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ACTA NÚM. 23 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

15 DE JUNY DE 2017 
  
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 15 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, Maria del Mar Roca i Reixach.  
Excusen la seva assistència els regidors Srs. Núria Fité i Grabalosa, Josep Gelis i 
Guix. 
 
També hi assisteixen com a regidors delegats expressament convidats per tal de 
presentar els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part 
resolutiva ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la 
votació, i segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, les 
Sres. Montserrat Torras i Surroca, Mercè Traveria Costa. 
 
Hi assisteix, com a regidora de l’oposició, la Sra. Anna Descals Tresserras. 
 
Hi assisteix l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí. 
 
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  8 de juny :   
 
- el mateix dia 8 de juny, va assistir a la reunió del Consell d’Alcaldes que va tenir lloc 
a la seu del Consell Comarcal.  
 
-  el dia 9 de juny, es va desplaçar a can Jordà per participar en una reunió amb la Sra. 
MARTA SUBIRÀ, Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, per parlar-li juntament 
amb representants d’altres institucions,  del tema de l’accessibilitat de la zona centre 
del parc. A continuació, va assistir a l’acte d’homenatge als treballadors que porten 25 
anys a l’Hospital i als que es jubilen aquest any; seguidament va tenir una reunió-dinar 
de treball amb els exalcaldes en un restaurant de la ciutat i finalment va participar de la 
celebració del 150è aniversari de l’empresa Ros Group.  
 
- el dia 13 de juny va assistir a les reunions del Patronat de l’Hospital i del Consell 
Territorial i Social que varen tenir lloc a l’Hospital d’Olot i Comarcal.   
 
-  i ahir dimecres al matí,  juntament amb el regidor d’Ensenyament, Jaume Mir, varen 
fer una visita a l’Institut Bosc de la Coma, Institut on aquest any s’hi feien els exàmens 
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de selectivitat i a continuació, es va desplaçar a Vic, per assistir a un acte amb motiu 
de celebrar-se el Dia mundial del donant de sang.  
I a la tarda, va presenciar el sorteig de l’Open Sant Silvas que va tenir lloc al Club 
Natació Olot  i tot seguit, va assistir al plenari del Consell Escolar que va tenir lloc al 
Saló de Sessions.  
 
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. - ELIMINACIÓ DE DOCUMENTACIÓ MUNICIPAL PROPOSTA 1/2017 
 
Núm. de referència : X2017013183     
 
En relació a l’expedient AX062017000001 de proposta d’eliminació de documentació 
municipal, vist l’expedient administratiu i informe tècnic, el regidor delegat  de Cultura, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- L’eliminació de la següent documentació: 
 

Documentació: Comunicats de la policia municipal. 
TAD: 34. 
Denominació CNAATD: Documents de control i informació de l’activitat 
diària desenvolupada per la Guàrdia Urbana en la via pública. 
Resolució CNAATD: destrucció total, sempre que la informació bàsica 
hagi estat recollida en memòries, estadístiques o altres documents 
recapitulatius. Eliminació al cap de 2 anys de l’elaboració del document 
recapitulatiu. 
Dates extremes: 2007.  
Volum: 10 unitats d’instal·lació, 1,35 metres lineals. 

 
Documentació: Modificacions del padró de l’impost de vehicles de 
tracció mecànica. 
TAD: 69, 70, 71, 72. 
Denominació CNAATD: Transferències de vehicles en relació amb el 
padró de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (TAAD 69), Altes 
del padró de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (TAAD 70), 
Baixes del padró de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (TAAD 
71), Canvis de domicili referits al padró de l’impost sobre vehicles de 
tracció mecànica (TAAD 72). 
Resolució CNAATD: destrucció total en un  
termini de 5 anys. 
Dates extremes: 2009 – 2010. 
Volum: 6 unitats d’instal·lació, 0,80 metres lineals. 
 
Documentació: Modificacions del padró de l’impost sobre els béns 
immobles. 
TAD: 322. 
Denominació CNAATD: Modificacions del padró de l’impost sobre els 
béns immobles. 
Resolució CNAATD: destrucció total en el termini de 5 anys. 
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Dates extremes: 2000 – 2007. 
Volum: 131 unitats d’instal·lació, 17,50 metres lineals. 
 
Documentació: Concursos i oposicions. 
TAD: 16. 
Denominació CNAATD: Expedients de convocatòries de selecció de 
personal. 
Resolució CNAATD: Conservació permanent de l’acta definitiva i 
destrucció total de la resta de documentació un cop sigui ferma la 
resolució de la convocatòria i el nomenament del personal sempre que 
consti en els corresponents llibres de decrets o de la Junta de Govern 
Local. 
Dates extremes: 1988 – 2007. 
Volum: 14 unitat d’instal·lació, 1,90 metres lineals. 
 
Documentació: Documentació auxiliar de gestió tributària . 
Dates extremes: 2009 – 2010. 
Volum: 3 unitat d’instal·lació, 0,40 metres lineals. 

 
Segon.- Facultar l’Arxiu Municipal perquè procedeixi a l’eliminació de la documentació 
esmentada, segons la normativa i el procediment establert. 
 
Tercer.- Facultar l’Arxiu Municipal perquè procedeixi a l’assentament de la 
documentació eliminada en el Registre d’eliminació de l’Arxiu Municipal d’Olot i perquè 
actualitzi aquest registre en el Portal de Transparència de l’Ajuntament d’Olot. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
5.1. - MERCAT SETMANAL - DENEGAR EL CANVI DE NOM DE LA PARADA DEL 

MERCAT SETMANAL NÚM. MS0032, DESTINADA A LA VENDA DE ROBA DE 
DONA 

 
Núm. de referència : X2017015126     
 
Vista la instància presentada en data 4 de maig de 2017 (Registre d’entrada de 
DINAMIG, núm. 139/2017) per la Sra. ****, titular de la parada MS0032, en la que 
demana que s’autoritzi el canvi de nom de l’esmentada parada del mercat setmanal 
destinada a la venda de roba de dona, de 8 metres, a favor de la seva filla, la Sra. ****. 
 
Atès que la Sra. **** no està al corrent del pagament de les taxes municipals de 
mercats, corresponents a l’actual exercici 2017. 
 
Considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal, adoptat en sessió de data 29 
de maig de 2017, desfavorable a autoritzar aquest canvi de nom, en tant existeixi un 
impagament de les taxes municipals corresponents a l’activitat de venda no sedentària 
en el mercat setmanal. 
 
Considerant els articles 4, 9 i 16 RMM i l’Ordenança fiscal 3.4 de l’Ajuntament d’Olot 
per l’any 2017, relativa a les taxes d’expedició de documents administratius, en relació 
a l’Ordenança fiscal 3.15 de l’Ajuntament d’Olot per l’any 2017, relativa a les taxes de 
mercats, mercats extraordinaris, rengle i atraccions. 
 

Vist l'expedient administratiu IM022017000021 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de 
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Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l'adopció del següent acord: 
 

Únic.- DENEGAR la petició de la Sra. **** de canvi de nom de la parada MS0032 del 
mercat setmanal del dilluns, de 8 metres, destinada a la venda de confecció: roba de 
dona, per impagament de les taxes municipals corresponents a l’activitat de venda no 
sedentària en el mercat setmanal. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.2. - MERCAT SETMANAL - AUTORITZAR EL CANVI DE NOM DE LA PARAD 
DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0129, DESTINADA A LA VENDA DE FRUITA I 

VERDURA A FAVOR DEL SR. **** 
 
Núm. de referència : X2017015205     
 
Vista la instància presentada en data 15 de maig de 2017 (Registre general de 
l’Ajuntament d’Olot E2017008099) pel Sr. ****, titular de la parada MS0129, en la que 
demana que, per cessament de l’activitat per jubilació, s’autoritzi el canvi de nom de 
l’esmentada parada del mercat setmanal destinada a la venda de fruita i verdura, de 8 
metres, a favor d’un seu treballador, el Sr. ****. 
 
Atès que el Sr. **** està al corrent del pagament de les taxes municipals de mercats, 
corresponents a l’actual exercici 2017. 
 
Considerant que el Sr. **** compleix els requisits assenyalats a l’article 9 Reglament 
del mercat municipal de venda no sedentària (RMM) per ser titular d’una autorització 
per a la venda en el mercat setmanal, segons s’acredita en la documentació que 
s’acompanya a l’escrit de petició. 
 
Considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal, adoptat en sessió de data 29 
de maig de 2017, favorable a autoritzar aquest canvi de nom. 
 

Considerant els articles 4, 9 i 16 RMM i l’Ordenança fiscal 3.4 de l’Ajuntament d’Olot 
per l’any 2017, relativa a les taxes d’expedició de documents administratius, en relació 
a l’Ordenança fiscal 3.15 de l’Ajuntament d’Olot per l’any 2017, relativa a les taxes de 
mercats, mercats extraordinaris, rengle i atraccions. 
 

Vist l'expedient administratiu IM022017000022 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de 
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l'adopció dels següents acords: 
 

Primer.- AUTORITZAR el canvi de nom de la parada MS0129 del mercat setmanal del 
dilluns, de 8 metres, destinada a la venda de fruita i verdura, a favor del Sr. ****  (****). 
 
Segon.- Aquest canvi de nom té efectes a data 1 de juny de 2017 
 
Tercer.- Aquesta modificació en l’autorització de venda al mercat setmanal no 
comporta la imposició de taxes. 
 
S’aprova per unanimitat. 
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5.3. - MERCAT SETMANAL - DENEGAR L'AUTORITZACIÓ PER ATL QUE 
PERSONES ALIENES AL TITULAR PUGUIN VENDRE A LA PARADA DEL 

MERCAT SETMANAL NÚM. MS0030 DESTINADA A LA VENDA D'ARTICLES DE 
BASAR 

 
Núm. de referència : X2017015212     
 
Vista la instància de data 6 de maig de 2017 (Registre general de l’Ajuntament d’Olot 
E2017007517) presentada pel Sr. ****, adjudicatari de la parada núm. MS0030 del 
mercat setmanal del dilluns, de 6 metres, destinada a la venda d’articles de basar i 
complements, en la que demana que se l’autoritzi a què una persona diferent al titular, 
el Sr. ****, pugui venir a vendre a la parada del mercat setmanal. 

Considerant que l’article 21 del Reglament del mercat municipal de venda no 
sedentària (RMM), aprovat pel ple de l’Ajuntament d’Olot, en sessió de 20 de juny de 
2013 (BOP, núm. 171, de 5 de setembre de 2013), assenyala que els titulars de les 
autoritzacions han d’exercir directament i personalment l’activitat comercial. També la 
poden exercir en nom seu el cònjuge, o la parella de fet acreditada per qualsevol mitjà, 
els parents dins el segon grau de consanguinitat o afinitat, i els assalariats. Tots han 
d’estar donats d’alta a la Seguretat Social en el règim que correspongui. Aquestes 
persones estan obligades a utilitzar les instal·lacions del titular i vendre la mateixa 
mercaderia. 

Considerant que el Sr. **** no ha acreditat l’existència de cap relació de parentesc ni 
de caràcter laboral amb el Sr. ****, amb la qual cosa estaríem davant d’una cessió 
encoberta de la parada del mercat setmanal a favor d’un tercer. 
 
Considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal, adoptat en sessió de data 29 
de maig de 2017, desfavorable a autoritzar aquesta petició, per no haver acreditat la 
relació existent entre el Sr. ****  i el Sr. ****, 
 
De conformitat amb l’article 4 del Reglament del mercat municipal de venda no 
sedentària; el Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercat de 
marxants; i vist l'expedient administratiu IM022017000023 i antecedents 
corresponents, que serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat 
de Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local 
l'adopció del següent acord: 
 
Únic.- DENEGAR la petició del Sr. ****, adjudicatari de la parada núm. MS0030 del 
mercat setmanal del dilluns, de 6 metres, destinada a la venda d’articles de basar i 
complements, en la que demana que se l’autoritzi  a què una persona diferent al titular, 
el Sr. ****, pugui venir a vendre a la parada del mercat setmanal, atès que no s’ha 
acreditat l’existència de cap relació de parentesc ni l’existència de cap relació laboral. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.4. - PROMOCIÓ ECONÒMICA - AUTORITZAR TEMPORALMENT L'AMPLIACIÓ 
DE LA PARADA DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0015, DESTINADA A LA 

VENDA DE ROBA D'HOME I DONA 
 
Núm. de referència : X2017015232     
 
Vista la instància de data 27 de març de 2017 (Registre general de l’Ajuntament d’Olot 
E2017002233) presentada pel Sr. ****, adjudicatari de la parada núm. MS0015 del 
mercat setmanal del dilluns, de 8 metres, destinada a la venda de roba d’home i dona, 
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en la que demana una ampliació de la parada de quatre (4) metres, per poder arribar 
als 12 metres d’espai de venda. 
 
Considerant que metre durin les obres del passeig d’en Blay hi haurà un desplaçament 
de determinades parades del mercat del tèxtil cap a altres carrers de la ciutat, com ara 
el carrer Bolós, i considerant que, en aquest nou espai provisional, és possible 
autoritzar temporalment l’ampliació demanada pel Sr. ****. 
 
Considerant que no és possible garantir l’ampliació demanada quan, una vegada 
acabades les obres del passeig d’en Blay, s’hagi de recol·locar el mercat setmanal en 
el nou espai resultant de la remodelació del Firal. 
 
Considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal, adoptat en sessió de data 29 
de maig de 2017, favorable a l’ampliació temporal de la parada MS015 a la ubicació 
provisional del carrer Bolós. 
 
De conformitat amb l’article 4 del Reglament del mercat municipal de venda no 
sedentària; l’Ordenança fiscal 3.4 i 3.15 de l’Ajuntament d’Olot per l’any 2017; i vist 
l'expedient administratiu IM022017000024 i antecedents corresponents, que serveixen 
de motivació a la present proposta, el regidor delegat de Promoció de la Ciutat, 
Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- AUTORITZAR al Sr. **** (****) per ampliar temporalment en quatre (4) metres 
la parada del mercat setmanal núm. MS0015, destinada a la venda de roba d’home i 
dona, que passarà a tenir dotze (12) metres. 
 
Segon.- Aquesta ampliació de quatre metres és temporal i només serà d’aplicació 
mentre la parada estigui situada a l’espai provisional del carrer Bolós, ja que quan torni 
al seu lloc originari, la parada es reduirà retornant a la seva mida actual: vuit (8) 
metres. 
 
Tercer.- Aquesta ampliació té efectes a partir del trasllat d’aquesta parada a 
l’emplaçament provisional del carrer Bolós. 
 
Quart.- Aquesta ampliació temporal de quatre metres té efectes econòmics, ja que 
requereix la regularització de la taxa municipal del mercat setmanal per haver passat 
de vuit (8) a dotze (12) metres. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.5. - MERCAT SETMANAL - AUTORITZAR EL CANVI DE NOM DE LA PARADA 
DE MERCAT SETMANAL NÚM MS0054, DESTINADA A LA VENDA DE 

CONFECCIÓ, A FAVOR DEL SR. **** 
 
Núm. de referència : X2017015536     
 
Vista la instància presentada en data 27 de maig de 2017 (Registre d’entrada de 
DINAMIG, núm. 151/2017) per la Sra. ****, titular de la parada MS0045, en la que 
demana que, per cessament de l’activitat per jubilació, s’autoritzi el canvi de nom de 
l’esmentada parada del mercat setmanal destinada a la venda de confecció, de 8 
metres, a favor del seu fill, el Sr. ****. 
 
Atès que la Sra. **** està al corrent del pagament de les taxes municipals de mercats, 
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corresponents a l’actual exercici 2017. 
 
Considerant que el Sr. **** compleix els requisits assenyalats a l’article 9 Reglament 
del mercat municipal de venda no sedentària (RMM) per ser titular d’una autorització 
per a la venda en el mercat setmanal, segons s’acredita en la documentació que 
s’acompanya a l’escrit de petició. 
 
Considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal, adoptat en sessió de data 29 
de maig de 2017, favorable a autoritzar aquest canvi de nom. 
 

Considerant els articles 4, 9 i 16 RMM i l’Ordenança fiscal 3.4 de l’Ajuntament d’Olot 
per l’any 2017, relativa a les taxes d’expedició de documents administratius, en relació 
a l’Ordenança fiscal 3.15 de l’Ajuntament d’Olot per l’any 2017, relativa a les taxes de 
mercats, mercats extraordinaris, rengle i atraccions. 
 

Vist l'expedient administratiu IM022017000025 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de 
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l'adopció dels següents acords: 
 

Primer.- AUTORITZAR el canvi de nom de la parada MS0045 del mercat setmanal del 
dilluns, de 8 metres, destinada a la venda de confecció, a favor del Sr. ****  (****). 
 
Segon.- Aquest canvi de nom té efectes a data 1 de juny de 2017 
 
Tercer.- Aquesta modificació en l’autorització de venda al mercat setmanal no 
comporta la imposició de taxes. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.6. - MERCAT SETMANAL - APROVAR EL CANVI DE TIPOLOGIA I AMPLIACIÓ 
DE LA PARADA MS0067, DESTINADA A VENDA DE TELA PER A LA 

CONFECCIÓ, A NOM DE **** 
 
Núm. de referència : X2017015540     
 
Vista la instància de data 11 de desembre de 2016 (Registre general de l’Ajuntament 
d’Olot E2016013197) presentada pel Sr. ****, adjudicatari de la parada núm. MS0067 
del mercat setmanal del dilluns, de 8 metres, destinada a la venda de tela per a la 
confecció, en la que demana autorització per poder realitzar un canvi de tipologia de 
parada de ferros a camió-botiga així com una ampliació de dos (2) metres per poder 
realitzar aquest canvi. 
 
Considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal, adoptat en sessió de data 29 
de maig de 2017, favorable a aquest canvi de tipologia de parada i a la seva ampliació, 
en tractar-se d’una millora que repercuteix en la qualitat del mercat setmana. 
 
De conformitat amb l’article 4 del Reglament del mercat municipal de venda no 
sedentària; el Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercat de 
marxants; l’Ordenança fiscal 3.4 i 3.15 de l’Ajuntament d’Olot per l’any 2017; i vist 
l'expedient administratiu IM022017000026 i antecedents corresponents, que serveixen 
de motivació a la present proposta, el regidor delegat de Promoció de la Ciutat, 
Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents 
acords: 
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Primer.- AUTORITZAR al Sr. **** (****), adjudicatari de la parada del mercat setmanal 
núm. MS0067, destinada a la venda de tela per a la confecció, a canviar l’actual 
“parada de ferros” a un parada del tipus “camió-botiga”. 
 
Segon.- AUTORITZAR al Sr. **** per ampliar en dos (2) metres la parada del mercat 
setmanal núm. MS0067, destinada a la venda de tela per a la confecció, que passarà a 
tenir deu (10) metres. 
 
Tercer.- Aquestes autoritzacions tenen efecte des del dia 22 de maig de 2017. 
 
Quart.- Aquesta ampliació de dos (2) metres té efectes econòmics, ja que requereix la 
regularització de la taxa municipal del mercat setmanal per haver passat de vuit (8) a 
deu (10) metres. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
5.7. - MERCAT SETMANAL - DENEGAR la petició del Sr. ****, per ampliar en dos 

metres més la parada del mercat setmanal núm. MS0141, destinada a la venda de 
fruita i verdura, que es mantindrà en els quatre (4) metres actuals 

 
Núm. de referència : X2017015547     
 
Vista la instància de data 17 de febrer de 2017 (Registre de DINAMIG, núm. 214), 
presentada pel Sr. ****, adjudicatari de la parada núm. MS0141 del mercat setmanal 
del dilluns, de 4 metres, destinada a la venda de fruita i verdura, en la que demana una 
ampliació de la parada de dos (2) metres, per poder arribar als 6 metres d’espai de 
venda. 
 
Considerant que, per una part, la manca d’espai no permet atendre la petició 
d’ampliació del lloc de venda i que, d’altra banda, l’espai que ocupa el mercat setmanal 
es veurà afectat per les properes obres de remodelació del passeig d’en Blay. 
 
Considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal, adoptat en sessió de data 29 
de maig de 2017, desfavorable a l’ampliació de la parada. 
 

De conformitat amb l’article 4 del Reglament del mercat municipal de venda no 
sedentària i vist l'expedient administratiu IM022017000027 i antecedents 
corresponents, que serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat 
de Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local 
l'adopció del següent acord: 

 
Únic.- DENEGAR la petició del Sr. ****, per ampliar en dos metres més la parada  del 
mercat setmanal núm. MS0141, destinada a la venda de fruita i verdura, que es 
mantindrà en els quatre (4) metres actuals. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.1.1. - PAGAMENT D'UN COMPLEMENT DE NOCTURNITAT AL PERSONAL DE 
LA POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS EL MES DE MAIG DE 2017 
 
Núm. de referència : X2017014753     
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Atès l’informe del Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal de data 5 de juny de 
2017. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132017000095 i antecedents corresponents, l’Alcalde, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
D’acord amb el que estableix l’annex 1, aprovat pel Ple d’aquesta Corporació en la 
sessió celebrada el dia 26 de març de 1992, sobre els serveis de nocturnitat de la 
Policia Municipal. 
 
Primer.- Pagament d’un complement de nocturnitat al personal de la Policia Municipal 
que es relaciona a continuació pels serveis realitzats durant el mes de maig de 2017: 
 

Nom i Cognoms Data Dies Serveis Import (€) 

****  Maig 2017 5 Nocturnitat 56,95 

****  Maig 2017 7 Nocturnitat 79,73 

****  Maig 2017 3 Nocturnitat 34,17 

****  Maig 2017 7 Nocturnitat 79,73 

****  Maig 2017 7 Nocturnitat 79,73 

****  Maig 2017 7 Nocturnitat 55,23 

****  Maig 2017 7 Nocturnitat 55,23 

****  Maig 2017 7 Nocturnitat 55,23 

****  Maig 2017 7 Nocturnitat 55,23 

****  Maig 2017 5 Nocturnitat 39,45 

****  Maig 2017 7 Nocturnitat 55,23 

****  Maig 2017 7 Nocturnitat 55,23 

****  Maig 2017 7 Nocturnitat 55,23 

****  Maig 2017 8 Nocturnitat 63,12 

****  Maig 2017 3 Nocturnitat 23,67 

****  Maig 2017 2 Nocturnitat 15,78 

****  Maig 2017 3 Nocturnitat 23,67 

****  Maig 2017 2 Nocturnitat 15,78 

****  Maig 2017 7 Nocturnitat 55,23 

****  Maig 2017 3 Nocturnitat 23,67 

****  Maig 2017 2 Nocturnitat 15,78 

****  Maig 2017 7 Nocturnitat 55,23 

TOTAL  120  1048,30 € 

 
 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 17180  132  121031 1048.30 ALTRES COMPLEMENTS NOCTURNITAT 

SEGURETAT 
180 008 999 999 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.1.2. - PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL AL PERSONAL DE LA 
POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS EL MES DE MAIG DE 2017 
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Núm. de referència : X2017014757     
 
Atès l’informe del Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal de data 5 de juny del 
2017. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132017000096 i antecedents corresponents, l'Alcalde, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord: 
 
Únic.- Pagament d’una gratificació especial al personal de la Policia Municipal que es 
relaciona a continuació pels serveis extraordinaris realitzats durant mes de maig de 
2017. 
 

Nom i Cognoms / Data / Servei Hores Import (€) 

****   
01/05/2017 REFORÇ TORN. SERVEI GRUA DEL 1r DE MAIG 8,75 144,11 
07/05/2017 FIRES DIVERSES.  4,67 76,91 
   
****   
16/05/2017 REFORÇ TORN.  7,00 100,87 
   
****   
18/05/2017 REFORÇ TORN.  6,00 86,46 
18/05/2017 REFORÇ TORN.  7,00 100,87 
19/05/2017 REFORÇ TORN.  6,00 86,46 
   
****   
16/05/2017 REFORÇ TORN.  7,00 100,87 
   
****   
01/05/2017 FIRA 1R DE MAIG.  8,25 182,57 
   
****   
28/05/2017 REFORÇ TORN. ABSÈNCIA IMPREVISTA DE 495  8,25 135,88 
   
****   
14/05/2017 REFORÇ TORN. TERRA DE REMENCES 8,25 135,88 
28/05/2017 REFORÇ TORN. ACTES UE OLOT I TORN TARDA 8,25 135,88 
   
****   
17/05/2017 REFORÇ TORN.  8,25 149,49 
18/05/2017 REFORÇ TORN. OBRES POU DE GLAÇ 7,00 110,95 
19/05/2017 REFORÇ TORN. POU DEL GLAÇ 7,00 110,95 
   
****   
27/05/2017 REFORÇ TORN. MANCA DE PERSONAL 8,25 135,88 
   
****   
01/05/2017 FIRA 1R DE MAIG.  8,25 135,88 
16/05/2017 REFORÇ TORN.  6,50 93,67 
17/05/2017 REFORÇ TORN.  7,00 100,87 
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****   
18/05/2017 REFORÇ TORN.  6,00 86,46 
   
****   
27/05/2017 REFORÇ TORN. SERVEI CAP DE TORN 8,25 149,49 
   
****   
19/05/2017 REFORÇ TORN.  6,00 95,10 
28/05/2017 REFORÇ TORN. SERVEI CAP DE TORN 8,25 149,49 
   
****   
26/05/2017 REFORÇ TORN. MANCA DE PERSONAL 8,25 135,88 
   
****   
16/05/2017 REFORÇ TORN.  6,50 93,67 
17/05/2017 REFORÇ TORN.  6,00 86,46 
   
****   
01/05/2017 FIRA 1R DE MAIG.  8,25 135,88 
   
****   
01/05/2017 FIRA 1R DE MAIG.  8,25 135,88 
16/05/2017 REFORÇ TORN.  8,25 135,88 
17/05/2017 REFORÇ TORN.  7,00 100,87 
18/05/2017 REFORÇ TORN.  7,00 100,87 
19/05/2017 REFORÇ TORN.  7,00 100,87 
   
****   
17/05/2017 REFORÇ TORN.  6,00 86,46 
19/05/2017 REFORÇ TORN. REFORÇ NIT 8,25 135,88 

TOTAL 240,92 3.853,59 € 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 17180  132  130012 3853.59 HORES EXTRAORDINARIES SEGURETAT180 008 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 

 
6.1.3. - PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL AL PERSONAL DE LA 

BRIGADA MUNICIPAL PELS SERVEIS EXTRAORDINARIS REALITZATS EL MES 
DE MAIG DE 2017 

Núm. de referència : X2017014962     
 
Vist l’expedient administratiu RH132017000097 i antecedents corresponents, i atès 
l’informe del Director tècnic de la Brigada Municipal de data 6 de juny de 2017, 
l’Alcalde, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Pagament d’una gratificació al personal de la Brigada Municipal que es relaciona a 
continuació, pels serveis extraordinaris realitzats durant el mes de maig de 2017: 
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Cognoms i Nom Data Tipus 
servei 

Brigada Hores Import 

****  . ELECTRICISTES Oficial 1º 2,00 50,50 € 

Acte. De 11.00 h a 12:00 h. 
Connectar a l'Avinguda Gaudí, parc 
Skate. 

27/05/2017 S. Mínim  1,00 25,25 € 

Acte. De 22:00 h a 23:00 h. 
Desconnectar a l'Avinguda Gaudí, 
parc Skate. 

27/05/2017 S. Mínim  1,00 25,25 € 

****  . ELECTRICISTES Oficial 1º 3,00 49,41 € 

Acte. De 20:00 h a 23:00 h. 
Desmuntar a l'Hospici la Donació de 
Sang. 

06/05/2017 S. Festiu  3,00 49,41 € 

****  . ELECTRICISTES Oficial 1º 15,00 264,61 € 

Acte. De 10:00 h a 13:00 h. 
Connexions i desconnexions varis 
quadres, Firal , Plaça 

01/05/2017 S. Festiu  3,00 49,41 € 

Acte. De 10:30 h a 13:30 h i 16:00 h a 
23:00 h. Guardia Donació de Sang  

06/05/2017 S. Festiu  10,00 164,70 € 

Acte. De 10:30 h a 11:30 h . 
Megafonia a la Plaça Clarà per l'acte  

07/05/2017 S. Mínim  1,00 25,25 € 

Acte. De 13:30 h a 14:30 h. 
Megafonia a la Plaça Clarà per l'acte  

07/05/2017 S. Mínim  1,00 25,25 € 

****  . ELECTRICISTES Oficial 1º 2,00 50,50 € 

Acte. De 13:00 h a 14:00 h. 
Connectar clip a l'Hospici. 

20/05/2017 S. Mínim  1,00 25,25 € 

Acte. De 9:00 h a 10:00 h. Connectar 
a la Plaça Major i desconnectar clip  

21/05/2017 S. Mínim  1,00 25,25 € 

****  . FUSTERS Supervisor 8,00 135,12 € 

Acte. De 19:30 h a 22:30 h. 
Desmuntar escenari i treure cadires 
del pavelló esports 

07/05/2017 S. Festiu  3,00 50,67 € 

Acte. De 07.00 h a 12:00 h.  Muntar 
escenari i portar cadires  al pavelló 
d'esports  

07/05/2017 S. Festiu  5,00 84,45 € 

****  . MAGATZEM Encarregat 12,00 215,28 € 

Acte. De 19:30 h a 22:30 h. 
Desmuntar escenari i treure cadires 
del pavelló esports 

07/05/2017 S. Festiu  3,00 55,56 € 

Acte. De 07.00 h a 12:00 h.  Muntar 
escenari i portar cadires  al pavelló 
d'esports  

07/05/2017 S. Festiu  5,00 92,60 € 

Canvi circulació. De 6:00 h a 7:30 h. 
Canvi circulació el Pou del Glaç. 

16/05/2017 S. Diürn  1,50 24,30 € 

Canvi circulació. De 5:30 h a 6:00 h. 
Canvi circulació el Pou del Glaç. 

16/05/2017 S.   0,50 9,26 € 

Canvi circulació. De 6:00 h a 7:30 h. 
Canvi circulació el Pou del Glaç. 

23/05/2017 S. Diürn  1,50 24,30 € 

Canvi circulació. De 5:30 h a 6:00 h. 
Canvi circulació el Pou del Glaç. 

23/05/2017 S.   0,50 9,26 € 

****  . OPERATIVA Oficial 1º 8,00 131,76 € 

Acte. De 19:30 h a 22:30 h. 
Desmuntar escenari i treure cadires 
del pavelló esports 

07/05/2017 S. Festiu  3,00 49,41 € 

Acte. De 07.00 h a 12:00 h.  Muntar 
escenari i portar cadires  al pavelló 
d'esports  

07/05/2017 S. Festiu  5,00 82,35 € 

****  . OPERATIVA Oficial 1º 8,00 131,76 € 

Acte. De 19:30 h a 22:30 h. 07/05/2017 S. Festiu  3,00 49,41 € 
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Desmuntar escenari i treure cadires 
del pavelló esports 
Acte. De 07.00 h a 12:00 h.  Muntar 
escenari i portar cadires  al pavelló 
d'esports  

07/05/2017 S. Festiu  5,00 82,35 € 

****  . OPERATIVA Supervisor 8,00 135,12 € 

Acte. De 19:30 h a 22:30 h. 
Desmuntar escenari i treure cadires 
del pavelló esports 

07/05/2017 S. Festiu  3,00 50,67 € 

Acte. De 07.00 h a 12:00 h.  Muntar 
escenari i portar cadires  al pavelló 
d'esports  

07/05/2017 S. Festiu  5,00 84,45 € 

****  . PALETES Oficial 1º 4,00 59,70 € 

Canvi circulació. De 6:00 h a 7:30 h. 
Canvi circulació el Pou del Glaç. 

16/05/2017 S. Diürn  1,50 21,62 € 

Canvi circulació. De 5:30 h a 6:00 h. 
Canvi circulació el Pou del Glaç. 

16/05/2017 S.   0,50 8,24 € 

Canvi circulació. De 6:00 h a 7:30 h. 
Canvi circulació el Pou del Glaç. 

23/05/2017 S. Diürn  1,50 21,62 € 

Canvi circulació. De 5:30 h a 6:00 h. 
Canvi circulació el Pou del Glaç. 

23/05/2017 S.   0,50 8,24 € 

****  . PALETES Oficial 1º 8,00 131,76 € 

Acte. De 19:30 h a 22:30 h. 
Desmuntar escenari i treure cadires 
del pavelló esports 

07/05/2017 S. Festiu  3,00 49,41 € 

Acte. De 07.00 h a 12:00 h.  Muntar 
escenari i portar cadires  al pavelló 
d'esports  

07/05/2017 S. Festiu  5,00 82,35 € 

****  . PINTORS Supervisor 4,00 61,23 € 

Canvi circulació. De 06:000 h a 7:30 
h. Pintar a la via pública pel canvi   

16/05/2017 S. Diürn  1,50 22,17 € 

Canvi circulació. De 5:30 h a 6:00 h. 
Pintar a la via pública pel canvi de 
circulació  

16/05/2017 S.   0,50 8,45 € 

Canvi circulació. De 06:000 h a 7:30 
h. Pintar a la via pública pel canvi de  

23/05/2017 S. Diürn  1,50 22,17 € 

Canvi circulació. De 5:30 h a 6:00 h. 
Pintar a la via pública pel canvi de 
circulació 

23/05/2017 S.   0,50 8,45 € 

TOTAL 
   82,00 1.416,75 € 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 17142  1511 130011 1416.75 HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA142 002 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
6.1.4. - PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL A DIVERS PERSONAL DE 

LES OFICINES PELS SERVEIS EXTRAORDINARIS REALITZATS EL MES DE 
MAIG DE 2017 

 
Núm. de referència : X2017015006     
 
En relació a l’expedient RH132017000099 i antecedents corresponents, i atès el vist-i-
plau de la secretària, de la responsable de l’OAC, del director de la Brigada Municipal i 
l’informe NI022017000415 de la cap de progrés econòmic, l’Alcalde proposa a la Junta 
de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
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Pagament d’una gratificació especial a divers personal de les oficines de l’Ajuntament 
que es relaciona a continuació pels serveis extraordinaris realitzats durant el mes de 
maig de 2017: 
 

Nom i Cognoms Subàrea Data Serveis Import €) 

****  Progrés 
econòmic 

01/05/17 Muntatge i control Fira 1r maig 159,90 € 

****  Progrés 
econòmic 

01/05/17 Muntatge Fira 1r maig 52,75 € 

****  Progrés 
econòmic 

11/05/17 Vigilància Sala Delegació ICHN 32,36 € 

****  Progrés 
econòmic 

17/04/17 
Vigilància Sala Col·legi 
Fisioterapeuta 

71,90 € 

****  Progrés 
econòmic 

01/05/17 Muntatge i control Fira 1r maig 239,85 € 

****  Progrés 
econòmic 

01/05/17 Muntatge i control Fira 1r maig 84,40 € 

****  Progrés 
econòmic 

29/04/17 
Presentació Pla Actuacions 
Montsacopa 26,65 € 

****  Estadística Maig Xifra població 01/011/17 350,74 € 
****  OAC 27/05/17 Casaments 43,56 € 
****  Brigada 

4, 11, 18 i 
25/05/17 Arxiu i facturació  115,28 € 

****  Brigada 
4, 11, 18 i 
25/05/17 Arxiu i serveis 115,28 € 

TOTAL        1.292,67 € 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 17200  430  130001 667.81 SERVEIS EXTRAORDINARIS DINAMIG200 009 999 999 999 999 
0  Despeses 17142  1511 130011 230.56 HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA142 002 999 999 999 999 
0  Despeses 17130  920  130013 394.30 HORES EXTRAORDINARIES GENERALS130 001 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.1.5.- PAGAMENT HORES COMPLEMENTÀRIES AL PERSONAL DE LA 
BRIGADA MUNICIPAL REALITZADES EL MES DE MAIG DE 2017 

 
Núm. de referència : X2017014976     
 
Atès l’informe del Director tècnic de la Brigada Municipal de data 6 de juny de 2017. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132017000098 i antecedents corresponents, l’Alcalde, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Únic.- Pagament de les hores complementàries realitzades durant el mes de maig de 
2017 pel personal de la Brigada Municipal que es relaciona a continuació: 
 

Cognoms i Nom Data Tipus 
servei 

Brigada Hores Import 

****  . ELECTRICISTES Oficial 1º 6,00 98,82 € 

Acte. De 07:00 h a 09:00 h. Portar 
cables a Batet i donar corrent a la Plaça 
Ernest 

13/05/2017 S. Festiu  2,00 32,94 € 

Acte. De 16:00 h a 18:00 h. Recollir 
cables a Batet. 

13/05/2017 S. Festiu  2,00 32,94 € 

Acte. De 20:00 h a 22:00 h. Recollir 13/05/2017 S. Festiu  2,00 32,94 € 



 
 
 

 15 

endolls i treure corrent a la Plaça Ernest  

****  . ESCOLES Oficial 1º 8,00 131,76 € 

Acte. De 19:30 h a 22:30 h. Desmuntar 
escenari i treure cadires del pavelló 
esports 

07/05/2017 S. Festiu  3,00 49,41 € 

Acte. De 07.00 h a 12:00 h.  Muntar 
escenari i portar cadires  al pavelló 
d'esports  

07/05/2017 S. Festiu  5,00 82,35 € 

****  . JARDINERS Oficial 1º 8,00 131,76 € 

Acte. De 19:30 h a 22:30 h. Desmuntar 
escenari i treure cadires del pavelló 
esports 

07/05/2017 S. Festiu  3,00 49,41 € 

Acte. De 07.00 h a 12:00 h.  Muntar 
escenari i portar cadires  al pavelló 
d'esports  

07/05/2017 S. Festiu  5,00 82,35 € 

TOTAL    22,00 362,34 € 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 17140  1510 121032 362.34 HORES COMPLEMENTARIES BRIGADA142 002 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
6.2. - APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ D'UNA 

PLAÇA D'AGENT DE LA POLICIA MUNICIPAL 
 
Núm. de referència: X2017015240     
 
Atès que la Junta de Govern Local en la sessió ordinària de 18 de maig de 2017 va 
acordar l’aprovació de l’oferta d’ocupació pública parcial de l’Ajuntament d’Olot per a 
l’any 2017, que conté una plaça vacant d’agent, escala d’administració especial, 
subescala de serveis especials, classe policia local, grup C2, sistema de selecció de 
concurs oposició en torn lliure.   
 
Vist que l’oferta d’ocupació pública parcial de l’Ajuntament d’Olot per a l’any 2017 es 
va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 104 de 31 de maig de 
2017 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7383 de 2 de juny de 
2017. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, l’alcalde, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria per a la provisió, mitjançant el sistema de 
concurs oposició en torn lliure, d’una plaça d’agent de la Policia Municipal, escala 
d’administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local, grup C2, 
vacant a la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Olot i inclosa a l’oferta d’ocupació 
pública parcial per a l’any 2017. 
 
Segon.- Publicar les bases i la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de l’Estat. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. OBRES 
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7.1. - REQUERIMENT PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LA VIABILITAT DE L'OFERTA 
ECONÒMICA DE LES  OBRES DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE NOU VIAL 
(PA 03.02) I CONNEXIÓ  AMB EL CARRER GARRINADA FASE1:NOU VIAL (P.A. 

03.02) 
 
Núm. de referència : X2017009051     
 
Per acord de la Junta de Govern Local, de data 13 d’abril de 2017, es va aprovar 
l’expedient de contractació administrativa relatiu a les “obres del Projecte 
d’urbanització de nou vial (Polígon d’Actuació 03.02) i connexió amb el carrer 
Garrinada. Fase 1: Nou vial”, el plec de clàusules administratives particulars que ha de 
regir la contractació de les obres, la despesa i es va convocar la licitació. 
 
El procediment a seguir per a l’adjudicació del contracte va ser l’obert, atenent a 
diversos criteris de valoració de les ofertes, en virtut dels articles 138, 150 i 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 maig de 2017 finalitzà el termini de presentació d’ofertes, havent-se 
presentat a la licitació 10 proposicions. 
 
Vistos els antecedents obrants a l’expedient CCS12017000010 i d’acord amb l’informe 
tècnic emès pel Director de l’Àrea d’Infraestructura i Urbanisme de l’Ajuntament d’Olot, 
en data 13 de juny de 2017 TRLCSP, sobre la valoració dels criteris avaluables 
mitjançant fórmules o percentatges, segons el qual la proposició econòmicament més 
avantatjosa és la presentada per l’empresa JOSEP VILANOVA,SA, la qual es pot 
considerar com a oferta anormalment baixa d’acord amb el previst a l’article 85 del 
RGLCAP. 
 
La Mesa de Contractació, reunida el 13 de juny de 2017, ha acordat donar audiència a 
l’empresa JOSEP VILANOVA,SA, per un termini de 10 dies hàbils, per tal que justifiqui 
la valoració de l’oferta i en precisi les condicions, d’acord amb els paràmetres previstos 
a l’article 152.3 del TRLCSP. 
 
I vist l’expedient  administratiu núm. CCS12017000010 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acord: 
 
DONAR AUDIÈNCIA, pel termini de 10 dies hàbils, a comptar del següent a aquell en 
què hagi rebut la notificació del presenta acord, a l’empresa JOSEP VILANOVA, SA, 
perquè justifiqui l’oferta que ha presentat en el procediment d’adjudicació de les “obres 
del Projecte d’urbanització de nou vial (Polígon d’Actuació 03.02) i connexió amb el 
carrer Garrinada. Fase 1: Nou vial”, concretament que justifiqui  la valoració de l’oferta 
i precisi les condicions de la mateixa, amb els preus descompostos, i en particular pel 
que fa a l’estalvi que permeti el procediment d’execució del contracte, les solucions 
tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de què disposin per 
executar la prestació.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.2. - ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE CONSERVACIÓ I MILLORA DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIÀRIA A DIVERSOS CARRERS DE LA CIUTAT ANY 2017 
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Núm. de referència : X2017008380     
 
Per acord de la Junta de Govern Local, de data 6 d’abril de 2017, es va aprovar 
l’expedient de contractació administrativa de les “obres de conservació i millora de la 
infraestructura viària a diversos carrers de la Ciutat, any 2017.” 
 
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 per a la presentació d’ofertes, 
havent-se presentat a la licitació les següents empreses: 

-“Construccions Rubau,SA” 
-“Aglomerats Girona,SA” 
-“Construccions Fusté,SA” 
-“Rubau Tarrés,SAU” 
-“Josep Vilanova,SA” 
-“Argon Informàtica,SA” 
 
Vistos els antecedents obrants a l’expedient CCS12017000008 i de conformitat amb 
l’informe de valoració de les ofertes presentades, emès pel Cap de l’Àrea 
d’Infraestructura i Urbanisme de  l’Ajuntament d’Olot, en data 29 de maig de 2017, la 
Mesa de Contractació, en reunió celebrada el mateix 29 de maig de 2017, va proposar 
a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte a favor de l’empresa “Josep 
Vilanova, SA”, per haver presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa. 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data  1 de juny de 2017, es va requerir a 
l’empresa “Josep Vilanova,SA” per tal que presentés la documentació justificativa a 
què fa referència l’article 151.2 del TRLCSP i la clàusula 11 del Plec de clàusules 
administratives particulars regulador de la contractació, atorgant-li un termini de 10 
dies hàbils a l’efecte. 
 
En data 7 de juny de 2017, i dins el termini establert, l’empresa “Josep Vilanova,SA” 
presentà la documentació requerida. 
 
Vist que la documentació requerida ha estat presentada dins el termini atorgat a 
l’efecte, la Mesa de contractació, en reunió celebrada el 13 de juny de 2017, procedeix 
a la revisió i qualificació de la mateixa i acorda que l’empresa “Josep Vilanova,SA” 
compleix amb els requisits de capacitat i solvència exigits en el Plec de clàusules 
administratives particulars regulador de la contractació.  
 
De conformitat amb l’article 151.3 del TRLCSP 
 
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. 
 
La regidora delegada de Participació, Transparència i Govern Obert, proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- ADJUDICAR el contracte de les obres de conservació i millora de la 
infraestructura viària a diversos carrers de la Ciutat, any 2017, a favor de l’empresa 
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“JOSEP VILANOVA,SA”, amb NIF. A17444092 pel preu següent: 
DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT MIL SET-CENTS QUINZE EUROS AMB DEU 
CÈNTIMS  (258.715,10 €) + IVA: CINQUANTA-QUATRE MIL  TRES-CENTS 
TRENTA EUROS AMB SETZE CÈNTIMS ( 54.330,16 €)  
 
Segon.- L’adjudicació es practica en subjecció estricta a les condicions del plec de 
clàusules administratives particulars reguladores de la contractació aprovat per la 
Junta de Govern Local de data 6 d’abril de 2017;  i al projecte redactat pels Serveis 
Tècnics Municipals i aprovat per la Junta de Govern Local de data 30 de març de 
2017;   així com amb l’oferta presentada. 
 
Tercer.- L’import del contracte es pagarà amb càrrec a la partida núm. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 17001216 Despeses 17141  1532 61904 90648.44 RENOVACIO VORERES 100 001 001 001 000 000 
200300 17001217 Despeses 17141  1532 61903 222396.82 CONSERVACIO PAVIMENTS VIES 

PUBLIQUES 
100 001 001 001 000 000 

200210 17001217 Despeses 17141  1532 61903 -12264.53 CONSERVACIO PAVIMENTS VIES 
PUBLIQUES 

100 001 001 001 000 000 

 

Quart.- Les característiques i avantatges de l’oferta adjudicatària respecte de les demés 
ofertes presentades,  queden acreditades en els informes de valoració emesos pel Cap de 
l’Àrea d’Infraestructura i Urbanisme de l’Ajuntament d’Olot en data 23 de maig de 2017 i 29 de 
maig de 2017, i que es  detallen a continuació:  
 
Resum puntuació de l’oferta tècnica: 

 

Resum puntuació de l’Oferta econòmica: 
 

 PEMi PTTi PTGi PEBi PEi 

CONSTRUCCIONS RUBAU, SA 15,56 10 4 4,87 34,43 
AGLOMERATS GIRONA, SA 44,21 10 5 4,96 64,17 
CONSTRUCCIONS FUSTE,SA 0,00 10 5 4,82 19,82 
RUBAU TARRES, SAU 24,75 10 5 4,99 44,74 
ARGON INFORMATICA SA 35,23 10 5 4,85 55,08 
JOSEP VILANOVA, SA 55,00 10 5 5,00 75,00 

Resum puntuació de total: 
 

 
Total sobre 2 

PTi 
Total sobre 3 

PEi 

Total 
procediment 

Pi 
CONSTRUCCIONS 13,13 34,43 47,55 

 

QUADRE  

TÈCNIC 

ESTUDI 

SUBMINIS-

TRAMENTS  

ESTUDI 

ACOPIS  

ASSGNACIO  

RECURSOS 

PROCEDIMENT 

CONSTRUCTIU  

RECURSOS   

PROXIMITAT 

TOTAL 

PTi 

CONSTRUCCIONS 
RUBAU, SA 3,13 4 1 2 1 2 13,13 
AGLOMERATS 
GIRONA,SA 1,10 4 4 2 5 3 19,10 
CONSTRUCCIONS 
FUSTE, SA 2,80 4 1 2 2,5 3 15,30 
RUBAU TARRES 2,00 4 4 3 2,5 2 17,50 
ARGON 
INFORMATICA,SA 2,00 4 1 2 2,5 3 14,50 
JOSEP 
VILANOVA,SA 2,75 4 4 4 5 4 23,75 
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RUBAU,SA 
AGLOMERATS GIRONA,SA 19,10 64,17 83,27 
CONSTRUCCIONS FUSTE,SA 15,30 19,82 35,12 
RUBAU TARRES, SAU 17,50 44,74 62,24 
ARGON INFORMATICA,SA 14,50 55,08 69,58 
JOSEP VILANOVA SA 23,75 75,00 98,75 

 
 
Cinquè.- El termini d’execució de les obres  és de 2 mesos i 10 dies, a comptar des de la data 
de comprovació del replanteig; essent el termini de garantia de 6 anys.  
 
Sisè.- Acceptar de l’empresa “Josep Vilanova,SA” la inclusió dins el preu d’adjudicació i sense 
càrrec per l’Ajuntament de la millora 15 sencera i sense fragmentació, que inclou els 15 
àmbits d’obra que es relacionen a continuació amb una valoració de PEC IVA inclòs de 
138.410,52 euros: 
 

   MILLORA 15  PEM  

Àmbit Vorera Verge de Fatima (Casademont/Bretxa) 27.194,21 € 
Àmbit  Calçada Ribes de Freser  16.061,80 € 

Àmbit 
Calçada Ronda Fluvià Tram C Fluvià i Rda 
Paraires 6.210,55 € 

Àmbit Vorera Casimir Plana (Montsalvatge/Vilar) 6.114,33 € 
Àmbit Calçada Paisos Catalans 5.987,14 € 
Àmbit Calçada i Voreres Avinguda França 5.966,17 € 

Àmbit 
Vorera encreuament Pintor Domenge-Bisbe 
Serra 4.999,54 € 

Àmbit Calçada Plaça Marcillo 4.725,96 € 
Àmbit Calçada Carrer Olivet Legares 3.649,76 € 
Àmbit Calçada encreuament Vilanova - P Barcelona 3.562,79 € 
Àmbit Calçada Ronda Les Mates 1.879,67 € 
Àmbit Calçada Reis Catòlics 1.225,79 € 

Àmbit 
Calçada encreuament Plaça Palau - 11 de 
setembre 865,73 € 

Àmbit Calçada Nolasc de Molar 557,22 € 
Àmbit Calçada Pl.Clarà (carril dret Vilanova-Mulleras) 7.124,43 € 

 PEM MILLORA 96.125,09 € 

 PEC MILLORA IVA INCLÒS 138.410,52 € 
 

 
Setè.-  La direcció de les obres anirà a càrrec de l’enginyer municipal Sr. Ramon Prat Molas i 
de l’arquitecte tècnic municipal Sr. Xavier Canal Molas. 
 
Vuitè.- Els treballs de coordinació de seguretat i salut aniran a càrrec de l’arquitecte tècnic 
municipal Sr. Xavier Canal Molas. 
 
Novè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta d’empreses que han 
participat en la licitació. 
 
Desè.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Perfil del Contractant, de 
conformitat amb l’article 151.4 del TRLCSP.  
 
Onzè.- Requerir a l’adjudicatària per tal que en el termini màxim de 5 dies a comptar del dia 
següent a la notificació de l’adjudicació, comparegui a l’Ajuntament per a la formalització del 
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contracte, de conformitat amb l’article 8 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures 
urgents en matèria de contractació pública. 
 
Dotzè.- Facultar el Sr. Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació signi el 
corresponent contracte.  
 
Tretzè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del Contractant de 
l’Ajuntament d’Olot, i en Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP)de conformitat amb 
l’article 154 del TRLCSP.”  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SERVEIS 
 
7.3. - SERVEI DE MANTENIMENT I ACTUALITZACIÓ DE LES SUBSCRIPCIONS I 

APLICACIONS AUTOCAD 
 
Núm. de referència : X2017014945 
     
 Atès l’informe del responsable del Departament d’Informàtica i Noves Tecnologies en 
relació a la necessitat d’efectuar el servei de manteniment i actualització de les 
aplicacions “Autocad”.  
 
Atès que vistos els pressupostos presentats per les empreses: “Sistemes Cad 
Girona,SL”; “Aisdek” i “Semic” , s’informa favorablement l’oferta presentada per 
“Sistemes Cad Girona,SL”  
 
I vist l’expedient administratiu núm. CC012017000219 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 SISTEMES CAD GIRONA SL (B1739959-3) el 
servei de manteniment i actualització de les aplicacions "Autocad" que disposa aquest 
Ajuntament d’acord amb el seu pressupost núm. 170777 annex a l’expedient; i per un 
termini d’un any amb efectes del dia 28 de maig de 2017.  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: QUATRE MIL NOU-CENTS 
SEIXANTA EUROS (4.960 €) + IVA: MIL QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA 
CÈNTIMS (1.041,60 €). Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17120  920  220020 6001.60 MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC100 001 001 001 000 000 

 
Tercer.- SISTEMES CAD GIRONA SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura 
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012017000219. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.4.- REVISIÓ PSICOLÒGICA ARMES 
 

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

8.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 
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Núm. de referència : X2017015440     
 
En relació a l’expedient CPG22017000060 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 
416.441,29 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 416441.29 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.1. - APROVAR DEVOLUCIÓ DE FIANCES 
 
Núm. de referència : X2017015430     
 
En relació a l’expedient CPG22017000059 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 
  
**** 150,00 
**** 300,00 
TELEFONICA DE ESPAÑA SA 300,00 
CONST. SALA LES PRESES SL 300,00 

 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 1050 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
10.1. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L’ENTITAT ASSOCIACIÓ DE 

RESIDENTS DEL POBLE DE SINTHIAN SABI D'OLOT 
 
Núm. de referència : X2017015291     
 
En relació a l’expedient CPG22017000058 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 400,00 euros a l’ Associació de residents del poble de 
Sinthian Sabi d’Olot en concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import 
total de 1.000,00 euros, destinada a l’activitat Projecte de cooperació aprovada per la 
Junta de Govern Local de data 04/05/2017. 
 
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. 
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Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200400 1700125006001Despeses 17600  2312 480043 400 SUBVENCIONS COOPERACIO 600 999 999 065 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.1. - APROVACIÓ LIQUIDACIONS IBI 
 
Núm. de referència : X2017015317     
 
En relació a l’expedient UR052017000008 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: 
 
Primer.- APROVAR les liquidacions de l’Impost sobre béns immobles urbans, 
RELACIÓ 2017001, d’acord a les següents quantitats: 
 
 Any 2014 Any 2015 Any 2016 Any 2017 TOTAL 
ALTES 647,50 657,06 12.432,85 58.283,88 72.021,29 
BAIXA/DEV 245,99 259,20   5.423,59    5.928,78 
TOTAL 401,51 397,86   7.009,26 58.283,88 66.092,51 
 
Segon.- El període de pagament en voluntària serà fins el dia 5 d’agost de 2017. 
 
POSSIBILITAT D’AJORNAMENT DELS DEUTES. 
Us informem de la possibilitat que disposeu de sol·licitar l’ajornament del deute, 
sempre que s’acompleixin les condicions establertes a l’Ordenança General de 
Recaptació. 
 
ACABAMENT DEL TERMINI VOLUNTARI. 
El venciment del termini d’ingrés en període voluntari sense haver satisfet el deute 
determinarà l’inici del procediment de constrenyiment amb l’aplicació del recàrrec i dels 
interessos de demora corresponents, segons allò establert a la Llei General Tributària i 
al Reglament General de Recaptació. 
 
Tercer.- Notificar individualment les liquidacions i el termini de pagament a les 
persones interessades. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
12.1. - ACCEPTACIÓ DEFINITIVA SUBVENCIÓ ESPAI CRÀTER: PARC IMMERSIU 

I INTERACTIU DE CONEIXAMENT I DIVULGACIÓ DEL VULCANISME I DEL 
PATRIMONI DE LA ZONA VOLCÀNICA DE LA GARROTXA. 

 
Núm. de referència : X2017014780     
 
Que l’ajuntament d’Olot en el marc de la convocatòria regulada per l’Ordre 
GAH/45/2016, de 7 de març, va presentar una operació per un cost total de quatre 
milions d’euros (4.000.000,00 €), amb el títol Espai Cràter: parc immersiu i interactiu de 
coneixement i divulgació del vulcanisme i del patrimoni de la zona volcànica de la 
Garrotxa. 
 
Que, d’acord amb la Resolució GAH/1214/2017, de 26 de maig, de la consellera de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge, s’aprova aquesta operació en el 
marc del Programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, per 
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un import de tres milions sis-cents noranta-tres mil set-cents setanta-quatre euros 
(3.693.774,00 €). 
 
En relació a l’expedient SPR12017000006 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 de 1.846.887,00 €, per a l’operació ESPAI CRÀTER: 
Parc immersiu i interactiu de coneixement i divulgació del vulcanisme i del patrimoni de 
la zona volcànica de la Garrotxa presentada en el Programa operatiu FEDER 
Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6. 
 
Segon.- L’Ajuntament d’Olot que te atorgat el cofinançament FEDER concedit per mitjà 
de la Resolució GAH/1214/2017, de 26 de maig, de l’operació ESPAI CRÀTER: Parc 
immersiu i interactiu de coneixement i divulgació del vulcanisme i del patrimoni de la 
zona volcànica de la Garrotxa, manifesta la seva voluntat d’aportar la part de 
finançament que pertoqui per tal de fer front a la resta del finançament de l’operació 
cofinançada pel FEDER, sempre d’acord amb la normativa sobre estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
Tercer.- Agrair a  la GENERALITAT DE CATALUNYA. Departament de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge la concessió de l’esmentada subvenció. 
 
Quart.- 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. 
 
Cinquè.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves 
obligacions tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la 
Tresoreria de Seguretat Social. 
 
Sisè.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
vinculat amb l’expedient. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.1. - PROJECTE D’IMPLANTACIÓ DE ZONA ESPORTIVA AL BARRI DE SANT 
MIQUEL.- Proposant aprovar 

 
Núm. de referència : X2017015622     
 
Vist el projecte d’implantació de zona esportiva al barri de Sant Miquel, redactat per 
l’arquitecte Simó Roca en data maig de 2017, conforme al qual pretén, a grans trets, 
crear una zona esportiva, un nou camí “saludable” de passeig, una zona d’estada tipus 
pícnic i resoldre la problemàtica de l’aigua acumulada en dies de pluja. 
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 UPOM2017000018, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat de Serveis urbans, Espai públic i 
infraestructures i obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR el projecte d’implantació de zona esportiva al barri de Sant 
Miquel, redactat per l’arquitecte Simó Roca en data maig de 2017. 
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SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
14.1. - CONSTRUCCIÓ DE QUATRE HABITATGES UNIFAMILIARS EN FILERA AL 

C LLENYATAIRE, 41 
 
Núm. de referència : X2017008962 

 
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 OMA32017000043 en data 
registre entrada  10/04/2017 
a: ALOU INVERSIONS SL     
per a: CONSTRUCCIÓ DE 4 HABITATGES UNIFAMILIARS EN FILERA    
situada a: C LLENYATAIRE N.0041  
U.T.M : 5904302 
 
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: CRL2017800042 
FMA2017600109    
 
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: 393098.30 euros  
4 Connexions desguassos habitatges 
4 Guals 
1 Tanca provisional 
 
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

393098.30 12585.15 0 12585.15 515.00 13100.15 
 

Garanties: 
   

 mov terres + rep pav: 300 euros 
  Garantia de gestió de residus: 3386 euros 
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Total Liquidació Euros 
Per Drets 13100.15 
Per Garanties (4) 3686.00 

 
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència: 36 mesos, a partir de la data de concessió, havent-
se de començar les obres dins el termini màxim de 12 mesos.  
 

- Abans de l’inici de les obres caldrà aportar: Document signat per contractista 
assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra i document que l’acrediti (model 
36, certificat d’alta a l’epígraf corresponent o altre documentació equivalent). 

- En aplicació de la normativa de seguretat contra incendis, es condiciona la 
llicència a que els garatges a construir disposin d’obertures de ventilació de 
superfície no inferior a la mínima establerta al DB HS3 del Codi Tècnic de 
l’Edificació. 

- Les tanques de parcel·la hauran d’observar les condicions de l’article 2.2.5 del Pla 
Parcial Mas la Faja, i coincidir, en quan a dimensions, materials i colors d’acabat, 
amb les característiques unitàries de les tanques del sector, en aplicació del criteri 
de l’article 128 del POUM. 

- Els ràfecs de coberta no poden tenir un cantell de gruix superior a 0,20 m ni la 
seva volada ultrapassarà els 0,60 m del pla de façana (art. 153 POUM). 

- Cal donar compliment a les condicions relatives als espais per a 
l’emmagatzematge d’acord amb el disposat al Decret 141/2012, d’habitabilitat. 

- Aquesta  llicència  no  autoritza  l'ocupació  de  la  via  pública  amb materials o 
altres elements propis de l'obra, a excepció del front del passatge dels Dallaires en 
una amplada màxima de 2,00 m, d’acord amb les previsions del projecte. 

- Aquesta  llicència  no  autoritza el  funcionament  de  la  grua-torre desmuntable  a  
instal·lar  a  l'obra  fins que  no  es  presenti  en  aquest Ajuntament  el  document  
GR-1 expedit i segellat per entitat  d'Inspecció  i Control  concessionària  del  
Departament   d'Indústria   i   Energia  de  la Generalitat de Catalunya. (Segons 
ITC-MIE-AEM2). 

- Caldrà  justificar  la disponibilitat  dels  contenidors  de deixalles homologats 
previstos en el projecte presentat mitjançant  document  acreditatiu de la seva  
adquisició.  Aquest requisit  serà indispensable per obtenir la llicència de primera 
utilització. (Ordenança  general de Gestió de Residus  aprovada el 15/03/2002 i 
modificada el 28/07/2005).  Els contenidors de rebuig hauran de ser de 1.100 
litres, de plàstic verd, amb tapa corbada i de càrrega posterior. Els contenidors de 
matèria orgànica hauran de ser de 240 litres, de plàstic de color beige amb tapa 
plana marró i de càrrega posterior. 

- Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de la 
via pública. 

- S’imposa una fiança de 3.386,00 € per garantir la correcta gestió de residus 
generals per l’obra d’acord amb la memòria del projecte presentat. La fiança 
s’haurà de dipositar en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la 
data de notificació de la concessió de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta 
llicència queda supeditada a l’ingrés de la fiança en el termini esmentat. 

- S’imposa  una  fiança de 300,00 € per garantir  la  neteja  i/o reposició de 
paviments  de la via pública que puguin afectar-se  per l’execució de l’obra, 
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especialment pels treballs de  moviment i transport de terres o runes previstos. 

- Per la concessió de la llicència de primera utilització, serà necessari presentar la 
documentació que acrediti la correcta gestió de residus, d’acord amb les 
condicions de l’Ordenança General de Gestió de Residus aprovada el 15/03/02 i 
modificada el 28/07/2005. 

- D’acord a l’article 3-a) del RD 1448/89 en relació al 77-2 de la Llei 39/89, el termini 
per donar l’alta els nous immobles construïts és de 2 mesos comptats a partir del 
dia següent a la data d’acabament de les obres. A aquests efectes caldrà adreçar-
se a l’Àrea  d’Urbana de l’Ajuntament -2n pis-, aportant la següent documentació: 
1) Plànol de situació i d’emplaçament, 2) Plànols  definitius de cada planta, 3) 
Certificat final d’obra, 4) Fotografia/es  de  la façana (10x15), 5)  Fotocòpia DNI del 
titular, 6) Fotocòpia del  rebut  actual IBI i 7) Fotocòpia  de les escriptures. La 
concessió de la llicència de primera utilització per als nous habitatges o locals 
estarà supeditada a l’esmentada declaració d’alta.. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.2. - REFORMA D’HABITATGE EN EDIFICI BIFAMILIAR AÏLLAT AL MAS LA 
CARRERA 

 
Núm. de referència : X2017001325 

 
Donat que el terreny on es pretén edificar la llicència sol·licitada, No requereix 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 OMA32017000013 en data 
registre entrada  06/04/2017 
a: **** 
per a:  REFORMA D’HABITATGE EN EDIFICI BIFAMILIAR AÏLLAT 
situada a: LLOC MAS LA CARRERA N.0001  
U.T.M : 002500200DG57B0001XA 
 
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: CRL2017800041 
FMA2017600106    
 
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: 42317.05 euros  
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Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 
42317.05 1311.83 0 1311.83 62.85 1374.68 

 
Garanties: 

   
  Garantia de gestió de residus: 294.04 euros 
 

Total Liquidació Euros 
Per Drets 1374.68 
Per Garanties (4) 294.04 

 
D’acord amb l’informe de l’arquitecta municipal s’ha informat favorablement atenent les 
següents consideracions:  
 

- Segons documentació complementària presentada es justifica: les alçades de 
les baranes i ampits de les finestres, l’ alçada lliure de l’habitatge, la connexió a 
la fossa sèptica existent, i l’ ubicació d’ un equip de rentar la roba.  

- Es compleixen les superfícies de ventilació de les estances segons D 141/2012 
(Habitabilitat l’annex II). Respecte del que es contempla en les Ordenances 
Municipals: 1) S’ observa que l’ habitació 3 (modificada en projecte) compleix 2) 
Les habitacions 2 i 4 no compleixen les superficies mínimes de ventilació, però 
es tracta d’habitacions existents. 3) L’ espai estar-menjador-cuina, unificat en 
un sol espai en projecte, no compleix les dimensions mínimes de ventilació, 
però no es disminueixen les característiques existents i s’ optimitza la ventilació 
al tractar-se d’un únic espai amb obertures a tres façanes (s’afavoreix la 
ventilació creuada).  

 
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.  
 

- S’imposa una fiança de 293,04 € per garantir la correcta gestió de residus 
generals per l’obra d’acord amb la memòria del projecte presentat. La fiança 
s’haurà de dipositar en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de 
la data de notificació de la concessió de la llicència d’obres. L’efectivitat 
d’aquesta llicència queda supeditada a l’ ingrés de la fiança en el termini 
esmentat.  

- Abans de l’ inici de les obres caldrà portar un document signat per contractista 
assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra i document que l’acrediti 
(model 36, certificat d’alta a l’epígraf corresponent o altra documentació 
equivalent).  

- Previ a l’ inici de les obres caldrà presentar la documentació complementària i/o 
modificada visada pel corresponent Col·legi  

- Prèviament o simultàniament a la presentació del certificat final d’obra caldrà 
aportar document que acrediti la correcta gestió dels residus generats per 
l’obra segons l’ establert a l’Ordenança general de gestió de residus aprovada 
el 15/03/2002 i modificada el 28/07/2005.  

S’aprova per unanimitat. 
 

15.1. - ASSABENTAT PER DONAR COMPTE DE LES COMUNICACIONS 
D’OBERTURA I DELS DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 17 DE MAIG I 2 DE 

JUNY DE 2017 RELATIUS A L’ÀREA DE MEDI AMBIENT 
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Núm. de referència : X2017015190     
 
En relació a l’expedient AG012017000043, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció del següent acord: 
 
Únic.- Donar compte de les comunicacions d’obertura i dels decrets dictats entre els 
dies 17 de maig i 2 de juny de 2017  relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es 
relacionen a continuació:  
 
Tràmit Nom / comercial Concepte Adreça Decret 

Obertura Assegurances 
Guillem Boix 

Oficina C/Marià Vayreda 2, 3r 2a 24/05/2017 
Declaració 
Responsable 

Obertura Assessoria 
Oliveras 

Nova oficina Pl. Del Mig núm. 5, 1r 4a 23/05/2017 
Declaració 
Responsable 

Obertura Cesc Teràpies Terapeuta C/Volcà Croscat 35, EN 
2a 

26/05/2017 
Declaració 
Responsable 

Obertura Serveis 
Informàtics Olot 

Botiga 
d’informàtica 

C/Pare Roca 3 31/05/2017 
Declaració 
Responsable 

Obertura Regina  Venda de roba C/Bisbe Vilanova 2 Bis 31/05/2017 
Declaració 
Responsable 

Obertura Apartament Habitatge d’ús 
turístic 

C/Martí Casadevall 4 B 2 02/06/2017 
Declaració 
Responsable 

Obertura Deshuesados 
Chacon 

Magatzem 
alimentari 

Av. Europa 49 17/05/2017 

Adjudicació **** Hort municipal Desemparats 109 30/05/2017 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

16.1. - SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PEL PROGRAMA PM08 "SIGUES TU", 
EINES I ACTIUS PER A LA SALUT 

 
Núm. de referència : X2017015281     
 
El Dipsalut ha obert el període de sol·licituds del Programa Pm08. “Sigues tu”, eines i 
actius per la salut. 
El Programa està adreçat als alumnes d’Educació Primària i Secundària, que proposa 
un treball transversal d’educació per a la salut, per desenvolupar les habilitats de les 
persones joves perquè puguin afrontar de forma positiva els desafiaments de la vida 
quotidiana. 
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Es tracta d’un programa gratuït per a l’ajuntament, que es coordina des de l’IMEJO 
perquè els centres escolars s’hi puguin acollir. 
 
De conformitat amb l’article 2.1.d) i 40 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març 
pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
En relació a l’expedient SMB12017000003, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Sol·licitar la subvenció: 
 
Organisme: DIPSALUT  
Programa: Programa PM08 "Sigues tu", eines i actius per a la salut 
Referència: Catàleg de serveis del Dipsalut 
Núm disposició: - 
Import: 0€. Des de l’Ajuntament es sol·licita l’adhesió al programa 

corresponent 
 
Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el formulari corresponent  
 
Tercer.- Facultar el Regidor delegat de Medi Ambient per signar tota la documentació 
necessària. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

17. - ASSUMPTES URGENTS 
 

17.1. - ACTUACIONS I INVERSIONS PER GLAÇADES I NEVADES.-  Proposant 
aprovar memòria valorada i sol•licitud de subvenció a la Diputació de Girona 

 
 
Núm. de referència : X2017015593     
 
Vist que al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 93 de 16 de maig de 2017 hi 
apareix l’edicte d’aprovació definitiva de les bases reguladores de subvencions per 
actuacions municipals per nevades. 
 
Vista la convocatòria de subvencions per a actuacions municipals per nevades, 
anualitat 2017 que té per objecte el finançament de les despeses municipals de neteja 
de neu d’acord amb les bases esmentades en l’apartat anterior. 
 
Vista la memòria  d’actuacions i inversions per glaçades i nevades (període 1 de 
novembre de 2016 i fins al 31 d’octubre de 2017) redactada pel Director Tècnic de la 
Brigada municipal, Xavier Marty i Matas en data juny de 2017, que té per objecte 
conjugar la memòria explicativa i la memòria valorada de les despeses de les dues 
línees de subvenció aportant: 
 

• La descripció de les actuacions i inversions per a les quals se sol·licita 
finançament. 

• I la valoració de les despeses corrents i inversions que es descriuen en 
aquesta memòria. 
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Vist que l’Ajuntament d’Olot vol concórrer a l’esmentada convocatòria amb la memòria 
valorada referenciada en l’apartat anterior.  
 
Vist l’expedient administratiu SBR12017000001 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 d’actuacions i inversions per glaçades i nevades 
(període 1 de novembre de 2016 i fins al 31 d’octubre de 2017) redactada pel Director 
Tècnic de la Brigada municipal, Xavier Marty i Matas en data juny de 2017. 
 
SEGON.- SOL·LICITAR a la Diputació de Girona – Àrea de Cooperació Local, una 
subvenció per finançar les despeses generades d’actuacions i inversions per glaçades 
i nevades. 
 
TERCER.-FACULTAR l’Alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
QUART.- TRASLLADAR aquest acord a la Diputació de Girona, amb tota la 
documentació necessària per a la seva sol·licitud. 
 
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 


