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ACTA NÚM. 21 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

1 DE JUNY DE 2017 
  
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 1 de juny 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 assisteix, com a regidora de l’oposició, la Sra. Anna Descals Tresserras.   
 
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 25 de maig:   
 
- el dia 26 de maig, al migdia, va rebre la visita a Olot del Sr. RICARD FONT, Secretari 
d’Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat i al vespre va 
fer un balanç dels dos anys de legislatura, al Saló de Sessions d’aquest Ajuntament.  
 
- el dia 27 de maig al matí, es va desplaçar a Barcelona per assistir a la reunió de 
l’Executiva de l’AMI (Associació de Municipis per a la Independència) i a la tarda, va 
assistir a l’acte en el qual es va donar el nom de “Monsita Casadellà” a la pista del 
pavelló 2 on entrena el CPAO i a l’acte de l’entrega de les “Ales a la Cultura” al músic 
olotí JOAN ASIN, que va tenir lloc a la sala Torín.    
 
- el dia 28 de maig va presenciar el partit de futbol entre la UE Olot i l’Spòrting que va 
tenir lloc a l’Estadi Municipal i a la recepció institucional que es va retre tot seguit a 
l’equip olotí pel seu ascens a segona B, al Saló de Sessions d’aquest Ajuntament.  
 
- el dia 29 de maig, es va desplaçar a Barcelona per assistir a la reunió del Consell de 
Direcció de Catsalut.  
 
- el dia 30 de maig, va participar en una jornada de debat per a l’elaboració del Pla 
estratègic de la Regió Sanitària de Girona, que va tenir lloc a l’edifici de la Generalitat 
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a Girona.  
 
- el dia 31 de maig, va rebre la visita de la Sra. ESTER PLANAS, Directora de la 
Fundació la Caixa, que va venir per visitar les dependències de la residència geriàtrica 
Sant Jaume.  
 
- I finalment comenta, que demà dijous la Comissió Provincial d’Urbanisme se 
celebrarà a Olot, concretament a l’Espai ideal, com ja es va fer l’any passat.   
 

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. - PROPOSANT APROVAR L’OBERTURA DELS ESTABLIMENTS 
COMERCIALS D’OLOT, EL DIA 17 DE JUNY DE 2017 FINS A LES 24H. 

 
Núm. de referència : X2017013410     
 
Vist que el 18 de juny del 2016 va tenir lloc la cinquena edició de l’Olot Shopping Nit, 
acte organitzat per l’Associació de Comerciants d’Olot (ACO), que aplegà a 66 
comerços oberts fins a les 24h i que va suposar una gran afluència de gent als carrers 
d’Olot, consolidant-se com un esdeveniment de promoció comercial de nit de 
referència a la província. 
 
Atès que la Llei 3/2014, de 19 de febrer, de mesures en matèria d’horaris comercials i 
determinades activitats de promoció estableix en l’article 1 apartat 2.a) que els 
establiments comercials no poden romandre oberts, ni realitzar cap activitat de venda 
entre les 22h i les 7 hores. 
 
Atès que la Llei 3/2014, de 19 de febrer, de mesures en matèria d’horaris comercials i 
determinades activitats de promoció estableix en l’article 1 apartat 4 que la Direcció 
General de Comerç pot autoritzar la modificació de la franja horària establerta per la 
lletra a) de l’apartat 2 per als establiments situats en una zona determinada o per a tot 
un terme municipal, amb la sol·licitud motivada prèvia de l’ajuntament corresponent, 
que ha d’aportar la delimitació de la zona afectada, si s’escau, i informe del Consell 
Comarcal, sempre que la modificació no comporti increment dels temps setmanal 
autoritzat d’obertura en dies feiners. 
 
Atès que des de DinàmiG (Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa) es 
considera necessari facilitar al comerç les eines necessàries per tal que pugui 
desenvolupar noves estratègies de captació i fidelització de clients, especialment en el 
context de crisi actual.  
 
Vist l'expedient administratiu IM082017000003 i antecedents corresponents, el 
regidor delegat de Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de 
Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Iniciar la tramitació de l’expedient per sol·licitar a la Direcció General de 
Comerç que autoritzi l’obertura dels establiments comercials del municipi d’Olot el 
proper dia 17 de juny de 2017, en horari perllongat, fins a les 24h. 
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Segon.- Sol·licitar al Consell Comarcal de la Garrotxa que, en compliment de l’article 
1.4 de la Llei 4/2014, de 19 de febrer, de mesures en matèria d’horaris comercials i 
determinades activitats de promoció emeti informe al respecte. 
 
Tercer.- Sol·licitar a la Direcció General de comerç, a condició de comptar amb informe 
favorable del Consell Comarcal de la Garrotxa, que autoritzi l’obertura dels 
establiments comercials del municipi d’Olot el proper dia 17 de juny de 2017, en horari 
perllongat, fins a les 24h.  
 
Quart.- Facultar al regidor delegat de Promoció de la ciutat, Comerç i Turisme per a la 
realització dels tràmits necessaris que l’execució del present acord requereixi. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. OBRES 
 

5.1. - TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ D'UN MÒDUL DE COLUMBARIS (C3) AL 
CEMENTIRI MUNICIPAL 

 
Núm. de referència : X2017013995     
 
Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals  de data 23 de maig de 2017 que fa 
referència a la necessitat, segons l’empresa concessionària del servei de Cementiri,  
de ,la construcció d’un nou mòdul de columbaris (C3) (total 18 nínxols); els quals se 
situaran a la línia actual discontinua oposada a la via de Sant Llorenç. 
 
Els Serveis Tècnics Municipals van redactar  la memòria valorada “Actuacions de 
millora i manteniment. Construcció 1 mòdul columbaris C3”, la qual es va aprovar per 
la  Junta de Govern Local del dia 16 de març de 2017 . 
 
Atès que per a la realització d’aquests treballs s’han demanat pressupostos a les 
empreses “Construo Construccions Generals,SL” i “Construccions J.Pallàs,SL” i que 
s’informa favorablement aquest últim. 
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012017000210 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 CONSTRUCCIONS J PALLAS SL (B1704616-0) 
els treballs de construcció d'un mòdul de columbaris (C3)  al Cementiri Municipal; els 
quals s’ubicaran front la Via Sant Llorenç. 
Les obres es realitzaran  d’acord amb la memòria valorada redactada pels Serveis 
Tècnics Municipals i aprovada per la Junta de Govern Local del dia 16/03/2017; així 
com al seu pressupost annex a l’expedient.  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: ONZE MIL NOU-CENTS TRENTA 
EUROS (11.930 €) + IVA: DOS MIL CINC-CENTS CINC EUROS AMB TRENTA 
CÈNTIMS (2.505,30 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17170  164  63207 9131.15 INVERSIONS CEMENTIRI 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 17170  164  63204 5304.15 R16 INVERSIONS CEMENTIRI MUNICIPAL100 001 001 001 000 000 
 

Tercer.- CONSTRUCCIONS J PALLAS SL executarà els treballs esmentats en un 
termini de 1,5 mesos a comptar des de la data de notificació de l’acord d’adjudicació.  
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Quart.- “Construccions J. Pallàs,SL”  adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura 
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012017000210. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.2. - REQUERIMENT PREVI A L’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE 
CONSERVACIÓ I MILLORA DE LA INFRAESTRUCTURA VIÀRIA A DIVERSOS 

CARRERS DE LA CIUTAT  ANY 2017 
 
Núm. de referència : X2017008380     
 
Per acord de la Junta de Govern Local celebrada en data 6 d’abril de 2017 es va 
aprovar l’expedient de contractació administrativa de les “obres del Projecte de 
conservació i millora de la infraestructura viària a diversos carrers de la Ciutat, Any 
2017,”; es va aprovar el plec de clàusules administratives particulars reguladores de la 
contractació; es va aprovar la despesa i; es va convocar la corresponent licitació. 
 
El procediment a seguir per a l’adjudicació del contracte és l’obert, atenent a una 
pluralitat de criteris de valoració de les ofertes, en virtut dels articles 138, 150, 157 i 
següents del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant TRLCSP) 
 
En data 15 de maig de 2017 va finalitzar el termini de presentació d’ofertes, havent-se 
presentat a la licitació sis empreses. 
 
D’acord amb els antecedents obrants a l’expedient CCS12017000008 i vistos els 
informes de valoració de les ofertes, emesos pel Director de l’Àrea d’Infraestructura i 
Urbanisme, la Mesa de Contractació, en sessió celebrada el dia 29 de maig de 2017, 
ha proposat l’adjudicació del contracte de les “obres del Projecte de conservació i 
millora de la infraestructura viària a diversos carrers de la Ciutat, Any 2017” a favor de 
l’empresa JOSEP VILANOVA, S.A., per haver presentat l’oferta econòmicament més 
avantatjosa. 
 
D’acord amb l’article 151.2 del TRLCSP i amb la clàusula 11 del plec de clàusules 
administratives particulars regulador de la contractació de les obres. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12017000008 i antecedents corresponents la 
regidora delegada  de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la 
Junta de Govern Local 
 
Primer.- REQUERIR a l’empresa JOSEP VILANOVA, S.A., amb NIF. A-17444092 
perquè dins el termini de 10 dies hàbils, a comptar del següent a aquell en què hagi 
rebut el present requeriment, presenti: 
 
a) La documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com el document d’estar al 
corrent del pagament de l’Impost d’Activitats Econòmiques. 
 
b) La documentació justificativa de disposar efectivament dels mitjans materials i 
personal que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte, 
conforme l’article 64.2 del TRLCSP, acreditant, específicament que els treballadors 
que s’ocuparan d’executar el contracte estan afiliats i donats d’alta a la Seguretat 
Social. 
Alternativament, en cas de no tenir encara contractats els treballadors que s’ocuparan 
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de l’execució del contracte, una declaració responsable conforme acreditarà l’afiliació i 
altra de tots ells quan els hagi contractat, i sempre amb caràcter previ a l’inici de la 
prestació de l’activitat contractada. 
 
c) Resguard d’haver constituït, davant la Caixa de la Corporació, i de conformitat amb 
qualsevol de les formes admeses en dret, la garantia definitiva d’import dotze mil nou-
cents trenta-cinc euros amb setanta-sis cèntims 12.935,76 € corresponent al 5% 
de l’import d’adjudicació del contracte (IVA exclòs), a l’empara del que estableixen els 
articles 95 i 99 del TRLCSP. 
 
d) Resguard d’haver procedit al pagament de dos-cents quaranta-tres euros amb 
quaranta cèntims (243,40 €) corresponents als anuncis de licitació publicats al BOP i 
al DOG d’acord  amb el que s’estableix en la clàusula 16 del PCAP. 
 
e) La documentació que acrediti la possessió i validesa dels documents acreditatius 
del compliment de determinats requisits previs, exigits a la clàusula 8 del Plec de 
clàusules administratives particulars reguladores de la contractació i que van ser 
substituïts per la Declaració de Responsable del compliment de les condicions 
establertes legalment per contractar amb l’Administració a què fa referència l’article 
146.4 del TRLCSP, essent les següents: 
- Escriptura de constitució de l’entitat i les seves modificacions, degudament inscrita en 
el Registre Mercantil i el NIF (originals o còpies compulsades) 
-  Escriptura de poder del representant, degudament inscrita al registre Mercantil i el 
seu DNI. (originals o còpies compulsades) 
- Acreditació de la solvència econòmica, financera, tècnica i professional de l’empresa, 
amb la presentació dels mitjans i documents estipulats a la clàusula H del quadre de 
característiques del contracte adjunt al plec de clàusules administratives particulars. 
 
Segon.-  En cas de no formalitzar adequadament el present requeriment en el termini 
assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta i es procedirà a demanar 
la mateixa documentació al licitador següent per l’ordre de classificació de les 
mateixes. No obstant i, únicament pel que es refereix a la documentació recollida a 
l’apartat e) de la present proposta, si aquesta es presentés incompleta o amb defectes 
esmenables, s’atorgarà un termini per esmenar-ho. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SERVEIS 
 

5.3. - SERVEI DE MANTENIMENT TALLAFOCS PER SEGURETAT PERIMETRAL 
 
Núm. de referència : X2017013689     
 
Vist l’informe del responsable d’Informàtica d’aquest Ajuntament en relació al tallafocs 
“Whachguard XTM 535” que té aquest Ajuntament per a seguretat perimetral, antivirus, 
antispam i control de pàgines web, i que s’ha millorat el producte per tal d’eliminar els 
nous virus “ramsomsware”. 
 
Atès que s’han demanat pressupostos a les empreses “Infoself”; “Newproject” i 
“Altervac,SA” i que l’informe és favorable al presentat per l’empresa “Infoself Sistemes 
SL” i  vist l’expedient administratiu núm: CC012017000200 i antecedents 
corresponents, la regidora delegada de Participació, Transparència i Govern 
obert,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
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Primer.- Contractar amb l’empresa  INFOSELF SISTEMES SL (B1763562-4) el servei 
de manteniment del tallafocs "WHACHGUARD FIREBOX 400"  per un termini de tres 
anys amb efectes del dia 26 de juny de 2017 ; d’acord amb la seva oferta núm. 3281 
annexa a l’expedient.  
L’esmentat servei inclou: 
-substitució de les dues unitats  de tallafocs “Whachguard XTM 535” per dues de 
“"WHACHGUARD FIREBOX 400"   
-manteniment 3 anys 
-sistema TDR  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: ONZE MIL DOS-CENTS DISSET 
EUROS AMB TRENTA EUROS (11.217,30 €) + IVA: DOS MIL TRES-CENTS 
CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS (2.355,63 €).  Es 
pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17120  920  220020 13572.93 MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC100 001 001 001 000 000 

 
Tercer.- INFOSELF SISTEMES SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura 
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012017000200. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.4. - SERVEI DE MANTENIMENT SERVIDORS-CPD- 
 
Núm. de referència : X2017013690     
 
Atès l’informe del responsable d’Informàtica en relació al servei de manteniment dels 
servidors, sistemes d’emmagatzematge i sistemes de còpia  del centre de procés de 
dades (CPD) de l’Ajuntament d’Olot. 
Atès que s’han demanat pressupostos a les empreses: “Onix Assessors”; “Mediadev”; 
“Ibermar,SL”; el qual es favorable a “Ibermar,SL”  
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012017000201 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 IBERMAR SL (B6106860-7) el servei de 
manteniment dels servidors, sistemes d'emmagatzematge i sistemes de copia del 
centre de procés de dades (CPD) de l'Ajuntament d'Olot, de la maquinària que es 
detalla a continuació per un termini des de l’1 de juliol de 2017 al 30 de juny de 2018; i 
d’acord amb la seva oferta que figura com annex a l’expedient.  
 
 Identificació  Tipus  Data Compra  N. Sèrie  
HPSTORAGE 1/8 ULTRIUM 960  19/05/2006  MXA06150LH  
AJADM01  DL320G5  14/11/2008  CZ183502GN  
AJ01AIO  HPSTORAGEWORKS 

NASX1600 6TB  
18/02/2010  GB8002F908  

AJ01MSA  HPMSA60 per X1600 
(cabina discs)  

15/04/2011  GA04601MR  

AJ03LFH  HPLEFTHAND P4300 3,6TB 
(1 NODE)  

15/04/2011  CZJ1120B7C  

AJ04LFH  HPLEFTHAND P4300 3,6TB 
(2 NODE)  

23/08/2012  CZJ2310L3J  

AJ01ESX  DL380G7  15/12/2011  CZ214206JV  
ULISES  HPServer rp5430 system  DEH4323JFW  
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AJ03ESX  DL380G8  27/12/2013  CS23472VC5  
AJ02ESX  DL380G8  26/06/2014  CZ24110G9T  
AJ05LFH  HPSTOREVIRTUAL 4330  04/07/2013  CZJ32111P1  
AJCPY02  DL380eG8  30/10/2013  CZJ3400483  
CCTV-OLOT  DL380eGen8 (CAMERES-

BONAL)  
06/04/2013  CZJ31002N6  

SEMAFORS  ML350G6  CZJ00706YS  
AJDC04  DL320eGen8V2  10/06/2014  CZ1421023Y  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: DEU MIL CENT CINQUANTA-
TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS (10.153,80 €) + IVA: DOS MIL CENT 
TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS (2.132,30 €).  Es pagarà amb càrrec 
a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17120  920  220020 12286.10 MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC100 001 001 001 000 000 
 

Tercer.- IBERMAR SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi 
farà constar el número d’expedient CC012017000201. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.5. - SERVEIS DE DISSENY, COMUNICACIÓ DE "FABER" 
 
Núm. de referència : X2017014082     
 
Atès l’informe del director de “FABER” en relació a la necessitat  de contractar els 
serveis de disseny i comunicació, manteniment de la pàgina web, realització i 
muntatge  de vídeos,  xarxes socials  i d’altres de la Residència d’Arts, Ciències i 
Humanitats d’Olot. 
 
Atès que s’han demanat pressupostos als Srs. Martí Albesa Castañer; Pau Àvila Otero 
i la Sra. Alba Danés Boix; i que l’informe és favorable al pressupost presentat pel Sr. 
Pau Àvila Otero.  
 
I vist  l’expedient administratiu núm: CC012017000213 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert,  proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Contractar amb  el Sr. PABLO AVILA OTERO (77921227-X)  els serveis de 
disseny, comunicació, manteniment web i xarxes socials de la Residència d'Arts, 
Ciències i Humanitats; per un termini amb efectes del dia 29 de maig i fins el 31 de 
desembre de 2017. 
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: VUIT MIL VUIT-CENTS VUITANTA-
SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (8.887,50 €) + IVA: DOS MIL TRES-
CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (2.362,50 €).  Es 
pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17400  334  227992 11250 RES. D'ARTS, CIENCIES I HUMANITATS100 001 001 001 000 000 
 
 

Tercer.- PABLO AVILA OTERO adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura 
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012017000213. 
 
S’aprova per unanimitat. 
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CONTRACTACIÓ. SUBMINISTRAMENT 
 

5.6. - SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I LEGALITZACIÓ D'UNA 
INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA A L'EDIFICI DE CAN JOANETES 

 
Núm. de referència : X2017014026     
 
Atès l’informe de l’enginyer tècnic industrial d’aquest Ajuntament, Sr. Joan Maria Riera 
i Blanch, on es proposa la instal·lació de plaques fotovoltaiques d’una potència de 5 
Kw a injectar a la xarxa de Can Joanetes. 
 
Atès que segons previsió exposada a l’informe aquesta instal·lació permetria captar 
5860Kw*H anuals (19,99 % de la despesa) i estalviar uns 1.040,57 €/any. 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012017000212 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 SUD ENERGIES RENOVABLES SL (B6396764-0) el 
subministrament, instal·lació i legalització d’una instal·lació de 5 KW de potència a 
l’edifici de Can Joanetes i segons pressupost adjuntat a l’expedient. 
 
Segon.- Contractar una extensió de garanties per 10 anys. 
 
Tercer.- L’import total de la despesa es de: Base: ONZE MIL SET-CENTS SETANTA-
CINC EUROS (11.775)  € + IVA: DOS MIL QUATRE-CENTS SETANTA-DOS EUROS 
AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS (2.472,75) €.  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17700  1721 63301 14247.75 ESTALVI ENERGETIC (PR17) 700 001 999 001 000 000 

 
Quart.- SUD ENERGIES RENOVABLES SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la 
factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012017000212. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
5.7. - APROVACIÓ DESPESA COMBUSTIBLE VEHICLES BRIGADA MUNICIPAL- 

PERÍODE MAIG-DESEMBRE 2017 
 
Núm. de referència : X2017013963     
 
Atès l’informe del Director Tècnic de la Brigada Municipal, Sr. Xavier Marty i Matas i 
atès que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el passat 12 de juny de 2014, 
va acordar l’aprovació del contracte subscrit entre l’Ajuntament d’Olot i l’empresa 
SOLRED SA per al subministrament de combustible del parc mòbil de l’Ajuntament 
d’Olot. 
 
Atès que bona part del parc mòbil de l’Ajuntament el disposa la Brigada Municipal per 
dur a terme els treballs de la seva competència i d’altres que li són encarregats i que 
degut a la despesa en combustible que es genera es creu necessari fer una reserva de 
crèdit destinada a aquesta finalitat. 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012017000209 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert,  proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
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Primer.- FORMALITZAR les fases A i D de l’execució pressupostària 2017 per al 
pagament del combustible de la Brigada Municipal pel període comprès entre el maig i 
el desembre del 2017. 
 
Segon.- L’import total de la despesa prevista, basant-se en la despesa anual de 
combustible de l’exercici pressupostari del 2016 més un 5% estimat com a possible 
variació a l’alça del preu del combustible, es de: Base: SETZE MIL VUIT-CENTS 
CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS (16.854,89 €) + 
IVA: TRES MIL CINC-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS 
CÈNTIMS (3.539,52 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17142  1511 221030 20394.41 COMBUSTIBLE BRIGADA 142 999 999 009 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
5.8. - COMPRA DE SAL i CLORUR CÀLCIC PER LA BRIGADA MUNICIPAL DE LA 

CIUTAT D'OLOT I PAGAMENT DE FACTURA 
 
 
Núm. de referència : X2017013926     
 
Atès l’informe del Director Tècnic de la Brigada Municipal, Sr. Xavier Marty i Matas, on 
s’exposa que el passat 25 i 26 de gener, arran de l’episodi de nevades que es van 
produir a Olot, es van utilitzar els estocs de sal i clorur càlcic per fondre la neu i el gel. 
 
Atenent que els estocs d’aquest material havien disminuït molt durant la tarda i nit del 
dia 25 i veient que les previsions eren que continués nevant els dies posteriors, el matí 
del dia 26 es va encarregar telefònicament a l’empresa TOT SAL S.L. el 
subministrament urgent tant de sal com de clorur. 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012017000208 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 TOT SAL 55  SL (B1739150-9) el subministrament de sal i 
clorur càlcic per la Brigada Municipal i ordenar el pagament de la factura núm. 170280.  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: TRES MIL DOS-CENTS SETANTA-
SET EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS (3.277,72 €) + IVA: SIS-CENTS 
VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS (688,32 €).  Es pagarà amb 
càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17142  1532 210000 3966.04 CONSERVACIO VIES PUBLIQUES 142 006 999 099 000 000 

 
Tercer.- TOT SAL 55  SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o 
hi farà constar el número d’expedient CC012017000208. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.9. - APROVACIÓ PLEC PRESCRIPCIONS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL 
SUBMINISTRAMENT DE PAPER PER A ÚS D'OFICINA ENS LES DIFERENTS 

ÀREES I SERVEIS MUNICIPALS 
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Núm. de referència : X2017013999     
 
ANTECEDENTS 
 
Primer.- Atès que el Consell Comarcal de la Garrotxa ha comunicat a l’Ajuntament que 
ha deixat de fer compres agregades de paper per als diferents ens que ho sol·licitaven. 
 
Segon.- Vista la necessitat d’adquirir paper per a fotocopiadores i impressores per a 
les diferents àrees i serveis municipals de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Tercer.- Ha estat redactat el Plec de Prescripcions que ha de regir l’adjudicació del 
contracte menor per a la contractació del subministrament de paper per a ús d’oficina, 
abans esmentat. 
 
FONAMENTS JURÍDICS 
 
Primer- Atès que el contracte administratiu es tipifica com a contracte de 
subministrament, de conformitat amb l’article 9 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic (en endavant TRLCSP). 
 
Segon.- De conformitat amb els articles 109, 110 i 111 del TRLCSP, en quan a l’inici, 
contingut i aprovació de l’expedient administratiu. 
 
Tercer.- De conformitat amb l’article 138.3 TRLCSP, pel que fa al procediment 
d’adjudicació. 
 
Quart.- Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de Junta de 
Govern Local, en virtut de la delegació efectuada per Decret de l’Alcaldia de data 26 
de juny de 2015. 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012017000211 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 el Plec de prescripcions que ha de regir el contracte menor per al 
subministrament de paper per a ús d’oficina ens les diferents àrees i serveis 
municipals.  
 
Segon.- AUTORITZAR la despesa per import de: Base: CINC MIL QUATRE-CENTS 
DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (5.402,50 €) + IVA: MIL CENT TRENTA-
QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS (1.134,52 €).  Es pagarà amb 
càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200  Despeses 17130  920  220000 6537.02 MATERIAL OFICINA 130 001 999 056 000 000 
 

Tercer.- Sol·licitar a les següents empreses que presentin proposta, en el termini 
màxim de 7 dies naturals a partir de la recepció de la notificació del present acord,  a 
través del correu electrònic contractacio@olot.cat: 
 

- Union Papelera Merchanting SL 
- Comercial Paperera i Materials d’Oficina SL 
- SISTEMAT SCP 
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Quart.- Notificar aquesta resolució a les empreses esmentades. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. ALTRES 
 

5.10. - ADJUDICACIÓ DE LA VENDA, MITJANÇANT SUBHASTA, DE LA 
PARCEL·LA SITUADA A LA CARRETERA SANTA PAU, NÚM. 161 

 
Núm. de referència : X2017008514     
 
La Junta de Govern Local de data 6 d’abril de 2017 va aprovar l’expedient de 
contractació administrativa per a la venda, mitjançant subhasta pública, d’una parcel·la 
situada a la carretera Santa Pau, núm. 161.  
 
En data 16 de maig de 2017 va finalitzar el termini per a la presentació d’ofertes, 
havent-se presentat a la licitació el Sr. Enric Plana Casacuberta. 
 
Atès que la proposició conté la documentació requerida en la clàusula vuitena del plec, 
i atesa l’oferta econòmica i que la plica conté la documentació requerida en el plec de 
clàusules; la Mesa de Contractació, en reunió celebrada el dia 18 de maig de 2017 
proposa a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte a favor del Sr. Enric la 
Mesa de Contractació  
 
I vist l’expedient administratiu núm.  CCS12017000009, i antecedents corresponents,  
la regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Adjudicar al Sr. ENRIC PLANA CASACUBERTA (77916852M)  la venda 
de la parcel·la propietat de l’Ajuntament d’Olot, situada al núm. 161 de la carretera de 
Santa Pau, polígon II del Pla Parcial de Batet; referència cadastral 
8989309DG5668N0001FT; per un import de CENT QUINZE MIL EUROS (115.000 €) 
+ IVA: VINT-I-QUATRE  MIL CENT CINQUANTA EUROS (24.150 €) . 
 
SEGON.- L’adjudicació es regirà pel plec de clàusules administratives particulars 
aprovat per la Junta de Govern Local del dia 6 d’abril de 2017. 
 
TERCER.- D’acord amb el que s’estableix en la clàusula  tretzena del plec el Sr. 
ENRIC PLANA CASACUBERTA ha procedit a dipositar un 10% del preu de remat, és 
a dir: ONZE MIL CINC-CENTS EUROS (11.500 €)+ IVA: DOS MIL QUATRE-CENTS 
QUINZE EUROS (2.415 €).  
 
QUART.- El contracte es formalitzarà en escriptura pública d’acord amb el que 
s’estableix en la  clàusula dotzena del plec; i en l’acte d’atorgament el Sr. Enric Plana 
Casacuberta satisfarà la resta del preu (125.235 €), corresponents a 103.500 € + IVA: 
21.735  € 
 
CINQUÈ.- Facultar el Sr. Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació 
signi la documentació corresponent.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
5.11. - MODIFICACIÓ CONVENI PER A LA CESSIÓ DEL CASAL DE MONTOLIVET 

A L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI DE MONTOLIVET 
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Núm. de referència : X2017014110     
 
La Junta de Govern Local de data 14 de juliol de 2004 va aprovar el conveni entre 
l’Ajuntament d’Olot i l’Associació de Veïns del Barri de Montolivet per a la cessió del 
local social municipal (Casal de Montolivet)  així com el Reglament de règim interior 
del local social esmentat.  
 
Atès que és d’interès de l’Associació de Veïns del Barri de Montolivet no portar a terme 
el servei de bar  i vist l’expedient núm.  SC992017000004 i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  de Barris i Cooperació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
MODIFICAR el conveni per a la cessió del Casal de Montolivet a l’Associació de Veïns 
del Barri de Montolivet, aprovat per la Junta de Govern Local de data 14 de juliol de 
2014; en el sentit de DEIXAR SENSE EFECTE el capítol :”V.- DEL SERVEI DE BAR”  
del Reglament de Règim Interior del Casal del  Barri de Montolivet (ANNEX 1). 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- ESTIMAR LA RECLAMACIÓ 
PRESENTADA PEL SR. ****, PER DANYS OCASIONATS A UN VEHICLE. 

 
Núm. de referència : X2017008162     
 
Vist l’escrit presentat pel Sr. **** en el que formula reclamació patrimonial contra 
l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a un vehicle i atesos els següents  
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
Primer.- En escrit de data 25 de març de 2017 (Registre General núm. 
E2017004591/27-03-2017) el Sr. **** va formular reclamació patrimonial pels danys 
que va partir un vehicle de la seva propietat, marca Peugeot, model Partner, matricula 
****, el dia 25 de març de 2017, a les 05:55 hores, quan circulava pel carrer Roure. A 
l’escrit s’apunta que, a mitja baixada del carrer Roure, hi havia una tapa de 
clavegueram sortida de la seva cavitat ocupant la calçada degut a les fortes pluges de 
la nit anterior, la qual va topar amb els baixos del seu cotxe causant un fort impacte i 
quedant partida en tres trossos. L’impacte de la tapa va causar danys als baixos del 
vehicle, provocant un gran forat al dipòsit de combustible. També s’apunta que tots 
aquests fets es varen posar immediatament en coneixement de la Policia Municipal, 
per denunciar el fet en sí, però també per resoldre la situació de perill creada al carrer 
Roure pel trencament d’aquesta tapa de claveguera; alhora que per intentar resoldre 
uns fets que no és la primera vegada que es produeixen a un carrer amb forta 
pendent, com és el carrer Roure, quan hi ha pluges de certa intensitat i no es pot 
engolir tota l’aigua que baixa dels carrers del barri de Bonavista. A la petició s’hi 
acompanya: acta genèrica de la Policia Municipal 10.PL.:429/2017); informe valoració 
de danys de 27 de març de 2017 (D.1BC7BT25S), emès per “Gerona de Automocion 
SA”, per un import de 797,94 euros, que és la quantitat que es reclama; i diverses 
fotos dels danys ocasionats al dipòsit de combustible del vehicle. 
Segon.- En informe del sotsinspector en cap de la Policia Municipal, de data 4 d’abril 
de 2017 -on s’adjunta l’acta de la Policia Municipal 429/2017-, s’assenyala que 
l’accident es va produir quan el vehicle marca Peugeot, model Partner, matricula ****, 
conduït pel Sr. ****, circulava pel carrer Roure procedent del carrer Freixe en direcció a 
l’avinguda Santa Coloma i va topar amb una tapa de clavegueram fora de lloc. A 
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conseqüència de la topada va arrossegar un tros  de tapa fins al final de carrer, 
provocant-li un forat a sota el vehicle i causant-li la pèrdua de combustible. En el lloc 
dels fets els agents van comprovar que, a la cruïlla de l’avinguda Santa Coloma amb el 
carrer Roure, hi havia un tros de tapa de clavegueram trencada i que la resta de la 
tapa, trencada en dos trossos, va ser localitzada davant del núm. 13 del carrer Roure. 
Així mateix constaten que hi havia una forta olor a combustible i restes de gasolina a la 
via pública. Aquesta acta s’acompanya d’un reportatge fotogràfic dels danys 
ocasionats al vehicle. Aquest informe coincideix amb el que s’acompanya en l’escrit 
presentat per la part reclamant (Acta genèrica de la Policia Municipal 
A.10.PL.:429/2017). 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, d’acord amb l’article 106.2 de la Constitució, assenyala que “els particulars 
tenen dret a ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota 
lesió que pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui 
conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els 
casos de força major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar 
d’acord amb la Llei”.  
 
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis 
causats als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels 
serveis públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes 
establerts per la legislació general sobre responsabilitat administrativa” 
 
Segon.- La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques es basa en un 
sistema de responsabilitat objectiva, la qual cosa implica que no cal que hi hagi culpa o 
negligència, sinó únicament un funcionament normal o anormal dels serveis públics, 
un dany avaluable econòmicament i una relació de causalitat entre un i altre. També 
que el ciutadà afectat no tingui el deure jurídic de suportar aquest dany, que no hi hagi 
força major i que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons l’estat dels 
coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la producció 
dels danys. 
 
En el present cas, a la vista de l’informe del sotsinspector en cap de la Policia 
Municipal, de data 4 d’abril de 2017 i de l’acta de la Policia Municipal 
A.10.PL.:429/2017, és raonable apreciar la relació causal entre els danys reclamats i el 
funcionament dels serveis municipals, d’acord amb els articles 25 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril i 66  del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‘abril, pel que fa a les competències 
atorgades als municipis en matèria de trànsit de vehicles i mobilitat i d’infraestructures 
viàries de la seva titularitat. A l’acta es reconeix l’existència de l’accident i que els 
danys que presentava el vehicle propietat del Sr. ****  van ser provocats per una tapa 
de la xarxa de clavegueram situada al carrer Roure que, en trencar-se, va impactar 
contra el vehicle matrícula **** ocasionant-li desperfectes. 
 
De conformitat amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques i vist l’expedient administratiu SRP12017000003 i 
antecedents corresponents, que serveixen de motivació a la present resolució, la 
regidora delegada de l’Àrea de Participació, Transparència i Govern Obert, 
proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
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Primer.- Acceptar la reclamació patrimonial formulada pel Sr. ****, pels danys 
ocasionats al vehicle de la seva propietat, matrícula ****, quan una tapa de la xarxa de 
clavegueram situada al carrer Roure, en trencar-se, va impactar contra el vehicle 
ocasionant-li desperfectes. 
 
Segon.- Efectuar un pagament de SET-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB 
NORANTA-QUATRE CÈNTIMS (797,94.- €) a favor del Sr. ****, en concepte 
d’indemnització pels danys ocasionats a un vehicle de la seva propietat. Aquest 
pagament es farà a càrrec de la partida: 17.130.920.224000 “Assegurances”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 17130  920  224000 797.94 ASSEGURANCES 130 001 999 052 999 999 
 

Aquest import s’ingressarà en el número de compte bancari que la persona 
interessada ha de facilitar a les Oficines de Tresoreria; així mateix ha de passar per les 
esmentades oficines municipals per signar la conformitat amb la indemnització rebuda 
pels danys reclamants en aquest expedient administratiu. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.2. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- ESTIMAR LA RECLAMACIÓ 
PRESENTADA PER LA SRA. ****, PER DANYS OCASIONATS A UN VEHICLE. 

 
Núm. de referència : X2017009897     
 
Vist l’escrit presentat per la Sra. **** en el que formula reclamació patrimonial contra 
l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a un vehicle i atesos els següents  
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
Primer.- En escrit de data 6 de març de 2017 (Registre General núm. 
E2017003341/09-03-2017) la Sra. **** va formular reclamació patrimonial pels danys 
que va partir un vehicle de la seva propietat, marca Citroen, model Xsara Picasso, 
matricula ****, el dia 28 de gener de 2017, a les 19:00 hores, quan circulava pel carrer 
d’Hondures. A l’escrit s’apunta que a la cruïlla del carrer d’Hondures amb l’avinguda de 
la República Argentina hi havia una tapa d’embornal fora del seu lloc, la qual cosa 
deixava un forat considerable que amb la foscor i la pluja era impossible de veure. A 
resultes d’aquest forat la roda del cotxe va caure-hi a dintre i es va rebentar. A la 
petició s’hi acompanya: factura núm. 53/32, de 31 de gener de 2017, emesa per 
“Pneumàtics Pekin, SL”, per un import de 20 euros, que és la quantitat que es reclama; 
i diverses fotos dels danys ocasionats al vehicle i de la reixa d’embornal on es va 
produir l’accident. 
 
Segon.- En informe del sotsinspector en cap de la Policia Municipal, de data 15 de 
maig de 2017, on s’adjunta l’informe dels agents TIP 453 i 485 corresponent al servei 
31290/2017, s’assenyala que, el dia 28 de gener de 2017, el patrulla 2 de la Policia 
Municipal va observar que a la cruïlla entre el carrer d’Hondures i l’avinguda de la 
República Argentina alguna persona havia tret la tapa de l’embornal i un vehicle havia 
posat la roda a l’interior del forat i se li havia rebentat. El vehicle era el turisme marca 
Citroen, model Xsara Picasso amb matricula **** i els agent varen ajudar a la seva 
conductora, la Sra. ****, a canviar la roda. 
 

FONAMENTS DE DRET 
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Primer.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, d’acord amb l’article 106.2 de la Constitució, assenyala que “els particulars 
tenen dret a ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota 
lesió que pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui 
conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els 
casos de força major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar 
d’acord amb la Llei”.  
 
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis 
causats als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels 
serveis públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes 
establerts per la legislació general sobre responsabilitat administrativa” 
 
Segon.- La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques es basa en un 
sistema de responsabilitat objectiva, la qual cosa implica que no cal que hi hagi culpa o 
negligència, sinó únicament un funcionament normal o anormal dels serveis públics, 
un dany avaluable econòmicament i una relació de causalitat entre un i altre. També 
que el ciutadà afectat no tingui el deure jurídic de suportar aquest dany, que no hi hagi 
força major i que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons l’estat dels 
coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la producció 
dels danys. 
 
En el present cas, a la vista de l’informe del sotsinspector en cap de la Policia 
Municipal, de data 15 de maig de 2017, és raonable apreciar la relació causal entre els 
danys reclamats i el funcionament dels serveis municipals, d’acord amb els articles 25 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 66  del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‘abril, pel que fa 
a les competències atorgades als municipis en matèria de trànsit de vehicles i mobilitat 
i d’infraestructures viàries de la seva titularitat. A l’acta es reconeix l’existència de 
l’accident i que els danys que presentava el vehicle propietat de la Sra. **** van ser 
provocats per un forat a la via pública conseqüència de què una reixa d’embornal no 
estava correctament col·locada en el seu lloc. 
 
De conformitat amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques i vist l’expedient administratiu SRP12017000004 i 
antecedents corresponents, que serveixen de motivació a la present resolució, la 
regidora delegada de l’Àrea de Participació, Transparència i Govern Obert, 
proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Acceptar la reclamació patrimonial formulada per la Sra. ****, pels danys 
ocasionats al vehicle de la seva propietat, matrícula ****, en un accident amb una tapa 
de la xarxa de clavegueram situada al carrer d’Hondures. 
 
Segon.- Efectuar un pagament de VINT EUROS (20,00.- €) a favor de la Sra. ****, en 
concepte d’indemnització pels danys ocasionats a un vehicle de la seva propietat. 
Aquest pagament es farà a càrrec de la partida: 17.130.920.224000 “Assegurances”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 17130  920  224000 20 ASSEGURANCES 130 001 999 052 999 999 

 
Aquest import s’ingressarà en el número de compte bancari que la persona 
interessada ha de facilitar a les Oficines de Tresoreria; així mateix ha de passar per les 
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esmentades oficines municipals per signar la conformitat amb la indemnització rebuda 
pels danys reclamants en aquest expedient administratiu. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2017014069     
 
En relació a l’expedient CPG22017000054 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. 17/021 per un import de 
585.622,47 euros.  
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 585622,47 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.1. - APROVAR DEVOLUCIÓ DE FIANCES 
 
Núm. de referència : X2017013936     
 
En relació a l’expedient CPG22017000053 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 
  
**** 227,00 
**** 300,00 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.1. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ AJUDA AL POBLE KULARI 
 
Núm. de referència : X2017013864     
 
En relació a l’expedient CPG12017000175 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 AJUDA AL POBLE KULARI amb  NIF: G55067581 per 
un import de 700,00 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, 
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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 1700127021 Despeses 17600  2312 480006 700 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 

 
9.2. - APROVAR SUBVENCIO A L'AGRUPAMENT ESCOLTA NOSTRA DONA DEL 

TURA 
 
Núm. de referència : X2017013876     
 
En relació a l’expedient CPG12017000176 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 AGRUPAMENT ESCOLTA NOSTRA DONA DEL TURA amb  NIF: 
G08931974 per un import de 4.788,93 euros, amb càrrec a la partida 
17.320.3372.480022 “SUBVENCIONS JOVENTUT“. 
 
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. 
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Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1700120004 Despeses 17320  3372 480022 4788.93 SUBVENCIONS JOVENTUT 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.3. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CENTRE EXCURSIONISTA OLOT 
 
Núm. de referència : X2017013879     
 
En relació a l’expedient CPG12017000177 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 CENTRE EXCURSIONISTA OLOT amb  NIF: G17132747 per un 
import de 3.027,63 euros, amb càrrec a la partida 17.320.3372.480022 
“SUBVENCIONS JOVENTUT“. 
 
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 1700120003 Despeses 17320  3372 480022 3027.63 SUBVENCIONS JOVENTUT 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.4. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ESPLAIS DE LA GARROTXA 
 
Núm. de referència : X2017013887     
 
En relació a l’expedient CPG12017000178 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 ESPLAIS DE LA GARROTXA amb  NIF: G17283979 per un import de 
18.210,72 euros, amb càrrec a la partida 17.320.3372.480022 “SUBVENCIONS 
JOVENTUT“. 
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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 1700120002 Despeses 17320  3372 480022 18210.72 SUBVENCIONS JOVENTUT 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.5. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT INTEGRA ASSOCIACIÓ DE 
DISCAPACITATS INTEL·LECTUALS 

 
Núm. de referència : X2017013894     
 
En relació a l’expedient CPG12017000179 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 INTEGRA ASSOCIACIÓ DE DISCAPACITATS INTEL·LECTUALS 
amb  NIF: G17035445 per un import de 3.000,00 euros, amb càrrec a la partida 
17.320.3372.480022 “SUBVENCIONS JOVENTUT“. 
 
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. 
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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 1700120001 Despeses 17320  3372 480022 3000 SUBVENCIONS JOVENTUT 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.6. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ DE JOVES 
L'ESPERANÇA DELS SUBSAHARIANS 

 
Núm. de referència : X2017013900     
 
En relació a l’expedient CPG12017000180 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 HATAMBINNIRA JIKKE (JOVES L’ESPERANÇA DELS 
SUBSHARAIANS) amb  NIF: G55159826 per un import de 500,00 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 1700127001 Despeses 17600  2312 480006 500 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.1. - APROVAR ENDOSSAMENT DE FACTURA DE JOSEP VILANOVA SA A 
BBVA SA. 

 
Núm. de referència : X2017013857     
 
En relació a l’expedient CP022017000004 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: 
 
Autoritzar l’endossament de la factura núm. 117-2017 de JOSEP VILANOVA SA per 
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un import de 17.036,80.-euros corresponent a les obres d`ARRANJAMENT DE LA 
XARXA DE CLAVEGUERAM ENTRE EL C/ BISBE LORENZANA I C/CLIVILLERS al  
BBVA SA al c.c. **** 
 
Totes les despeses que generi aquest endossament aniran a càrrec d’JOSEP 
VILANOVA SA  
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 17036.80 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
11.1. - MEMÒRIA VALORADA ADEQUACIÓ D'OFICINES DE LA 1ª PLANTA DE LA 

POLICIA MUNICIPAL 
 
Núm. de referència : X2017014061     
 
Vist que des de la Policia Municipal, es demana l’adequació de les oficines de la planta 
1a amb l’objectiu d’unificar llocs de treball i independitzar la caixa d’escala. 
 
Vista la memòria valorada d’adequació de les oficines de la planta primera de la Policia 
Municipal redactada pels serveis tècnics municipals en data maig de 2017 que té per 
objecte  la unió de dos espais  a la planta primera de la Policia per tal que tingui una 
capacitat per a quatre llocs de treball. Això implica l’enderroc de la paret que els 
divideix i l’adequació de les instal·lacions afectades. 

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 UPOM2017000016, 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’adequació de les oficines de la planta 
primera de la Policia Municipal redactada pels serveis tècnics municipals en data maig 
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. 
 

12.1. - ESTUDI DE PROPOSTES DE MILLORA DE LA ROTONDA DE 
L'ENCREUAMENT DE LA CTRA. 152 AMB L'AVINGUDA ANTONI GAUDÍ I EL 

CARRER AVET.- Proposant aprovar 
 
Núm. de referència : X2017014107     
 
Vista les propostes de millora de la rotonda que hi ha a l’encreuament de la ctra. C-152 
amb l’Avda. Antoni Gaudí i el C/ Avet redactar per Cetres Enginyers, SLP que té per 
objecte millorar la seguretat viària de la rotonda. 
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Vist l’informe emès pel Director de l’Àrea d’Infraestructura i Obra Pública en data 30 de 
maig de 2017 conforme al qual s’informa favorablement l’aprovació de la proposta. 
 

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 UPOM2017000017, 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 document de propostes de millora de la rotonda que hi ha a 
l’encreuament de la ctra. C-152 amb l’Avda. Antoni Gaudí i el C/ Avet redactat per 
Cetres Enginyers, SLP. 
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.1. - INSTAL·LACIÓ D’ELEVADOR EN EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE 
MITGERES A LA CARRETERA DE SANTA PAU, 23 PIS 2N. 

 
Núm. de referència : X2017007599 

 
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 OMA32017000040 en data 
registre entrada  28/03/2017 
a: ****     
per a: INSTAL·LACIÓ D'ELEVADOR EN EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE 
MITGERES   situada a: CTRA SANTA PAU N.23 Pis.2  
U.T.M : 8097609 
 
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: CRL2017800039     
 
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 
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Per: Un pressupost de: 22490.18 euros  
  
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

22490.18 697.20 0 697.20 62.85 760.05 
 

Garanties: 
     

Total Liquidació Euros 
Per Drets 760.05 
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.  
 

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

 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.1. - APROVAR EL PLA D'AUTOPROTECCIÓ DEL FESTIVAL COR DE MARIA 
QUE ES FARÀ A LA PLAÇA DE TOROS EL DIA 16 DE JUNY DE 2017 

 
Núm. de referència : X2017013965     
 
En relació a l’expedient PC012017000015 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Serveis urbans, Espai públic i infraestructures i 
obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar el Pla d’Autoprotecció del Festival Cor de Maria que es farà a la plaça de 
Toros el 16 de juny de 2017. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
15.1. - PROPOSANT DONAR COMPTE DE LES COMUNICACIONS D'OBERTURA I 

DELS DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 10 AL 23 DE MAIG DE 2017 
RELATIUS A L'ÀREA DE MEDI AMBIENT 

 
Núm. de referència : X2017013803     
 
En relació a l’expedient AG012017000041, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern 
Local, adoptar el següents acord: 
 
Únic.- Donar compte de les comunicacions d’obertura i dels decrets dictats entre els 
dies 10 i 23 de maig 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 Metal Giro Oficina 
empresa 
serveis fred i 
calor 

C/Terrassa 9 17/05/2017 
Declaració 
Responsable 

Obertura Centre veterinari el 
Vial 

Centre 
veterinari 

Av. Sant Jordi 19 B 1 22/05/2017 

Canvi de 
titularitat 
 

Ca l’atrapat Bar-restaurant Ctra. de Riudaura núm. 
33 B 2 

22/05/2017 

Canvi de 
titularitat 

A & E Alimentació Comestibles Pg. Barcelona 12 B 2 22/05/2017 

Abocament 
d’aigües 
residuals 

Hormigones 
Suberolita 

Fabricació de 
formigó 

Av. Antoni Gaudí 7 22/05/2017 

Baixa **** Hort municipal Desemparats 24 10/05/2017 

Anul·lació 
decret 
concessió  

**** Hort municipal Desemparats 109 23/05/2017 

Baixa **** Hort municipal Parc Nou 201 10/05/2017 

Adjudicació **** Hort municipal Bonavista 7 10/05/2017 

Baixa **** Hort municipal Bonavista 4 10/05/2017 

Baixa **** Hort municipal Bonavista 22 10/05/2017 

Adjudicació **** Hort municipal Parc Nou 201 10/05/2017 

Adjudicació **** Hort municipal Bonavista 4 17/05/2017 

Adjudicació **** Hort municipal Bonvista 22 17/05/2017 

Adjudicació **** Hort municipal Les Planotes 50 23/05/2017 

 
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 menys cinc minuts de nou del matí, i per a 
constància del que s’hi ha tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la 
meva signatura. 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE LA SECRETÀRIA 
 
 


