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ACTA NÚM. 31 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

10 D’AGOST DE 2017 
  
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 10 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 MARIA COROMINAS i BARNADAS, com a Alcalde, 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, Estanis Vayreda i 
Puigvert, Jordi Alcalde i Gurt, Josep Gelis i Guix, Maria del Mar Roca i Reixach.  
Excusen la seva assistència els regidors Srs. Josep Guix Feixas, 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. 
Jaume Mir Bagó, Mercè Traveria Costa. 
 
Hi assisteix, com a regidora de l’oposició, el Sr. Xavier García Zabal. 
 
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 
 

En aquesta Junta no es dóna compte dels actes als quals va assistir l’Alcalde.  
 

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.                                                                                                                        
 

CONTRACTACIÓ. OBRES 
 

4.1. - DONAR COMPTE ESTAT EXECUCIÓ I APROVACIÓ INCLUSIÓ OBRES EN 
EL PROGRAMA D'INVERSIONS DEL SERVEI D'AIGUA 2009-2029 

 
Núm. de referència : X2017020035     
 
Atès l’informe del director tècnic de l’Àrea d’Infraestructura i Obra Pública de data 4 
d’agost de 2017 en relació als serveis d’aigua 2009-2029. Any 9. Agost 2017; i vist 
l’expedient administratiu núm: CC012017000287 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert,  proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
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Primer.- Aprovar un nou programa d’obres d’inversió en xarxa d’aigua  segons es 
detalla a continuació i ordenar la seva execució a “SOREA, SA” , segons: 
1.1 Amb càrrec al fons de reposició de la tarifa, per un import total de : 54.112,45 

€. Aquestes obres són: 
 
- MILLORA XARXA PASSEIG DE BLAY - FIRAL: Motivat per l’obra de 

remodelació del Firal, el servei queda afectat per motius d’obsolescència de la 
instal·lació. Té una longitud de 388 ml de canonada amb la part d’accessoris 
funcionals i 41 escomeses. Té un import de 36.484,01 € 

 
- XARXA AFECTADA PLA CONSERVACIO PAVIMENTS 2017 – AMPLIACIÓ 

DE XARXA DEL CARRER BOLÒS: Ampliació en l’àmbit de renovació plantejat 
en l’actuació de conservació de paviments, que amb l’ampliació inclouran 
també el carrer Sant Perer Màrtir fins a Montsalvatge i obres addicionals de 
millora dels encintats i el ferm al llarg de l’obra del carrer Bolòs que ha calgut 
fer per millora funcional degut al posicionament del nou serveis en relació als 
existents. Té un import de 17.628,44 euros. 

 
- TOTAL: 54.112,45 €. 
 

1.2 A fons perdut, per un import total de 10.432,80 euros. Aquestes obres són: 
 
- REPOSICIÓ DE LA BOMBA DE RESERVA DEL POU 1 DEL PARC NOU: 

Motivat per la fi de la vida útil de la bomba de reserva del pou num. 1, que no 
és reparable. Té un import de 10.432,80 euros. 

 
Segon.- Donar compte al Govern Municipal de l’estat d’execució del pla d’inversions de 
la xarxa d’aigua 2009-2029 executat per “SOREA, SA”  segons:  
2.1 Amb càrrec al fons de reposició de la tarifa del servei, que a data d’avui i 

incloent les noves obres equival a un 92% de les obres ordenades, té el resum 
econòmic següent: 

 

 Ordenat acumulat inclòs 
any 9 

Executat acumulat  a data 
informe 

Fons de reposició tarifari 3.323.107,68 € 3.043.143,36 € 
Excedents d’explotació 247.768,01 € 259.567,30 € 
Total 3.570.875,69 € 3.302.710,66 € 

 

2.2 A fons perdut amb càrrec a la companyia, que a data d’avui equival a un 
96% de les obres ordenades, té el resum econòmic següent: 

 

Ordenat acumulat inclòs 
any 9 

Executat acumulat  a data 
informe 

622.978,74 € 599.417,16 € 
 
Tercer.- Traslladar còpia de l’informe tècnic a l’empresa “SOREA, SA”. 
 
Quart.-  Donar compte d’aquest acord al Ple de l’Ajuntament  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SERVEIS 
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4.2. - APROVACIÓ DESPESES FESTES DEL TURA 2017 
 
Núm. de referència : X2017020154     
Vist l’expedient administratiu núm: CC012017000289 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert  proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar les despeses corresponents a les actuacions musicals i de cultura 
popular que es portaran a terme durant les “Festes del Tura 2017”, pels grups que es 
relacionen a continuació i per un import de CENT VINT-I-CINT MIL CINQUANTA-SET 
EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS (125.057,80 €) (IVA inclòs). 
 

ESPECTACLE/GRUP EMPRESA NIF 
Import amb 

IVA 

Cobla Bisbal Jove Associació Musical Ball de Nit G65246753        900,00 €  

Foment del Montgrí Associació Cultural Dos per Quatre   G17734948        800,00 €  

Cobla la Principal de 
Banyoles 

Associació Cultural Dos per Quatre   G17734948        850,00 €  

Cobla Osona Associació Amics Cobla Osona  G55050140     1.050,00 €  

Principal de Cassà Associació Cultural Dos per Quatre   G17734948        900,00 €  

Rossinyolets Associació Cultural Dos per Quatre   G17734948        900,00 €  

Hora de joglar  Sergi Matas i Riera 38834124G 2.420,00 € 

EbriKnight Sergi Matas i Riera 38834124G 5.445,00 € 

Xucu-Pa Mustramit,S.L. B55029177 1.815,00 € 

Beatbang Dse Audio,S.C.P. J64753056     1.936,00 €  

Big Black Rhino Muscis de Girona,SCCL F17459991 1.210,00 € 

Motörhits Josep Lleixà Jané 46547055T 1.210,00 € 

Love Me Tender Joan Coll Serra 40262979F        423,50 €  

Gertrudis Pascual Arts Music,SLU B17887894     6.050,00 €  

Yacine & The oriental Groove Yacine Belahcene Benet  47655407M     3.025,00 €  

Insurreccion Hopemusic,S.L. B66956079     3.025,00 €  

Synchronicity Hopemusic,S.L. B66956079     1.815,00 €  

Marion Harper Seven HundredLittel Records,S.L. B66275785     2.178,00 €  

Genions Jordi ferrer Boix 40322625Z        701,80 €  

Imperial State Electric Jaume Massaguer Mateu 40320130A     4.598,00 €  

La Dinamo Arti gestión y servicios artisticos, S.L B66372467     2.662,00 €  

Ljubliana & the Sea Wolf 
Smart Ibérica de Impulso Empresarial 
,S.C.A. 

F90065418     1.815,00 €  

Montgrins Associació Cultural Dos per Quatre   G17734948     3.000,00 €  
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Montgrins Montgrins,SCCL F17559972     8.470,00 €  

Roba Estesa  Bymedio Submarino International,S.L. B55639645     3.327,50 €  

Dr. Prats Bymedio Submarino International,S.L. B55639645     7.865,00 €  

Aurora & The Betrayers Aurora & the Bretayers,S.L. B86946118 6.050,00 € 

Absentes Sergi Matas i Riera 38834124G 1.815,00 € 

Cobla Principal de Girona Associació Cultural sibemoll G17697749 1.674,00 € 

Landry el rumbero Roger Vidal Vélez 47273137H     2.541,00 €  

Ramon Mirabet No Sonores,S.L. B65047375     6.352,50 €  

Iaia Arts Managers,S.L. B60731767      4.840,00 €  

Kurt Coband Hope Music,S.L. B66956079 2.420,00 € 

Flamingo Tours Produciiones Animadas,S.L. B61563573     2.964,50 €  

Soweto 
Associació Cultural de Música 
Jamaicana 

G64989643     2.200,00 €  

Xarangarin xaranga Actura 12,S.L. B65758427        665,50 €  

Giravolt Xavier Marti Aubert 40302832P        423,50 €  

Xaranga "Bufant Fort Street 
Band"  

Associació Bufant Fort G55226163     3.220,00 €  

Copla Principal d'Olot Associació Cultural Dos per Quatre G17734948    10.800,00 €  

Espectacle de festa Major Esbart Olot G17347972     1.700,00 €  

Agrupació Promoció 
d'Espectacles                         
"PIM PAM PUM" 

Agrupació Promoció d'Espectacles                         
"PIM PAM PUM" 

G173338088     9.000,00 €  

    TOTALS 125.057,80 €  

 
Segon.- Aprovar les despeses de gestió, administració i d’altres que es portaran a 
terme durant les “Festes del Tura 2017” i que es relacionen a continuació, per un 
import de TRENTA-CINC MIL QUINZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS (IVA inclòs). 
 

SERVEI NOM FISCAL NIF PREU TOTAL 

Gots Festes Ecologia per Festes,S.L. B64242134        7.039,30 €  

Lavabos Químics Toi-Toi Sanitarios Móviles,S.A. A62518121        3.973,64 €  

Tanques Antiavalots Powerband productions,S.L. B17931973        1.977,14 €  

Impressió Cartells Gràfiques Alzamora,S.A. A17432139          794,82 €  

Carpes i Barraques Estructures Luis Casamayor,S.L.U. B17828260 9.075,00 € 

Espectacle Pirotècnic i Volcanet Antigua Casa Estalella,S.A. B08958209 7.100,00 € 

Seguretat Gonber Events,S.L. B66577222 3.833,28 € 
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Assegurança de climatologia 
Ferrer i Ojeda Asociados,Correduría 
de Seguros,S.L. 

B58265240 1.222,02 € 

    Total      35.015,20 €  

 
Tercer.- Aquestes despeses es pagaran amb càrrec a la partida 17410.3381.227995 
Festes del Tura: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200  Despeses 17410  3381 227995 125057.8 FESTES DEL TURA 410 999 001 017 000 000 
200200  Despeses 17410  3381 227995 35015.2 FESTES DEL TURA 410 999 001 015 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
4.3. - 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     
 
La Junta de Govern Local de data 8 de juny de 2017 va aprovar l’expedient de 
contractació, mitjançant procediment obert, per adjudicar l’ús privatiu del domini públic 
per instal·lar i explotar dues parades de fires (una xurreria i una creperia) al passeig de 
Blay, durant les Festes del Tura 2017; així com el plec de clàusules administratives 
particulars que regiran l’esmentada licitació.  
 
En el BOP núm. 88 de data 19 de juny de 2017 es publica l’edicte relatiu a l’aprovació 
del plec i convocatòria de licitació, a la qual es podran presentar pliques fins el dia 10 
de juliol de 2017. 
 
En data 10 de juliol de 2017 va finalitzar el termini de presentació d’ofertes, havent-se 
presentat a la licitació, una única plica  amb destí a  “xurreria” subscrita pel Sr. JOAN 
JOFRE PARAROLS. 
 
De conformitat amb els antecedents obrants a l’expedient CCS12017000016, i de 
conformitat amb l’informe de valoració de l’única oferta presentada, de data 27 de juliol  
de 2017, emès pel tècnic d’Administració General d’aquest Ajuntament, la Mesa de 
Contractació, en sessió celebrada el mateix dia 27 de juliol proposa l’adjudicació del 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. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12017000019 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Adjudicar al Sr. JOAN JOFRE PARAROLS l’autorització d’ús privatiu del 
domini públic per instal·lar i explotar, durant les Festes del Tura 2017, una parada 
destinada a xurreria, amb un cànon de NOU-CENTS NORANTA-CINC EUROS (995,- 
€). 
 
Segon.- Aquest contracte es regirà pels plecs de clàusules administratives particulars 
aprovades per la Junta de Govern Local del dia 8 de juny de 20107. 
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Tercer.- La present autorització demanial es limita als dies de la celebració de les 
Festes de Tura 2017, en el període comprès entre els dies 6 i 10 de setembre de 
2017, ambdòs inclosos. 
 
Quart.- El Sr. Joan Jofre Pararols ha constituït la garantia definitiva per un import de 
CENT VINT EUROS (120 €) d’acord amb el que s’estableix en la clàusula 13 del 
PCAP ; així com el pagament de 12,50 € corresponent  a la part del preu de la 
publicació de l’anunci al BOP.  
 
Cinquè.- Requerir al Sr. Joan Jofre Pararols  per tal de formalitzar el contracte  dins del 
termini de quinze (15) dies hàbils següents a la notificació de l’adjudicació.  
 
Sisè.- Facultar l’Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació signi el 
corresponent contracte.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SUBMINISTRAMENTS 
 

4.4. - ADQUISICIÓ MARCADOR ELECTRÒNIC AMB DESTÍ AL PAVELLÓ 1 
 
Núm. de referència : X2017019878     
 
Atès l’informe del Coordinador de les Instal·lacions  esportives  municipals  de l’IMELO 
amb destí al Pavelló 1, en relació a les necessitats tècniques esportives pel fet que el 
Club Hoquei Olot està a la màxima categoria nacional Catalana;  i  per tant el 
marcador ha de complir amb la normativa tècnica exigida per la “Real Federación 
Española de  Hoquei” així com complir amb la normativa europea de material esportiu.  
 
Atès que s’han demanat pressupostos a les empreses: “Deid ,SL”; “Rasdal DXT”; 
“Planet Grup Equipaments Esportius, SL”; Rànking”; “TEA 3”; “Esteban Sporting Good 
&equipment, SL· I “ Brokers Esportius” i que s’informa favorablement el pressupost de 
l’empresa “Deid,SL”. 
 
I vist  l’expedient administratiu núm: CC012017000283 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert,  proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Adquirir de l’empresa  DEID SL (B6668613-0)  un marcador electrònic   marca 
"Bodet” model “BT6 120 PLUS"  amb destí al Pavelló 1, segons el seu pressupost 
núm. 03622017-2 i l’informe tècnic que figuren com annex a l’expedient. 
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: TRES MIL CENT CINQUANTA-
CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS  (3.155,50 €)  + IVA: SIS-CENTS 
SEIXANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS (662,66 €).  Es pagarà amb 
càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17330  3421 63206 3818.16 INVERSIONS ESPORTIVES (PR17) 100 001 001 001 000 000 

  
Tercer.- DEID SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà 
constar el número d’expedient CC012017000283. 
 
S’aprova per unanimitat. 
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5.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ 
PRESENTADA PEL SR. ****, PER DANYS OCASIONATS PER UNA CAIGUDA A LA 

VIA PÚBLICA. 
 
Núm. de referència : X2017016893     
 
Vist l’escrit presentat pel Sr. **** en el que es formula reclamació patrimonial contra 
l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats per una caiguda a la via pública i atesos els 
següents  
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Primer.- En escrit de data 19 de juny de 2017 (Registre General, núm. 
E2017010308/13-06-2017), el Sr. **** va formular reclamació patrimonial de quantitat 
indeterminada pels danys ocasionats per una caiguda, quan caminava pel davant dels 
núms. 20 i 22 de l’avinguda Bolívia, a causa de l’estat dels rajols de la vorera que 
havien pujat per culpa de les arrels dels arbres i eren un perill pels vianants. A la 
petició s’hi acompanya un informe d’alta d’urgències de l’Hospital d’Olot, de data 23 de 
maig de 2017 (núm. assistència 1253251). 
 
Segon.- En informe del cap de la Policia Municipal, de data 30 de juny de 2017, 
s’assenyala que la Policia Municipal no ha tingut coneixement de la caiguda que 
manifesta haver patit el Sr. **** a l’avinguda Bolívia d’aquesta ciutat. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, d’acord amb l’article 106.2 de la Constitució, assenyala que “els particulars 
tenen dret a ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota 
lesió que pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui 
conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els 
casos de força major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar 
d’acord amb la Llei”. Aquest article determina que la  responsabilitat patrimonial de les 
Administracions Públiques sigui de caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui 
imprescindible acreditar que el dany o lesió sofert pel reclamant és conseqüència del 
funcionament normal o anormal dels serveis públics, en relació directa, immediata i 
exclusiva de causa a efecte, sense intervenció estranya que pugui interferir alterant el 
nexe causal. 
 
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis 
causats als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels 
serveis públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes 
establerts per la legislació general sobre responsabilitat administrativa” 
 
Segon.- La jurisprudència ha reiterat en nombroses sentències que, perquè es pugui 
declarar la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, és necessari 
que qui la pretén acrediti i provi que es donen les circumstàncies següents: a) que el 
dany o lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis 
públics en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte sense intervenció 
estranya que pogués interferir alterant el nexe causal; b) que el dany sigui efectiu, 
econòmicament avaluable i individualitzat en relació a una persona o grups de 
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persones; c) que el particular afectat no tingui el deure jurídic de suportar el dany; d) 
que no hi hagi força major; i e) que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons 
l’estat dels coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la 
producció dels danys.  
 
En tractar-se d’una responsabilitat objectiva és necessària la concurrència de tots 
aquests elements -que han de ser provats per qui els al·lega- i entre els que té una 
especial rellevància, en tant que element essencial de la responsabilitat, la relació de 
causalitat entre el dany i el funcionament del servei públic. 
 

Tercer.- La determinació de si els danys patits pel Sr. **** són atribuïbles de forma 
directa i exclusiva al funcionament dels serveis públics municipals no és gens fàcil. En 
aquest sentit, el fet que ni la Policia Municipal ni cap altre servei de l’Ajuntament d’Olot 
intervingués directament en l’accident no permet acreditar la veracitat dels fets relatats 
per la part reclamant, alhora que dificulta esbrinar com i perquè es va produir aquest 
accident. 
 
En primer lloc cal assenyalar que les voreres de l’avinguda Bolívia compleixen totes i 
cadascuna de les normatives sectorials específicament aplicables, tant pel que fa al 
paviment com a la resta d’elements propis d’una zona de pas de vianants. En aquest 
sentit cal remarcar que la vorera existent al davant dels núms. 20 i 22 de l’avinguda 
Bolívia és suficientment uniforme, sense desnivells ni grans desperfectes i presenta un 
estat de conservació raonable, que s’adequa als estàndards exigibles a una 
administració pública responsable del manteniment de la via pública, d’acord amb els 
articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‘abril.  
 
En conseqüència la vorera, en el seu conjunt, no sols no representa cap perill per al 
pas normal dels vianants, sinó que resulta fàcilment transitable amb un nivell d’atenció 
mínim, segons els cànons socials imperants. 
 
Quart.- La pretensió de la part reclamant sobrepassa l’àmbit de la responsabilitat 
objectiva de les administracions públiques i deriva cap a la conversió de l’Ajuntament 
d’Olot en una mena d’asseguradora universal de qualsevol eventualitat que es 
produeixi a la ciutat amb independència de la pròpia actuació administrativa. 
 
Vist l’expedient administratiu SRP12017000007 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada de l’Àrea de 
Participació, Transparència i Govern Obert, proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció del següent acord: 
 

RESOLC 
 
DENEGAR la indemnització reclamada pel Sr. ****, pels danys ocasionats per una 
caiguda a la via pública, en no quedar provat el nexe causal entre els danys reclamats 
i el funcionament dels serveis públics municipals. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2017020294     
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En relació a l’expedient CPG22017000085 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: 
 
Aprovar la relació d’ordenacions de despeses annex número 17/031 per un import total 
de 376.732,12 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 376732.12 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 130 999 999 099 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
7.1. - APROVAR LA SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 

PER A LA MILLORA DELS LOCALS SOCIALS DELS ATENEUS A L'ENTITAT 
CENTRE CATÒLIC D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2017020056     
 
En relació a l’expedient CPG12017000202, vista l’aprovació de les bases específiques 
de subvencions per a la millora dels locals socials dels ateneus per la Junta de Govern 
local de 30 de març de 2017 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.) Es proposa concedir l’ajut econòmic al CENTRE CATÒLIC D’OLOT amb NIF: 
V17118233 per un import de 17.000,00 euros, amb càrrec a la partida 
17.100.912.78002 “CONVENI ATENEUS“. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1701044 Despeses 17100  912  78002 17000 SUBVENCIO ATENEUS 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
7.2. - APROVAR LA SUBVENCIÓ EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 

PER A LA MILLORA DELS LOCALS SOCIALS DELS ATENEUS A L'ENTITAT 
ORFEÓ POPULAR OLOTÍ 
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Núm. de referència : X2017020071     
 
En relació a l’expedient CPG12017000203, vista l’aprovació de les bases específiques 
de subvencions per a la millora dels locals socials dels ateneus per la Junta de Govern 
local de 30 de març de 2017 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.) Es proposa concedir l’ajut econòmic a l’ORFEÓ POPULAR OLOTÍ amb NIF: 
G17127267 per un import de 43.000,00 euros, amb càrrec a la partida 
17.100.912.78002 “CONVENI ATENEUS“. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1701044 Despeses 17100  912  78002 43000 SUBVENCIO ATENEUS 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.1. - MODIFICACIÓ PROJECTE REHABILITACIÓ D'EDIFICI PLURIFAMILIAR –
MODIFICACIÓ OBERTURES PLANTA SEGONA AL CARRER JOAQUIM 

VAYREDA, 7. 
Núm. de referència : X2016011508 
 
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 núm: OMA32016000077 en 
data registre entrada  24/05/2016. 
a: DECOFER SA     
per a: MODIFICIACIÓ PROJECTE REHABILITACIÓ D'EDIFICI PLURIFAMILIAR - 
modificació obertures planta segona    
situada a: C JOAQUIM VAYREDA N.0007  
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U.T.M : 7801605 
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: COL2017800026     
 
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: 1500 euros  
 
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

1500 46.50 0 46.50 62.85 109.35 
 

Garanties: 
 

Total Liquidació Euros 
Per Drets 109.35 
Per Garanties (4) 0 

 
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència: 6 mesos, a partir de la data de concessió, havent-
se de començar les obres dins el termini màxim de 3 mesos. 
 
1. Es mantenen les condicions particulars establertes a la llicència concedida en JGL 

de 04-06-2015 i les establertes a la llicència concedida per la nova coberta segons 
acord de JGL de 26-11-2015 

2. En particular, es mantenen les fiances establertes en cada llicència com a 
garantia de la correcte gestió de residus. 

3. Si, per necessitat de l’obra cal tallar momentàniament el trànsit, s’haurà de 
sol·licitar l’autorització a la Policia Municipal amb una antelació mínima de 48 
hores. 

4. Com  a  mínim  48  hores abans de qualsevol operació  de  càrrega  o  de 
descàrrega  que impliqui ocupació de la via pública caldrà comunicar-ho a  la 
Policia Municipal per tal de preveure la senyalització necessària. 

5. Al finalitzar les obres que afectin la façana de carrer de l’edifici, o part davantera 
de la coberta, caldrà retirar l’ocupació de la via pública.  Amb antelació, es 
comunicarà la data a l’Ajuntament d’Olot, que procedirà a establir la taxa per 
ocupació que correspongui segons superfície i dies de l’ocupació d’acord amb el 
previst  a les Ordenances fiscals. 

6. D'acord  a  l'art.28.2 del RD 417/2006 en relació al 76 del RDL 2/2004,  el termini 
per donar d'alta l'immoble reformat és de 2 mesos a partir del  dia següent a la 
data d'acabament de les obres. A aquests efectes caldrà adreçar-se a l’Àrea 
d'Urbana de l’Ajuntament -2n. pis -. Cal  aportar la següent documentació: 1) 
Plànol de situació i  d'emplaçament, 2)  Plànols  definitius  de  cada  planta, 3)  
Certificat  final  d'obra,  4) Fotografia/es  de  la  façana (10x15), 5) Fotocòpia DNI  
del  titular,  6) Fotocòpia del rebut actual IBI i 7) Fotocòpia de les escriptures. 
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7. 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. 
 

8.2. - ENDERROC D’EDIFICI D’HABITATGES AL CARRER NOTARI CLOSELLS, 
20. 

 
Núm. de referència : X2017014509 

 
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 OMA32017000061 en data 
registre entrada  02/06/2017 
a: POUCANTO, SL     
per a: ENDERROC D'EDIFICI D'HABITATGES    
situada a: C NOTARI CLOSELLS N.0020  
U.T.M : 7301717 
 
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: CRL2017800052 
FMA2017600134    
 
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: 34196.49 euros  
  
2 Tanca provisional 
 
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

34196.49 1060.09 0 1060.09 62.85 1122.94 
 

Garanties: 
   
   mov runes + gest res + rep pav: 4709.00 euros 

   
Total Liquidació Euros 
Per Drets 1122.94 
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Per Garanties (4) 4709.00 
 
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 3 mesos.  
 
- Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: Document signat per contractista o 

contractistes assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra, així com 
documentació que acrediti la seva condició de contractista. 

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

- Les condicions particulars de la llicència d’obres relatives a l’ocupació de la via 
pública necessària per a l’execució de l’obra d’enderroc d’acord amb les previsions 
del projecte presentat, i que es consideren obligacions dels responsables de l’obra, 
són les següents: 

1. Els responsables de l’obra es faran càrrec de comunicar amb antelació l’inici de 
l’obra a la Policia Municipal i s’observaran les indicacions que pugui disposar 
en relació a les condicions de seguretat i senyalització de l’ocupació de la via 
pública prevista, que correrà a càrrec del promotor i contractista de l’obra.  Es 
compliran les normes de l’Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública 
aprovada el 27/04/95. 

2. També es faran càrrec de senyalitzar la tanca de protecció a col·locar al carrer 
amb un disc de perill per obres i punts de llum de color vermell encesos durant 
nit. La tanca s’ajustarà a les condicions que determina l’Ordenança Municipal 
d’Obres a la Via Pública. 

3. Caldrà prohibir l’estacionament a davant de la zona ocupada.  

4. Ocupació al carrer de Mateu Closells: La vorera en aquell lloc mesura 1,45 m 
d’amplada. Caldrà garantir un pas per als vianants de 0,90 m d’amplada 
mínima. Si no és possible, caldrà que n’habilitin un a la zona de 
l’estacionament. Si algun dia els cal tallar el carrer, ho hauran de comunicar a 
la Policia Municipal amb 72 hores d’antelació mínima i posar dues tanques amb 
disc de direcció prohibida al principi del carrer. Si aquest tall és en època 
escolar, només podran tallar de 9.15 a 12.15 i de 15.00 a 17.15 hores.  

5. Ocupació al carrer del Pou del Glaç: Només es podrà ocupar la totalitat de la 
vorera en el moment de l’enderroc i per motius de seguretat. Durant la resta de 
les tasques, caldrà que es deixi un pas mínim per als vianants de 0,90 m 
d’amplada per la vorera. Els dies que la vorera sigui impracticable, caldrà 
col·locar rètols als dos costats indicant als vianants que han de passar per la 
vorera de l’altre costat. 

En el carrer del Pou del Glaç, per als vehicles procedents de la carretera de 
Riudaura; en el carrer de Nonet Escubós, per als vehicles procedents del 
passeig de Barcelona; i en el carrer de Marià Jolis Pellicer, per als vehicles 
procedents del carrer de Sant Josep de Calassanç; caldrà que hi posin la 
següent senyalització: disc de perill per obres, disc de perill per calçada estreta 
i disc de limitació de la velocitat a 20 km/hora. 

- Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de la 
via pública. 
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- S’imposa  una  fiança de 4.709,00 € 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. 

- 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. 
 

8.3. - APROVACIÓ PRÈVIA D'OBRES DE REHABILITACIÓ D'EDIFICACIÓ 
SITUADA A LA CARRETERA DE LA MOIXINA, 16 

 
Núm. de referència : X2017013792     
 
Vista la sol·licitud de llicència d’obra major de rehabilitació d’edificació situada a la 
carretera de la Moixina, número 16, edificació situada en sòl no urbanitzable, (Ref. 
cadastral 001300300DG56H), segons instància amb data de registre d’entrada de 
26/05/2017 (Ref E2017009150), presentada per ****, en representació d’ENERGY 
TOOLS CONSUTING, SL. 
 
Vist l’informe emès per l’arquitecte de data 9 de juny de 2017 en relació al projecte 
presentat atès que, tant les obres de reforma i millora de l’edifici proposades com 
l’establiment de l’ús d’equipament comunitari s’ajusten a la normativa urbanística 
d’aplicació al tractar-se d’una actuació amb l’objectiu de rehabilitar l’edifici corregint-ne 
l’impacte paisatgístic, i que es justifica adequadament a l’estudi d’impacte i a l’estudi 
de mobilitat presentats. 
 
Vist que d’acord al disposat a l’article 48 de la Llei d’urbanisme, s’ha publicat edicte al 
BOP número 128 de 5 de juliol de 2017 l’edicte d’exposició al públic durant el termini 
d’un mes del projecte de rehabilitació i millora de l’edifici situat a la carretera de la 
Moixina, 16, promogut per Energy Tools Consulting SL. 
 
Transcorregut el citat termini, sense que s’hagin presentat al·legacions en contra, 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, proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar amb caràcter previ, conforme al que estableix l’article 48.2 de la Llei 
d’urbanisme, el projecte d’obres de rehabilitació d’edificació situada a la carretera de 
La Moixina, 16. 
 
Segon.- Traslladar l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona per a 
l’aprovació definitiva. 
 
S’aprova per unanimitat. 
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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 i cinc minuts de nou del matí,  i per a constància 
del que s’hi ha tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva 
signatura. 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE, EL SECRETARI ACCIDENTAL, 


