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ACTA NÚM. 30 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

3 D’AGOST DE 2017 
  
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 3 d’agost 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 BERGA i VAYREDA, com a Alcalde Accidental, 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. Jordi Alcalde i Gurt, Josep Gelis i Guix, 
Maria del Mar Roca i Reixach.  Excusen la seva assistència els regidors Srs. Josep 
Guix Feixas, Estanis Vayreda i Puigvert, 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, els Srs. 
Mercè Traveria Costa, Jaume Mir Bagó. 
 
Hi assisteix, com a regidora de l’oposició, la Sra. Clara Casanovas i Sarsanedas. 
 
Actua com a secretari, el Secretari Accidental, Sr. Miquel Torrent Compte.  
 

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, el Secretari Accidental llegeix l'acta de la sessió anterior, que s'aprova per 
unanimitat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

2. - DESPATX OFICIAL 
 

L’alcalde accidental, el primer Tinent d’Alcalde Sr. JOSEP BERGA VAYREDA,  dóna 
compte dels actes i reunions als quals ha assistit des de la celebració de la darrera 
Junta de Govern:  
 
- el mateix dissabte al vespre, va assistir a l’acte D'aquí estant veig una estrella,a 
Riudaura. 
 
- dilluns dia 31 va assistir a la reunió del grup impulsor del Firal. 
 
- el dimarts dia 2 va assistir a l’acte de presentació de l’estat del projecte de la variant 
d’Olot. 
 

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

 
Tot seguit el Secretari Accidental 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. - MERCAT SETMANAL.- AUTORITZAR EL CANVI DE NOM DE LA PARADA 
DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0095, DESTINADA A LA VENDA DE FRUITA I 

VERDURA, A FAVOR DEL  SR. ****, EN ATENCIÓ A LES OBRES DE 
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REMODELACIÓ DEL FIRAL D’OLOT. 
 
Núm. de referència : X2017019720     
 
Vistes les actuacions realitzades en aquets procediment i atesos els següents 

 
ANTECEDENTS  DE  FET 

 
Primer.- L’Ajuntament d’Olot per acord del plenari de data 25 de maig de 2017 va 
aprovar el projecte de rehabilitació del passeig d’en Blay. Aquestes obres de 
rehabilitació obligaran a traslladar el mercat dels dilluns a una altra espai de la ciutat 
de manera provisional; la qual cosa obliga a replantejar la dimensió d’algunes de les 
parades de venda de fruita i verdura. 
 
Segon.- El Reglament del mercat municipal de venda no sedentària (RMVNS), aprovat 
pel ple de l’Ajuntament, en sessió de data 20 de juny de 2013 (BOP, núm. 171/05-09-
2013) i modificat pel ple de l’Ajuntament, en data 16 de maig de 2016 (BOP, núm. 
146/02-08-2016) estableix expressament que “ningú pot acumular la titularitat de més 
d’una autorització en el mateix mercat i dia” (article 21). 
 
Tercer.- La mercantil “Fruites El Ronquillo, SL” és adjudicatària de dues parades a 
Mercat Setmanal d’Olot, la MS0095 i MS0096, de 9 metres cadascuna; és a dir, 
incompleix la previsió del Reglament del mercat municipal de venda no sedentària que 
ningú pot acumular la titularitat de més d’una autorització en el mateix mercat i dia. 
 
Quart.- En escrit de data 29 de maig de 2017, aquest ajuntament va comunicar a 
“Fruites El Ronquillo, S.L.” la necessitat de modificar aquesta situació oferint-li dues 
possibilitats, a la seva elecció: 
 
1ª.- Canviar de nom una de les dues parades que disposa actualment, per tal que no 
hi haguessin dues parades del mercat setmanal a nom d’un mateix adjudicatari. 
Aquesta solució possibilitaria que hi haguessin dues parades de 9 metres lineals 
cadascuna, una a nom de “Fruites El Ronquillo, SL” i l’altra a nom d’una nova mercantil 
o una persona física.  
 
2ª.- Unificar les dues parades en una i adaptada a les previsions del Reglament del 
mercat de venda no sedentària que, en el seu article 8, assenyala expressament que 
“els llocs de venda podran tenir unes dimensions de 2 metres lineals, com a mínim, i 
de 12 metres lineals , com a màxim”. Aquesta solució possibilitaria que hi hagués una 
única parada a nom  de “Fruites El Ronquillo, SL”, de 12 metres lineals. 
 
En aquest escrit s’atorgava als administradors de “Fruites El Ronquillo, SL” un termini 
de deu dies, a comptar des de l’endemà de la notificació,  per manifestar el que 
consideressin convenient als seus interessos; en el ben entès que de no fer cap 
al·legació ni manifestació al respecte aquesta Ajuntament entendria l’acceptació de la 
proposta d’unificació de les dues parades en una de sola, a nom  de “Fruites El 
Ronquillo, SL”, de 12 metres lineals. 
 
Cinquè.- En escrit de data 12 de juny de 2017 (Registre d’entrada de DINAMIG, núm. 
213) el Sr. ****, en nom i representació de la mercantil “Fruites El Ronquillo, S.L.”, va 
manifestar la seva disconformitats amb la proposta de l’Ajuntament d’Olot. En aquest 
escrit es demana que es mantinguin les dues parades i que es modifiqui el Reglament 
del mercat municipal de venda no sedentària, en el sentit de fixar que el nombre total 
d’autoritzacions de les persones titulars (físiques o jurídiques) no pugui superar 15% 
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del total de parades del mercat, com passa en altres municipis. 
 
Sisè.- .- En escrit de data 31 de juliol de 2017 (Registre d’entrada de DINAMIG, núm. 
249) el Sr. ****, en nom i representació de la mercantil “Fruites El Ronquillo, S.L.”, va 
manifestar la seva conformitat amb canviar de nom una de les dues parades que 
disposa actualment la mercantil “Fruites El Ronquillo, SL”, per tal de complir les 
prescripcions del Reglament del mercat municipal de venda no sedentària, en el sentit 
que no hi hagin dues parades del mercat setmanal a nom d’un mateix adjudicatari. En 
aquest escrit es proposa que una de les dues parades de 9 metres lineals, es 
mantingui a nom de “Fruites El Ronquillo, SL” i l’altra passi a nom del mateix ****. 

 
FONAMENTS DE DRET 

 
I.- Els articles 25.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local i 66.3.g) el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, pel que fa a les competències 
atorgades al municipis en matèria de fires, mercats centrals, places, llotges i comerç 
ambulant. 
 
II.- Els articles 2 del Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en 
mercat de marxants i 4 del Reglament del mercat municipal de venda no sedentària, 
pel que fa a les competències atorgades als municipis –i en particular al municipi 
d’Olot, en el cas de l’ordenança- per a la regulació i la gestió dels mercats de marxats. 
En aquest sentit, l’article 2.4 del Decret 162/2015, de 14 de juliol, assenyala quins són 
els aspectes mínims que han de determinar les ordenances municipals. 
 
III.- L’article 21 RMVNS estableix que ningú pot acumular la titularitat de més d’una 
autorització en el mateix mercat i dia. 
 
L’existència de dues parades a nom d’un mateix titular responia a la possibilitat real de 
mantenir físicament una situació preexistent, que havia estat regular però que havia 
esdevingut irregular amb l’aprovació del vigent Reglament del mercat municipal, a l’any 
2013. És tractava, doncs, d’una situació transitòria i, en conseqüència, revocable quan 
per circumstàncies objectives esdevingués insostenible. 
 
Aquesta situació transitòria no pot mantenir-se quan per canvis en la ubicació del 
mercat setmanal per la remodelació del passeig d’en Blay es modifiquen les 
dimensions físiques d’aquest mercat. En aquest context la posició que proposa 
l’Ajuntament és la més adequada a la legalitat, ja que no només permet adaptar el 
mercat setmanal a un nou espai físic més reduït, sinó que també corregeix situacions 
que no s’adeqüen a les previsions del Reglament del mercat municipal de venda no 
sedentària, sense afectar a cap dels marxants que es troben en situació regular. 
 
IV.- El Sr. **** compleix els requisits assenyalats a l’article 9 RMVNS 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. 
 
V.- La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic 
 
Vist l'expedient administratiu IM022017000031 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 
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següents acords: 
 
Primer.- AUTORITZAR el canvi de nom de la parada MS0095 del mercat setmanal del 
dilluns, de 9 metres, destinada a la venda de fruita i verdura, a favor del Sr. **** 
(05130243R). 
 
Segon.- Aquest canvi de nom té efectes a data 1 d’agost de 2017 
 
Tercer.- Aquesta modificació en l’autorització de venda al mercat setmanal no 
comporta la imposició de taxes. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.1. - APROVACIÓ CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT D'OLOT I EL CONSELL 
COMARCAL DE LA SELVA, PER A LA IMPARTICIÓ DE LA FORMACIÓ PREVISTA 

EN EL MARC DEL PROGRAMA 30 PLUS 
 
Núm. de referència : X2017019404     

Atès que l’Ordre TSF/284/2016, de 24 d’octubre, estableix les bases reguladores per a 
per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa 30 Plus per a la 
inserció de persones desocupades de 30 i més anys, i s’ obre la convocatòria per a 
l’any 2016 i la convocatòria anticipada per al 2017, estableix que l’entitat promotora i 
l’entitat gestora tenen que estipular un conveni per la impartició d’accions formatives 
virtuals mitjançant la plataforma Aula Mentor. 
 
En relació a l’expedient IM052017000007, 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 conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i el Consell 
Comarcal de la Selva, per la impartició de la formació prevista en el marc del 
Programa 30 Plus. 
 
Segon.- Facultar l'Alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
6.1. - APROVACIÓ CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT D'OLOT I L'AJUNTAMENT 
DE GIRONA, PER A LA IMPARTICIÓ DE LA FORMACIÓ PREVISTA EN EL MARC 

DEL PROGRAMA 30 PLUS 
 
Núm. de referència : X2017019413     
 
Atès que l’Ordre TSF/284/2016, de 24 d’octubre, estableix les bases reguladores per a 
per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa 30 Plus per a la 
inserció de persones desocupades de 30 i més anys, i s’ obre la convocatòria per a 
l’any 2016 i la convocatòria anticipada per al 2017, estableix que l’entitat promotora i 
l’entitat gestora tenen que estipular un conveni per la impartició d’accions formatives 
virtuals mitjançant la plataforma Aula Mentor. 
 
En relació a l’expedient IM052017000008 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.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Ajuntament de 
Girona, per la impartició de la formació prevista en el marc del Programa 30 Plus.  
 
Segon.- Facultar l'Alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
7.1. - APROVACIÓ CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT D'OLOT I L'AJUNTAMENT 
DE GIRONA, PER A LA IMPARTICIÓ DE LA FORMACIÓ PREVISTA EN EL MARC 

DEL PROGRAMA FEM OCUPACIÓ PER JOVES 
 
Núm. de referència : X2017019424     
 
Atès que l’Ordre EMO/256/2015 de 5 d’agost, modificada per l’ordre TSF/212/2016, de 
29 de Juliol, que estableix les bases reguladores per a la concessió de subvencions 
per a la realització del Programa “Fem Ocupació per a Joves”, així com la Resolució 
TSF/1910/2016, de 29 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2016 i la 
convocatòria anticipada per al 2017 que regula el Programa de Fem Ocupació per a 
Joves, estableix que l’entitat promotora i l’entitat gestora tenen que estipular un 
conveni per la impartició d’accions formatives virtuals mitjançant la plataforma Aula 
Mentor. 
 
En relació a l’expedient IM052017000009 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 conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Ajuntament de 
Girona, per la impartició de la formació prevista en el marc del Programa “Fem 
Ocupació per a Joves”.  
 
Segon.- Facultar l'Alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.1. - APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT D'OLOT I BAGI 
INVERSIONS, SL PER L'ADHESIÓ A LA XARXA BUSINESS ANGELS GIRONA. 

 
Núm. de referència : X2017019487     
 
L’Ajuntament d’Olot ofereix el servei d’assessorament i acompanyament a les 
persones emprenedores a través de DinàmiG, Agència d’Innovació i Desenvolupament 
de la Garrotxa és un consorci que té per objectiu la potenciació de l’activitat econòmica 
i la generació d’oportunitats per a les persones i les empreses de la comarca. 
 
Els seus àmbits de treball són l’estratègia de desenvolupament del territori, l’ocupació, 
la dinamització empresarial, l’emprenedoria, la formació i la promoció del territori. 
 
Dins les necessitats d’assessorament i acompanyament a les persones emprenedores, 
hi ha totes les temàtiques relacionades amb l’accés al finançament. 
 
Una de les opcions és a través de la Formula Bussiness Angels que permet accés a 
inversors per a projectes emprenedors. 
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En relació a l’expedient IM052017000010, 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 conveni entre l’Ajuntament d’Olot i Bagi Inversions, SL per 
l’adhesió a la Xarxa Business Angels Girona. 
 
Segon.- Facultar l'Alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. OBRES 
 

9.1. - OBRES D'URBANITZACIÓ DE L'ESPAI DE "CAN SAUS" 
 
Núm. de referència : X2017019029     
 
La Junta de Govern Local de data 23 de febrer de 2017 va adjudicar el contracte mixt 
de redacció de projecte  d’enderroc, direcció d’obra, seguretat i salut i  execució dels 
treballs d’enderroc de l’edifici núm. 1 del carrer Valls Nous.  
 
Atès que els Serveis Tècnics Municipals han projectat la reurbanització d’aquest espai.  
 
Atès l’informe del tècnic de l’àrea d’Urbanisme, Infraestructura i Obra Pública de data 
21 de juliol de 2017 en relació a la valoració dels pressupostos presentats per les 
empreses: “Josep Vilanova,SA”; “Pere Boada Comas,SL” i “Obres Meroca,SLU” per tal 
d’executar les obres d’urbanització de l’espai “Can Saus”.  
 
I atès que l’informe és favorable al pressupost presentat per “Josep Vilanova,SA” i vist 
l’expedient administratiu núm: CC012017000274 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  JOSEP VILANOVA SA (A1744409-2) les obres 
d'urbanització de l'espai de "Can Saus"  d’acord amb la documentació redactada a 
l’efecte pels Serveis Tècnics Municipals així com al seu pressupost annex a 
l’expedient. 
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: VINT-I-QUATRE MIL VUIT-CENTS 
SETANTA-SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS (24.876,03 €)  + IVA: CINC MIL DOS-
CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS (5.223,97 €) .  Es 
pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17141  1532 61923 30100 URBANITZACIO SECTOR DE CAN SAUS 

(PR17-10,3) 
100 001 001 001 000 000 

 

Tercer.- JOSEP VILANOVA SA  executarà els treballs esmentats en un termini màxim 
fins el 2 de setembre de 2017. 
 
Quart.- “Josep Vilanova,SA” adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura 
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012017000274. 
 
S’aprova per unanimitat. 
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9.2. - APROVACIÓ I AUTORITZACIÓ DESPESA CORRESPONENT A LA 
MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRES  DE L'EDIFICI DE SERVEIS  A LA 

ZONA ESPORTIVA DEL MORROT. LOT 2 
 
Núm. de referència : X2016014415     
 
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 que suposa un increment de 67.163,22€. 
 
En conseqüència, per acord de la Junta de Govern Local, de data 8 de juny de 2017, 
es va modificar el 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 Barri del Morrot), subscrit amb l’empresa ARGON 
INFORMÀTICA, S.A. 
 
De conformitat amb l’informe de tècnic, emès pel Director de l’Àrea d’Infraestructura i 
Obra Pública de l’Ajuntament d’Olot, la part d’obres pendents d’executar per part de 
l’adjudicatària, ARGON INFORMÀTICA, S.A., ascendeix a l’import de 30.453,34€. 
 
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.- AUTORITZAR i DISPOSAR la despesa d’import trenta mil quatre-cents 
cinquanta-quatre euros amb trenta-quatre cèntims (30.453,34€), corresponents les 
obres a executar per part de l’empresa ARGON INFORMÀTICA, S.A. com a resultat 
de la  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 Barri del Morrot). 

Segon.- L’import de la despesa  es pagarà amb càrrec a la partida : 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17330  3421 63210 30453.34 INSTAL. ESPORTIVES CAMPS DE FUTBOL 

(PR-46) 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SERVEIS 
 

9.3. - TREBALLS DE DIRECCIÓ D'OBRA, CONTROL DE QUALITAT I SEGURETAT 
I SALUT DE LES OBRES DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE NOU VIAL I 

CONNEXIÓ AMB EL CARRER GARRINADA. FASE I : NOU VIAL 
 
Núm. de referència : X2017019577     
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La Junta de Govern Local de data 20 de juliol de 2017 va adjudicar les obres del 
projecte d’urbanització de Nou Vial  i connexió amb el carrer Garrinada. Fase 1: Nou 
Vial (PA.03.02)  a l’empresa “Josep Vilanova,SA”. 
El projecte esmentat va ser redactat per l’empresa “Segalés Carrera,SLP” i aprovat 
definitivament per la Junta de Govern Local de data  6 de novembre de 2014. 
 
Vist que el director de l’Àrea d’Infraestructura i Obra Pública en data  18 de juliol de 
2017 informa favorablement la proposta d’honoraris per a l’encàrrec de direcció d’obra, 
control de qualitat i seguretat i salut a l’empresa “ Segalés Carrera,SLP”. 
 
I vist  l’expedient administratiu núm: CC012017000279 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  SEGALES CARRERA SL (B6212279-1)  els 
treballs de direcció d'obra, control de qualitat, i coordinació de seguretat i salut de les 
obres del projecte d’urbanització de Nou Vial  i connexió amb el carrer Garrinada. Fase 
1: Nou Vial (PA.03.02)   
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: SIS MIL SIS-CENTS DOS EUROS 
AMB SETANTA-SET CÈNTIMS (6.602,77 €)+ IVA: MIL TRES-CENTS VUITANTA-
SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS (1.386,58 €).  Es pagarà amb càrrec 
a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17141  1532 61915 7989.35 URBANITZACIO C.GARRINADA 100 001 001 001 000 000 

 

Tercer.- SEGALES CARRERA SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura 
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012017000279. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.4. - REQUERIMENT PREVI A L'ADJUDICACIÓ D'AUTORITZACIÓ PER 
INSTAL·LAR I EXPLOTAR UNA CREPERIA AL PASSEIG DE BLAY DURANT LES 

FESTES DEL TURA 2017 
 
Núm. de referència : X2017019632     
 
Per acord de la Junta de Govern Local celebrada el 8 de juny de 2017 es va iniciar 
l’expedient de contractació administrativa per adjudicar 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. 
 
En el mateix acord es va aprovar el plec de clàusules administratives particulars 
reguladores de la contractació i es va convocar la corresponent licitació. 
 
En data 10 de juliol de 2017 va finalitzar el termini de presentació d’ofertes, havent 
estat presentades a la licitació 2 proposicions: una per la parada destinada a xurreria i 
l’altra per la parada destinada a creperia. 
 
D’acord amb els antecedents obrants a l’expedient CCS12017000016 i vist l’informe  
de valoració de l’oferta presentada per la Sra. Josefina Coromina Calm, la Mesa de 
Contractació, en data 27 de juliol de 2017, va acordar proposar a l’òrgan de 
contractació l’adjudicació de l’autorització d’ús privatiu del domini públic per instal·lar i 
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explotar, durant les Festes del Tura 2017, una parada destinada a creperia, a favor de 
la Sra. Josefina Coromina Calm. 
D’acord amb l’article 151.2 del TRLCSP. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12017000018 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.- REQUERIR a la Sra. Josefina Coromina Calm, amb DNI. 77.907.535-A, per 
tal que dins el termini de 10 dies hàbils, a comptar del següent a aquell en què hagi 
rebut el present requeriment, presenti: 
 
a)  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 120,-€, d’acord 
amb l’establert a la clàusula 13 del Plec de clàusules administratives particulars 
reguladores de la licitació. 
 
b) Resguard d’haver abonat l’import de 12,50€, corresponent a la part del preu de la 
publicació de l’anunci de licitació publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOP). 
 
c) Documentació acreditativa d’estar donat d’alta al règim de Seguretat Social que 
correspongui i d’estar al corrent de les obligacions amb aquest organisme. 
 
Segon.-  En cas de no formalitzar adequadament el present requeriment en el termini 
assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.5. - REQUERIMENT PREVI A L'ADJUDICACIÓ D'AUTORITZACIÓ PER A LA 
INSTAL·LACIÓ I EXPLOTACIÓ D'UNA XURRERIA AL PASSEIG DE BLAY 

DURANT LES FESTES DEL TURA 2017 
 
Núm. de referència : X2017019666     
 
Per acord de la Junta de Govern Local celebrada el 8 de juny de 2017 es va iniciar 
l’expedient de contractació administrativa per adjudicar 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. 
 
En el mateix acord es va aprovar el plec de clàusules administratives particulars 
reguladores de la contractació i es va convocar la corresponent licitació. 
 
En data 10 de juliol de 2017 va finalitzar el termini de presentació d’ofertes, havent 
estat presentades a la licitació 2 proposicions: una per la parada destinada a xurreria i 
l’altra per la parada destinada a creperia. 
 
D’acord amb els antecedents obrants a l’expedient CCS12017000016 i vist l’informe  
de valoració de l’oferta presentada pel Sr. Joan Jofre Pararols, la Mesa de 
Contractació, en data 27 de juliol de 2017, va acordar proposar a l’òrgan de 
contractació l’adjudicació de l’autorització d’ús privatiu del domini públic per instal·lar i 
explotar, durant les Festes del Tura 2017, una parada destinada a xurreria, a favor del 
Sr. Joan Jofre Pararols. 
 
D’acord amb l’article 151.2 del TRLCSP. 
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En relació a l’expedient CCS12017000019 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  de Participació, Transparència i 
Govern obert, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- REQUERIR al Sr. Joan Jofre Paraols, amb DNI. 46.673.608-F, per tal que 
dins el termini de 10 dies hàbils, a comptar del següent a aquell en què hagi rebut el 
present requeriment, presenti: 
 
a)  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 120,-€, d’acord 
amb l’establert a la clàusula 13 del Plec de clàusules administratives particulars 
reguladores de la licitació. 

b) Resguard d’haver abonat l’import de 12,50€, corresponent a la part del preu de la 
publicació de l’anunci de licitació publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOP). 
 
Segon.-  En cas de no formalitzar adequadament el present requeriment en el termini 
assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.6. - APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS I 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER ADJUDICAR, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT, EL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DOS 

PUNTS DE RECÀRREGA PER A VEHICLES ELÈCTRICS A LA CIUTAT D'OLOT; I 
CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 

 
Núm. de referència : X2017019669   
 
Vista la necessitat de contractar el subministrament i instal·lació de dos punts de 
recàrrega per a vehicles elèctrics a la ciutat d’Olot. 
 
Atès que a l’expedient hi consten el plec de clàusules administratives particulars i 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 Púbic (en endavant TRLCSP) 
 
Tenint en compte que el pressupost màxim de licitació ascendeix a 81.842,88€, IVA 
exclòs. 
 
El valor estimat del contracte és de 81.842,88€.  
 
Atès que el procediment a seguir per a l’adjudicació del contracte és l’obert, atenent a 
una pluralitat de criteris de valoració, en virtut dels articles 138, 150, 157 i següents del 
TRLCSP i que la tramitació de l’expedient serà ordinària, de conformitat amb l’article 
109 i següents del mateix text refós. 
 
De conformitat amb els articles 110, 115 i 116 del TRLCSP. 
 
La competència per contractar es troba delegada a la Junta de Govern Local, de 
conformitat amb el Decret de delegació de competències de data 26 de juny de 2015. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12017000020 i antecedents corresponents la 
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regidora-delegació de Participació, Transparència i Govern Obert,  proposa  a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords.  
 
Primer.- INICIAR l’expedient de contractació del subministrament i instal·lació de dos 
punts de recàrrega per a vehicles elèctrics a la ciutat d’Olot. 
 
Segon.- APROVAR l’expedient de contractació administrativa del subministrament i 
instal·lació de dos punts de recàrrega per a vehicles elèctrics a la ciutat d’Olot. 
 
Fixar el preu de licitació màxim en vuitanta-un mil vuit-cents quaranta-dos euros amb 
vuitanta-vuit cèntims (81.842,88€), IVA exclòs. 
 
L’import màxim de la despesa ascendeix a la quantitat de noranta-nou mil vint-i-nou 
euros amb vuitanta-vuit cèntims (99.029,88€), IVA inclòs. Aquest import es desglossa 
en: vuitanta-un mil vuit-cents quaranta-dos euros amb vuitanta-vuit cèntims 
(81.842,88€) de pressupost net, i disset mil cent vuitanta-set euros (17.187,00€), d’IVA 
calculat amb un tipus del 21%. 
 
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques que regiran la contractació del subministrament i instal·lació de 
dos punts de recàrrega per a vehicles elèctrics a la ciutat d’Olot, tal com determinen 
els articles 115 i 116 del TRLCSP. 
 
Quart.- APROVAR la despesa d’import 99.029,88€, IVA inclòs, que es finançarà amb 
càrrec a la partida 17.141.1721.63302 “Estacions vehicles  electrics”. del Pressupost 
municipal. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200  Despeses 17141  1721 63302 99029.88 ESTACIONS VEHICLES ELECTRICS (PR17

19029) 
100 001 001 001 000 000 

 
Cinquè.- CONVOCAR licitació i tramitar l’expedient de contractació de conformitat amb 
els articles 109 i 110 del TRLCSP que es tramitarà pel procediment obert per concórrer 
les circumstàncies expressades als articles 138, 150 i 157 i següents del TRLCSP i 
procedir a la publicació de l’anunci en el BOP i al Perfil del Contractant, amb caràcter 
urgent, de conformitat amb l’article 142.1 i 142. del TRLCSP.  
 
Sisè.- 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 fins a 
la seva definitiva finalització o resolució. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SUBMINISTRAMENTS 
 

9.7. - ADQUISICIÓ D'UN VEHICLE PER L'INSTITUT MUNICIPAL D'ESPORTS I 
LLEURE D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2017019437     
 
Atès que l’ Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot disposava del vehicle marca 
Nissan, model Pick Up 2.5 TD i matricula GI 6234 B, que provenia de la flota de 
vehicles de la Policia Local, i que va ser adquirit per tal de portar tasques de gestió, 
manteniment i transport de material tant pels equipaments esportius com per les 
activitats que es venen realitzant tot l’any. 
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Atès que el passat mes de maig el vehicle va tenir una averia que per la tipologia i 
import de la reparació no era possible de mantenir-lo en servei i ha hagut d’anar al 
desguàs. 
 
Vista possibilitat d’adquirir de l’empresa “Taller Mecànic Lluis Serrat”, que es farà 
càrrec del desballestament de l’antiga Pick Up, una furgoneta de segona mà Citroën 
Berlingo Fgn 1.9D matrícula 6204-CJV en bon estat de manera gratuïta i amb la única 
obligació de fer-se càrrec de la seva posada a punt. 
 
El cost de la posada a punt del vehicle és de mil vuit-cents euros, iva inclòs i es 
pagaran amb càrrec a la partida 2017 330 342 214000 Conservació Vehicles de 
l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot. 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012017000278 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.- Donar de baixa de l’ inventari de béns municipals la NISSAN Pick up 2.5 TD 
matrícula GI 6234 B. 
 
Segon.- Adquirir a l’empresa “Taller Mecànic Lluís Serrat” el vehicle Citroën Berlingo 
Fgn 1.9D matrícula 6204-CJV, a cost zero. 
 
Tercer.- Facultar l’Alcalde-President de la corporació per signar tots els documents 
necessaris per realitzar el canvi de titularitat.  
 
Quart.- Facultar el President de l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot, per signar 
tots els documents necessaris per al pagament del cost de la posada a punt del 
vehicle. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2017019670     
 
En relació a l’expedient CPG22017000084 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar la relació d’ordenacions de despeses annex núm.17/030 per un import total de 
386.179,77 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 386179.77 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.1. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT GRUP  RIALLES OLOT 
 
Núm. de referència : X2017019389     
 
En relació a l’expedient CPG12017000192 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
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corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir  subvenció, amb caràcter de concessió directa,  a l’ entitat GRUP 
RIALLES OLOT amb  NIF: G17437302 per un import de 4.625,00 euros, amb càrrec a 
la partida 17.410.3381.480062 “CONVENIS FESTES DEL TURA”. 
 
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’INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA 
D’OLOT (Can Trincheria), per tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El 60% de l’import de la subvenció es lliurarà abans de la realització dels actes i la 
resta  
quan sigui justificat 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 
200220 1703419001 Despeses 17410  3381 480062 4625 CONVENIS FESTES DEL TURA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.2. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ CULTURAL I RECREATIVA 
D'AMICS DEL PORC I EL XAI (AOAPIX) 

 
Núm. de referència : X2017019402     
 
En relació a l’expedient CPG12017000193 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  subvenció, amb caràcter de concessió directa,  a l’ entitat ASSOCIACIÓ 
CULTURAL I RECREATIVA D’AMICS DEL PORC I EL XAI (AOAPIX)  amb  NIF: 
G17343682 per un import de 1.817,00 euros, amb càrrec a la partida 
17.410.3381.480062 “CONVENIS FESTES DEL TURA”. 
 
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’INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA 
D’OLOT (Can Trincheria), per tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El 60% de l’import de la subvenció es lliurarà abans de la realització dels actes i la 
resta  
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quan sigui justificat 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 
200220 1703420001 Despeses 17410  3381 480062 1817 CONVENIS FESTES DEL TURA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.3. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ CULTURAL I RECREATIVA ELS 
MURRUTS 

 
Núm. de referència : X2017019406     
 
En relació a l’expedient CPG12017000194 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: 
 
1r.) Concedir  subvenció, amb caràcter de concessió directa,  a l’ entitat ASSOCIACIÓ 
CULTURAL I RECREATIVA ELS MURRUTS amb  NIF: G55010805 per un import de 
8.123,00 euros, amb càrrec a la partida 17.410.3381.480062 “CONVENIS FESTES 
DEL TURA”. 
 
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’INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA 
D’OLOT (Can Trincheria), per tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El 60% de l’import de la subvenció es lliurarà abans de la realització dels actes i la 
resta  
quan sigui justificat 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 
200220 1703421001 Despeses 17410  3381 480062 8123 CONVENIS FESTES DEL TURA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
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11.4. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT PENYA CARNAVALESCA ELS MARRINXOS 
 
Núm. de referència : X2017019409     
 
En relació a l’expedient CPG12017000195 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  subvenció, amb caràcter de concessió directa,  a l’ entitat PENYA 
CARNAVALESCA ELS MARRINXOS amb  NIF: G17619552 per un import de 2.340,00 
euros, amb càrrec a la partida 17.410.3381.480062 “CONVENIS FESTES DEL TURA”. 
 
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’INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA 
D’OLOT (Can Trincheria), per tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El 60% de l’import de la subvenció es lliurarà abans de la realització dels actes i la 
resta  
quan sigui justificat 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 
200220 1703422001 Despeses 17410  3381 480062 2340 CONVENIS FESTES DEL TURA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
11.5. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ FAMILIARS I AMICS RESIDÈNCIA 

MONTSACOPA 
 
Núm. de referència : X2017019411     
 
En relació a l’expedient CPG12017000196 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  subvenció, amb caràcter de concessió directa,  a l’ entitat ASSOCIACIÓ 
FAMILIARS I AMICS RESIDÈNCIA MONTSACOPA amb  NIF: G17565987 per un 
import de 250,00 euros, amb càrrec a la partida 17.410.3381.480062 “CONVENIS 
FESTES DEL TURA”. 
 
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. 
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L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA 
D’OLOT (Can Trincheria), per tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El 60% de l’import de la subvenció es lliurarà abans de la realització dels actes i la 
resta  
quan sigui justificat 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 
200220 1703423001 Despeses 17410  3381 480062 250 CONVENIS FESTES DEL TURA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
11.6. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT XERRICS D'OLOT COLLA CASTELLERA DE LA 

GARROTXA 
 
Núm. de referència : X2017019414     
 
En relació a l’expedient CPG12017000197 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  subvenció, amb caràcter de concessió directa,  a l’ entitat XERRICS 
D’OLOT COLLA CASTELLERA DE LA GARROTXA amb  NIF: V17703455 per un 
import de 1.350,00 euros, amb càrrec a la partida 17.410.3381.480062 “CONVENIS 
FESTES DEL TURA”. 
 
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’INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA 
D’OLOT (Can Trincheria), per tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El 60% de l’import de la subvenció es lliurarà abans de la realització dels actes i la 
resta  
quan sigui justificat a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius que 
justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
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5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1703424001 Despeses 17410  3381 480062 1350 CONVENIS FESTES DEL TURA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.7. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT AGRUPACIÓ ESCOLTA NOSTRA DONA DEL 
TURA 

 
Núm. de referència : X2017019418     
 
En relació a l’expedient CPG12017000198 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: 
 
1r.) Concedir  subvenció, amb caràcter de concessió directa,  a l’ entitat 
AGRUPAMENT ESCOLTA NOSTRA amb  NIF: G08931974 per un import de 350,00 
euros, amb càrrec a la partida 17.410.3381.480062 “CONVENIS FESTES DEL TURA”. 
 
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’INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA 
D’OLOT (Can Trincheria), per tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El 60% de l’import de la subvenció es lliurarà abans de la realització dels actes i la 
resta  
quan sigui justificat 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 
200220 1703425001 Despeses 17410  3381 480062 350 CONVENIS FESTES DEL TURA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
11.8. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ CULTURAL SARDANISTA FLOR 

DE FAJOL 
 
Núm. de referència : X2017019436     
 
En relació a l’expedient CPG12017000199 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  subvenció, amb caràcter de concessió directa,  a l’ entitat ASSOCIACIÓ 
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CULTURAL SARDANISTA FLOR DE FAJOL amb  NIF: G17160466 per un import de 
983,51 euros, amb càrrec a la partida 17.410.3381.480062 “CONVENIS FESTES DEL 
TURA”. 
 
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’INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA 
D’OLOT (Can Trincheria), per tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El 60% de l’import de la subvenció es lliurarà abans de la realització dels actes i la 
resta  
quan sigui justificat 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 
200220 1703426001 Despeses 17410  3381 480062 983.51 CONVENIS FESTES DEL TURA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.9. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT AGRUPACIÓ SARDANISTA D'OLOT 
 
Núm. de referència : X2017019442     
 
En relació a l’expedient CPG12017000200 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  subvenció, amb caràcter de concessió directa,  a l’ entitat AGRUPACIÓ 
SARDANISTA D’OLOT amb  NIF: G17064908 per un import de 3.000,00 euros, amb 
càrrec a la partida 17.410.3381.480062 “CONVENIS FESTES DEL TURA”. 
 
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’INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA 
D’OLOT (Can Trincheria), per tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El 60% de l’import de la subvenció es lliurarà abans de la realització dels actes i la 
resta  
quan sigui justificat 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. 
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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 
200220 1703427001 Despeses 17410  3381 480062 3000 CONVENIS FESTES DEL TURA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.10. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ OFOLK 
 
Núm. de referència : X2017019443     
 
En relació a l’expedient CPG12017000201 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  subvenció, amb caràcter de concessió directa,  a l’ entitat ASSOCIACIÓ 
OFOLK amb  NIF: G55112288 per un import de 1.000,00 euros, amb càrrec a la 
partida 17.410.3381.480062 “CONVENIS FESTES DEL TURA”. 
 
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’INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA 
D’OLOT (Can Trincheria), per tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El 60% de l’import de la subvenció es lliurarà abans de la realització dels actes i la 
resta  
quan sigui justificat 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 
200220 1703428001 Despeses 17410  3381 480062 1000 CONVENIS FESTES DEL TURA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

12.1. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ 
VEÏNS SANT ROC 

 
Núm. de referència : X2017019451     
En relació a l’expedient CPG22017000080 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
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l’adopció dels següents acords: 
 
Procedir a la bestreta de 1.720,00 euros a l’ Associació Veïns de Sant Roc en 
concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 1.720,00 
euros, destinada a l’activitat de l’entitat aprovada per la Junta de Govern Local de data 
11/05/2017. 
 
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. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1700124012001Despeses 17160  924  480003 1720 SUBVENCIONS BARRIS 100 001 001 001 000 000 

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

VEÏNS DEL BARRI DE L'HOSTAL DEL SOL 
 
Núm. de referència : X2017019453     
 
En relació a l’expedient CPG22017000081 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 Veïns del Barri de l’Hostal del 
Sol en concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 400,00 
euros, destinada a l’activitat festa del barri aprovada per la Junta de Govern Local de 
data 20/04/2017. 
 
Una vegada finalitzada l’activitat s’hauran de presentar els justificants en un termini 
màxim de dos mesos per tal de poder procedir a la liquidació definitiva de la 
subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1700124001001Despeses 17160  924  480003 400 SUBVENCIONS BARRIS 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

12.3. - AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CENTRE D'INICIATIVES 
TURÍSTIQUES D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2017019550     
 
En relació a l’expedient CPG22017000083 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Procedir a la bestreta de 7.500,00 euros al CENTRE D’INICIATIVES TURÍSTIQUES 
D’OLOT (G17058983) en concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un 
import total de 27.000,00 euros, destinada a l’organització de diverses activitats: 
carnaval, dia de la mare, hereu i pubilla i batalla de les flors i aprovada per la Junta de 
Govern local de data 2 de febrer de 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 



 
 
 

 21 

subvenció. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.1. - DEVOLUCIO FIANCES 
 
Núm. de referència : X2017019519     
 
En relació a l’expedient CPG22017000082 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
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 
  
BON PREU SA 300,00 
RADIO CODERCH SL 300,00 
RUBAU TARRES SAU 9.904,43 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.1. - CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT A LA CARRETERA 
DE BATET, 5. 

 
Núm. de referència : X2017007127 
 
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 OMA32017000038 en data 
registre entrada  04/07/2017 
a: ****     
per a: CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT    
situada a: CTRA BATET N.3A 
U.T.M : 9088904 
 
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: CRL2017800050 
FMA2017600133    
 
Liquidació/ns de drets i/o fiances: imports, lloc, terminis, forma de pagament i recursos 
que es poden interposar contra l’ acte de liquidació, són els que es determinen a la 
liquidació adjunta. 
 
Liquidació de Drets i Garanties: 

Drets 
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Per: Un pressupost de: 342418.39 euros  
1 Connexions desguassos habitatges 
1 Guals 
 

Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 
342418.39 10735.87 0 10735.87 515.00 11250.87 

 
Garanties: 

   Garantia per reposició de paviments  300.00 euros 
  Garantia de gestió de residus: 6382.00 euros 
 

Total Liquidació Euros 
Per Drets 11250.87 
Per Garanties (4) 6682.00 

 
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència: 24 mesos, a partir de la data de concessió, havent-
se de començar les obres dins el termini màxim de 12 mesos.  
 

- Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: 1) 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). 2) Document signat 
per arquitecte assumint la direcció de l’obra. 3) Document signat per arquitecte tècnic 
assumint la direcció de l’execució de l’obra.  

- D'acord amb l'establert a l'art. 1 del Decret 282/1991, no es poden iniciar les obres de 
construcció si no s'ha presentat prèviament a l'Ajuntament el corresponent projecte 
executiu i el programa de control de qualitat.  

- En aplicació de la normativa vigent de seguretat en cas d’incendi, es condiciona la 
llicència a l’adopció de les següents mesures:  

 
1. D’acord amb la TINSCI trasters en aparcaments (DT-8), i TINSCI DT1 adequat 

al CTE DB SI (modificació de gener de 2017), si la superfície construïda del 
traster és inferior a 10 m2 cal parets EI90 i porta d’accés EI2-C45.  

2. D’acord amb el CTE HS3, el garatge disposarà de la ventilació mínima 
establerta al seu articulat.  

 
- Les tanques de parcel·la s’ajustaran a les condicions de l’article 8 del Pla parcial 

Sector 3 de Batet, de forma que la part d’obra no sobrepassarà l’alçada de 0,60 m i 
la part reixada l’1,80 m.  

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

- L'excavació prevista s'executarà d'acord amb les condicions determinades a la vigent 
Ordenança Municipal d'Obres a la Via Pública.  

- 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, especialment pels 
treballs de moviment i transport de terres o runes previstos.  

- S’imposa una fiança de 6.382,00 € 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.  

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

 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.2. - CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT A LA CARRETERA 
SANT JOAN LES ABADESSES, 216. 

 
Núm. de referència : X2016022317 
 
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 OMA32016000125 en data 
registre entrada  12/12/2016 
a: ****     
per a: CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT    
situada a: CTRA SANT JOAN DE LES ABADESSES N.216  
U.T.M : 6815105 
 
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: CRL2017800051 
FMA2017600132    
 
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: 148258.32 euros  
1 Connexions desguassos habitatges 
1 Guals 
 
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

148258.32 4716.91 0 4716.91 304.90 5021.81 
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Garanties: 
    
   mov terres + rep pav + ges res: 600 euros 

 
Total Liquidació Euros 
Per Drets 5021.81 
Per Garanties (4) 300.00 

 
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència: 24 mesos, a partir de la data de concessió, havent-
se de començar les obres dins el termini màxim de 12 mesos.  
 
• D'acord  amb l'establert a l'art. 1 del Decret 282/1991,  no  es poden iniciar les 

obres de construcció  si  no  s'ha presentat  prèviament  a l'Ajuntament el 
corresponent projecte executiu i  el programa de control de qualitat. 

• La  primera  utilització  del  l’edifici podria  veure's  limitada  si les obres 
d’urbanització del polígon no han estat recepcionades per part de l’Ajuntament. 

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

• Les tanques de parcel·la s’han d’ajustar a les condicions de l’article 296 del 
POUM i han de preservar vistes als predis veïns, a excepció d’establir acord 
mutu entre propietaris. 

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

• S’imposa  una  fiança de 600,00 € per garantir  la  neteja  i/o reposició de 
paviments  de la via pública que puguin afectar-se  per l’execució de l’obra, 
especialment pels treballs de  moviment i transport de terres o runes previstos.  
Aquesta fiança també ha d’assegurar la correcta gestió de residus generats per 
l’obra. 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. 

• Per a la 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 amb l’article 75.1 del Decret 64/2014 pel qual s’aprova el Reglament 
sobre la protecció de la legalitat urbanística, per a la primera utilització i 
ocupació de l’edifici, la persona promotora ha de comunicar prèviament la 
finalització de les obres a l’ajuntament. La comunicació ha d’anar acompanyada 
del certificat final d’ obra expedit per la direcció facultativa de les obres en què 
han de constar els fets següents: a) Data de finiment de les obres. b) Que les 
obres han estat executades de conformitat amb el projecte tècnic autoritzat i, si 
s’escau, les seves modificacions i les condicions de la llicència urbanística 
atorgada. c) Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de conformitat 
amb l’ús autoritzat. 

• D'acord  a  l'art. 3-a) del RD 1448/89 en relació al 77-2 de  la  Llei 39/89,  el  
termini per donar l'alta el nou immoble construït és de  2  mesos comptats  a  
partir  del dia següent a la data d'acabament de  les  obres.  A aquests  efectes  
caldrà adreçar-se a l’Àrea  d'Urbana de l’Ajuntament -2n. pis -,  aportant la 
següent documentació: 1) Plànol de  situació  i d'emplaçament,  2)  Plànols  
definitius de cada planta, 3)  Certificat  final d'obra,  4)  Fotografia/es  de  la 
façana (10x15), 5)  Fotocòpia  DNI  del titular,  6)  Fotocòpia  del  rebut  actual 
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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. 
 

14.3. - REHABILITACIÓ D’EDIFICACIÓ SITUADA A LA CARRETERA DE LA 
MOIXINA, 16 

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


