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ACTA NÚM. 34 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

31 D’AGOST DE 2017 
  
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 31 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, per tal de celebrar  la 
sessió ordinària, setmanal i de primera convocatòria  que s’escau al dia d’avui.  
 
Hi assisteixen els tinents d’alcalde Srs. Josep Berga i Vayreda, Josep Guix i Feixas, 
Jordi Alcalde i Gurt, Josep Gelis i Guix, Maria del Mar Roca i Reixach.  Excusen la 
seva assistència els regidors Srs. Estanis Vayreda i Puigvert, Sr. Núria Fité i 
Grabalosa. 
 
També hi assisteix com a regidora delegada expressament convidada 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, la Sra. 
Montserrat Torras. 
 
Hi assisteix, com a regidora de l’oposició, la Sra. Anna Descals Tresserras. 
 
Hi assisteix l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí. 
 
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera. 
 

1. - ACTA.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Essent l'hora assenyalada –les vuit del matí– l'Alcalde declara obert l'acte i del seu 
ordre, la Secretària llegeix l'acta de la sessió anterior, que s'aprova per unanimitat.                                                                     
 

2. - DESPATX OFICIAL 
 
El Sr. Alcalde en primer lloc agraeix al Primer Tinent d’Alcalde, Josep Berga Vayreda 
el fet d’haver-lo substituït en les funcions pròpies de l’alcaldia, durant els dies que ha 
estat en tractament mèdic.  
I a continuació comenta els actes als quals ha assistit en la seva substitució,  des de la 
darrera Junta de Govern celebrada el proppassat 24 d’agost :  
 
-  el divendres 25 d’agost va assistir a la reinauguració de l’establiment “Nabila Cafè” 
ubicat al c/ Veneçuela 1, al Festival Esdansa de les Preses i finalment al Concert de la 
Sra. Karma que va oferir a la Plaça Campdenmàs.  
 
- el dissabte 26 d’agost va presidir l’acte de reconeixement als alumnes de ciutat i 
comarca amb millors notes a les PAU, que va tenir lloc al Saló de Sessions d’aquest 
Ajuntament i a continuació va ser present a la recepció que es va oferir a l’espai 
“Esdansa” de les Preses i va presenciar l’espectacle que va tenir lloc a continuació.  
 
- i el diumenge 27 d’agost, va participar d’una banda, del dinar de la festa del barri de 
les Planotes i de l’altra de l’actuació de Música al Parc Nou.  
 
I finalment comenta que ell va assistir al lliurament de trofeus als guanyadors de la 
Travessia Tossols – Basil que va tenir lloc el mateix diumenge. 
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3. - DISPOSICIONS.- ASSABENTATS DE LES DISPOSICIONS PUBLICADES EN 
ELS BUTLLETINS OFICIALS 

 
Tot seguit la Secretària dóna compte a la Junta de Govern dels edictes i anuncis de 
l'Ajuntament d'Olot publicats als Butlletins Oficials BOE, BOP i DOGC, des de la 
darrera sessió. I se n'acorda l'assabentat.                                                                                                                                                                                                                                
 

CONTRACTACIÓ. SERVEIS 
 
4.1. - SERVEI D'INFORMADORS PER A UNA CAMPANYA DE COMUNICACIÓ PER 
LA MILLORRA DE LA RECOLLIDA SELECTIVA D'ENVASOS LLEUGERS A OLOT 

 
Núm. de referència : X2017022004     
 
Atès l’informe del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de data 25 d’agost de 
2017 en relació a la necessitat de portar a terme una campanya de comunicació per tal 
de millorar la gestió dels residus i en concret la recollida selectiva d’envasos lleugers.  
 
Atès que per a la realització d’aquest servei d’informadors s’han demanat 
pressupostos a les empreses: “Tosca, serveis ambientals d’educació i turisme.SL”; “ 
Geonat Geology & Environment ,SL” i “Repte Territorial,SL”  i que SIGMA informa 
favorablement la proposta presentada per “Tosca, serveis ambientals d’educació i 
turisme,SL” i vist l’expedient administratiu núm: CC012017000300 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  TOSCA, SERVEIS AMBIENTALS EDUCACIO I 
TURISME SL (B1744737-6)   el servei d'informadors per a la campanya de 
comunicació per a la millora de la recollida selectiva d'envasos lleugers a Olot; d’acord 
amb el seu pressupost núm. 17/2017 annex a l’expedient.  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: QUATRE MIL SETANTA EUROS 
AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS (4.070,75 €) + IVA: VUIT-CENTS CINQUANTA-
QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS ( 854,86 €).  Es pagarà amb càrrec 
a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17700  163  227004 4925.61 CAMPANYA SENSIBILITZACIO RECICLATGE100 001 001 001 000 000 

 

Tercer.-  TOSCA, SERVEIS AMBIENTALS EDUCACIO I TURISME SL  realitzarà el 
servei esmentat en un termini des del 16 de setembre al 21 d’octubre de 2017 segons 
el calendari que figura en la seva oferta. 
 
Quart.- TOSCA, SERVEIS AMBIENTALS EDUCACIO I TURISME SL  adjuntarà una 
còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient 
CC012017000300. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2017021953     
 
En relació a l’expedient CPG22017000091 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: 
 
Aprovar la relació d’ordenacions de despeses annex núm. 17/033 per un import total 
de 177.260,98 euros.  
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 177260.98 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
6.1. - APROVACIO PADRO IMPOST ACTIVITATS ECONOMIQUES- EXERCICI 2017 
 
Núm. de referència : X2017020853     
 
Vist l’expedient administratiu AE012017000041 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer. Aprovar el padró de l’ IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES de l’exercici 

2017, que importa les següents quantitats: 
 

Artículo I. CONCEPTE PADRÓ Sección 1.01 IMP
ORT 

Padró IAE 

Recàrrec Diputació 

780.069,62.-€ 

117.331,05.-€ 

TOTAL PADRO IAE 2017 897.400,67.-€ 

 
Segon. El període de cobrament en voluntària és de l’1 de setembre fins el dia 31 

d’octubre de 2017 ambdós inclosos, ambdós inclosos, de conformitat amb  
l’acord  de l’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 22/12/2016 pel qual, 
entre d’altres, s’aprovà el calendari del contribuent per l’exercici 2016. 
Transcorregut aquest termini, els deutes que no s’hagin fet efectius seran 
exigits en via de constrenyiment i acreditaran el recàrrec de constrenyiment, 
interessos de demora i, en el seu cas, les costes que produeixin. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
7.1. - APROVACIO PADRO TAXA ESCOMBARIES PARTICULARS EXERCICI 2017 
 
Núm. de referència : X2017018862     
 

En relació a l’expedient administratiu ES022017000055 i antecedents corresponents, 
la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el padró de la taxa d’escombraries domiciliàries, de l’exercici 2017, que 
importa les següents quantitats: 

 

Concepte padró import 
Escombraries domiciliàries 2.235.332,67€ 
Escombraries domiciliàries reduïdes 25.735,90€ 
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Segon.- El període de cobrament en voluntària és de l’1 de setembre fins el dia 31 
d’octubre de 2017, ambdós inclosos, de conformitat amb l’acord de l’Ajuntament Ple en 
sessió celebrada el dia 22 de desembre de 2016 pel qual, entre d’altres, s’aprovà el 
calendari del contribuent per l’exercici 2017. Transcorregut aquest termini, els deutes 
que no s’hagin fet efectius seran exigits en via de constrenyiment i acreditaran el 
recàrrec de constrenyiment, interessos de demora i, en el seu cas, les costes que 
produeixin. 
 

S’aprova per unanimitat. 
 
8.1. - APROVACIO LIQUIDACIONS TAXA ESCOMBRARIES DERIVADES D'ALTES 

IBI 17ESL1 
 
Núm. de referència : X2017018796     
 
En relació a l’expedient administratiu ES022017000054 i antecedents corresponents, 
la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.-  Aprovar les liquidacions (relació 17ESL1) corresponents a: 

a) liquidacions corresponents a finques d’alta de nova incorporació al padró. 
b) liquidacions corresponents a finques objecte de regularització. 
 

Exercici 2014 Exercici 2015 Exercici 2016 Exercici 2017 TOTAL 

644,00€ 1.571,03€ 3.398,03€ 18.753,00 24.366,06€ 
 
 
Segon.- Aprovar la proposta de baixes/devolucions 17ESL1 que importa la quantitat 
1.940,00€. 
 
Tercer.- El termini d’ingrés per aquestes liquidacions  és el següent: 

A) Fins a la data límit especificada a l’anvers de la liquidació a qualsevol oficina de 
La Caixa o als terminals ServiCaixa. 

B) Des del dia següent a la data límit especificada a l’anvers de la liquidació i fins a 
la fi voluntària (*) a les oficines de recaptació al Pg. Bisbe Guillamet, 10-1r pis 
(mitjançant diners de curs legal, xec conformat o targeta de crèdit o dèbit) 

(*)Terminis LGT: 

** signatura de la notificació entre els dies 1 i 15 de cada mes, fins el dia 20 del 
mes següent o l’immediat hàbil posterior. 

** signatura de la notificació entre els dies 16 i últim de cada mes, fins els dia 5 del 
segon mes següent o immediat hàbil posterior. 

C) S’hi s’ha facilitat la domiciliació bancària, es farà el càrrec a partir de la data límit 
de pagament. 

Quart.- Les devolucions es practicaran segons es detalla: 
a) si el rebut a abonar s’ha satisfet mitjançant domiciliació bancària, 

l’abonament es farà efectiu en el mateix domicili bancari, abans de la 
data límit de pagament. 

b) Si el rebut s’ha satisfet a les oficines de recaptació municipal, o bé a 
través del tríptic, l’abonament es farà exclusivament mitjançant la 
domiciliació bancària que ens faciliteu. 

 
Cinquè.- Procedir a la notificació de la liquidació individual als interessats afectats. 
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S’aprova per unanimitat. 
 

9.1. - APROVACIO PADRO 2017 TAXA ANIMALS DE COMPANYIA 
 
Núm. de referència : X2017018861     
 

En relació a l’expedient administratiu GENE2017000020 i antecedents corresponents, 
la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el padró de la taxa pel manteniment del cens d’animals de companyia 
exercici 2016, que importa la quantitat de 16.506,00€. 
 
Segon.- El període de cobrament en voluntària és de l’1 de setembre fins el dia 31 
d’octubre de 2017, ambdós inclosos, de conformitat amb l’acord de l’Ajuntament Ple en 
sessió celebrada el dia 22/12/2016 pel qual, entre d’altres, s’aprovà el calendari del 
contribuent per l’exercici 2017. Transcorregut aquest termini, els deutes que no s’hagin 
fet efectius seran exigits en via de constrenyiment i acreditaran el recàrrec de 
constrenyiment, interessos de demora i, en el seu cas, les costes que produeixin. 
 

S’aprova per unanimitat. 
 
10.1. - APROVACIÓ LIQUIDACIONS TAXA OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC PER 

EMPRESES SUBMINISTRADORES 2N TRIMESTRE 2017 
 
Núm. de referència : X2017021568     
 
En relació a l’expedient IG192017000008 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: 
 
1er. Aprovar les liquidacions del 2n trimestre de l’exercici 2017 corresponent a la taxa 
per ocupació del domini públic local per empreses explotadores de serveis, de 
conformitat amb el que disposa l’article 24-1-c) del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, que 
importen les quantitats que es detallen: 
 
LIQUIDACIONS DE OSL-2017-800096 A OSL-2017-800130  
 
. Gas..................................................................................................................14.913,27 
. Telefonia fixa (llevat de TELEFÓNICA DE ESPAÑA) ......................................1.929,75 
. Electricitat .......................................................................................................39.007,15 
 
TOTAL                55.850,17 
 
2on. Donar compte de les autoliquidacions que es detallen: 
 

NÚM. 
AUTOLIQUIDACIÓ 

EMPRESA SUBMINISTRADORA TRIMESTRE QUANTITAT 
DATA 

PAGAMENT 

OSA-2017-600005 BASSOLS ENERGIA SA 2T 20.912,75 €  17/08/2017 
OSA-2017-600006 BASSOLS ENERGIA COMERCIAL SL 2T 14.113,62 €  17/08/2017 
 
S’aprova per unanimitat. 
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11.1. - SUBVENCIÓ DEL PLA A L'ACCIÓ PER PLAQUES FOTOVOLTAIQUES 
EDIFICI POLICIA MUNICIPAL 

 
Núm. de referència : X2017008527     
 
En relació a l’expedient SUR12017000003 i antecedents corresponents, el regidor 
delegat  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 
acords: 
  
1.- Acceptar la subvenció atorgada per DIPUTACIO DE GIRONA. Àrea de Territori i 

sostenibilitat. Medi ambient, amb destinació al Pla a l’Acció 2017 per plaques 
fotovoltaiques a l’edifici de la policia municipal, per un import de 5.187,89 €. 

 
2.- Agrair a  la DIPUTACIO DE GIRONA. Àrea de Territori i sostenibilitat. Medi 

ambient, la concessió de l’esmentada subvenció. 
 

3.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual 
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als 
efectes de fiscalització. 

4.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de 
Seguretat Social. 

 
5.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari vinculat 

amb l’expedient. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
11.2. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ ACTUACIONS I INVERSIONS PER GLAÇADES 
I NEVADES (PERÍODE 1 DE NOVEMBRE DE 2016 I FINS AL 31 D'OCTUBRE DE 

2017) 
 
Núm. de referència : X2017015593     
 
En relació a l’expedient SBR12017000001 i antecedents corresponents, el regidor 
delegat  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 
acords: 
 
1.- Acceptar la subvenció atorgada per DIPUTACIO DE GIRONA. Assistència i 

Cooperació als Municipis, amb destinació a: 
 

  - Despeses per gratificacions extraordinàries, adjudicació de carburants, de 
potassa i clorur càlcic i serveis exters de retirada de neu a les vies i carrers 
3.944,54 €. 

 
 - Adquisició de 12 contenidors per emmagatzemar sal i adquisició de 2 mitges 

canyes per el tractor 7.454,86 € 
 

2.- Agrair a la DIPUTACIO DE GIRONA. Assistència i Cooperació als Municipis, la 
concessió de l’esmentada subvenció. 

 
3.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual 
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donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als 
efectes de fiscalització. 

El termini de justificació de la subvenció finalitza el 30 de novembre de 2017 

4.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de 
Seguretat Social. 

 
5.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari vinculat 

amb l’expedient. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
12.1. - APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DEL SERVEI D'AIGUA I CLAVEGUERAM DEL 2N 

TRIMESTRE 2017 
 
Núm. de referència : X2017021662     
En relació a l’expedient IG192017000009 a nom de SOREA SA amb NIF A08146367 
corresponent a la liquidació del servei d’aigua i clavegueram del 2n trimestre de 2017 i 
vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat  
d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’import liquidat en concepte de cànon a ingressar pel subministrament 
d’aigua potable 2n trimestre 2017: 60.479,76 €. 
 
Segon: Aprovar l’excedent de tarifes d’aigua 2n trimestre 2017 (a favor de l’Ajuntament):  
1.157,83 €. 
 
Tercer.- Aprovar l’import liquidat en concepte de taxa clavegueram 2n trimestre 2017: 
55.053,36 €. 
 
Quart.- Aprovar l’import liquidat en concepte de drets de connexió període 2017/02: 
4.176,00 €. 
 
Cinquè.- Aprovar el cost de les taxes de la Generalitat “ CIH “ i “ C. A. “ en concepte 
d’edificis municipals, corresponents al període 2017/02: 19.399,33 €. 
 
Sisè.- Aprovar l’import de 636,00 € corresponent al cost a suportar pel període 2n 
trimestre 2017 per l’Ajuntament d’Olot, amb càrrec al Fons Social de Solidaritat creat 
entre SOREA SA (50%) i el mateix Ajuntament (50%). 
 
L’esmentat Fons, així com el Protocol regulador de mesures contra la pobresa 
energètica i la vulnerabilitat econòmica entre l’Ajuntament d’Olot i SOREA, SA va ser 
aprovat per Decret d’Alcaldia de data 27/11/2015 i ratificat per acord de Junta de 
Govern de data 03/12/2015. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.1. - LIQUIDACIONS RUSTICA RUL1 
SOL URBANITZABLE QUE PASSA A SOL RUSTIC (UR05/16/4) 

 
Núm. de referència : X2017019688     
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En relació a l’expedient UR052017000009 , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
Primer.- APROVAR les liquidacions de l’impost sobre béns immobles rústics, relació 
2017010, per un import total de 5.351,71 €. 
 
Segon.- El període de pagament en voluntària serà fins el dia 20/10/2017. 
 
POSSIBILITAT D’AJORNAMENT DELS DEUTES. 
Us informem de la possibilitat que disposeu de sol·licitar l’ajornament del deute, 
sempre que s’acompleixin les condicions establertes a l’ordenança general de 
recaptació. 
 
ACABAMENT DEL TERMINI VOLUNTARI. 
El venciment del termini d’ingrés en període voluntari sense haver satisfet el deute 
determinarà l’inici del procediment de constrenyiment amb l’aplicació del recàrrec i dels 
interessos de demora corresponents, segons allò establert a la Llei General  Tributària 
i al reglament General de Recaptació. 
 
Tercer.- Notificar individualment les liquidacions als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.1. - APROVACIO ANNEX 1/2017 IBI 
 
Núm. de referència : X2017021683     
 
En relació a l’expedient UR052017000010 , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la relació 2017003 de les liquidacions 2017IBL0000800170L a 
2017IBL0000800193L, corresponents a l’annex 1/2017 de l’Impost sobre béns 
immobles urbans, segons detall: 
 
ALTES  10.646,25 € 
BAIXES 10.646,25 € 
 
Segon.-  Fixar com a període màxim de pagament en voluntària fins el dia 20/10/2017. 
 
Tercer.- Notificar individualment les liquidacions als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
15.1. - PROJECTE D’ENDERROC DE L’EDIFICI MUNICIPAL DEL CARRER SANT 

MIQUEL.- PROPOSANT APROVAR. 
 
Núm. de referència : X2017021864     
 
Vist el projecte d’enderroc dels edificis Municipals del carrer Sant Miquel, 6 redactat per 
l’enginyer d’edificació, Albert Serra Monteis en data juliol de 2017, que té per objecte 
definir les pautes i directrius per enderrocar els edificis del marge del riu Fluvià fins a 
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cota de vial, amb reomplert de plantes inferiors i tancat provisional a l’espera de definir 
l’espai resultant. 
 
Vist el Pla de Seguretat i Salut en relació al projecte referenciat en l’apartat anterior, 
redactat per l’empresa contractista Construo Construccions Generals, SL. 
 
Vist l’article 7.2 del Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, i vist l’article 38 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals. 
 
Vist l’art. 37, 38 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
En relació a l’expedient UPOM2017000027, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat de Serveis urbans, Espai públic i 
infraestructures i obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR el projecte d’enderroc dels edificis Municipals del carrer Sant 
Miquel número 6, redactat per l’enginyer d’edificació, Albert Serra Monteis en data 
juliol de 2017. 
 
SEGON.- APROVAR el Pla de Seguretat i Salut en relació al projecte d’enderroc dels 
edificis Municipals del carrer Sant Miquel número 6, que s’adjunta a l’expedient. 
 
TERCER.- SOL·LICITAR informe a l’Agència Catalana de l’Aigua. 
  
QUART.- COMUNICAR al contractista i a la direcció de l’obra les condicions següents: 
 

1. El contractista de l’obra es farà 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  contractista de l’obra.  Es compliran 
les normes de l’Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública aprovada el 
27/04/95. 

 
2. Per garantir la seguretat, mentre s’executin les obres d’enderroc, el contractista 

de l’obra es farà càrrec d’impedir el pas de vianants per les voreres adjacents a 
l’edifici, i s’indicaran el desviament del pas per la vorera oposada. 

 
3. Caldrà tenir en compte que es prohibeix, amb caràcter general i sense perjudici 

del disposat a l’article 100 del Text refós de la Llei d’Aigües, aprovat per RDL 
1/2001, de 20 de juliol, tota activitat susceptible de provocar la contaminació o 
degradació del domini públic hidràulic i, en particular, acumular residus sòlids, 
runes o substàncies, qualsevol que sigui la seva naturalesa i del lloc on es 
dipositin, que constitueixin o puguin constituir un perill de contaminació de les 
aigües o de degradació del seu entorn, segons disposa l’article 97.a) del mateix 
text legal.  

 
4. Caldrà seguir aquestes indicacions sens perjudici del que disposi el contingut 

de l’informe de l’ACA. 
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5. Es prohibeix l’abocament de runes, la instal·lació de mitjans auxiliars i el dipòsit 
de materials a la llera.  

 
 
CINQUÈ- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament. 
 
SISÈ.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
16.1. - APROVAR EL PLA D'AUTOPROTECCIÓ DEL CORREFOC DE FESTES DEL 

TURA. 
 
Núm. de referència : X2017021533     
 
En relació a l’expedient PC012017000028 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Serveis urbans, Espai públic i infraestructures i 
obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
Aprovar el Pla d'Autoprotecció del Correfoc de Festes del Tura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
17.1. - ACORD PER DONAR COMPTE DE LES COMUNICACIONS D’OBERTURA I 
DELS DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 12 DE JULIOL I 4 D’AGOST DE 2017 

RELATIUS A L’ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
Núm. de referència : X2017020482     
 
En relació a l’expedient AG012017000053, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció del següent acord: 
 
Únic.- Donar compte de les comunicacions d’obertura i dels decrets dictats entre els 
dies 12 de juliol i 4 d’agost de 2017  relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es 
relacionen a continuació:  
Tràmit Nom / comercial Concepte Adreça Decret 

Assabentat 
obertura 

Apartaments Veva Habitatge d’ús 
turístic 

Av. de les Bisaroques 3 3 
1 

31/07/2017 

Assabentat 
obertura  

Assegurances 
Bosch 

Oficina 
d’assegurances 

C/Esgleiers núm. 9 02/08/2017 

Assabentat 
obertura 

Grup Català de 
Treball 

Empresa de 
treball temporal 

Av. Onze de Setembre 6 02/08/2017 
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Canvi no 
substancial 

Bach (Ekaterina 
Zhuravleva) 

Venda de 
complements 
de moda 

C/Sant Pere Màrtir 31 i 33 04/08/2017 

Canvi de 
titularitat  

DR Disney Regals Canvi de nom 
botiga de 
venda de roba 

C/Sant Rafel 35 B 1 12/07/2017 

Canvi de 
titularitat 

Karen Elizabeth 
Guerrero Castillo 

Venda de roba Ctra. de Santa Pau 32 B 
2 

02/08/2017 

Renovació 
llicència 

**** Llicència 
gossos 
perillosos 

C/Bisbe Serra 71, 2n 2a 12/07/2017 

Concessió 
llicència 

**** Llicència 
gossos 
perillosos 

C/Ramon Grabulosa 1 12/07/2017 

Canvi no 
substancial  

Supermercat DIA Mòdul rentat de 
roba 

Ctra. de les Tries 14 31/07/2017 

 
Revisió del cens municipal de llicències d’activitats  
(Baixes d’activitats històriques tancades fa molt temps i que no han presentat la 
baixa de la llicència a l’ajuntament)  
 
Baixa Susana Lozano 

Gilabert 
Merceria C/Puig Roig 14 B A 31/07/2017 

Baixa 
 

David Bernard 
Charles Worth 

Centre docent C/Bisbe Serra 1 1 3  31/07/2017 

Baixa 
 

Joaquim Torrent 
Sargatal 

Gestoria i 
assessoria 
d’empreses 

C/Sant Josep de 
Calassanç 6 B  

31/07/2017 

Baixa 
 

Servgarrotxa 
Girona SL 

Missatgeria C/Verge de Núria 7 31/07/2017 

Baixa 
 

Desitg SC Bar C/del Roser 17 B 31/07/2017 

Baixa 
 

Fundació Privada 
J. Baseiria 

Museu de la 
fauna 

C/del Dr. Zamenhof 2 31/07/2017 

Baixa 
 

Instal·lacions 
Almohaya SC 

Taller de 
llauneria 

C/Clivillers núm. 31 31/07/2017 

Baixa 
 

Dulce Ariana 
Sánchez Ariciaga 

Venda de roba i 
complements 

Pg. D’en Blay 60 baixos 31/07/2017 

Baixa  Fusteria Busquets 
Martínez 

Fusteria C/Mestre Falla 27 03/08/2017 

Baixa  Residència St. 
Miquel 

Residència 
geriàtrica 

C/Mossèn Jacint 
Verdaguer 3 

03/08/2017 

Baixa  Rius Artesà Fusteria C/Notari Miquel Març 25 03/08/2017 

Baixa  PVC Lagares Fusteria C/Notari Miquel Març 7 03/08/2017 

Baixa  Josefina Pau 
Berenguer 

Assegurances Pl. Clarà 2 03/08/2017 

Baixa  Acord SC Mediadors Pl. Clarà 2 03/08/2017 

Baixa  Procaigua Oficina tècnica Pl. Clarà 7 (Entresol) 03/08/2017 
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S’aprova per unanimitat. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a 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 LA SECRETÀRIA 
 


