
 
 
 

 1 

ACTA NÚM. 22 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

8 DE JUNY DE 2017 
  
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 8 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 Guix Feixas, Estanis Vayreda i 
Puigvert, Jordi Alcalde i Gurt, Josep Gelis i Guix, Maria del Mar Roca i Reixach.  
Excusen la seva assistència els regidors Srs. Josep Berga i Vayreda, 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, els Srs. Anna Descals Tresserras, 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 1 de juny  :   
 
- el mateix dia 1 de juny, va anar a donar la benvinguda als membres participants en la 
Comissió Provincial d’Urbanisme, que aquesta vegada, celebraven a Olot, 
concretament a l’Espai Ideal.  
 
- el dia 2 de juny, va assistir a la dotzena edició dels Premis “El Garrotxí de l’any”, 
organitzada pel Centre d’Iniciatives Turístiques d’Olot, en un restaurant de la ciutat.  
 
- i el dia 6 de juny, va ser present a la reunió del Patronat de la Fundació de l’antic 
Hospital Sant Jaume que va tenir lloc a la biblioteca de la residència Sant Jaume.  
 

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 
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darrera sessió. I se n'acorda l'assabentat.                                                                                                                                                                  
 

4.1. - FESTES DEL TURA: APROVACIÓ DE LES BASES PER A L’ADJUDICACIÓ 
DE BARRAQUES I NETEJA DE GOTS, PER A LES FESTES DEL TURA 2017. 

 
Núm. de referència : X2017014821     
 
Vista la proposta de bases per adjudicar les barraques i la neteja de gots per a les 
Festes del Tura 2017, presentades per la Comissió de Festes. 
 
Considerant que aquestes bases, en haver estat redactades per la Comissió de 
Festes, disposen del vistiplau de les diverses entitats ciutadanes que en formen part i, 
en conseqüència, responen a la voluntat d’una part important del teixit associatiu local. 
 
Vist l’expedient administratiu FE012017000001 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, el regidor delegat de l’Àrea de Festes, 
proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- APROVAR les bases per a l’adjudicació de les barraques i de la neteja de 
gots, per a les Festes del Tura de l’any 2017. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats aquests acords, 
mitjançant la publicació del corresponent anunci al BOP de Girona, a la premsa local i 
al tauler d’anuncis de la Corporació, pel termini de vint dies hàbils, per a la presentació 
d’al·legacions. En cas de no haver-hi al·legacions aquestes bases quedaran 
definitivament aprovades 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
5.1. - PROPOSANT APROVAR EL PLA D'ACTIVITATS AL VOLCÀ MONTSACOPA 

PER L'ANY 2017 - 2018. 
 
Núm. de referència : X2017014841     
 
Atès que en data 11 de juny de 2013 s’aproven per Junta de Protecció les Normes 
específiques de l’ús públic i programa d’actuacions a la reserva natural del Volcà 
Montsacopa, vista la conformitat prèvia per Ple de l’Ajuntament d’Olot del 25 d’abril. 
 
Atès que l’article 8 de les citades normes s’estableix que es realitzarà un Pla anual 
d’activitats que reculli totes aquelles activitats que es realitzin al Montsacopa i que per 
la seva recurrència o planificació es poden preveure amb antelació suficient. Aquest 
Pla inclourà una descripció de l’activitat, l’adequació i congruència de la mateixa a 
l’espai, una quantificació dels accessos amb vehicle que pot suposar, franges horàries 
ocupades, número d’usuaris, i espais i recorreguts utilitzats, així com un calendari de 
realització de les activitats. Per a la redacció del Pla es crearà una comissió del 
Consell de Cooperació del Parc Natural, formada per l’Ajuntament d’Olot, les 
associacions de veïns de l’àmbit de la Reserva Natural, els propietaris i el Parc Natural 
de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Un cop redactat i abans de la seva aprovació 
formal es consultarà als propietaris i a les entitats del municipi que estiguin 
interessades, que podran fer propostes.  
 
Vist que en aquest sentit el 29 de maig de 2017, l’Ajuntament d’Olot i el Parc Natural 
de la Zona Volcànica de la Garrotxa han convocat les associacions de veïns, entitats, 
centres educatius i propietaris per exposar el pla d’activitats del 2017 - 18 (de maig a 
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maig) per tal de presentar el Pla i recollir les propostes.  
 
I en relació a l’expedient IM072017000001 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. Aprovar el pla d’activitats del Montsacopa 2017 – 2018. 
 
Segon. Sol·licitar al Parc Natural la Zona Volcànica de la Garrotxa que autoritzi les 
activitats incloses en Pla d’activitats 2017 - 2018 al volcà Montsacopa i que les 
actuacions de neteja es programin d’acord amb el calendari de les activitats previstes.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.1. - APROVACIÓ PLA DE VACANCES D'ESTIU 2017 DEL PERSONAL DE 
L'AJUNTAMENT D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2017014395     
 

Vist l’expedient administratiu RH102017000004 i antecedents corresponents, l'Alcalde, 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar el Pla de vacances d’estiu del personal d’aquesta Corporació per l’any 2017, 
d’acord amb el document adjunt que detalla els dies proposats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.1. - AUTORITZAR LA REALITZACIÓ D'ESTADA D'EMPRESA A DIVERSES 
ÀREES DE L'AJUNTAMENT D'OLOT A DIVERSOS ALUMNES DE L'IES LA 

GARROTXA 
 
Núm. de referència : X2017013799     
 
Atès que a l’IES la Garrotxa es cursa el Batxillerat Humanístic Social, en el programa 
educatiu del qual s’estableix l’obligació dels estudiants de realitzar d’estades 
d’empresa en les empreses o en les administracions públiques. 
 
Atès que les àrea de serveis econòmics, d’infraestructura urbanisme, l’administrativa 
de la policia i l’Arxiu Comarcal, estan disposades a col·laborar amb l’IES Bosc de la 
Coma per tal que els seus alumnes puguin adquirir coneixements relacionats amb 
tasques d’arxivar, classificar documentació i altres que se’n deriven del funcionament 
normal del departament. 
 
En relació a l’expedient RH142017000004 i antecedents corresponents, , l’Alcalde, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Autoritzar la realització d’estada d’empresa a l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa 
a tres estudiants de primer de Batxillerat Humanístic Social de l’IES la Garrotxa: 
- **** amb DNI **** 
- **** amb DNI **** 
- **** amb DNI **** 
 

Durant el període del 26 de juny al 7 de juliol de 2017 i l’horari de 8 a 15 hores de 
dilluns a divendres, i sense percebre cap remuneració.  
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Segon.- Autoritzar la realització d’estada d’empresa a l’àrea d’Infraestructura i 
Urbanisme a una estudiant de primer de Batxillerat Humanístic Social de l’IES la 
Garrotxa: 
- **** amb DNI **** 
 

Durant el període del 26 de juny al 14 de juliol de 2017 i l’horari de 9 a 14 hores de 
dilluns a divendres, i sense percebre cap remuneració.  
 
Tercer.- Autoritzar la realització d’estada d’empresa a la secció administrativa de la 
Policia Municipal a una estudiant de primer de Batxillerat Humanístic Social de l’IES la 
Garrotxa: 
- **** amb DNI **** 
 

Durant el període del 3 al 26 de juliol de 2017 i l’horari de 9 a 13 hores de dilluns a 
divendres, i sense percebre cap remuneració.  
 
Quart.- Autoritzar la realització d’estada d’empresa a l’àrea de serveis econòmics a 
una estudiant de primer de Batxillerat Humanístic Social de l’IES la Garrotxa: 
- **** amb DNI **** 
 

Durant el període del 26 de juny al 13 de juliol de 2017 i l’horari de 9 a 14 hores de 
dilluns a divendres, i sense percebre cap remuneració.  
 
Cinquè.- Incloure als Srs. ****, ****, ****, ****, **** i ****, estudiants de Batxillerat de 
l’IES la Garrotxa, a l’assegurança de responsabilitat civil de l’Ajuntament d’Olot el 
temps que estiguin realitzant les estades d’empresa. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. OBRES 
 

8.1. - MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE 
L'EDIFICI DE SERVEIS A LA ZONA ESPORTIVA DEL MORROT (LOT 2 de les 

obres de construcció d'una àrea esportiva a l'avinguda de França del Morrot) 
 
Núm. de referència : X2016014415     
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 19 de maig de 2016, es va aprovar 
definitivament el Projecte bàsic i executiu d’edifici de serveis a la Zona Esportiva del 
Morrot. 
Per acord de la Junta de Govern Local, de data 23 de juny de 2016, es van adjudicar a 
favor de l’empresa ARGON INFORMÀTICA, S.A., les Obres de construcció de 
l’edifici de serveis a la zona esportiva del Morrot, corresponents al LOT 2 de les 
Obres de construcció d’una àrea esportiva en l’avinguda França del barri del Morrot, 
pel preu de 681.230€, IVA inclòs. 
Vista la necessitat de redactar i tramitar un modificat del Projecte de les esmentades 
obres, ateses circumstàncies no previsibles en el moment de la redacció del mateix.  

Per acord de la Junta de Govern Local, de data 18 de maig de 2017, s’aprovà la 
modificació del “Projecte de l’edifici de serveis a la zona esportiva del Morrot”, amb un 
pressupost de 749.604,34€, IVA inclòs i que suposa un increment de 67.163,22€. 
L’empresa ARGON INFORMÀTICA, S.A., mitjançant escrit adreçat a l’Ajuntament, 
accepta l’esmentat projecte modificat i manifesta estar d’acord en executar les 
esmentades obres, aplicant al pressupost de contracta la mateixa baixa efectuada en 
el contracte primitiu. 
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Atès que l’article 72 1.c) de la Directiva  2014/24/UE permet la modificació del 
contracte en els casos en que es compleixin les tres condicions següents: 

- que la necessitat de la modificació es derivi de circumstàncies que un poder 
adjudicador diligent no hagi pogut preveure. 

- que la modificació no alteri la naturalesa global del contracte. 

- que l’increment del preu resultant de la modificació del contracte no excedeixi del 
50% del valor del contracte. 

Atès que la present modificació compleix amb els tres requisits exigits en el mencionat 
article 72.1.c) i no suposa una modificació substancial del contracte al no donar-se cap 
de les situacions a què fa referència l’article 72.4 de l’esmentada Directiva. 

De conformitat amb l’article 219 del TRLCSP els contractes administratius podran ser 
modificats per raons d’interès públic, de conformitat amb el procediment regulat a 
l’article 211 del TRLCSP. 

De conformitat amb l’article 210 del TRLCSP, l’òrgan de contractació ostenta, entre 
d’altres, la prerrogativa de modificar els contractes per raons d’interès públic. 
 
I vist  l’expedient  administratiu núm.CCS12016000014 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.- MODIFICAR el contracte subscrit amb l’empresa ARGON INFORMÀTICA, 
S.A., corresponent a les obres de construcció de l’edifici de serveis a la zona 
esportiva del Morrot (LOT 2 de les obres de construcció d’una àrea esportiva a 
l’avinguda de França del Barri del Morrot), i que fou adjudicat per acord de la Junta de 
Govern Local celebrada en data 23 de juny de 2016, com a conseqüència de la 
modificació del corresponent projecte d’obres. 

La modificació del projecte fa augmentar el pressupost inicial de l’obra en 55.506,87€, 
de manera que un cop aplicada la baixa de licitació (0,177454163%) i el 21% en 
concepte d’IVA, representa la quantitat de 67.044,12€, IVA inclòs, dels quals 
55.408,37€ corresponen a la base imposable i 11.635,75€ a l’IVA calculat al 21%. El 
que suposa un increment del pressupost d’adjudicació de 9,84%. 

Segon.- APROVAR la despesa amb càrrec a la partida 17 330 3421 63210 del 
Pressupost municipal. 

Tercer.- MODIFICAR el contracte de les obres de construcció de l’edifici de 
serveis a la zona esportiva del Morrot, en el sentit que les millores a portar a terme 
per part del contractista, sense representar cap cost per l’Ajuntament, són les que es 
detallen a continuació, sense que aquesta modificació suposi cap canvi en l’import de 
les ofertades en el contracte primitiu i acceptades per l’Ajuntament, essent aquest de 
111.380,23€: 

Millora 1  Sòcol i enrajolat vestidors  25.707,27€ 

Millora 2 Mobiliari vestidors 27.748,10€ 

Millora 3 Equipaments col·lectivitats 3.500,00€  

Millora 4 Paviment de resines 6.682,33€ 

Millora 5 Control d’accés 1.152,00€ 
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Millora 6 Plaques solars complementàries 0€ 

Millora 7 Sistema de recepció TV/ràdio 230,00€ 

Millora 8 Millores a la xarxa d’aigua calenta 13.845,51€ 

Millora 9 Accessibilitat traçat instal·lacions vestidors 5.265,09€ 

Millora 10 Gestió i control de les instal·lacions 10.346,65€ 

Millora 11 Il·luminació natural dels vestidors 6.353,60€ 

Millora 12 Ampliació serveis públics 2.035,47€ 

Millora 13 Urbanització de la plaça central 8.514,21€ 

TOTAL MILLORES 111.380,23€  

Quart.- REQUERIR a l’empresa ARGON INFORMÀTICA, S.A. per tal que en el termini 
de 15 dies hàbils següents a la recepció de la notificació del present acord, 
comparegui a l’Ajuntament per formalitzar la modificació del contracte, prèvia ampliació 
de la garantia definitiva per import de 2.770,42€, que corresponen al 5% de l’import de 
la modificació, sense IVA, a l’empara a l’article 99.3 del TRLCSP. 

Cinquè.- COMUNICAR la present modificació al Registre Públic de Contractes de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SERVEIS 
 
8.2. - REQUERIMENT PREVI A L'ADJUDICACIÓ DE L'ARRENDAMENT PER A LA 

GESTIÓ I EXPLLOTACIÓ DE L'ESTABLIMENT DE SERVEIS DE BAR-
RESTAURANT AL FORT DEL VOLCÀ MONTSACOPA. 

 
Núm. de referència : X2017001391     
 
Per acord del Ple de la Corporació celebrat en data 26 de gener de 2017, es va 
aprovar l’expedient de contractació per adjudicar l’arrendament per a la gestió i 
explotació de l’establiment de serveis de bar-restaurant al fort del Volcà Montsacopa; 
es va aprovar el plec de condicions reguladores de contractació i; es convocà 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 22  de març de 2017 va finalitzar el termini de presentació d’ofertes, havent-se 
presentat a la licitació una empresa. 
D’acord amb els antecedents obrants a l’expedient CCS12017000002  i vistos els 
informes de valoració de les ofertes, la Mesa de Contractació, en sessió celebrada el 
dia 1 de juny de maig de 2017, ha proposat l’adjudicació del contracte a favor de 
l’empresa ANGLADA & PARTNERS, S.L. 
D’acord amb l’article 151.2 del TRLCSP i amb la clàusula catorzena del plec de 
condicions reguladores de la contractació; 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.- REQUERIR a l’empresa ANGLADA & PARTNERS, S.L., amb NIF. B-
55172555 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 
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 de SIS-CENTS 
EUROS ( 600 euros) , de conformitat amb l’establert a la clàusula desena del plec de 
condicions reguladores de la contractació. 
d) Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament d’import DOS-CENTS TRENTA 
CINC EUROS (235 €) corresponent a les despeses de publicació dels anuncis de 
licitació,  de conformitat amb l’establert a la clàusula setzena del plec de condicions 
reguladores de la contractació.   
 
e) Documentació que acrediti la possessió i la vigència de la pòlissa d’assegurança 
exigida a la clàusula vuitena del plec de condicions reguladores de la contractació. 
 
f) La documentació que acrediti la possessió i validesa dels documents acreditatius del 
compliment de determinats requisits previs, exigits a la clàusula catorzena 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) 
 
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 f) de la present proposta, si aquesta es presentés incompleta o amb defectes 
esmenables, s’atorgarà un termini per esmenar-ho. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
8.3. - REQUERIMENT PREVI A L'ADJUDICACIÓ DELS SERVEIS D'ALLOTJAMENT 

DELS ESTADANTS DE LA RESIDÈNCIA D'ARTS, CIÈNCIES I HUMANITATS 
D'OLOT 
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Núm. de referència : X2017011974     
 
Per acord de la Junta de Govern Local celebrada en data 11 de maig de 2017 es va 
aprovar l’expedient de contractació administrativa dels “serveis d’allotjament dels 
estadants de la Residència d’Arts, Ciències i Humanitats d’Olot”; 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 .30 de maig de 2017 va finalitzar el termini de presentació d’ofertes, havent-se 
presentat a la licitació una empresa. 
 
D’acord amb els antecedents obrants a l’expedient, la Mesa de Contractació, en sessió 
celebrada el dia 1 de juny de 2017, ha proposat l’adjudicació del contracte dels 
“serveis d’allotjament dels estadants de la Residència d’Arts, Ciències i Humanitats 
d’Olot” a favor de l’empresa CONGECARIBE 2012, S.L.. 
 
D’acord amb l’article 151.2 del TRLCSP i amb la clàusula 14 del plec de clàusules 
administratives particulars regulador de la contractació. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12017000012 i antecedents corresponents, la 
regidora-delega de Participació, Transparència i Govern Obert, proposa a la Junta 
de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- REQUERIR a l’empresa CONGECARIBE 2012, S.L.., amb NIF. B-55127302 
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 de 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. 
 
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 QUATRE MIL 
TRES-CENTS VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC C ÈNTIMS (4.308,65 €) , 
corresponent al 5%  del pressupost base de licitació, a l’empara del que estableixen 
els articles 95.3 i 99 del TRLCSP. 
 
d) Resguard acreditatiu d’haver efectuat el pagament d’import  de CENT SETANTA-
SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS (176,94 €) corresponent a les 
despeses de publicació de l’anunci de licitació,  de conformitat amb l’establert a 
l’apartat 11 de la clàusula 27.A  del plec de clàusules administratives particulars que 
regeix la contractació.  
e) La documentació que acrediti la possessió i validesa dels documents acreditatius 
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del compliment de determinats requisits previs, exigits a la clàusula 11 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: 
-  NIF de la societat. 
- Declaració responsable de no estar incurs en prohibició de contractar, d’acord amb 
l’Annex 2 del Plec de clàusules administratives reguladores de la  licitació.  
- Acreditació de la solvència econòmica, financera, tècnica i professional de l’empresa, 
amb la presentació dels mitjans i documents estipulats a la clàusula 10.1 i 10.2 del 
Plec de clàusules administratives particulars reguladores de la licitació. 
 
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. 
 

8.4. - APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
PARTICULARS I TÈCNIQUES PER ADJUDICAR, MITJANÇANT PROCEDIMENT 

OBERT SIMPLIFICAT, ELS SERVEIS TÈCNICS DE SONORITZACIÓ I 
IL·LUMINACIÓ DELS ESCENARIS DE LES "FESTES DEL TURA 2017" I 

CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 
 
Núm. de referència : X2017014675     

Vista la necessitat de contractar la prestació dels serveis tècnics de sonorització i 
il·luminació dels escenaris de les “Festes del Tura” d’Olot de 2017 que s’han de . 

La prestació té dos objectes diferenciats, per una banda conté prestacions pròpies del 
contracte administratiu 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), i per altra banda, prestacions 
pròpies del contracte administratiu de serveis, d’acord amb el previst a l’article 10 del 
mateix Text refós. 

De conformitat amb l’article 12 del TRLCSP, que regula els contractes mixtos, quan un 
contracte conté prestacions corresponents a d’altres de diferents classe, s’entendrà en 
tot cas, al caràcter de la prestació que tingui més importància des del punt de vista 
econòmic, essent aquesta el servei. 

El termini de durada del contracte es fixa en 5 dies (del 6 al 10 de setembre de 2017) 

El pressupost base de licitació dels serveis s’estableix en la quantitat màxima de 
31.000,-€, IVA exclòs. 

A l’expedient hi consta el plec de clàusules administratives particulars, el plec de 
prescripcions tècniques reguladores de la contractació i demés documentació prevista 
a l’article 109 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 (TRLCSP). 

 
I vist l’expedient administratiu nùm.CCS12017000015 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la 
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Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. – INICIAR l’expedient de contractació dels serveis tècnics de sonorització i 
il·luminació dels escenaris de les “Festes del Tura” d’Olot de 2017, incorporant-hi la 
documentació a què fa referència l’article 109 del TRLCSP. 
 
Segon.- APROVAR l’expedient de contractació administrativa dels serveis tècnics de 
sonorització i il·luminació dels escenaris de les “Festes del Tura” d’Olot de 2017. 
Fixar l’import de licitació màxim de TRENTA-UN MIL EUROS (31.000,-€) IVA exclòs. 
 
L’import total de la despesa ascendeix a trenta-set mil cinc-cents deu euros (37.510,-€) 
IVA inclòs. Aquest import es desglossa en trenta-un mil euros (31.000,-€) de 
pressupost net i sis mil cinc-cents deu euros (6.510,-€) d’IVA calculat amb un tipus del 
21%. 
 
Tercer.- APROVAR el Plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques que ha de regir la contractació dels serveis abans mencionats, 
tal i com determinen els articles 115 i 116 del TRLCSP i 67 i 68 del RGLCAP. 
 
Quart.- APROVAR la despesa que es finançarà amb càrrec la partida “Festes del Tura 
“del pressupost municipal. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200  Despeses 17410  3381 227995 37510 FESTES DEL TURA 100 001 001 001 000 000 

 
Cinquè.- CONVOCAR la licitació per adjudicar els serveis mitjançant procediment 
Obert, atenent a diversos criteris de valoració de les ofertes, de conformitat amb els 
articles 138, 150 i 157 i següents del TRLCSP. 
 
Sisè.- PUBLICAR la convocatòria de licitació mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant en el Perfil del Contractant, de conformitat amb l’article 8 del Decret Llei 
3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública. 
 
Setè.- DELEGAR a l’Alcalde 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 i fins a 
la seva finalització o resolució. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.5. - DONAR COMPTE ESTAT D'EXECUCIÓ I APROVACIÓ NOU PROGRAMA 
D'OBRES D'INVERSIÓ DEL SERVEIS D'AIGUA 2009-2029. JUNY 2017 

 
Núm. de referència : X2017014678     
 
Atès l’informe del director tècnic de l’Àrea d’infraesctructura i Obra Pública de data 2 
de juny de 2017 en relació als serveis d’aigua 2009-2029. Any 9. Juny 2017 i vist 
l’expedient administratiu núm. CC012017000217 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert,  proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar un nou programa d’obres d’inversió en la xarxa d’aigua per un import 
total de 124.148,25 € i ordenar la seva execució a “SOREA, SA” amb càrrec al fons de 
reposició de la tarifa.  Aquestes obres són:  
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- MILLORA XARXA CARRER SERRA GINESTA - TRAM CLIVILLERS-PÇA 
MAJOR: Motivat per l’orba de renovació del clavegueram del carrer Serra 
Ginesta, el servei queda afectat per estar situat en la vertical i en paral.lel a la 
nova claveguera en un tram estret. Té un import de 8.291,47 euros. 

 
- XARXA AFECTADA PLA CONSERVACIO PAVIMENTS 2017: Motivat per 

l’afecció de les canonades degut a les renovacions de les caixes de ferm i també 
a la renovació de trams obsolets de xarxa per insuficiència de diàmetres i 
canonades de fibrociment. Té un import de 34.096,62 euros. 

 
- XARXA AFECTADA MILLORES PLA ASFALTS 2017: Motivat per l’afecció de 

les canonades degut a les renovacions de les caixes de ferm i també a la 
renovació de trams obsolets de xarxa per insuficiència de diàmetres i canonades 
de fibrociment. Té un import de 59.049,03 euros. 

 
- SUBMINISTRAMENT AIGUA SANITARIA A SANT FRANCESC: Motivat per la 

necessitat de muntar un grup impulsor a la plaça de les Rodes per dotar d’aigua 
sanitària el fort de Sant Francesc. Té un import de 22.711,13 euros. 

 
Segon.- Donar compte al Govern Municipal de l’estat d’execució del pla d’inversions 
de la xarxa d’aigua 2009-2029 executat per “SOREA,SA” amb càrrec al fons de 
reposició de la tarifa, que a data d’avui, i incloent les noves obres té el resum 
econòmic següent: 
 
 Ordenat acumulat inclòs any 9 Executat acumulat  a data 

informe 
Total 3.516.763,24 € 3.217.563,27 € 

 

Tercer.- Donar comptes al Govern Municipal de l’estat d’execució del pla d’inversions 
d’aigua 2009-2029 executat per “SOREA,SA” a fons perdut amb càrrec a la 
companyia, que té el resum econòmic següent 

 

 

 
 

Quart.- Traslladar còpia de l’informe tècnic a l’empresa “SOREA,SA” 
 
Cinquè.- Donar compte d’aquest acord al Ple de l’Ajuntament  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.6. - APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES ADMINSITRATIVES PARTICULARS 
QUE REGIRAN L'ADJUDICACIÓ, MITJANTÇANT PROCEDIMENT OBERT, DE 

L'AUTORITZACIÓ PER INSTAL·LAR I EXPLOTAR  DUES PARADES DE FIRES AL 
PASSEIG DE BLAY DURANT LES FESTES DEL TURA 2017; I CONVOCATÒRIA 

DE LICITACIÓ 
 
Núm. de referència : X2017014988  
 
Atès que durant les Festes del Tura en el Passeig de Blay s’instal·len parades de fires 
i per tal de regularitzar-ho s’ha redactat un plec de clàusules que regiran la seva 
autorització i explotació.  

Ordenat acumulat inclòs any 9 Executat acumulat  a data 
informe 

612.545,94 € 553.321,90 € 
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I vist l’expedient administratiu nùm. CCS12017000016 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 per a l’adjudicació mitjançant procediment obert, de 
l’autorització per a l’ús privatiu del domini públic per instal·lar i explotar dues parades 
de fires al Passeig de Blay durant les Festes del Tura 2017. 
 
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regiran 
l’esmentada licitació i disposar la seva exposició al públic durant el termini de 20 dies, 
anunciant-ho al BOP per tal que s’hi puguin presentar reclamacions, les quals seran 
resoltes pel amteix òrgan de contractació.   
 
Tercer.- Simultàniament es convoca la licitació i es publicarà un anunci al BOP i al 
perfil del contractant, en el ben entès que s’ajornarà el temps que calgui, en el supòsit 
de què es formulin reclamacions.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SUBMINISTRAMENTS 
 

8.7. - ADQUISICIÓ DE MINITRACTOR I RASPALLS PER MANTENIMENT GESPA 
ARTIFICIAL DELS CAMPS DE FUTBOL DEL MORROT 

 
La Junta de Govern Local acorda deixar aquest punt de l’ordre del dia sobre la taula.  
 

9.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2017014820     
 
En relació a l’expedient CPG22017000055 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. 17/022 per un import de 
160.982,26 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 160982.26 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.1. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT QESIKOU 
 
Núm. de referència : X2017014833     
 
En relació a l’expedient CPG12017000181 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 QESIKOU amb  NIF: G55292254 per un import de 
750,00 euros, amb càrrec a la partida 17.600.2312.480006 “SUBVENCIONS ACCIÓ 
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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 750 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.2. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CASA CULTURAL DE ANDALUCIA 
 
Núm. de referència : X2017014846     
 
En relació a l’expedient CPG12017000182 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 concessió nominativa a l’ entitat  CASA 
CULTURAL DE ANDALUCIA amb  NIF: G17350364 per un import de 5.000,00 euros, 
amb càrrec a la partida 17.600.2312.480060 “SUBVENCIÓ CASA CULTURAL DE 
ANDALUCIA“. 
 
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 
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actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1702501001 Despeses 17160  924  480060 5000 SUBVENCIO CASA CULTURAL D'ANDALUSIA100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.1. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ 
CULTURAL SARDANISTA FLOR DE FAJOL 

 
Núm. de referència : X2017014827     
 
En relació a l’expedient CPG22017000056 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 2.400,00 euros a l’ Associació Cultural Sardanista Flor de 
Fajol en concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 
6.000,00 euros, destinada a l’activitat festivitat de corpus aprovada per la Junta de 
Govern Local de data 06/04/2017. 
 
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 1701230001001Despeses 17400  334  480010 2400 SUBVENCIO ASSOCIACIO FLOR DE FAJOL400 999 999 065 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 

 
11.2. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CASA CULTURAL 

DE ANDALUCIA 
 
Núm. de referència : X2017014848     
 
En relació a l’expedient CPG22017000057 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 2.000,00 euros a l’ Entitat Casa Cultural de Andalucia en 
concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 5.000,00 
euros, destinada a l’activitat vàries de l’entitat aprovada per la Junta de Govern Local 
de data 08/06/2017. 
 
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 1702501001001Despeses 17160  924  480060 2000 SUBVENCIO CASA CULTURAL D'ANDALUSIA160 999 999 065 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
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12.1. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PER A PROJECTES GENERADORS 
D'OCUPACIÓ I DE CREACIÓ DE COOPERATIVES I SOCIETATS LABORALS, A 

TRAVÉS DE LA XARXA D'ATENEUS COOPERATIUS, DE PROJECTES 
SINGULARS I DE PROJECTES DE COORDINACIÓ DELS DEL MARC DEL 

PROGRAMA 
 
Núm. de referència : X2016027002     
 
En relació a l’expedient SPR12016000014 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per la GENERALITAT DE CATALUNYA. 
Departament de treball, Afers Socials i Famílies. Direcció General d’Economia Social, 
el tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa., amb destinació al finançament del 
projecte GENERADORS D'OCUPACIÓ I DE CREACIÓ DE COOPEERATIVES I 
SOCIETATS LABORAS, A TRAVES DE LA XARXA D'ATENEUS COOPERATIUS, 
DE PROJECTES SINGULARS I DE PROJECTES DE OCOORDINACIÓ DELS DEL 
MARC DEL PROGRAMA ARACOOP, per un import de 4.700,00 €. 
 
Segon.- Agrair a la GENERALITAT DE CATALUNYA. Departament de treball, Afers 
Socials i Famílies. Direcció General d’Economia Social, el tercer Sector, les 
Cooperatives i l’Autoempresa la concessió de l’esmentada subvenció. 
 
Tercer. Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la 
qual donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’intervenció als 
efectes de fiscalització. 
 
Quart.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb l’Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de la 
Seguretat Social. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.1. - LEGALITZACIÓ D'OBRES DE REFORMA D'HABITATGE APARELLAT 
 
Núm. de referència : X2016008114 
 
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 OMA32016000056 en data 
registre entrada  22/02/2017 
a: ****     
per a: LEGALITZACIÓ D'OBRES DE REFORMA D'HABITATGE APARELLAT   
situada a: CC REI JAUME I CONQUERIDOR N.0029  
U.T.M : 8309604 
 
Condicions Generals: Aprovades per Comissió de Govern de 13/02/88 i modificades 
per acord de la Junta de Govern de 18/06/08 
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S’aprova/n la/les liquidació/ns que es detalla/en seguidament: CRL2017800040     
 
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: 36199.22 euros  
   
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

36199.22 1122.18 0 1122.18 62.85 1185.03 
 

Garanties: 
      

Total Liquidació Euros 
Per Drets 1185.03 
Per Garanties (4) 150.00 

 
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència: 2 mesos, a partir de la data de concessió, havent-
se de començar les obres dins el termini màxim de 1 mes. 
 
• Aquesta llicència legalitza les obres contemplades al projecte presentat que s’han 

executat, a excepció del tancament del porxo corresponent a l’antic accés a 
l’habitatge. El tancament construït no és legalitzable per no ajustar-se a la 
composició simètrica de l’edificació, contravenint les condicions establertes a 
l’article 128 del POUM sobre preservació de la unitat del conjunt edificat.  

• En coherència amb els antecedents d’autoritzacions de modificacions dels porxos 
d’accés als habitatges dels edificis del sector amb unitat de composició, es 
condiciona la legalització de l’obra a la restitució del tancament en el seu estat 
original o bé a la reconstrucció amb una reculada mínima de 0,74 m respecte al pla 
exterior de façana.  

• El termini màxim per a la reposició de l’obra esmentada és de 2 mesos a comptar 
des de la data de notificació d’aquesta llicència.  

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

• D'acord a l'art. 3-a) del RD 1448/89 en relació al 77.2 de la Llei 38/88, el termini per 
donar d'alta l'immoble reformat és de 2 mesos a partir del dia següent a la data 
d'acabament de les obres. A aquests efectes caldrà adreçar-se a l’Àrea d'Urbana de 
l’Ajuntament -2n. pis -. Cal aportar la següent documentació: 1) Plànol de situació i 
d'emplaçament, 2) Plànols definitius de cada planta, 3) Certificat final d'obra, 4) 
Fotografia/es de la façana (10x15), 5) Fotocòpia DNI  

 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.1.- PRECS I PREGUNTES 
 

La Sra. Anna Descals demana si l’aigua que es pujarà a Sant Francesc s’aprofitarà per 
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regar els horts. 
 
L’Alcalde respon que s’intentarà. 
 
El Sr. Xavier García demana si en relació als camps de futbol, es farà una reunió final 
per parlar del total. 
 
Respon l’Alcalde que es farà quan hi hagi la liquidació final i tinguem tots els números.  
 
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a un quart 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 
 


