X2017005765     
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot és propietari de l’habitatge del C/ Puig Roig, 16, 3r-5a, en 
virtut d’escriptura pública de compravenda formalitzada davant el Notari Sr. Angel 
Arregui Laborda en data 8 de novembre de 2002 amb número de Protocol 2198. 
 
Atès que la finca expressada en el paràgraf anterior forma part de la comunitat de 
propietaris C/ Puig Roig, 16. 
 
Atès que la quota comunitària anual de 471,76 € a satisfer a raó de 117,94 € 
trimestrals. 
 
En relació a l’expedient HA032017000008, 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.- Aprovar el pagament de la quota comunitària per a l’any 2017 de la comunitat 
del C/ Puig Roig, 16, 3r-5a, per un import total de 471,76 € (quatre-cents setanta-un 
euros amb setanta-sis). 
 
Segon.- Imputar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària municipal: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17140  1521 227991 471.76 DESPESES GESTIO PISOS PROTECCIO 

OFICIAL 
140 076 999 099 999 999 
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Tercer.- Informar a l’administrador/a de la comunitat que qualsevol modificació de 
l’import de les despeses de la comunitat així com qualsevol despesa imprevista o 
derrama de la comunitat, caldrà que sigui prèviament notificada a l’Ajuntament d’Olot 
abans de fer efectiu el seu cobrament. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

4.7. - APROVAR DESPESES COMUNITATS DE PROPIETARIS PARTICIPANTS 
AJUNTAMENT D'OLOT AV. SANTA COLOMA, 20-22-24 (22 baixos). 

 
Núm. de referència : X2017005769     
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot és propietari de l’habitatge de l’av. Santa Coloma, 22 
baixos, en virtut d’escriptura pública de compravenda formalitzada davant el Notari Sr. 
Manuel Faust Pujoln data 13 de desembre de 2005 amb número de Protocol 2302. 
 
Atès que la finca expressada en el paràgraf anterior forma part de la comunitat de 
propietaris Av. Santa Coloma, 20-22-24.. 
 
Atès l’Acta de la Junta de Propietaris celebrada en data 14 de juliol de 2016, 
mitjançant la qual s’aprova una quota comunitària anual de 364,43 € a satisfer a raó de 
364,43 € l’any. 
 
En relació a l’expedient HA032017000009, 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.- Aprovar el pagament de la quota comunitària per a l’any 2017 de la comunitat 
de l’Av. Santa Coloma, 20-22-24 (22 baixos), per un import total de 364,43 € (tres-
cents seixanta-quatre mil euros amb quaranta-tres cèntims), segons acta de la 
comunitat. 
 
Segon.- Imputar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària municipal: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17140  1521 227991 364.43 DESPESES GESTIO PISOS PROTECCIO 

OFICIAL 
140 076 999 099 999 999 

 

Tercer.- Informar a l’administrador/a de la comunitat que qualsevol modificació de 
l’import de les despeses de la comunitat així com qualsevol despesa imprevista o 
derrama de la comunitat, caldrà que sigui prèviament notificada a l’Ajuntament d’Olot 
abans de fer efectiu el seu cobrament. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

4.8. - APROVAR DESPESES COMUNITATS DE PROPIETARIS PARTICIPANTS 
AJUNTAMENT D'OLOT C/ ESGLEIERS, 9, BX. 

 
Núm. de referència : X2017006055     
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot és propietari d’un local del C/ Esgleiers, 9 bx, en virtut 
d’escriptura pública de compravenda formalitzada davant el Notari Sr. Gerardo 
Delgado Garcia en data 24 de juliol de 1997 amb número de Protocol 2348. 
 
Atès que la finca expressada en el paràgraf anterior forma part de la comunitat de 
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propietaris C/ Esgleiers, 9. 
 
Atès l’Acta de la Junta de Propietaris celebrada en data 29 de desembre de 2016, 
mitjançant la qual s’aprova una quota comunitària anual de 638,52 € a satisfer a raó de 
53,21 € mensuals. 
 
En relació a l’expedient HA032017000010, 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.- Aprovar el pagament de la quota comunitària per a l’any 2017 de la comunitat 
del C/ Esgleiers, 9 bx, per un import total de 638,52 € (sis-cents trenta-vuit euros amb 
cinquanta-dos cèntims)), segons acta de la comunitat. 
 
Segon.- Imputar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària municipal: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17140  1521 227991 638.52 DESPESES GESTIO PISOS PROTECCIO 

OFICIAL 
140 076 999 099 999 999 

 

Tercer.- Informar a l’administrador/a de la comunitat que qualsevol modificació de 
l’import de les despeses de la comunitat així com qualsevol despesa imprevista o 
derrama de la comunitat, caldrà que sigui prèviament notificada a l’Ajuntament d’Olot 
abans de fer efectiu el seu cobrament. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.1. - PROPOSANT APROVAR CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT D'OLOT I 
L'INSTITUT DEL TEATRE PEL FESTIVAL SISMÒGRAF 2017 

 
Núm. de referència : X2017005784     
 
Vist que l’Ajuntament d’Olot és l’entitat organitzadora del Festival SISMÒGRAF, que 
tindrà lloc del 20 al 23 d’abril de 2017. 
 
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 internacionals per 
mostrar el pols de la dansa d’arreu. En aquest Festival és proposen tant projectes 
artístics com a participatius, i un dels reptes més importants del Festival és la 
sensibilització del públic a la dansa contemporània col·laborant amb altres agents 
(escoles, associacions, etc). 
 
Vist L’INSTITUT del TEATRE és una institució de formació, d’investigació i de difusió 
de les arts de l’espectacle, figurant entre les seves finalitats l’ensenyament reglat i no 
reglat de les arts de l’espectacle, la promoció i l’organització de cursos, congressos, 
conferències, cicles, exposicions, així com l’organització, producció i gestió de 
festivals, mostres, muntatges escènics i de dansa, propis o aliens, i la realització de 
programacions a les seves sales teatrals. També figura entre les seves finalitats, la 
cooperació en la divulgació i suport  a  activitats que, dintre de l’àmbit dels seus 
objectius, es portin a terme per part d’altres administracions. 
 
Vist que per l’edició d’enguany, l’Institut del Teatre i l’Ajuntament d’Olot consideren que 
és d’interès comú la participació d’alumnes del Conservatori Superior de Dansa de 
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l’Institut del Teatre en el referit esdeveniment, presentant diversos treballs coreogràfics 
de dansa 
 
Vist que, en el marc d’aquesta col·laboració, 24 alumnes del Conservatori Superior de 
Dansa de l’Institut del Teatre interpretaran peces de cinc minuts per tota la ciutat 
durant els dies del Festival, coordinats per la ballarina Lipi Hernández i amb 
coreografia de Sol Picó. 
 
Vist que per regular el termes d’aquesta participació, ambdues parts han acordat 
subscriure un conveni de col·laboració. 
 
En relació a l’expedient CU012017000002 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-. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Institut del 
Teatre per a la participació dels alumnes del Conservatori Superior de Dansa en el en 
el Festival Sismògraf d’Olot que es celebrarà del 20 al 23 d’abril de 2017. 
 
Segon.- Facultar el regidor de cultura de l’Ajuntament d’Olot, com a representat legal 
de la corporació, per a la signatura del conveni entre les parts. 
 
Tercer.- Fer reserva pressupostària “A” a nom de l’Institut del Teatre per la quantitat 
de 2.400,00 € (dos mil quatre-cents euros) a la partida 17.400.334.227991 Festival 
Sismògraf del Pressupost de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Quart.- Fer un pagament a cada alumne participant de la quantitat de 100 euros 
(Impostos inclosos) en concepte de despeses de col·laboració al festival, amb càrrec a 
la reserva, després que cada un hagi presentat corresponent factura o nota de 
col·laboració. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200  Despeses 17400  334  227991 2400.00 ACTUACIONS SISMOGRAF 400 034 248 017 002 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
6.1. - PAGAMENT D'UN COMPLEMENT DE NOCTURNITAT AL PERSONAL DE LA 
POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS EL MES DE FEBRER DE 2017 

 
Núm. de referència : X2017005035     
 
Atès l’informe del Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal de data 3 de març de 
2017. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132017000043 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Organització, innovació i atenció al ciutadà, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
D’acord amb el que estableix l’annex 1, aprovat pel Ple d’aquesta Corporació en la 
sessió celebrada el dia 26 de març de 1992, sobre els serveis de nocturnitat de la 
Policia Municipal. 
 
Primer.- Pagament d’un complement de nocturnitat al personal de la Policia Municipal 
que es relaciona a continuació pels serveis realitzats durant el mes de febrer de 2017: 
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Nom i Cognoms Data Dies Serveis Import (€) 

**** Febrer 2017 7 Nocturnitat 79,73 
**** Febrer 2017 2 Nocturnitat 22,78 
**** Febrer 2017 5 Nocturnitat 56,95 
**** Febrer 2017 7 Nocturnitat 79,73 
**** Febrer 2017 7 Nocturnitat 79,73 
**** Febrer 2017 4 Nocturnitat 31,56 
**** Febrer 2017 4 Nocturnitat 35,56 
**** Febrer 2017 4 Nocturnitat 39,56 
**** Febrer 2017 3 Nocturnitat 32,67 
**** Febrer 2017 2 Nocturnitat 23,78 
**** Febrer 2017 2 Nocturnitat 25,78 
**** Febrer 2017 1 Nocturnitat 13,89 
**** Febrer 2017 7 Nocturnitat 104,23 
**** Febrer 2017 7 Nocturnitat 111,23 
**** Febrer 2017 7 Nocturnitat 118,23 
**** Febrer 2017 7 Nocturnitat 125,23 
**** Febrer 2017 6 Nocturnitat 113,34 
**** Febrer 2017 5 Nocturnitat 99,45 
**** Febrer 2017 3 Nocturnitat 62,67 
**** Febrer 2017 6 Nocturnitat 131,34 
**** Febrer 2017 1 Nocturnitat 22,89 
**** Febrer 2017 7 Nocturnitat 167,23 
**** Febrer 2017 7 Nocturnitat 174,23 

TOTAL  111  1.751,79 € 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran a la nòmina de març de 2017 amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 17180  132  121031 1751.79 ALTRES COMPLEMENTS NOCTURNITAT 

SEGURETAT 
180 008 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.2. - PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL AL PERSONAL DE LA 
POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS EL MES DE FEBRER DE 2017 
 
Núm. de referència : X2017004832     
 
Atès l’informe del Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal de data 1 de març del 
2017. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132017000042 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Organització, Innovació i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta 
de Govern Local, l’adopció del següent acord: 
 
Únic.- Pagament d’una gratificació especial al personal de la Policia Municipal que es 
relaciona a continuació pels serveis extraordinaris realitzats durant mes de febrer de 
2017. 
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Nom i Cognoms / Data / Servei Hores Import (€) 

****   
25/02/2017 CARNESTOLTES INFANTIL 2,50 41,18 
   
****   
25/02/2017 ACTE FESTIU.  3,00 49,41 
   
****   
05/02/2017 REFORÇ TORN.  8,25 135,88 
05/02/2017 REFORÇ TORN.  8,25 135,88 
28/02/2017 REFORÇ TORN.  8,25 135,88 
   
****   
01/02/2017 REFORÇ TORN. AGENTS TORN A PSICOTÈCNIC 8,25 135,88 
04/02/2017 REFORÇ TORN.  8,25 135,88 
   
****   
25/02/2017 ACTE FESTIU.  3,00 49,41 
   
****   
03/02/2017 REFORÇ TORN. CONTROL PAISÀ 2,00 32,94 
03/02/2017 REFORÇ TORN. INSPECCIONS VENDA D'ALCOHOL 2,00 28,82 
   
****   
01/02/2017 REFORÇ TORN.  8,25 118,88 
   
****   
01/02/2017 REFORÇ TORN. COBRIR TORN 8,25 135,88 
   
****   
25/02/2017 ACTE FESTIU.  3,00 49,41 
   
****   
25/02/2017 ACTE FESTIU.  8,25 135,88 
   
****   
03/02/2017 REFORÇ TORN. INSPECCIONS VENDA D'ALCOHOL 2,00 32,94 
03/02/2017 REFORÇ TORN. INSPECCIONS VENDA D'ALCOHOL 2,00 28,82 
06/02/2017 REFORÇ TORN.  8,25 135,88 
   
****   
12/02/2017 REFORÇ TORN.  8,25 135,88 
25/02/2017 REFORÇ TORN.  8,25 135,88 
   
****   
01/02/2017 REFORÇ TORN. AGENTS TORN A PSICOTÈCNIC 8,25 135,88 
31/01/2017 REFORÇ TORN 8,25 118,88 

TOTAL 126,75 2.045,37 € 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
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Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 17180  132  130012 2045.37 HORES EXTRAORDINARIES SEGURETAT180 008 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
6.3. - PAGAMENT HORES COMPLEMENTÀRIES AL PERSONAL DE LA BRIGADA 

MUNICIPAL REALITZADES EL MES DE FEBRER DE 2017 
 
Núm. de referència : X2017005472     
 
Atès l’informe del Director tècnic de la Brigada Municipal de data 8 de febrer de 2017. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132017000046 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització, Innovació i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Únic.- Pagament de les hores complementàries realitzades durant el mes de febrer de 
2017 pel personal de la Brigada Municipal que es relaciona a continuació: 
 

Cognoms i Nom Data Tipus 
servei 

Brigada Hores Import 

****  . ESCOLES Oficial 1º 4,00 57,64 € 

OLOT 2 X 1 . De 16:00 h a 20:00 h. 
Penjar paraigües del 2 x 1 al carrer 

16/02/2017 S. Diürn  4,00 57,64 € 

TOTAL    4,00 57,64 € 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 17140  1510 121032 57.64 HORES COMPLEMENTARIES BRIGADA142 002 999 999 999 999 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

6.4. - PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL AL PERSONAL DE LA 
BRIGADA MUNICIPAL PELS SERVEIS EXTRAORDINARIS REALITZATS EL MES 

DE FEBRER DE 2017 
 
Núm. de referència : X2017005463     
 
Vist l’expedient administratiu RH132017000045 i antecedents corresponents, i atès 
l’informe del Director tècnic de la Brigada Municipal de data 8 de març de 2017, la 
regidora delegada  d'Organització, Innovació i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta 
de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Pagament d’una gratificació al personal de la Brigada Municipal que es relaciona a 
continuació, pels serveis extraordinaris realitzats durant el mes de febrer de 2017: 
 

Cognoms i Nom Data Tipus 
servei 

Brigada Hores Import 

****  . ELECTRICISTES Oficial 1º 8,00 115,28 € 

OLOT 2 X 1. De 16:00 h a 20:00 h. 
Penjar paraigües del 2 x 1 al carrer Sant  

15/02/2017 S. Diürn  4,00 57,64 € 

OLOT 2 X 1 . De 16:00 h a 20:00 h. 
Penjar paraigües del 2 x 1 al carrer Sant  

16/02/2017 S. Diürn  4,00 57,64 € 

****  . ELECTRICISTES Oficial 1º 8,00 115,28 € 
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OLOT 2 X 1. De 16:00 h a 20:00 h. 
Penjar paraigües del 2 x 1 al carrer Sant  

15/02/2017 S. Diürn  4,00 57,64 € 

OLOT 2 X 1 . De 16:00 h a 20:00 h. 
Penjar paraigües del 2 x 1 al carrer Sant  

16/02/2017 S. Diürn  4,00 57,64 € 

****  . PALETES Oficial 1º 4,00 57,64 € 

OLOT 2 X 1. De 16:00 h a 20:00 h. 
Penjar paraigües del 2 x 1 al carrer Sant  

15/02/2017 S. Diürn  4,00 57,64 € 

TOTAL 
   20,00 288,20 € 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 17142  1511 130011 288.20 HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA142 002 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.5. - PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL A DIVERS PERSONAL DE 
LES OFICINES PELS SERVEIS REALITZATS EL MES DE FEBRER DE 2017 

 
Núm. de referència : X2017005480     
 
En relació a l’expedient RH132017000047 i antecedents corresponents, i atès el vist-i-
plau de la cap d’àrea de progrés econòmic i del cap d’àrea d’infraestructures i 
urbanisme, la regidora delegada  d'Organització, Innovació i Atenció al ciutadà, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord: 
 
Pagament d’una gratificació especial a divers personal de les oficines de l’Ajuntament 
que es relaciona a continuació pels serveis extraordinaris realitzats durant el mes de 
febrer de 2017: 
 

Nom i Cognoms Subàrea Data Serveis Import €) 
**** Progrés econòmic 02/02/17 

Vigilància sala – Assemblea Nacional 
Catalana 35,95 € 

**** Progrés econòmic 20/02/17 Vigilància sala – Gesgar 2013 14,38 € 
**** Progrés econòmic 25/02/17 

Vigilància sala – Assemblea Nacional 
Catalana 71,90 € 

**** Infra. i urbanisme 17/08/16 Esfondrament ràfec edifici 50,56 € 
**** Infra. i urbanisme 20/01/17 Ensorrament teulada edifici 47,10 € 
**** Progrés econòmic 17 i 19/02/17 Control espectacle Berto i Pot Petit 68,58 € 

TOTAL        288,47 € 
 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 17130  920  130013 288.47 HORES EXTRAORDINARIES GENERALS100 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
7.1. - PETICIÓ SUBVENCIÓ NOVES TECNOLOGIES PER MUNICIPIS DE MÉS DE 

30000 HABITANTS 
 
Núm. de referència : X2017005731     
 
En relació a l’expedient SIN12017000001 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d' Hisenda, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
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Primer.- Sol·licitar la subvenció: 
 
Organisme: AJUNTAMENT D'OLOT  
Programa: SUBVENCIONS ALS AJUNTAMENTS DE MÉS DE 30.000 

HABITANTS DE  LES COMARQUES GIRONINES PER 
FACILITAR-LOS L’ACCÉS A LES NOVES TECNOLOGIES 

Referència: BOP 03/03/2017 - 44 
Núm disposició: 1787 
 
Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte;  
 
Tercer.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. OBRES 
 

8.1. - OBRES DELS ACCESSOS DES DEL CARRER FRANÇA A LA NOVA ZONA 
ESPORTIVA DEL MORROT 

 
Núm. de referència : X2017005855     
 
Atès l’informe de l’enginyer de l’Àrea d’Infraestructura i Obra Pública en relació a les 
obres de construcció de la zona esportiva del Morrot i de la necessitat de realitzar 
obres de millora  als accessos,  així com de la vorera a la zona de l’entrada principal 
des del carrer França.  
 
Atès que s’informa favorablement el pressupost presentat per l’empresa “Obres 
Meroca,SLU”,  
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012017000122 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 OBRES MEROCA SL (B5526897-3)  les obres de 
millores dels accessos des del carrer França  a la nova zona esportiva del Morrot ; 
d’acord amb el seu pressupost annex a l’expedient.  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: DOS MIL VUIT-CENTS 
CINQUANTA EUROS (2.850 €)  + IVA:  CINC–CENTS NORANTA-VUIT EUROS 
AMB CINQUANTA CÈNTIMS  (598,50 €) .  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17330  3421 63210 3448.50 INSTAL.LACIONS ESPORTIVES CAMPS DE 

FUTBOL 
100 000 000 000 000 000 

 

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

8.2. - APROVACIÓ ESTAT D'EXECUCIÓ I PROPOSTES D'INCLUSIÓ OBRES EN 
EL PROGRAMA D'INVERSIONS DEL SERVEI D'AIGUA 2009-2029 

 
Núm. de referència : X2017006010     
 
Atès l’informe del director tècnic de l’Àrea d’Infraestructura i Obra Pública de data 8 de 



 14 

març de 2017 en relació als serveis d’aigua 2009-2029 (liquidació any 8)  i vist 
l’expedient administratiu núm.CC012017000125 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert,  proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar un nou programa d’obres d’inversió en la xarxa d’aigua per un 
import de 78.487,03 €  i ordenar la seva execució a “SOREA SA”  amb càrrec al fons 
de reposició de tarifa. Aquestes obres són: 
 

- MILLORA XARXA CTRA STA COLOMA - TRAM PERU-MURGULA: Motivat 
per freqüents avaries. Té un import de 73.173,93 € euros. 

- MILLORA XARXA CARRER SERRA GINESTA: Motivat per l’execució de les 
obres de reurbanització. Té un import de 5.313,10 euros. 

 
Segon.- Aprovar un nou programa d’obres d’inversió en la xarxa d’aigua per un 
import de 55.139,89 € i ordenar la seva execució a “SOREA,SA” a fons perdut amb 
càrrec de la companyia. Aquestes obres són: 
 

- SUBSTITUCIO D'UN TRAM DE LA XARXA DEL CARRER SEMALERS. 
Motivat per freqüents avaries. Té un import de 4.232,66 euros. 

- MILLORA XARXA CTRA STA COLOMA - TRAM MURGULA - CTRA LA DEU: 
Motivat per freqüents avaries. Té un import de 45.757,34 € 

- MILLORA DE L'EQUIP DE CLORACIO BATET 1. Millora tècnica motivada per 
obsolescència. Té un import de 5.143,89 €. 

 
Tercer.- Donar compte al Govern Municipal de l’estat d’execució del pla d’inversions 
de la xarxa d’aigua 2009-209 executat per “SOREA,SA” amb càrrec al fons de 
reposició de la tarifa de servei, que a data d’avui i incloent les noves obres, té el 
resum econòmic següent: 
 
Exigible acumulat inclòs any 8 Ordenat acumulat inclòs any 

8 
Executat acumulat  a data 
informe 

4.316.381,85 € 3.392.614,99 € 3.217.563,27 € 
 

Quart.- Donar comptes al Govern Municipal de l’estat d’execució del pla d’inversions 
de la xarxa d’aigua 2009-209 executat per “SOREA,SA” a fons perdut amb càrrec a 
la companyia, que té el resum econòmic següent: 

 

Exigible al llarg de la 
concessió 

Ordenat acumulat inclòs 
any 8 

Executat acumulat  a data 
informe 

1.105.420,00 € 612.545,94 € 553.321,90 € 
 
Cinquè.- Traslladar còpia de l’informe tècnic a l’empresa “SOREA,SA” 
 
Sisè.-Donar compte d’aquest acord al Ple de l’Ajuntament.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SERVEIS 
 

8.3. - PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS I VIGILÀNCIA DE LA SALUT DEL PERSONAL DE L'AJUNTAMENT 
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D'OLOT I ORGANISMES AUTÒNOMS 
 
Núm. de referència : X2014016028     
 
La Junta de Govern Local del dia 26 de febrer de 2016 va adjudicar a l’empresa 
“PREVEMONT SOCIEDAD DE PREVENCIÓN SLU”  els serveis de prevenció de 
riscos laborals en les disciplines de seguretat en el treball, higiene industrial, 
ergonomia i psicologia aplicada i de vigilància de la salut de l’Ajuntament d’Olot i els 
seus Instituts Municipals per un import anual de 12.813,80 € (IVA exclòs), 14.444,41 € 
(IVA inclòs). 
El contracte esmentat va començar a regir amb efectes del dia 31 de març de 2015 i 
per un termini de dos anys, el qual d’acord amb la clàusula 6 del plec de clàusules 
administratives particulars que regeix el contracte, aquest pot ser objecte de pròrroga 
per un any de durada.  
 
Atès l’informe del Departament de Recursos Humans  de data 9 de març de 2017 
favorable a la pròrroga del contracte d’un any fins al 30 de març de 2018; així com a la 
revisió de preus que haurà de ser sol·licitada pel contractista.  
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12014000029 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.- Prorrogar el contracte subscrit amb l’empresa “PREVEMONT SOCIEDAD DE 
PREVENCION SLU”  dels serveis de prevenció de riscos laborals en les disciplines de 
seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicologia aplicada i de vigilància 
de la salut de l’Ajuntament d’Olot i els seus Instituts Municipals; pel termini d’un any, 
fins el dia 30 de març de 2018.  
 
Segon.- L’import anual del contracte és de 12.813,80 € (IVA exclòs), 14.444,41 € (IVA 
inclòs); el qual inclou: 
-5.671,80 € + IVA en concepte de prevenció tècnica de riscos laborals. 
-2.093,00 € +IVA en concepte de vigilància de la salut 
-5.049,00 € en concepte de reconeixements mèdics i anàlisis per les persones que 
s’indiquen en els plecs (27 €/u) 
-així com 13 revisions mèdiques addicionals amb un cost de 0 €. 
 
Pel que fa a l’any 2017 (mesos d’abril a desembre) l’import del contracte és de NOU 
MIL SIS-CENTS DEU EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS ( 9.610,35 €) (IVA 
exclòs), (10.833,31 €) (IVA inclòs); es pagarà amb càrrec a la partida.  
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1700472 Despeses 17110  920  16009 -265.08 ALTRES QUOTES SOCIALS 100 000 000 000 000 000 
200220  Despeses 17110  920  16009 10833.31 ALTRES QUOTES SOCIALS 100 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
8.4. - REVISIÓ PREU CESSIÓ D'ÚS DE L'EDIFICI "TORRE CASTANYS" ANY 2017 

 
Núm. de referència : X2017005954 
     
Codi expedient Generalitat: PO-2017-S44 
 
En  data  19 de desembre de 1992 es va signar un conveni entre la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament d’Olot pel qual se cedia al Departament de Medi Ambient, per 
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a seu dels serveis administratius del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, 
una part de l’edifici “Torre Castanys”; el qual es prorroga tàcitament d’any en any amb 
efectes del dia 1 de gener de 1993, així com les revisions anuals d’acord amb l’IPC. 
 
Atès que l’IPC a data 31 de desembre de 2016 es fixa en 1,6% i atès que la quantitat 
que es va pagar per a l’any 2016 és de 11.822,58 € i vist l’expedient administratiu núm. 
CC012017000124 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.- Procedir a la revisió de preus del conveni subscrit entre la Generalitat de 
Catalunya –Departament de Medi Ambient- de cessió d’una part de l’edifici “Torre 
Castanys” per a seu dels serveis administratius del Parc Natural de la Zona Volcànica 
de la Garrotxa; d’acord amb l’IPC establert en data 31/12/2016; segons: 
 
-Import de la cessió exercici 2016: 11.822,58 € 
-IPC (1,6%) .........................................189,16 € 
  
Segon.- Fixar en DOTZE MIL ONZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS 
(12.011,74 €)  l’import per a 2017 de l’esmentada cessió 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.5. - SERVEIS EXTRAORDINARIS DE RECOLLIDA DE DEIXALLES I NETEJA 
VIÀRIA 

 
Núm. de referència : X2017005862     
 
L’Ajuntament Ple del dia 20/08/2011 va adjudicar el contracte de gestió del servei 
públic municipal de recollida de deixalles i neteja viària a la “UTE IGFA,SA- 
URBASER, SA”. 
 
Atès el que s’estableix als articles 28 i 29 del plec de clàusules jurídiques, 
econòmiques i administratives que regeix el contracte esmentat, pel que fa a la 
realització dels serveis extraordinaris.  
 
Atès l’informe del SIGMA  de dat 10 de març de 2017 que fa referència a la previsió 
dels serveis de recollida extraordinaris per aquesta anualitat  per un cost total de 
64.529,02 € (IVA inclòs). 
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012017000123 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  IGFA-URBASER UTE  els serveis extraordinaris 
de recollida de deixalles i neteja viària de la Ciutat durant l’exercici 2017 i que es 
relacionen a continuació i d’acord amb l’informe dels Serveis Tècnics del SIGMA de 
data  10 de març de 2017 annex a l’expedient.  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de SEIXANTA-QUATRE MIL CINC-CENTS 
VINT-I-NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS  (64.529,02  ) (IVA inclòs).  Es pagarà 
amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17700  1621 227003 64529.02 RECOLLIDA SELECTIVA RESIDUS 100 000 000 000 000 000 
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Tercer.- IGFA-URBASER UTE adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura. 
 
Serveis a prestar : 
 

 
 

Data Servei Hores Unitats Preu hora Total

06/01/2017
CENTRE - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió
recol.lector mitjà.

6,00 1 171,69 € 1.030,14 €

BARRIS - 3 equips de 1 conductor + 2 peons + camió
bicompartimentat.

6,00 3 179,40 € 3.229,20 €

6,00 1 140,37 € 842,22 €

14/04/2017
CENTRE - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió
recol.lector mitjà.

6,00 1 171,69 € 1.030,14 €

BARRIS - 3 equips de 1 conductor + 2 peons + camió
bicompartimentat.

6,00 3 179,40 € 3.229,20 €

ACTIVITATS - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió 
recol.lector gros, restaurants i altres.

6,00 1 140,37 € 842,22 €

17/04/2017
BARRIS - 3 equips de 1 conductor + 2 peons + camió
bicompartimentat.

6,00 3 179,40 € 3.229,20 €

ACTIVITATS - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió 
recol.lector gros, restaurants i altres.

6,00 1 140,37 € 842,22 €

01/05/2017
BARRIS - 3 equips de 1 conductor + 2 peons + camió
bicompartimentat.

6,00 3 179,40 € 3.229,20 €

ACTIVITATS - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió 
recol.lector gros, restaurants i altres.

6,00 1 140,37 € 842,22 €

24/06/2017
CENTRE - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió
recol.lector mitjà.

6,00 1 171,69 € 1.030,14 €

15/08/2017
CENTRE - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió
recol.lector mitjà.

6,00 1 171,69 € 1.030,14 €

BARRIS - 3 equips de 1 conductor + 2 peons + camió
bicompartimentat.

07/09/2017
CENTRE - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió
recol.lector mitjà.

6,00 1 171,69 € 1.030,14 €

BARRIS - 3 equips de 1 conductor + 2 peons + camió
bicompartimentat.

6,00 3 179,40 € 3.229,20 €

08/09/2017
ACTIVITATS - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió 
recol.lector gros, restaurants i altres.

6,00 1 140,37 € 842,22 €

11/09/2017
BARRIS - 3 equips de 1 conductor + 2 peons + camió
bicompartimentat.

6,00 3 179,40 € 3.229,20 €

ACTIVITATS - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió 
recol.lector gros, restaurants i altres.

6,00 1 140,37 € 842,22 €

12/10/2017
CENTRE - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió
recol.lector mitjà.

6,00 1 171,69 € 1.030,14 €

BARRIS - 3 equips de 1 conductor + 2 peons + camió
bicompartimentat.

6,00 3 179,40 € 3.229,20 €

01/11/2017
CENTRE - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió
recol.lector mitjà.

6,00 1 171,69 € 1.030,14 €

BARRIS - 3 equips de 1 conductor + 2 peons + camió
bicompartimentat.

06/12/2017
CENTRE - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió
recol.lector mitjà.

6,00 1 171,69 € 1.030,14 €

BARRIS - 3 equips de 1 conductor + 2 peons + camió
bicompartimentat.

6,00 3 179,40 € 3.229,20 €

08/12/2017
CENTRE - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió
recol.lector mitjà.

6,00 1 171,69 € 1.030,14 €

BARRIS - 3 equips de 1 conductor + 2 peons + camió
bicompartimentat.

6,00 3 179,40 € 3.229,20 €

ACTIVITATS - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió 
recol.lector gros, restaurants i altres.

6,00 1 140,37 € 842,22 €

25/12/2017
BARRIS - 3 equips de 1 conductor + 2 peons + camió
bicompartimentat.

6,00 3 179,40 € 3.229,20 €

ACTIVITATS - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió 
recol.lector gros, restaurants i altres.

6,00 1 140,37 € 842,22 €

26/12/2017
CENTRE - 1 equip d'1 conductor + 2 peons + camió
recol.lector mitjà.

6,00 1 171,69 € 1.030,14 €

BARRIS - 3 equips de 1 conductor + 2 peons + camió
bicompartimentat.

6,00 3 179,40 € 3.229,20 €

52.560,36 €

Festes del tura 7.396,64
Mercat Nadal 1.800,00
Festius Nadal 2.772,02

TOTAL 64.529,02 €



 18 

S’aprova per unanimitat. 
 

9.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2017005986     
 
En relació a l’expedient CPG22017000021 de , 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. 17/010 per un import de 
344.245,35 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 344245.35 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.1. - APROVAR DEVOLUCIÓ DE FIANCES 
 
Núm. de referència : X2017005969     
 
En relació a l’expedient CPG22017000020 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Vistos els informes tècnics aprovar la següent relació de fiances i avals per tal de 
poder procedir a la seva devolució de la partida no pressupostària que correspongui. 
 
TERCER IMPORT 
  
BASSOLS ENERGIA SA 300,00 
TELEFONICA DE ESPAÑA SA 300,00 
MICROARQUITECTURA SL 1349,95 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.1. - APROVACIÓ ANNEX-1/2017 DE L'IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ 
MECÀNICA 

 
Núm. de referència : X2017005700     
 
En relació a l’expedient CI012017000068 d’aprovació de l’ANNEX-1/2017 de l’Impost 
de vehicles de tracció mecànica exercici 2017 i vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d' Hisenda, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la proposta de baixa/devolució 17CIAN01 que importa la següent 
quantitat: 
 
17CIAN01----------------------------------------------------------------------------------- 3.112,21 € 
 
Segon.- Aprovar les liquidacions d’altes, transferències i modificacions de l’IMPOST 
DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA corresponents a l’ANNEX-1/2017 relació 
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17CIAN01 que es detalla al full adjunt i que importa la quantitat de 2.024,50 €. 
 
L’esmentada relació comprèn les següents liquidacions: 

(1) Liquidacions positives 
(2) Liquidacions amb import zero 
(3) Liquidacions amb import inferior al mínim 

 
La mateixa relació excloent les liquidacions tipus 2 i 3, importa la quantitat de 2.020,15 
€ 
 
Tercer.- Procedir a les notificacions tipus (1) individuals als interessats afectats 
 
Quart.- El període de cobrament en voluntària serà fins el dia 5 de maig de 2017. 
Transcorregut aquest termini, els deutes que no s’hagin fet efectius, seran exigits en 
via de constrenyiment i acreditaran el recàrrec de constrenyiment, interessos de 
demora, i en el seu cas, les costes que es produeixin 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

12.1. - APROVACIÓ LIQUIDACIÓ SERVEI D'AIGUA I CLAVEGUERAM DEL 4T 
TRIMESTRE 2016 

 
Núm. de referència : X2017005756     
 
En relació a l’expedient IG192017000004 a nom de SOREA SA amb NIF A08146367 
corresponent a la liquidació del servei d’aigua i clavegueram del 4T trimestre de 2016 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’import liquidat en concepte de cànon a ingressar pel subministrament 
d’aigua potable 4t trimestre 2016: 60.920,46 €. 
 
Segon: Aprovar l’excedent de tarifes d’aigua 4t trimestre 2016 (a favor de SOREA): -
2.222,19 €. 
 
Tercer.- Aprovar l’import liquidat en concepte de taxa clavegueram 4t trimestre 2016: 
55.526,53 €. 
 
Quart.- Aprovar l’import liquidat en concepte de drets de connexió període 2016/04: 
5.394,00 €. 
 
Cinquè.- Aprovar el cost de les taxes de la Generalitat “ CIH “ i “ C. A. “ en concepte 
d’edificis municipals, corresponents al període 2016/04: 11.558,22 €. 
 
Sisè.- Aprovar l’import de 1.409,11 € corresponent al cost a suportar pel període 4t 
trimestre 2016 per l’Ajuntament d’Olot, amb càrrec al Fons Social de Solidaritat creat 
entre SOREA SA (50%) i el mateix Ajuntament (50%). 
 
L’esmentat Fons, així com el Protocol regulador de mesures contra la pobresa 
energètica i la vulnerabilitat econòmica entre l’Ajuntament d’Olot i SOREA, SA va ser 
aprovat per Decret d’Alcaldia de data 27/11/2015 i ratificat per acord de Junta de 
Govern de data 03/12/2015. 
 

13.1. - MEMÒRIA VALORADA ACTUACIONS DE MILLORA I MANTENIMENT 
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CONSTRUCCIÓ 1 MÒDUL COLUMBARIS C3 CEMENTIRI MUNICIPAL 
 
Núm. de referència : X2017005975     
 
Vista la memòria valorada d’actuacions de millora i manteniment per la construcció 
d’un mòdul columbaris C3 al cementiri municipal al front de la via Sant Llorenç  
redactada pels serveis tècnics municipals en data març de 2017, conforme al qual té 
per objecte  la construcció d’un nou mòdul de columbaris atès que la demanda actual 
va en augment segons petició realitzada per part de l’empresa concessionària (Besora, 
SL). 
 
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 relació a l’expedient UPOM2017000008, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat de Serveis urbans, Espai públic i 
infraestructures i obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR la memòria valorada d’actuacions de millora i manteniment per 
la construcció d’un mòdul columbaris C3 al cementiri municipal al front de la via Sant 
Llorenç,  redactada pels serveis tècnics municipals en data març 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. 
 
14.1. - INSTAL·LACIÓ D'APARELL ELEVADOR EN EDIFICI DE DOS HABITATGES 
 
Núm. de referència : X2016028201 
 
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 OMA32016000156 en data 
registre entrada  23/12/2016 
a: **** 
per a: INSTAL·LACIÓ D'APARELL ELEVADOR EN EDIFICI DE 2 HABITATGES    
situada a: C ESTEVE PALUZIE I MAYOLA N.0038  
U.T.M : 8499410 
 
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: CRL2017800019     
 
Liquidació/ns de drets i/o fiances: imports, lloc, terminis, forma de pagament i recursos 
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que es poden interposar contra l’ acte de liquidació, són els que es determinen a la 
liquidació adjunta. 
 
Liquidació de Drets i Garanties: 
 

Drets 
 
Per: Un pressupost de: 18391.59 euros  
  
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

18391.59 570.14 -95% 28.51 62.85 91.36 
 

Garanties: 
   

Total Liquidació Euros 
Per Drets 91.36 
Per Garanties (4) 0 

 
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. Aquesta  llicència  no  autoritza  l'ocupació  de  la  via  pública  amb materials o 
altres elements propis de l'obra. 
. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.2. - CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AL PASSATGE 
CÀVEC, 6. 

 
Núm. de referència : X2016027992 
 
Donat que el terreny on es pretén edificar la llicència sol·licitada,  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 OMA32016000152 en data 
registre entrada  28/02/2017 
a: ****     
per a: CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT    
situada a : PTGE CÀVEC N.6  
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 
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S’aprova/n la/les liquidació/ns que es detalla/en seguidament: CRL2017800018 
FMA2017600042    
 
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: 309887.02 euros  
1 Connexions desguassos habitatges 
1 Guals 
 
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

309887.02 9727.40 0 9727.40 515.00 10242.40 
 

Garanties: 
    

  Garantia de gestió de residus: 3386.00 euros 
 

Total Liquidació Euros 
Per Drets 10242.40 
Per Garanties (4) 3686.00 

 
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència: 24 mesos, a partir de la data de concessió, havent-
se de començar les obres dins el termini màxim de 12 mesos.  
 
1. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: 1) Document signat per arquitecte 
assumint la direcció de l’obra. 3) Document signat per arquitecte tècnic assumint la 
direcció de l’execució de l’obra. 
2. D'acord  amb l'establert a l'art. 1 del Decret 282/1991,  no  es poden iniciar les obres 
de construcció  si  no  s'ha presentat  prèviament  a l'Ajuntament el corresponent 
projecte executiu i  el programa de control de qualitat. 
3. L'excavació prevista s'executarà d'acord amb les condicions determinades a la 
vigent Ordenança Municipal d'Obres a la Via Pública. 
4. Aquesta  llicència  no  autoritza  l'ocupació  de  la  via  pública  amb materials o 
altres elements propis de l'obra. 
5. El projecte executiu haurà de preveure la instal·lació d’un sistema de producció 
d’ACS d’acord amb les condicions del DB HE4 del Codi Tècnic de l’Edificació. En 
aquest sentit, si s’opta per una instal·lació d’energia de geotèrmia o aerotèrmia, caldrà 
justificar el compliment de les condicions mínimes sobre rendiment i producció de CO2 
establerts per la Directiva Europea 2009/28/CE, i el document “Prestaciones medias 
estacionales de las bombas de calor para producción de calor en edificios”, publicat el 
febrer de 2014 pel Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme. 
6. En aplicació de la normativa vigent de seguretat contra incendis del Codi Tècnic de 
l’Edificació CTE DB SI, es condiciona la llicència a: 1) Caldrà complir els requisits del 
document HS3 del CTE en relació a la superfície de ventilació del garatge. 2) En el cas 
que la potència útil nominal de la caldera sigui superior a 70 kw, com s’indica a la 
memòria del projecte presentat, la sala haurà de ser sector d’incendi de RE baix. 3) La 
distància en projecció vertical i horitzontal de qualsevol obertura del garatge a un espai 
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de EI<60 serà d’1 m i de 0,50 m, respectivament. 
7. Aquesta llicència no autoritza la construcció de tanques de parcel·la per no està 
contemplades al projecte d’obres presentat. La seva construcció està condicionada a 
la comunicació prèvia de l’obra. Les característiques i dimensions de la tanca de 
parcel·la a construir s’hauran d’ajustar al previst a l’Ordenació de volums del conjunt 
immobiliari aprovada per l’Ajuntament. 
8. S’imposa una fiança de 3.386,65 € per garantir la correcta gestió de residus 
generals per l’obra d’acord amb la memòria del projecte presentat. La fiança s’haurà 
de dipositar en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de 
notificació de la concessió de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta llicència queda 
supeditada a l’ingrés de la fiança en el termini esmentat. 
9. Per la concessió de la llicència de primera utilització, serà necessari presentar la 
documentació que acrediti la correcta gestió de residus, d’acord amb les condicions de 
l’Ordenança General de Gestió de Residus aprovada el 15/03/02 i modificada el 
28/07/2005. 
10. D'acord  a  l'art.28.2 del RD 417/2006 en relació al 76 del RDL 2/2004,  el  
termini per donar l'alta el nou immoble construït és de  2  mesos comptats  a  partir  del 
dia següent a la data d'acabament de  les  obres.  A aquests  efectes  caldrà adreçar-
se a l’Àrea  d'Urbana de l’Ajuntament -2n. pis -,  aportant la següent documentació: 1) 
Plànol de  situació  i d'emplaçament,  2)  Plànols  definitius de cada planta, 3)  
Certificat  final d'obra,  4)  Fotografia/es  de  la façana (10x15), 5)  Fotocòpia  DNI  del 
titular,  6)  Fotocòpia  del  rebut  actual IBI  i  7)  Fotocòpia  de  les escriptures.  La 
concessió de la llicència de primera utilització per als nous habitatges o locals estarà 
supeditada a l'esmentada declaració d'alta. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
15.1. - HOMOLOGAR EL PLA D'AUTOPROTECCIÓ DEL SUPERMERCAT ESCLAT 

DEL C. JOSEP TERRADELLES, 3 
 
Núm. de referència : X2017005534     
 
En relació a l’expedient PC012017000008 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: 
 
Homologar el Pla d'Autoprotecció del supermercat Esclat del c. Josep Tarradellas, 3 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

16.1. - DONAR COMPTE DE LES COMUNICACIONS D'OBERTURA I DELS 
DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 7 I 8 DE MARÇ DE 2017 RELATIUS A 

L'ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
Núm. de referència : X2017005752     
 
En relació a l’expedient AG012017000009, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern 
Local, adoptar el següent acord: 
 
Únic.- Donar compte de les comunicacions d’obertura i dels decrets dictats entre els 
dies 7 i 8 de març de 2017 relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen a 
continuació:  
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Tràmit Nom / comercial Concepte Adreça Decret 

Obertura Domoli Taller mecànic C/Dels Garganta 4A 07/03/2017 

Obertura Adecco  ETT C/Pou del Glaç 4 B 2 07/03/2017 
Declaració 
Responsable 

Obertura Moner Interiors Venda mobiliari 
de cuina 

C/Pare Roca 10A Baixos 
2 

09/03/2017 
Declaració 
Responsable 

Canvi de 
titularitat 

Doner Kebab Restaurant-bar Pl. Major 6-St. Roc 2 08/03/2017 

Adjudicació **** Ús hort 
municipal 

Closells 1 a 4 08/03/2017 

Adjudicació **** Ús hort 
municipal 

Closells 5 08/03/2017 

Adjudicació **** Ús hort 
municipal 

Closells 6 08/03/2017 

Adjudicació **** Ús hort 
municipal 

Closells 7 08/03/2017 

Adjudicació **** Ús hort 
municipal 

Closells 8 08/03/2017 

Adjudicació **** Ús hort 
municipal 

Desemparats 110 08/03/2017 

 
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 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 LA SECRETÀRIA 


