
 
 
 

 1 

ACTA NÚM. 19 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

18 DE MAIG DE 2017 
  
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 18 de maig 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, Josep Gelis i Guix, Maria del Mar 
Roca i Reixach.  Excusa la seva assistència la regidora Sra. Núria Fité i Grabalosa. 
 
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, la Sra. Mireia Tresserras Fluvià i el Sr. 
Xavier García Zabal.   
 
Hi assisteix l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí. 
 
Hi assisteix el Gerent, Sr. Jordi Güell i Güell.  
 
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera. 
 

1. - ACTA.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Essent l'hora assenyalada –les vuit del matí– l'Alcalde declara obert l'acte i del seu 
ordre, la Secretària llegeix l'acta de la sessió anterior, que s'aprova per unanimitat.                                                                                                                                                                                                                      
 

2. - DESPATX OFICIAL 
 
El Sr. Alcalde  comenta les reunions de treball i els actes als quals ha assistit des de la 
darrera Junta, celebrada el dia 11 de maig :   
 
- el dia 12 de maig, juntament amb el regidor de Serveis Socials Josep Berga, es va 
desplaçar a Manlleu, per assistir a la presentació del servei de teràpia ocupacional de 
les comarques d’Osona, Garrotxa i Ripolllès, que va tenir lloc al Museu industrial del 
Ter i a la qual va ser present l’Hble. Sra. DOLORS BASSA, Consellera de Treball, 
Afers Socials i Famílies.  
 
- el dilluns 15 de maig, va assistir a la reunió de la Comissió Permanent d’Innovacc i a 
una reunió de seguiment del Firal amb els arquitectes redactors del projecte i amb 
tècnics municipals.  
 
- el dia 16 de maig va assistir a una jornada de formació que va impartir  la Dra. 
Fernández Bozal als patrons de diferents Patronats i que va tenir lloc a les 
dependències de l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa.  
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- i finalment ahir va tenir una reunió amb el grup assessor de la prova pilot a Olot del 
projecte “Europace” a la qual hi va assistir la Sra. JANE ELIAS, coordinadora del 
programa “Pace” a Sonoma (Califòrnia).  
 

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. - APROVACIÓ BASES ESPECÍFIQUES PER A L'ATORGAMENT DE 
SUBVENCIONS DESTINADES A PROMOURE PROGRAMES ESPECÍFICS DE 

FOMENT DEL LLOGUER PER A ESTUDIANTS. 
 
Núm. de referència : X2017012576     
 
L’objecte de les presents bases és definir el procediment de concessió per 
l’Ajuntament d’Olot, en règim de competència competitiva, de subvencions per a 
propietaris d’habitatges que els posin en lloguer per a estudiants durant el curs 2017-
2018. 
 
La finalitat dels ajuts serà el foment del lloguer d’habitatges per a estudiants, fomentant 
la situació dins l’àmbit del Nucli Antic d’Olot.  
 
En relació a l’expedient HA042017000001, 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 les Bases específiques per a l’atorgament de subvencions 
destinades a promoure programes específics de foment del lloguer per a estudiants. 
 
SEGON.- Procedir a la publicació íntegra de les Bases específiques per a l’atorgament 
de subvencions destinades a promoure programes específics de foment del lloguer per 
a estudiants al BOP de Girona 
 
TERCER.- Donar compte al Ple Municipal en la propera sessió que se celebri. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200  Despeses 17600  2312 480033 10000 TRANSF. AJUTS SOCIALS DIVERSOS140 999 999 099 999 999 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

5.1.- HORES COMPLEMENTÀRIES BRIGADA MUNICIPAL 
 

Aquest punt figurava a l’ordre del dia per error, atès que la proposta ja es va aprovar 
en la Junta de Govern Local del dia 11 de maig de 2017. 
 

5.2. - RETRIBUIR LA DISPONIBILITAT AL DIRECTOR TÈCNIC DE LA BRIGADA 
MUNICIPAL 

 
Núm. de referència : X2017011969     
 
Vist l’informe del gerent, de data 10 de maig de 2017 on exposa que degut a 
l’increment notable de l’activitat de la brigada, repercutint en hores fora de l’horari de 
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treball, tan de tardes, nits i caps de setmana, fent necessari poder contactar de 
manera molt habitual amb el cap de la brigada, i que la situació inicial que es preveia a 
la baixa però que a la vista de la documentació proporcionada és el contrari, proposa 
retribueixi al director de la Brigada Municipal, Sr. ****, la disponibilitat amb un import fix 
mensual. 
 
Atès que a la Brigada Municipal s’ha de mantenir el nivell de prestació del servei públic 
que suposa una atenció immediata en alguns supòsits, més enllà de l’horari establert, 
incloent festius i nocturnitats, cal procedir a reconèixer la retribució necessària de 
disponibilitat del director tècnic i de l’encarregat de la brigada, i evitar pagar com a 
hores extraordinàries el que no ho és, i que en realitat es deuen a la disponibilitat que 
impliquen aquestes places. 
 
Atès que el Sr. ****, encarregat de la Brigada Municipal se li va reconèixer a efectes 
retributius el factor de disponibilitat per acord de la Junta de Govern, de data 30 de 
gener de 2014, amb núm. de referència: X2014001720, disposant de consignació 
pressupostària per fer front a la despesa a l’any 2017. 
 
Atès que l’Ajuntament ha contractat una empresa externa que confeccionarà l’estudi 
dels llocs de treball de l’Ajuntament d’Olot i dels organismes autònoms, que permeti 
l’elaboració i disseny d’una relació i valoració dels llocs de treball. Aquest estudi està 
previst que s’iniciï de forma imminent, i determinarà finalment el nivell retributiu 
adequat.  
 
Vist l’informe emès per la secretària general i la cap de recursos humans de 
l’Ajuntament d’Olot de data 10 de maig de 2017, en el qual s’estudia el contingut de les 
propostes retributives presentades a la JGL del 18/05/17 i s’efectuen consideracions. 
 
Vist l’informe de l’interventor de l’Ajuntament d’Olot de data 11 de maig de 2017. 
 
En quan a les limitacions als increments retributius, l’article 20.apartats dos i set, de la 
Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016, 
prorrogada per a l’any 2017, estableix que les retribucions del personal al servei del 
sector públic no podran experimentar un increment global superior a l’1 per cent 
respecte a les vigents a 31 de desembre de 2016. Tot i que s’ha d’entendre sense 
perjudici de les adequacions retributives que, amb caràcter singular i excepcional, 
resultin imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació del número 
d’efectius assignats a cada programa o per al grau de consecució dels objectius fixats 
al mateix. 
 
En relació a l’expedient RH132017000079, i antecedents corresponents, l’Alcalde, 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Reconèixer a efectes retributius, la disponibilitat que inclou nit i festius, del 
director tècnic de la Brigada Municipal, amb efectes des de maig de 2017, i 
incrementar la retribució del complement específic d’aquesta plaça, classificada com 
assimilada al grup A2 i de règim laboral, atesa la necessitat de reconèixer el factor de 
disponibilitat de la mateixa. 
 
Segon.- Establir un complement de disponibilitat al lloc de treball de director tècnic de 
la Brigada Municipal, ocupat per l’adscripció provisional del senyor ****, per un import 
de 285,06 euros bruts mensuals (3.420,72 euros bruts anuals, a pagar i cotitzar 
prorratejada en dotze mensualitats). 
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Tercer.- Aquest increment retributiu i el complement de disponibilitat s’abonaran mentre 
el senyor **** desenvolupi el lloc de treball de director tècnic de la Brigada Municipal. 
  
Quart.- Abonar aquests imports a partir de la nòmina del mes de maig de 2017. 
 
Cinquè.- Imputar la totalitat de l’import a càrrec de les assignacions pressupostàries 
següents: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 17110  920  16000 832 ASSEGURANCES SOCIALS 142 002 999 999 999 999 
0  Despeses 17140  1510 13002 2199.06 ALTRES REMUNERACIONS LABORALS 

URBANISME 
142 002 999 999 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.3. - PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL A LA RESPONSABLE DEL 
NEGOCIAT D'ALCALDIA 

 
Núm. de referència : X2017011924     
 
Vist l’expedient administratiu RH132017000078 i antecedents corresponents, i atès 
l’informe del Gerent de data 9 de maig de 2017, on exposa que durant l’any 2016 
degut a un intens tràfic polític de l’agenda de l’alcalde com també dels processos 
orientats a la construcció del nou passeig del Firal, posta en marxa de les instal·lacions 
esportives del Morrot i les accions derivades del nou projecte Espai Cràter, ha suposat 
una major dedicació, i proposa concedir una gratificació extraordinària a la 
responsable de l’oficina d’alcaldia. 
 
Vist l’informe emès per la secretària general i la cap de recursos humans de 
l’Ajuntament d’Olot de data 10 de maig de 2017, en el qual s’estudia el contingut de les 
propostes retributives presentades a la JGL del 18/05/17 i s’efectuen consideracions. 
 
Vist l’informe de l’interventor de l’Ajuntament d’Olot de data 11 de maig de 2017. 
 
En quan a les limitacions als increments retributius, l’article 20.apartats dos i set, de la 
Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016, 
prorrogada per a l’any 2017, estableix que les retribucions del personal al servei del 
sector públic no podran experimentar un increment global superior a l’1 per cent 
respecte a les vigents a 31 de desembre de 2016. Tot i que s’ha d’entendre sense 
perjudici de les adequacions retributives que, amb caràcter singular i excepcional, 
resultin imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació del número 
d’efectius assignats a cada programa o per al grau de consecució dels objectius fixats 
al mateix. 
 
 

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, l’alcalde, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 

Únic.- CONCEDIR UNA GRATIFICACIÓ EXTRAORDINÀRIA per import de 2.750 
euros bruts a la Sra. ****, administrativa responsable de l’oficina d’alcaldia, per 
l’especial dedicació i desenvolupament de les seves responsabilitats. 
 
Aquesta gratificació es pagarà en un única mensualitat sent efectiva a la nòmina del 
mes de maig de 2017. 
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Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 17130  920  130013 2750 HORES EXTRAORDINARIES GENERALS130 001 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.4. - PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ EXTRAORDINÀRIA A DELINEANT 
INFORMACIÓ URBANÍSTICA 

 
Núm. de referència : X2017012721     
 
Vist l’expedient administratiu RH132017000085 i antecedents corresponents, i atès 
l’informe del director general de l’Àrea d’Infraestructura i Urbanisme de data 16 de 
maig de 2017.  
 
Vist que al juliol de 2011 es va jubilar la funcionària que ocupava la plaça de delineant 
informació urbanística a la secció d’Administració i suport jurídic, i que la plaça es va 
haver d’amortitzar, i atès que l’any 2011 el Sr. ****, funcionari delineant, grup C1, 
adscrit al servei d’Infraestructura i obra pública, va passar a fer les funcions 
d’informació urbanística, tasques que avui realitza a plena satisfacció adscrit a la 
secció de planejament i barri vell de l’àrea d’infraestructures i urbanisme. 
 
Atesa la valoració del director de l’àrea que aquestes tasques son essencials per 
l’Ajuntament de cara a donar un molt bon servei al ciutadà amb una informació veraç i 
ràpida i que descarreguen de visites a l’arquitecte municipal, i que en opinió del 
director de l’àrea el Sr. **** ha assumit amb bons resultats, per la seva experiència i 
coneixements previs, i per la voluntat d’aprenentatge de coneixements nous, un rol 
amb tasques més pròpies de tècnic de grau mig, del grup A2 (arquitecte tècnic o 
similar), rol que òbviament no inclou la signatura de document o cèdules per raó de la 
seva titulació. 
 
Vist el catàleg funcional del lloc de treball d’informació urbanística, el director de l’àrea 
a l’espera del resultat de l’estudi de valoració dels llocs de treball, considera que 
mereix una retribució compensatòria per la càrrega extra de responsabilitat, dedicació i 
capacitació del funcionari. 
 
Per tant, no es tracta de reclassificar la plaça que ocupa el Sr. **** ni de retribuir 
tasques de major categoria, atès que aquestes corresponen a titulats en arquitectura i 
arquitectura tècnica. És un reconeixement únic com a gratificació extraordinària pel 
treball realitzat justificat per la càrrega de responsabilitat al llarg del desenvolupament 
de les seves tasques d’informació urbanística en el termini descrit. 
A fi i efecte que aquest reconeixement tingui una expressió econòmica amb la 
concessió d’una  gratificació, s’ha valorat per comparació, prenent com a criteris els 
següents: 

1. la diferencia de la retribució bruta anual de la plaça de delineant de la que és 
titular el Sr. **** comparada amb una plaça d’inspector d’obres, que s’haurà de 
minorar en un percentatge del 40% atès que les tasques exercides pel Sr. **** 
no impliquen responsabilitat de signatura. 

2. que el termini d’aplicació coincideix amb el 50% del termini des de l’inici de les 
funcions d’informació urbanística, 1 de juliol de 2011 i fins el 31 de desembre 
de 2016, termini en el que es pot considerar va completar el seu aprenentatge i 
ha desenvolupat les seves funcions a ple rendiment. 

3. efectuats els corresponents càlculs la gratificació proposada és de 3.368,75 
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euros bruts. 
 

Vist l’informe emès per la secretària general i la cap de recursos humans de 
l’Ajuntament d’Olot de data 16 de maig de 2017, en el qual s’estudia el contingut de les 
propostes retributives presentades a la JGL del 18/05/17 i s’efectuen consideracions. 
 
Vist l’informe de l’interventor de l’Ajuntament d’Olot de data 16 de maig de 2017. 
 
En quan a les limitacions als increments retributius, l’article 20.apartats dos i set, de la 
Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016, 
prorrogada per a l’any 2017, estableix que les retribucions del personal al servei del 
sector públic no podran experimentar un increment global superior a l’1 per cent 
respecte a les vigents a 31 de desembre de 2016. Tot i que s’ha d’entendre sense 
perjudici de les adequacions retributives que, amb caràcter singular i excepcional, 
resultin imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació del número 
d’efectius assignats a cada programa o per al grau de consecució dels objectius fixats 
al mateix. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, l’Alcalde, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
 

Únic.- CONCEDIR UNA GRATIFICACIÓ EXTRAORDINÀRIA per import de 3.370,40 
euros bruts, al Sr. **** (****), delineant d’informació urbanística adscrit a la secció de 
planejament i barri vell de l’àrea d’infraestructures i urbanisme, pels bons resultats 
aconseguits i per la voluntat d’aprenentatge de coneixements nous. 
 
Aquesta gratificació constarà en un únic pagament que es farà efectiu a la nòmina del 
mes de maig de 2017. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 17142  1511 130011 3370.40 HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA140 001 999 999 999 999 
0  Despeses 17110  920  16000 1104 ASSEGURANCES SOCIALS 140 001 999 999 999 999 
 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
5.5. - ADEQUAR LA RETRIBUCIÓ D'UN ADMINISTRATIU A INFORMÀTICA A LES 

TASQUES I FUNCIONS ESPECÍFIQUES D'ESPECIALITZACIÓ 
 
Núm. de referència : X2017012374     
 
Vist que la plantilla i pressupost any 2017 de personal de l’Ajuntament d’Olot: consta 1 
plaça administratiu, grup C1, personal laboral fix amb una retribució anual total de 
23.632,70€. Actualment aquesta plaça l’ocupa el Sr. ****. 
 
Pel que es refereix a l’adequació retributiva a les tasques efectivament realitzades 
quan siguin de superior categoria, el conveni de personal laboral de l’Ajuntament 
d’Olot, estableix a l’article 10.3, que quan es desenvolupin funcions de categoria 
superior s’haurà de cobrar el salari d’aquesta, encara que es mantingui la categoria. 
 
En quan a les limitacions als increments retributius, l’article 20.apartats dos i set, de la 
Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016, 
prorrogada per a l’any 2017, estableix que les retribucions del personal al servei del 
sector públic no podran experimentar un increment global superior a l’1 per cent 
respecte a les vigents a 31 de desembre de 2016. Tot i que s’ha d’entendre sense 
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perjudici de les adequacions retributives que, amb caràcter singular i excepcional, 
resultin imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació del número 
d’efectius assignats a cada programa o per al grau de consecució dels objectius fixats 
al mateix. 
 
Vist l’informe del cap tècnic d’informàtica de data 9 de maig de 2017 en el qual fa 
referència a un informe de data 22 de juny del 2015, el qual annexa, argumentant que 
des de fa 7 anys el personal del departament és el mateix i ha assumit les següents 
noves responsabilitats, concretament les tasques assumides pel Sr. **** ha set; gestió i 
manteniment servidors linux, experimentació i recerca de noves solucions 
tecnològiques, creació i manteniment de webs, incidències de xarxa, biblioteca 
municipal, manteniment d’aules informàtiques, administració electrònica, suport tècnic 
a la contractació. 
 
Vist que aquesta redefinició de les funcions i tasques específiques ha produït la 
modificació efectiva de les funcions associades al lloc de treball que ocupa el Sr. ****, 
essent la responsabilitat i dificultat tècnica superior a la que li pertoca a un 
administratiu de base. 
 
Vist l’informe del Gerent de data 14 de maig de 2017 els criteris en què s’ha basat la 
revisió retributiva s’han establert en base a la comparació de les retribucions dels llocs 
de treball de l’àrea informàtica i per equitat interna de la mateixa, i també per aplicació 
del mateix incentiu estàndard que s’ha fet en altres llocs de treball d’igual categoria 
(places d’administratiu laboral incentivat adscrits a habitatge, estadística i progrés 
econòmic), per import de 225,32€ mensuals bruts per catorze pagues. 
 
Atès que l’Ajuntament ha contractat una empresa externa que confeccionarà l’estudi 
dels llocs de treball de l’Ajuntament d’Olot i dels organismes autònoms, que permeti 
l’elaboració i disseny d’una relació i valoració dels llocs de treball. Aquest estudi està 
previst que s’iniciï de forma imminent, i determinarà finalment el nivell retributiu 
adequat.  
 
S’informa al Comitè de treballadors de la modificació de la valoració del lloc de treball, 
segons l’article 23.3.c de la llei 30/1984. 
 
Vist l’informe emès per la secretària general i la cap de recursos humans de 
l’Ajuntament d’Olot de data 10 de maig de 2017, en el qual s’estudia el contingut de les 
propostes retributives presentades a la JGL del 18/05/17 i s’efectuen consideracions. 
 
Vist l’informe de l’interventor de l’Ajuntament d’Olot de data 11 de maig de 2017. 
 
En relació a l’expedient RH132017000081, i antecedents corresponents, l’alcalde, 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 

Primer.- Vist que aquesta redefinició de les funcions i tasques especifiques ha produït 
la modificació efectiva de les funcions associades al lloc de treball que ocupa el Sr. 
****, essent la responsabilitat i dificultat tècnica superior a la que li pertoca a un 
administratiu de base, caldrà incrementar i adequar les seves retribucions de la 
següent manera: 
 

 Actual Proposta 
Sou base 727,23 727,23 
Antiguitat 53,16 53,16 
Complementàries 932,44 932,44 
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Altres complements 42,48 267,80 
TOTAL 1.755,31 € 1.980,63 € 
 
Segon.- APLICAR l’increment retributiu de 225,32€ bruts mensuals (per catorze 
pagues), amb efectes econòmics a partir de la nòmina del mes de maig de 2017, a 
l’empleat que actualment ocupa plaça de categoria administratiu d’informàtica, Sr. **** 
Caldrà incorporar aquest increment en els pressupostos dels anys següents. 
 
La percepció de la retribució complementària administratiu d’informàtica, resta 
condicionada a l’ocupació efectiva del lloc de treball. 
 
Tercer.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 17130  920  13002 2140.54 ALTRES REMUNERACIONS LABORALS 

ADMINISTRACIO GRAL. 
120 001 999 999 999 999 

0  Despeses 17110  920  16000 545.24 ASSEGURANCES SOCIALS 120 001 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.6. - AUTORITZAR LA PERCEPCIÓ DEL COMPLEMENT DE DESTÍ 
CORRESPONENT A LA PLAÇA DE TRESORERA A FAVOR DE LA PERSONA 

QUE L’OCUPA PROVISIONALMENT 
 
Núm. de referència : X2017012609     
 
Vist l’expedient administratiu RH132017000083 i antecedents corresponents, i atesa la 
proposta de la regidora delegada  d'Organització, Innovació i Atenció al ciutadà, 
 
Atesa la prèvia sol·licitud a la direcció General d’Administració Local de l’habilitació de 
****, funcionària de l’Ajuntament d’Olot, com a Tresorera, que es va resoldre en data 
16/11/2009 concedint l’habilitació excepcional per realitzar les tasques de Tresoreria, i 
va estar nomenada per Decret de l’Alcaldia de data 18/11/2009 per realitzar les 
funcions de Tresoreria, amb efectes econòmics i administratius del 9/12/2009. 
 
A finals de l’any 2009 es va procedir a unificar les seccions de tresoreria i recaptació, 
reorganitzant les tasques, unificant l’espai físic i assumint les funcions i 
responsabilitats de les places de Recaptadora i de Tresorera la mateixa funcionària, i 
vist que aquesta habilitació és provisional i està subjecta a la cobertura mitjançant 
concurs, la Sra.**** va assumir les funcions de Tresoreria de la Corporació i va 
continuar alhora exercint també les funcions de cap de recaptació, delegant part de les 
funcions de recaptadora a altres empleades de la seva àrea, amb la percepció de la 
corresponent remuneració.  
 
En data 14 de novembre de 2015 la DGAL va sol·licitar informació a l’Ajuntament 
referent a si la persona funcionària autoritzada per el lloc de tresoreria de la corporació 
continua o no prestant serveis en aquest lloc de treball, amb indicació del nom, 
cognoms i NIF de la persona autoritzada. Es va remetre certificat manifestant que la 
Sra. **** continuava prestant serveis com a funcionària autoritzada per al lloc de 
tresoreria, situació en la que es troba actualment. 
 
Vist que a la plantilla i pressupostos per a l’any 2017, aprovats a el dia 27 d’octubre del 
2016, consta els llocs de treball de tresorer amb un complement de destí nivell 27 i de 
recaptador amb un nivell 25. 
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Atès que la Sra. ****, funcionària de l’Ajuntament d’Olot, escala d’administració 
general, tècnic A1 (llicenciada en ciències econòmiques), percep el complement de 
destí nivell 25, es proposa que percebi el corresponent a la plaça de tresorera que 
ocupa provisionalment. 
 
Vist l’informe emès per la secretària general i la cap de recursos humans de 
l’Ajuntament d’Olot de data 10 de maig de 2017, en el qual s’estudia el contingut i 
s’efectuen consideracions. 
 
Vist l’informe de l’interventor de l’Ajuntament d’Olot de data 11 de maig de 2017. 
 
En quan a les limitacions als increments retributius, l’article 20.apartats dos i set, de la 
Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016, 
prorrogada per a l’any 2017, estableix que les retribucions del personal al servei del 
sector públic no podran experimentar un increment global superior a l’1 per cent 
respecte a les vigents a 31 de desembre de 2016. Tot i que s’ha d’entendre sense 
perjudici de les adequacions retributives que, amb caràcter singular i excepcional, 
resultin imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació del número 
d’efectius assignats a cada programa o per al grau de consecució dels objectius fixats 
al mateix. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, l’Alcalde, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 

Primer.-  RECONÈIXER la percepció corresponent al complement de destí nivell 27 del 
lloc de treball de tresoreria a la senyora ****, DNI ****, que ocupa el lloc de treball per 
adscripció provisional. S’abonarà mentre la senyora **** desenvolupi el lloc de treball 
de tresorera.  
 
La diferència de complement de destí nivell 25 i 27 és de 2.493,96 euros bruts anuals, 
repartits en catorze mensualitats. 
  
Segon.- APLICAR aquest increment retributiu a la nòmina del mes de maig de 2017, 
amb efectes del mateix mes, a l’empleada que actualment ocupa plaça de tresorera, 
Sra. ****. 
 
Tercer.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 17130  920  12100 1662.64 COMPLEMENT DESTI FUNCIONARI 

ADMINISTRACIO GRAL. 
130 001 999 999 999 999 

0  Despeses 17110  920  16000 545 ASSEGURANCES SOCIALS 130 001 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 

 
5.7. - RECTIFICACIÓ ACORD JGL 160317 SOBRE PAGAMENT D'UN 

COMPLEMENT DE NOCTURNITAT AL PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL 
PELS SERVEIS REALITZATS EL MES DE FEBRER DE 2017 

 
Núm. de referència : X2017012538     
 
Vist l’acord de Junta de Govern Local de data 16 de març de 2017 amb número 
d’expedient RH132017000043, on es va acordar el pagament d’un complement de 
nocturnitat al personal de la Policia Municipal que va realitzar serveis durant el mes de 
febrer de 2017. 
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Atès que s’ha detectat un error en el esmentat acord en quant a imports pagat pels 
serveis. 
 
D’acord amb l’art. 105 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu que regula la revocació 
d’actes i la rectificació d’errors. 
 
En relació a l’expedient RH132017000088, i antecedents corresponents, l’Alcalde, 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Rectificar l’error detectat en l’acord de Junta de Govern Local de data 16 de 
març de 2017 amb número d’expedient RH132017000043, de pagament d’un 
complement de nocturnitat al personal de la Policia Municipal que va realitzar serveis 
durant el mes de febrer de 2017. 
 
Segon.- La rectificació del decret esmentat queda redactat de la següent manera i 
quedant rectificat en aquest acord: 
 

Pagament d’un complement de nocturnitat al personal de la Policia Municipal que va 
realitzar serveis durant el mes de febrer de 2017 que es relaciona a continuació: 
 
 

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 31,56 
**** Febrer 2017 4 Nocturnitat 31,56 
**** Febrer 2017 3 Nocturnitat 23,67 
**** Febrer 2017 2 Nocturnitat 15,78 
**** Febrer 2017 2 Nocturnitat 15,78 
**** Febrer 2017 1 Nocturnitat 7,89 
**** Febrer 2017 7 Nocturnitat 55,23 
**** Febrer 2017 7 Nocturnitat 55,23 
**** Febrer 2017 7 Nocturnitat 55,23 
**** Febrer 2017 7 Nocturnitat 55,23 
**** Febrer 2017 6 Nocturnitat 47,34 
**** Febrer 2017 5 Nocturnitat 39,45 
**** Febrer 2017 3 Nocturnitat 23,67 
**** Febrer 2017 6 Nocturnitat 47,34 
**** Febrer 2017 1 Nocturnitat 7,89 
**** Febrer 2017 7 Nocturnitat 55,23 
**** Febrer 2017 7 Nocturnitat 55,23 

TOTAL  111  973,79 € 

 
Segon.- Regularitzar la diferència d’imports amb els serveis nocturns que es vagin 
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realitzant, amb el respectiu DESCOMPTE a la nòmina dels imports següent: 
 
 

Nom i Cognoms Import (€) 

**** 4,00 € 
**** 8,00 € 
**** 9,00 € 
**** 8,00 € 
**** 10,00 € 
**** 6,00 € 
**** 49,00 € 
**** 56,00 € 
**** 63,00 € 
**** 70,00 € 
**** 66,00 € 
**** 60,00 € 
**** 39,00 € 
**** 84,00 € 
**** 15,00 € 
**** 112,00 € 
**** 119,00 € 

TOTAL 778,00 € 

 
Tercer.- Aquestes quantitats es regularitzaran a la nòmina de maig i/o a les 
successives fins a recuperar la totalitat dels imports indegudament abonats amb càrrec 
a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 17180  132  121031 -778 ALTRES COMPLEMENTS NOCTURNITAT 

SEGURETAT 
180 008 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.8. - APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA PER A LA SEGONA 
AMPLIACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL 

DE L'AJUNTAMENT D'OLOT I ORGANISMES AUTÒNOMS - CATEGORIA 
AUXILIAR ADMINISTRATIU 

 
Núm. de referència: X2017012573     
 
Vist l’expedient administratiu, antecedents corresponents i que hi ha diverses 
peticions de caps d’àrea de l’Ajuntament d’Olot demanant la incorporació de personal 
laboral temporal per atendre necessitats urgents i inajornables del departament i que 
es preveu la necessitat de cobrir temporalment llocs de treball de la categoria C2.  
 
Ateses les dificultats per atendre les demandes temporals de personal amb categoria 
auxiliar administratiu de l’Ajuntament d’Olot i els seus organismes autònoms per 
insuficiència de la vigent borsa de treball. Les persones que la integren o bé es troben 
prestant serveis a l’Ajuntament d’Olot o organismes autònoms, o bé no es troben en 
disposició d’incorporar-se immediatament quan hi ha una demanda.  
Per aquest motiu és necessari una segona ampliació de la borsa de treball de 
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personal laboral temporal, categoria auxiliar administratiu. 
 
En relació a l’expedient RH122017000011, la regidora delegada d’Organització, 
Innovació i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria per a la segona ampliació de la vigent 
borsa de treball de personal laboral temporal de l’Ajuntament d’Olot i organismes 
autònoms per a la categoria auxiliar administratiu per dur a terme contractacions per 
cobrir temporalment vacants o per atendre necessitats urgents. 
 
Segon.- Publicar al BOP, al DOGC, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament d’Olot i a la 
pàgina web www.olot.cat. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
5.9. - APROVAR L'OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA PARCIAL DE L'AJUNTAMENT 

D'OLOT PER A L'ANY 2017 
 
Núm. de referència: X2017012599     
 
Per Acord del Ple d’aquesta Corporació, en sessió ordinària celebrada el dia 27 
d’octubre de 2016, s’aprovà juntament amb el Pressupost Municipal, la Plantilla de 
personal i la Relació de llocs de treball per a l’any 2017 essent publicades íntegrament 
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona número 214 de 9 de novembre de 2016. 
 
Considerant que en l’esmentada Plantilla figuren vacants i dotades pressupostàriament 
diverses places, la cobertura de les quals es considera necessària en el present 
exercici per el bon funcionament dels serveis municipals. 
 
Considerant l’informe de Recursos Humans i Secretaria d’aquesta Corporació, així 
com allò que s’estableix en els articles 91 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases de Règim Local, l’article 70 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, 
l’article 56 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de 
personal al servei de les entitats locals,  l’article 20 de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, 
de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2016 i l’article 19 del Projecte de la Llei 
de Pressupostos Generals per a l’any 2017. 
 
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Organització, Innovació i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local 
l'adopció del següent acord: 
 
APROVAR l’Oferta d’Ocupació Pública parcial de l’Ajuntament d’Olot per a l’any 2017, 
que conté els llocs de treball següents: 
 
 
FUNCIONARI DE CARRERA 
 
Classificació i denominació              Grup Nombre de 

vacants 
Sistema de selecció 

Escala d’administració especial 
Subescala de serveis especials 
Policia local 

 
C2 

 
1 

Concurs oposició 
Torn lliure 
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Agent 
 
 
PERSONAL LABORAL INDEFINIT O TEMPORAL 
 
Classificació i denominació              Grup Nombre de 

vacants 
Sistema de selecció 

Administratiu 
Àrea Esports 
 

 
C1 

 
1 

Concurs oposició 
Promoció interna 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.10. - APROVAR L'ENCÀRREC DE LA DIRECCIÓ DEL PROJECTE PIAM-NUCLI 
ANTIC A LA SENYORA **** 

 
Núm. de referència : X2017012629     
 
En data 16 de maig de 2017 el gerent de l’Ajuntament d’Olot emet informe on exposa: 
 

� L’equip de govern de l’Ajuntament d’Olot va impulsar durant el mandat 2011-
2015 un projecte de millora urbana del barri de Sant Miquel. A grans trets 
aquesta proposta proposava constituir un grup de treball interdisciplinari 
composat per personal tècnic de les àrees de l’Ajuntament més substantives 
amb els objectius del projecte i dirigit per la gerència. El resultat final del 
projecte va ser un Pla de Millores Integrades del barri de Sant Miquel que 
actualment s’està executant. 

� La valoració de l’experiència ha estat molt positiva per part de l’equip de govern 
actual i s’ha proposat iniciar un procés similar en el barri del Nucli Antic d’Olot. 
A diferència de l’altre projecte, en aquesta ocasió es proposa que la direcció 
del projecte no recaigui en la gerència de l’Ajuntament, i cal buscar entre el 
personal tècnic de l’Ajuntament un perfil adequat a les característiques d’un 
projecte d’aquest tipus.  

� Es creu convenient retribuir complementàriament a la persona que ha de 
coordinar el projecte, tant pel sobreesforç que suposarà assumir una tasca que 
no es correspon explícitament al lloc de treball, com també per la dedicació 
extraordinària que el projecte requerirà. Aquesta dedicació extraordinària no 
podrà anar en detriment de la dedicació que la feina ordinària que ja té 
assignada exigeix. Tanmateix la retribució complementària haurà d’anar 
vinculada al grau de desenvolupament del projecte i prèvia valoració de 
cadascuna de les fases en què el projecte està estructurat i amb els terminis 
d’execució aproximada següents: 

• Fase 1. Preparatòria (inici: abril 2017 – final: juny 2017) 
• Fase 2. Impuls participatiu (inici: juliol 2017 – final: setembre 2017) 
• Fase 3. Accions de millora (inici: octubre 2017 – final: desembre 2017) 
• Fase 4. Valoració i tancament (inici: gener 2018 – final: febrer 2018) 

� La Sra. **** té una àmplia experiència dissenyant, planificant i executant 
projectes en el marc del seu àmbit de treball actual. Com a cap d’àrea de 
promoció de la ciutat ha desenvolupat les competències necessàries per liderar 
i coordinar equips multidisciplinars i treballar en funció d’objectius. Va 
col·laborar amb el desenvolupament del Pla de Barris de l’Ajuntament d’Olot 
durant el qual va ser la coordinadora de programa Treball als Barris, té una 
trajectòria professional dins de l’Ajuntament d’Olot que li ha permès disposar 
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d’una visió general del seu funcionament i de coneixença amb persones clau 
per al desenvolupament del projecte. Va col·laborar activament amb el projecte 
del PIAM de Sant Miquel i ha estat treballant amb projectes on l’àmbit 
d’actuació ha estat el Nucli Antic d’Olot. 

� La Sra. **** ja ha estat col·laborant amb la gerència de l’Ajuntament en la fase 
preparatòria del projecte, redactant el plec de condicions per a la contractació 
de l’assistència tècnica i en la valoració de les propostes presentades al 
concurs. En tot moment ha estat fent propostes actives i de millora del procés. 

 
Per tot l’exposat, el gerent proposa: 
 

� Designar com a coordinadora del projecte per a l’elaboració d’un pla integral de 
millora al nucli antic d’Olot a la Sra. ****. 

� Retribuir la coordinació del projecte per un import màxim de 4.500€ bruts. 
L’efectiva percepció de la retribució es farà de manera fragmentada en quatre 
parts. D’acord amb el calendari d’execució del projecte, al final de cadascuna 
de les quatre fases la Sra. **** entregarà un informe de gestió i es reunirà amb 
la gerència. Aquesta emetrà un informe valoratiu per un import màxim de 
1.125€. 

 
La Sra. ****, tècnica mig adscrita a l’àrea de Progrés Econòmic, és personal laboral fix i 
pertany a l’escala d’administració general, subescala tècnica, grup A2, amb unes 
retribucions complementàries anuals de 18.903,36 euros bruts. Presta serveis en 
jornada ordinària de 37,5 hores setmanals. 
 
Vist l’informe de l’interventor de l’Ajuntament d’Olot de data 16 de maig de 2017. 
 
En relació a l’expedient RH132017000081, i antecedents corresponents, l’alcalde, 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
  
Primer.- Encarregar la coordinació del projecte “Elaboració d’un pla integral de millora al 
nucli antic d’Olot” a la senyora **** (DNI ****), tècnica mig adscrita a l’àrea de Progrés 
Econòmic de l’Ajuntament d’Olot.  
 
Segon.- Aprovar un complement variable en concepte de compensació econòmica per 
import de 4.500,00 euros bruts repartits en 4 parts amb la distribució següent: 
 

� Fase 1. Preparatòria (inici: abril 2017 – final: juny 2017). Abonar 1.125€ bruts a 
la nòmina del mes de juny de 2017. 

� Fase 2. Impuls participatiu (inici: juliol 2017 final: setembre 2017. Abonar 1.125€ 
bruts a la nòmina del mes de setembre de 2017. 

� Fase 3. Accions de millora (inici: octubre 2017 – final: desembre 2017). Abonar 
1.125€ bruts a la nòmina del mes de desembre de 2017. 

� Fase 4. Valoració i tancament (inici: gener 2018 – final: febrer 2018). Abonar 
1.125€ bruts a la nòmina de febrer de 2018. 

 
Tercer.- Al final de cadascuna de les quatre fases la Sra. **** haurà d’entregar un 
informe de gestió i s’haurà de reunir amb la gerència. Aquesta emetrà un informe 
valoratiu per un import màxim de 1.125€ bruts. 
 
Quart.- Imputar la totalitat del complement variable de la senyora **** a càrrec de la 
següent aplicació: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
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0  Despeses 17200  430  13002 4500.00 PERSONAL LABORAL ALTRES 
REMUNERACIONS DINAMIG 

200 009 999 999 999 999 

0  Despeses 17200  430  16000 1485.00 ASSEGURANCES SOCIALS DINAMIG 200 009 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. OBRES 
 

6.1. - APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 
QUE REGIRAN L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT 

SIMPLIFICAT, DE LES OBRES DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE LA VIA 
PEATONAL INTERVOLCÀNIC -VIA VERDA-; I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 

 
Núm. de referència : X2017012430     

 
La Junta de Govern Local del dia 13 d’abril de 2017 va aprovar definitivament el 
projecte de construcció de la via peatonal intervolcànic redactat per l’arquitecte Sr. 
Simó Roca Asperó. 
 
Atès l’informe del director de l’Àrea d’Urbanisme  i Infraestructura de l’Ajuntament  
d’Olot  
 
I vist l’expedient administratiu núm.  CCS12017000013 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.- Iniciar l’expedient de contractació administrativa per l’execució de les obres 
del projecte de construcció de la via peatonal intervolcànic –VIA VERDA-. 
 
Segon.- APROVAR  l’expedient de contractació administrativa de les obres del 
projecte de construcció de la via peatonal intervolcànic –VIA VERDA-.  
 
Tercer.- APROVAR  el plec de clàusules administratives particulars que regiran la 
contractació de les obres abans esmentades, tal i com determinen els articles 115 i 
116 TRLCSP.  
Fixar el preu de licitació màxim en  CINQUANTA-SET MIL SIS-CENTS ONZE EUROS 
AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS (57.611,81 €) + IVA: DOTZE MIL NORANTA-VUIT 
EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS (12.098,48 €) . 
 
Quart.- APROVAR la despesa prevista, 69.710,29 € (IVA inclòs)  amb càrrec a la 
partida núm. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200  Despeses 17141  1532 61909 69710.29 ACTUACIONS BARRI SANT MIQUEL (PR17)100 001 001 001 000 000 

 
Cinquè.- CONVOCAR  la licitació i tramitar l’expedient de contractació de conformitat 
amb els articles 109 i 110 del TRLCSP que es tramitarà pel procediment obert per 
concórrer les circumstàncies expressades als articles 138,150 i 157 del TRLCSP i 
procedir a la publicació de l’anunci de licitació en el Perfil del Contractant, de 
conformitat amb l’article 8.a) del Decret Llei 3/2016 de 31 de maig, de mesures urgents 
en material de contractació pública . 
 
Sisè.- DELEGAR a l’Alcaldia la competència per aprovar tots els actes de tràmit que 
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins la 
seva definitiva finalització o resolució.  
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S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SERVEIS 
 

6.2. - SERVEIS D'IMPLANTACIÓ I EXECUCIÓ DELS PROGRAMES  
D'AUTOCONTROL, MANTENIMENT, NETEJA I DESINFECCIÓ DE LES 

INSTAL·LACIONS DE TITULARITAT MUNICIPAL PER A LA PREVENCIÓ  DE 
TRANSMISSIÓ DE LEGIONEL·LOSI 

 
Núm. de referència : X2017012610     
 
Atès l’informe del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa de data 5 
de maig de 2017 que fa referència a la contractació dels serveis  de d'implantació i 
execució dels programes d'autocontrol, manteniment, neteja i desinfecció, de les 
instal·lacions de titularitat municipal classificades d'alt i baix risc de transmissió de la 
legionel·losi, d’acord amb el Decret 352/2004 de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les 
condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi 
 
Atès que segons l’informe esmentat s’han demanat pressupostos a  les empreses: 
“Florenci Cos,SL” “Comercial Tècnica de l’Aigua” i “Instal·lacions Viñeta,SL”. 
Atès que s’informa favorablement la proposta presentada per l’empresa “Florenci 
Cos,Sl” i vist l’expedient administratiu núm. CC012017000185 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 FLORENCI COS SL (B1703430-7) els serveis 
d'implantació i execució dels programes d'autocontrol, manteniment, neteja i 
desinfecció, de les instal·lacions de titularitat municipal classificades d'alt i baix risc per 
a la  transmissió de la legionel·losi; d’acord amb el seu pressupost Ref. 1-07 annex a  
l’expedient segons: 
 
-PT01: Programa de suport a la gestió i control d’instal·lacions d’alt risc de transmissió 
de legionel·losi; que inclou els edificis: 
-Escola Malagrida, Pavelló Municipal d’Esports; Llar d’infants del Morrot; Llar d’Infants 
de les Fonts; Teatre Municipal d’Olot; Parc Esportiu Pla de Llacs; Escola de Sant roc, 
Camp de Futbol Olot ; Estadi d’Atletisme i zona esportiva.  
 
-PT02: Programa de suport a la gestió i control d’instal·lacions de baix risc de 
transmissió de la legionel·losi, que inclou els edificis: 
-Estadi d’atletisme i zona esportiva ; piscina municipal; camp de futbol Olot, Policia 
Municipal, Escola Pla de Dalt; Escola Llar; Llar d’Infants Sant  Pere Màrtir; Escola 
Volcà Bisaroques; Camp de Futbol Sant Pere Màrtir; Camp de futbol Sant Roc; Pavelló 
Firal, Sala Torin, Consorci SIGMA; Llar infants Sant Miquel; font passeig de Barcelona; 
font Plaça Malagrida; font Plaça Clarà  
 
-manteniment fonts ornamentals.  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: DEU MIL QUATRE-CENTS 
VUITANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (10.485,60 €) + IVA: DOS MIL 
DOS-CENTS UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS (2.201.98 €).  Es pagarà 
amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
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200220  Despeses 17710  311  227990 12687.58 ACTUACIONS SALUT PUBLICA 100 001 001 001 000 000 
 

Tercer.-  L’empresa “Florenci Cos,SL” executarà els treballs esmentats en un termini 
fins el 31 de desembre de 2017. 
 
Quart.- FLORENCI COS SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura electrònica 
o hi farà constar el número d’expedient CC012017000185. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.3. - REVISIÓ PREU PER A LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL BAR DEL CASAL 
DELS VOLCANS ANY 2017 

 
Núm. de referència : X2017012704     
 
La Junta de Govern Local en data 30 d’abril de 2008 va adjudicar la concessió per a la 
gestió i explotació del bar ubicat al Casal dels Volcans a la Societat “Rocanegra, SC”  
per un termini de 7 anys.  
 
Atès l’acord de la Junta de Govern Local del dia 14 de juliol de 2010 d’ampliació del 
termini de durant de la concessió fins a 30 d’abril de 2018. 
 
Atès el Decret de l’Alcaldia del dia 22/04/2009 pel qual s’acorda actualitzar el cànon 
d’acord amb l’IPC que fixi el Govern referent al mes d’abril; i atès que a abril de 2016 
es fixa en un 2,6%. 
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012017000188 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert,  proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
 
Primer.- Fixar en TRES MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB 
NORANTA-VUIT CÈNTIMS (3.865,98  )/ANY i amb efectes del dia 1 de maig de 
2017, el preu del cànon de la concessió per a la gestió i explotació del bar ubicat al 
Casal dels Volcans i adjudicat a l'empresa ROCANEGRA,SC (J17997552)  
 
Segon.- El cànon esmentat es pagarà d’acord amb els terminis establerts en el Decret 
de l’Alcaldia del dia 22 d’abril de 2009. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.4. - MODIFICACIÓ DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUESN PER AL 
SUBMINISTRAMENT, MITJANÇANT MODALITAT D'ARRENDAMENT AMB OPCIÓ 

DE COMPRA, D'UN VEHICLE AMB DESTÍ A LA POLICIA MUNICIPAL 
 
Núm. de referència : X2017010730     
 
Per acord de la Junta de Govern Local, de data  4 de maig de 2017, es va aprovar el 
Plec de Prescripcions tècniques reguladores de la contractació del “subministrament, 
mitjançant modalitat d’arrendament amb poció de compra, d’un vehicle per a la Policia 
Municipal d’Olot”. 
 
L’anunci de convocatòria de licitació de l’esmenat subministrament es va publicar, en 
el Perfil del Contractant de l’Ajuntament d’Olot, en data 9 de maig de 2017. 
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Havent-se observat que en el mencionat Plec de Prescripcions Tècniques hi consten 
determinades condicions que podrien ser interpretades com a excloents o limitadores  
a la lliure competència i afectar de manera negativa en la concurrència a la licitació. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12017000011 i antecedents corresponents, la 
regidora-delegada de Participació, Transparència i Govern Obert, proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següent acords: 
 
Primer.- MODIFICAR el Plec de Prescripcions Tècniques reguladores de la 
contractació del “subministrament, mitjançant modalitat d’arrendament amb opció de 
compra, d’un vehicle per a la Policia Municipal d’Olot”, aprovat per acord de la Junta 
de Govern Local de data 4 de maig de 2017 i publicat en el Perfil del Contractant de 
l’Ajuntament d’Olot en data, quedant modificats i redactats de la següent manera els 
apartats que es detallen a continuació: 
 
Mides 
Longitud:   entre 5000 i 6000 mm. 
Amplada:   superior a 1750 mm. 
Alçada exterior:  inferior a 2000 mm. 
Carrosseria:    Cabina doble. 
Caixa:     mínim 1.500 x 1.500. 
 
Motorització 
Emplaçament:   davanter. 
Potència:   entre 130-150 CV DIN. 
Tipus de combustible: diesel..  
 
Equipament bàsic  
- Airbags per conductor i passatgers 
- Aire condicionat 
- Diferencial davanter de desconnexió automàtica i diferencial del darrera amb 
bloqueig. 
- Display multi-informació amb comandaments en el volant. 
- Llums antiboira davanters i al darrera. 
- Radio CD/MP3/WMA amb entrada USB y Aux-in amb Bluetooth. 
- Presa de corrent de 12V. 
- Volant ajustable en altura i profunditat. 
- Enganxe per a remolc. 
 
Dipòsit de carburant:   mínim 50 litres. 
 
Segon.- AMPLIAR el termini de presentació de pliques fins a les 14:00 hores del dia 6 
de juny de 2017. 
 
Tercer.- PUBLICAR l’esmentada modificació en el Perfil del Contractant de 
l’Ajuntament d’Olot. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.5.- ADJUDICACIÓ CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DEL PROGRAMARI 
DE DESENVOLUPAMENT, CONSULTORIA I MANTENIMENT PER A LA GESTIÓ 
INTEGRAL DELS RECURSOS HUMANS I DE LA NÒMINA DE L’AJUNTAMENT 

D’OLOT I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS 
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La Junta de Govern Local acorda deixar aquest punt de l’ordre del dia sobre la taula.  

 
6.6.- ADQUISICIÓ EQUIP FOTOGRÀFIC PER DIGITALITZACIÓ DOCUMENTS 

SERVEI IMATGES ACGAX - CÀMARA FOTOGRÀFICA 
 
Núm. de referència : X2017012458     
 
Atès l’informe de l’Arxivera Municipal, Sra. Anna Bonfill Plana, on s’exposa que fins 
ara, la digitalització sistemàtica dels fons en imatge de l’ACGAX, necessària per a la 
conservació i difusió de les imatges, s’encarregava a diverses empreses 
especialitzades que treballen amb escàners. 
 
I que arran d’un Workshop sobre digitalització celebrat pel Centre de Recerca i Difusió 
de la Imatge de Girona (CRDI) es va establir, entre altres recomanacions, que la 
digitalització amb càmera fotogràfica era de millor qualitat que la que s’obté mitjançant 
escàner. 
 
Essent la voluntat de l’ACGAX adquirir una estació de digitalització amb càmera 
fotogràfica, i havent demanat assessorament a la professora de la Universitat 
Politècnica de Catalunya, Sra. Bea Martínez. 
 
Atès que l’adquisició inclouria diferents aparells que s’han agrupat en diversos paquets 
segons l’empresa que els comercialitza. 
 
I essent un d’aquests paquets l’adquisició d’un cos de càmera, un objectiu i una carta 
de colors. 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012017000183 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.- Adquirir de FOTO CASANOVA SL (B5859855-8) un cos de càmera NIKON 
D810, una òptica NIKKOR Micro AF-S 60mm f/2.8G ED i una carta de Color Datacolor 
Spyder Checkr. 
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: TRES MIL QUATRE-CENTS VINT-
I-SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS (3.427,27)  € + IVA: SET-CENTS DINOUS 
EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS (719,73). 
A aquest import s’ha d’afegir 6 € en concepte de despeses d’enviament. 
 
Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17400  3322 63204 4153 INVERSIONS ARXIU (PR17) 100 001 001 001 000 000 

 
Tercer.- FOTO CASANOVA SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura 
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012017000183. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.7. - COMPRA D'UNA MARQUESINA PER A PARADA TPO 
 
Núm. de referència : X2017012426     
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Atès l’informe de l’arquitecta tècnica, Sra. Maria Quer Exposito, on s’exposa que a fi de 
millorar la comoditat de l’usuari en l’espera del servei de transport públic urbà de 
viatges, fomentar-ne la utilització i alhora unificar el mobiliari urbà de la ciutat, s’ha 
demanat a l’empresa Benito Urban SLU pressupost pel subministrament d’una 
marquesina del model que es va escollir per anar dotant paulatinament les diverses 
parades de bus existents al municipi. 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012017000182 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.- Adquirir de BENITO URBAN SLU (B5998752-9) 1 marquesina IRIS amb banc 
i 1 lateral segons la seva oferta 20636422. 
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: QUATRE MIL CINC-CENTS 
NORANTA EUROS (4.590 €) + IVA: NOU-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB 
NORANTA CÈNTIMS (963,90 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació ReferènciaTipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17141  1532 61919 5553.90 MILLORES ESPAIS LLIURES I 

 MOBILIARI URBA 
100 001 001 001 000 000 

 

 
Tercer.- BENITO URBAN SLU adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura 
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012017000182. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2017012702     
 
En relació a l’expedient CPG22017000048 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar relació d’ordenacions de despeses annex núm. 17/019 per un import de 
376.139,57 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 376139.57 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.1. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ BANC DEL TEMPS DE LA 
GARROTXA 

 
Núm. de referència : X2017012727     
 
En relació a l’expedient CPG12017000160 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.) Concedir la subvenció, prevista amb concurrència competitiva en el pressupost de 
2017, a l’ entitat ASSOCIACIÓ BANC DEL TEMPS DE LA GARROTXA amb  NIF: 
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G55159826 per un import de 750,00 euros, amb càrrec a la partida 
17.600.2312.480006 “SUBVENCIONS ACCIÓ SOCIAL“. 
 
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 
200300 1700127014 Despeses 17600  2312 480006 750 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.2. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT MANS PER L'ACCIÓ SOLIDÀRIA 
 
Núm. de referència : X2017012730     
 
En relació a l’expedient CPG12017000161 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.) Concedir la subvenció, prevista amb concurrència competitiva en el pressupost de 
2017, a l’ entitat ASSOCIACIÓ MANS PER L’ACCIÓ SOLIDÀRIA amb  NIF: 
G61962965 per un import de 1.220,00 euros, amb càrrec a la partida 
17.600.2312.480006 “SUBVENCIONS ACCIÓ SOCIAL“. 
 
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 
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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 
200300 1700127015 Despeses 17600  2312 480006 1220 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.3. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT MINUSVÀLIDS FÍSICS ASSOCIATS 
(MIFAS) 

 
Núm. de referència : X2017012735     
 
En relació a l’expedient CPG12017000162 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: 
 
1r.) Concedir la subvenció, prevista amb concurrència competitiva en el pressupost de 
2017, a l’ entitat MINUSVÀLIDS FÍSICS ASSOCIATS amb  NIF: G17053208 per un 
import de 3.000,00 euros, amb càrrec a la partida 17.600.2312.480006 
“SUBVENCIONS ACCIÓ SOCIAL“. 
 
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 
200300 1700127017 Despeses 17600  2312 480006 3000 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
9.1. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ENTITAT UNA CAPSULA DE 

TEATRE 
 
Núm. de referència : X2017012708     
 
En relació a l’expedient CPG22017000049 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
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l’adopció dels següents acords: 
 
Procedir a la bestreta de 1.600,00 euros a l’ Associació Una càpsula de teatre en 
concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 4.000,00 
euros, destinada a l’activitat organització activitats aprovada per la Junta de Govern 
Local de data 20/04/2017. 
 
Una vegada finalitzada l’activitat s’hauran de presentar els justificants en un termini 
màxim de dos mesos per tal de poder procedir a la liquidació definitiva de la 
subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200400 1700126015001Despeses 17400  334  480020 1600 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES400 032 999 065 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 

 
9.2. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ 

D'HOSTALATGE DE LA GARROTXA 
 
Núm. de referència : X2017012717     
 
En relació a l’expedient CPG22017000050 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Procedir a la bestreta de 5.200,00 euros a l’ Associació d’Hostalatge de la Garrotxa en 
concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 13.000,00 
euros, destinada a activitats vàries  aprovada per la Junta de Govern Local de data 
20/04/2017. 
 
Una vegada finalitzada l’activitat s’hauran de presentar els justificants en un termini 
màxim de dos mesos per tal de poder procedir a la liquidació definitiva de la 
subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200400 1701225001001Despeses 17200  430  480041 5200 SUBVENCIO ASSOC. HOSTALATGE 

GARROTXA 
200 999 999 065 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
10.1. - APROVACIÓ LIQUIDACIONS TAXA OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC PER 

EMPRESES SUBMINISTRADORES 1R TRIMESTRE 2017 
 
Núm. de referència : X2017011932     
 
En relació a l’expedient IG192017000006 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: 
 
1er.- Aprovar les liquidacions del 1r trimestre de l’exercici 2017 corresponent a la taxa 
per ocupació del domini públic local per empreses explotadores de serveis, de 
conformitat amb el que disposa l’article 24-1-c) del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que 
importen les quantitats que es detallen: 
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LIQUIDACIONS DE OSL-2017-800065 a OSL-2017-800095 
 
* Gas........................................................................................  42.319,72 € 
*Telefonia fixa (llevat de TELEFÒNICA DE ESPAÑA)............    1.602,52 € 
* Electricitat..............................................................................  82.045,56 € 
 
T  O  T  A  L        125.967,80 € 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.1. - PROJECTE D’ENDERROC AL CARRER VALLS NOUS, 1.- Proposant 
aprovar 

 
Núm. de referència : X2017011539     
 
Vist que en el Ple de setembre de 2016, l’Ajuntament d’Olot va aprovar definitivament 
l’expedient d’expropiació forçosa de la finca situada al carrer Valls Nous, 1, atès que 
es trobava afectada com a vial en part pel Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM). 
 
Vist el projecte d’enderroc total d’un habitatge plurifamiliar situat al carrer Valls Nous, 
1, redactat pels arquitectes Joan Descals Rabat i Ignasi Gironès Pujadas en data març 
de 2017 que té per objecte l’enderroc d’un habitatge plurifamiliar en tester situat al 
carrer Valls Nous, 1, del municipi d’Olot. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data 12 de maig de 2017 
conforme al qual s’informa favorablement l’aprovació del projecte. 

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 UPOM2017000014, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat de Serveis urbans, Espai públic i 
infraestructures i obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR el projecte d’enderroc total d’un habitatge plurifamiliar situat al 
carrer Valls Nous, 1, redactat pels arquitectes Joan Descals Rabat i Ignasi Gironès 
Pujadas en data març de 2017. 
 
SEGON.- COMUNICAR al contractista i a la direcció de l’obra les condicions següents: 
 

1. El contractista de l’obra es farà 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. 

 
2. Per garantir la seguretat, mentre s’executin les obres d’enderroc els 

responsables de l’obra es faran càrrec d’impedir el pas de vianants per les 
voreres adjacents a l’edifici, i s’indicaran el desviament del pas per la vorera 
oposada. 

 
TERCER.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament. 
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QUART.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

12.1. - PROJECTE MODIFICAT DE L'EDIFICI DE SERVEIS A LA ZONA 
ESPORTIVA DEL MORROT.- Proposant aprovar. 

 
Núm. de referència : X2017012615     
 
Vist que la Junta de Govern Local de data 19 de maig de 2016 va adoptar, entre 
d’altres, l’acord d’aprovar definitivament el projecte bàsic i executiu d'edifici de serveis 
a la Zona Esportiva del Morrot redactat per Unparelld’arquitectes (Eduard Callís i 
Guillem Moliner). 
 
Vist el projecte modificat  de l’edifici de serveis a la zona esportiva del morrot redactat 
per Unparelld’arquitectes (Eduard Callís i Guillem Moliner), en data maig 2017, 
conforme al qual es defineixen les principals modificacions introduïdes al Projecte 
executiu, explicitant-se de forma clara les causes tècniques i les noves necessitats que 
justifiquen tècnicament la modificació. El Projecte inclou el Pressupost així com un 
apartat de Millores, ja que durant el transcurs de l’obra s’han substituït algunes de les 
millores previstes originalment per altres de més prioritàries. 
 
Vist els articles 42 i 43 del reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
aprovat per decret 179/1995, de 13 de juny, conforme al qual només es poden introduir 
modificacions en el projecte d’obres aprovat quan siguin conseqüència de necessitats 
noves o de causes tècniques imprevistes al temps d’elaborar aquell, sempre que no 
comportin alteració substancial de l’objecte o de les característiques bàsiques. 
 
Vist l’informe emès pel Director de l’Àrea d’infraestructura i obra pública en data 16 de 
maig de 2017, conforme al qual s’informa favorablement la modificació del projecte de 
l’edifici de serveis a la zona esportiva del morrot. 

Vist l’art. 42, 43 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 UPOM2017000015, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat de Serveis urbans, Espai públic i 
infraestructures i obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR el projecte modificat  de l’edifici de serveis a la zona esportiva 
del morrot redactat per Unparelld’arquitectes (Eduard Callís i Guillem Moliner), en data 
maig 2017. 
 
SEGON.- DONAR AUDIÈNCIA pel termini de deu dies al contractista de l’obra, Argon 
Informàtica  
 
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. 
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13.1. - AMPLIACIÓ D’HABITATGE ENTRE MITGERES AL CARRER 
ESPARREGUERA, 12 

 
Núm. de referència : X2017011778 

 
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 OMA32017000051 en data 
registre entrada   
a: **** 
per a: AMPLIACIÓ D'HABITATGE ENTRE MITGERES    
situada a: C ESPARREGUERA N.0012  
U.T.M : 7183815 
 
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: CRL2017800038     
 
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: 4605.14 euros  
  
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

4605.14 142.76 0 142.76 62.85 205.61 
 

Garanties: 
   

Total Liquidació Euros 
Per Drets 205.61 
Per Garanties (4) 0 

 
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència: 6 mesos, a partir de la data de concessió, havent-
se de començar les obres dins el termini màxim de 4 mesos. 
 

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

- 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.  . 
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S’aprova per unanimitat. 
 
14.1. - PROPOSANT DONAR COMPTE DE LES COMUNICACIONS D'OBERTURA I 
DELS DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 25 D'ABRIL I 10 DE MAIG DE 2017 

RELATIUS A L'ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
Núm. de referència : X2017012507     
 
En relació a l’expedient AG012017000034, 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 25 d’abril i 10 de maig, relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen a 
continuació:  
 
Tràmit Nom / comercial Concepte Adreça Decret 

Obertura Adriana Angeles 
Ortega Trangoni 

Consultori de 
pediatria 

C/Marià Vayreda 2, 2, 5 25/04/2017 
Declaració 
Responsable 

Obertura Pau García 
Parajua 

Habitatge d’ús 
turístic 

C/Sant Esteve 21 2n B 26/04/2017 
Declaració 
Responsable 

Obertura Cooperativa del 
Camp 

Magatzem C/Mestre Toldrà 21 03/05/2017 
Declaració 
Responsable 

Obertura Muhammad Fahad 
Shabbier 

Locutori C/Pare Antoni Soler 14 B 04/05/2017 
Declaració 
Responsable 

Obertura Bar la Cabanya Bar restaurant C/Sant Feliu 59 11/05/2017 
Declaració 
responsable 

Canviï de 
titularitat 
 

City Kitchen Bar C/Rei Martí l’Humà 8 09/05/2017 

Baixa Llibreria Alba Llibreria Av. Sant Joan 31 09/05/2017 

Baixa  Ferreteria Masó Ferreteria Av. Santa Coloma 90 B 2 09/05/2017 

Adjudicació  **** Hort municipal Desemparats 118 26/04/2017 

Llicència de 
tinença i 
conducció 

**** Gos de raça 
potencialment 
perillosa 

C/Sant Rafel 5 1r  10/05/2017 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a dos quarts 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. 
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VIST I PLAU 
L’ALCALDE LA SECRETÀRIA 


