ACTA NÚM. 38
JUNTA DE GOVERN LOCAL
28 DE SETEMBRE DE 2017
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 28 de setembre 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,
Estanis Vayreda i Puigvert, Jordi Alcalde i Gurt, Josep Gelis i Guix, Maria del Mar
Roca i Reixach. Excusa la seva assistència la regidora Sra. Núria Fité i Grabalosa.
També hi assisteixen com a regidors delegats expressament convidats per tal de
presentar els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part
resolutiva ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la
votació, i segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, les
Sres. Montserrat Torras i Surroca i Mercè Traveria i Costa.
Hi assisteixen, com a regidors de l’oposició, la Sra. Anna Descals Tresserras, i el Sr.
Xavier García Zabal.
Hi assisteix l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí.
Hi assisteix el Gerent, Sr. Jordi Güell i Güell.
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera.
1. - ACTA.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Essent l'hora assenyalada –les vuit del matí– l'Alcalde declara obert l'acte i del seu
ordre, la Secretària llegeix l'acta de la sessió anterior, que s'aprova per unanimitat.
2. - DESPATX OFICIAL
El Sr. Alcalde comenta als membres de la Junta de Govern, els actes i reunions a les
quals ha assistit des de la celebració de la darrera Junta, celebrada el passat dia 21 de
setembre :
- el dia 22 de setembre, va assistir a l’acte de presentació del llibre de l’exconseller
Ferran Mascarell que va tenir lloc a can Trincheria i a la trobada d’arquitectes de la
demarcació de Girona que aquest any va tenir lloc en un restaurant de la ciutat.
- el dia 23 de setembre, va ser present a l’acte de lliurament de premis als guanyadors
del concurs de paelles organitzat per l’AOAPIX en el marc de la programació de les
Festes del Tura, que va tenir lloc a la Plaça mercat.
- i el dia 25 de setembre, va assistir a la reunió de la Junta Directiva del clúster carni
Innovacc que va tenir lloc a la sala Gussinyé d’aquest Ajuntament.
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
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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. - SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ PER LES ESCOLES BRESSOL
MUNICIPALS CURS 2016/2017
Núm. de referència

: X2017024000

Vistes les bases aprovades per la Diputació de Girona, per a l’atorgament de
subvencions als ens locals gironins per a despeses de funcionament de les escoles
bressol municipals de titularitat municipal publicades al BOP Núm. 3421 de 26 d’abril
de 2017.
En relació a l’Expedient SED12017000002 de 22 de setembre de 2017, vist l’expedient
administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat d’Educació, proposa a la
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Sol·licitar la inclusió del municipi d’Olot en el programa de subvencions
convocat per la Diputació de Girona, per a l’atorgament de subvencions als ens locals
gironins per a despeses de funcionament de les escoles bressol de titularitat municipal.
Segon.- Demanar les subvencions que a continuació es detallen:
-

Una subvenció de 62.125€ per depeses de funcionament de l’escola bressol
Les Fonts, curs 2016-2017
Una subvenció de 63.000€ per depeses de funcionament de l’escola bressol El
Morrot, curs 2016-2017
Una subvenció de 14.875€ per depeses de funcionament de l’escola bressol
Sant Miquel, curs 2016-2017
Una subvenció de 33.250€ per depeses de funcionament de l’escola bressol
Sant Pere Màrtir, curs 2016-2017

Tercer.-Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària.
Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte;
S’aprova per unanimitat
5. - SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÒ PER A LES ESCOLES MUNICIPALS DE
MÚSICA
Aquest punt figurava a l’ordre del dia per error.
6.1. - PROJECTE PONT / CONVENI AJUNTAMENT-GENERALITAT-INTEGRA
Núm. de referència

: X2017023982

Atès que el CEE Joan XXIII ha elaborat el seu projecte d’atenció a la diversitat, en el
marc dels programes de diversificació curricular, amb el nom de PROJECTE PONT.
L’objecte principal d’aquest projecte és donar suport als alumnes de l’última etapa de
l’escolaritat obligatòria, amb discapacitat o amb problemes de salut mental, que
precisen d’actuacions individualitzades, per tal d’aconseguir millorar el seu nivell
d’autonomia i independència, facilitant-los la transició a la vida adulta.
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Atès que l’Ajuntament d’Olot és conscient que hi ha alumnes amb dificultats
d’aprenentatge i d’integració social i laboral, i s'ofereix a donar suport al CEE Joan
XXIII col·laborant en el projecte PONT, per tal de donar una resposta a les necessitats
educatives especials d’aquests alumnes amb la finalitat de facilitar la seva integració
escolar, social i laboral.
Atès que tant l’Ajuntament d’Olot, la institució INTEGRA com el Departament
d’Ensenyament,
consideren positiu optimitzar els recursos disponibles per tal de
donar una millor resposta a les necessitats educatives dels alumnes del municipi.
En relació a l’expedient ED032017000010 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat d'Educació, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament, i
la institució INTEGRA i l’Ajuntament d’Olot en matèria d’atenció educativa a la
diversitat de l’alumnat d’educació secundària obligatòria a través del projecte PONT.
Serà vigent i tindrà efectes des de l’1 de setembre de 2017, i desplegarà els seus
efectes fins el 31 d’agost de 2018. Podrà prorrogar-se sempre que ho manifestin de
manera expressa les parts signatàries abans de la finalització de la seva vigència.
Segon.- Facultar l’Alcalde per signar tota la documentació necessària.
S’aprova per unanimitat
7.1. - TREBALLS D'INSTAL·LACIÓ LLUMINÀRIES AL FORT DEL VOLCÀ
MONTSACOPA
Núm. de referència : X2017024082

ANTECEDENTS
Vista la necessitat de dur a terme les obres per a la instal·lació de 14 lluminàries al
Fort del Volcà Montsacopa, segons resulta de l’informe tècnic emès pel Director de
l’Àrea d’Infraestructura i Obra Pública de l’Ajuntament d’Olot, en data 25 de setembre
de 2017.
Atès que l’empresa EXCAVACIONES AMPURDAN 2000, SL ha portat a terme obres
d’igual característiques a les objecte del present contracte, alhora que és coneixedora
del terreny en el qual aquestes s’han de portar a terme, se l’ha sol·licitat per tal que
presenti pressupost per a l’execució d’aquestes.
Vist el pressupost núm. 374/16 de data 13 de setembre de 2017, presentat per
l’empresa EXCAVACIONES AMPURDAN 2000, SL.
FONAMENT JURÍDIC
L’article 6 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP) estableix que són
contractes d’obres aquells que tenen per objecte la realització d’una obra o l’execució
d’algun dels treballs enumerats a l’Annex I del mateix o la realització per qualsevol
mitjà d’una obra que respongui a les necessitats especificades per l’entitat del sector
públic contractant.
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La present contractació es tipifica com a contracte menor de conformitat amb els
articles 111 i 138 del TRLCSP.
I vist l’expedient administratiu núm.CC012017000321 i antecedents corresponents,
l’Alcalde, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Adjudicar, en aplicació dels articles 111 en relació amb el 138 del TRLCSP, a
favor de l’empresa EXCAVACIONES AMPURDAN 2000, SL., amb NIF. B1761274-8,
el contracte menor corresponent a les obres per a la instal·lació de 14 lluminàries al
Fort del Volcà Montsacopa d’Olot, pel preu de tretze mil tres-cents disset euros amb
disset cèntims (13.317,17€), IVA exclòs.
L’import total de la despesa ascendeix a setze mil cent tretze euros amb setanta-vuit
cèntims (16.113,78€). Aquest import es desglossa en tretze mil tres-cents disset euros
amb disset cèntims (13.317,17€) de pressupost net, i dos mil set-cents noranta-sis
euros amb seixanta cèntims (2.796,60€) d’IVA calculat al 21%.
Segon.- Aprovar i disposar la despesa per import de 16.113,78€, amb càrrec a la
partida pressupostària número 17 141 1532 61905 “actuacions Volcà Montsacopa”.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 17141 1532 61905

Import
16113.78

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
R16 ACTUACIONS VOLCA MONTSACOPA
100 001 001 001 000 000
(PR16)

Tercer.- EXCAVACIONES AMPURDAN 2000 SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a
la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012017000321.
Quart.- Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària.
S’aprova per unanimitat
7.2. - OBRES DE MILLORA A L'ENTORN DE L'EDIFICI DE SERVEIS DE
RESTAURACIÓ DEL FORT DEL VOLCÀ MONTSACOPA
Núm. de referència : X2017024258

ANTECEDENTS
Vista la necessitat de dur a terme les obres de reparació de la muralla del Fort del
Volcà Montsacopa en l’entorn immediat a l’edifici de servei de restauració, així com les
obres d’acabats en l’equipament interior del mateix edifici, segons resulta de l’informe
emès pels Serveis Tècnics d’Urbanisme, en data 26 de setembre de 2017.
Vista la memòria valorada corresponent a les esmentades obres.
Atès que el pressupost de les obres s’estableix en 17.527,81€, IVA exclòs, s’ha
sol·licitat a l’empresa AGLOMERATS GIRONA, S.A. perquè presenti proposta per a
l’execució de les mateixes per ser l’adjudicatària de les obres d’edificació, tenint en
compte la relació entre ambdues obres, el coneixement que té aquesta del nou edifici i
el seu entorn i atès el curt termini del que es disposa per a l’execució de les mateixes.
Vist el pressupost núm. G –RLOR 180/17 de data 26/09/2017, presentat per
l’empresa AGLOMERATS GIRONA, S.A.
FONAMENT JURÍDIC
L’article 6 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
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Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP) estableix que són
contractes d’obres aquells que tenen per objecte la realització d’una obra o l’execució
d’algun dels treballs enumerats a l’Annex I del mateix o la realització per qualsevol
mitjà d’una obra que respongui a les necessitats especificades per l’entitat del sector
públic contractant.
La present contractació es tipifica com a contracte menor de conformitat amb els
articles 111 i 138 del TRLCSP.
I vist l’expedient administratiu núm. CC012017000323 i antecedents corresponent,
l’Alcalde proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Adjudicar, en aplicació dels articles 111 en relació amb el 138 del TRLCSP, a
favor de l’empresa AGLOMERATS GIRONA, S.A., amb NIF. A17207168, el contracte
menor corresponent a les obres de reparació de la muralla del Fort del Volcà
Montsacopa en l’entorn immediat a l’edifici de servei de restauració, així com les obres
d’acabats en l’equipament interior del mateix edifici, pel preu de disset mil cinc-cents
vint-i-set euros amb vuitanta-un cèntims (17.527,81€), IVA exclòs.
L’import total de la despesa ascendeix a vint-i-un mil dos-cents vuit euros amb
seixanta-cinc cèntims (21.208,65€). Aquest import es desglossa en disset mil cinccents vint-i-set euros amb vuitanta-un cèntims (17.527,81€) de pressupost net, i tres
mil sis-cents vuitanta euros amb vuitanta-quatre cèntims (3.680,84€) d’IVA calculat al
21%.
Segon.- Les obres hauran d’haver finalitzat abans del 18 d’octubre de 2017.
Tercer.- Aprovar i disposar la despesa per import de 21.208,65€, amb càrrec a les
partides pressupostàries :
Operació Referència
200220
200220

Tipus
Partida
Despeses 17141 1532 61922
Despeses 17141 1532 61905

Import
20340.15
868.50

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
ACTUACIONS VOLCA MONTSACOPA 100
(PR16)001 001 001 000 000
R16 ACTUACIONS VOLCA MONTSACOPA
100 001 001 001 000 000
(PR16)

Quart.- AGLOMERATS GIRONA SA adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012017000323.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària
S’aprova per unanimitat
7.3. - TREBALLS DE TRANSPLANTAMENT D'ARBRES A L'ENTORN DE L'ESPAI
POLIVALENT DE SANT MIQUEL
Núm. de referència : X2017023102

L’Ajuntament d’Olot ha construït un espai polivalent al barri de Sant Miquel en una
zona situada entre la carretera de les Feixes i el Volcà Garrinada, on s’hi ha ubicat
dues pistes poliesportives i una àrea de picnic.
Per tal d’obtenir noves ombres a la zona de picnic es fa necessari el transplantament
de 7 til·lers de l’avinguda Verge de Fàtima cap a l’espai polivalent de Sant Miquel
Atès el pressupost presentat pel Sr. Francesc Prat Vilalta –Transplantaments Sant
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Iscle- en data 14 de juny de 2017 per a la realització dels serveis esmentats, el qual
s’informa favorablement pels Serveis Tècnics Municipals.
I vist l’expedient administratiu núm: CC012017000316 i antecedents corresponents,
l'Alcalde , proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Jardineria i Vivers Sant Iscle SLU
Primer.- Contractar amb l’empresa
B17576075 els treballs de transplantament de til·lers de l’avinguda Verge de Fàtima a
l’entorn de l'espai polivalent de Sant Miquel; d’acord amb el seu pressupost i l’informe
dels Serveis Tècnics Municipals que figuren com annex a l’expedient.
Segon.- L’import total de la despesa es de: TRES MIL CINC-CENTS EUROS (3.500 €)
(IVA inclòs) i es pagarà amb càrrec a:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 17141 1532 61909

Import
3500

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
ACTUACIONS BARRI SANT MIQUEL (PR16)
100 001 001 001 000 000

Tercer.-L’empresa Jardineria i Vivers Sant Iscle SLU B17576075 adjuntarà una
còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient
CC012017000316
S’aprova per unanimitat
7.4. - SUBMINISTRAMENT GASOIL ESCOLES - SETEMBRE 2017
Núm. de referència : X2017024180

Atès l’informe de l’enginyer tècnic Sr. Joan Maria Riera, sobre la necessitat de
subministrat gasoil per a calefacció a les escoles municipals i de cares a l’arribada de
la tardor-hivern.
Vista la previsió que poden ser necessaris fins a un màxim de 26.000 litres per
subministrar a les escoles: CEIP Morrot, CEIP Sant Roc, CEIP Llar, CEIP Pla de Dalt i
CEIP Malagrida (2 dipòsits).
Atès que s’ha demanat a les empreses FILLS DE VELASCO SA, OLOT
CARBURANTS, PREMIRA ENERGÍA SL i SOCIETAT CATALANA DE PETROLIS SA,
si volien presentar oferta per fer el subministrament i totes han presentat oferta
excepte OLOT CARBURANTS que ha comunicat que no ho podien fer.
Vist l’expedient administratiu núm: CC012017000322 i antecedents corresponents,
l'Alcalde proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Contractar amb PREMIRA ENERGIA SL (B6600156-1) el subministrament de
gasoil a les escoles CEIP Morrot, CEIP Sant Roc, CEIP Llar, CEIP Pla de Dalt i CEIP
Malagrida (2 dipòsits), fins a un màxim de 26.000 litres atès que ha presentat la
oferta més baixa.
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: DOTZE MIL VUIT-CENTS
SETANTA EUROS (12.870 €) + IVA: DOS MIL SET-CENTS DOS EUROS AMB
SETANTA CÈNTIMS (2.702,70 €). Es pagarà amb càrrec a:
Operació Referència Tipus
200300
1700005
Despeses
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Partida
17500 323 212001

Import
15572.70

Descripció
MANTENIMENT EDIFICIS
ENSENYAMENT

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
500 030 999 007 000 000

Tercer.- El subministrament haurà de fer-se durant el dijous 28 de setembre o el
divendres 29 i l’ordre a seguir alhora de subministrar el gasoil a les diferents escoles
serà:
1.- CEIP-MORROT
Ple
2.- CEIP-SANT_ROC
Ple
3.- CEIP-LLAR
Ple
2.- CEIP-PLA DE DALT
Ple
2.- CEIP-MALAGRIDA (2 dipòsits = 10.000 lit.+1.000 lit.)
la resta (Primer
cal servir el dipòsit petit i la resta fins a la totalitat al dipòsit gran).
Quart- PREMIRA ENERGIA SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012017000322.
S’aprova per unanimitat
8.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES
Núm. de referència

: X2017024241

En relació a l’expedient CPG22017000099 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Aprovar la relació d’ordenacions de despeses annex núm. 17/037 per un import de
219.490,86 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
219490.86

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat
9.1. - APROVAR CERTIFICACIÓ D'OBRA
Núm. de referència

: X2017024231

En relació a l’expedient CPG22017000097 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Aprovar la certificació n.2 de JOSEP VILANOVA SA corresponent a les obres de
PROJECTE D’URBANITZACIÓ ESPAI ENDERROC CAN SAUS amb càrrec a la
partida 17.141.1532.61923 “URBANITZACIÓ SECTOR CANS SAUS” per un import de
4.139,50 euros.
Operació Referència

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
4139.5

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat
10.1. - APROVAR DEVOLUCIÓ DE FIANÇA
Núm. de referència

: X2017024237
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En relació a l’expedient CPG22017000098 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Vistos els informes tècnics aprovar la següent relació de fiances per tal de poder
procedir a la seva devolució de la partida no pressupostària que correspongui.
INTERESSAT

IMPORT

GINESTA-FABREGA CB

300,00€

S’aprova per unanimitat
11.1. - APROVACIO PADRO 2017 TAXA ENTRADA VEHICLES
Núm. de referència : X2017024057

Vist l’expedient administratiu EP012017000019 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’entrada de vehicles de l’exercici 2017 que
importa la quantitat de 579.201,23€.
Segon.- El període de cobrament en voluntària és de l’1 d’octubre fins el dia 30 de
novembre 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 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
12.1. - APROVACIO LIQUIDACIONS TAXA ENTRADA VEHICLES DERIVADES
D'IBI - 17EVL1
Núm. de referència : X2017024058

Vist l’expedient administratiu EP012017000020 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 17EVL1) corresponents a:
a) liquidacions corresponents a finques d’alta de nova incorporació al padró.
b) liquidacions corresponents a finques objecte de regularització.
Exercici 2015

Exercici 2016

Exercici 2017

TOTAL

90,00€

154,00€

5.488,02€

5.732,02€

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
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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) Si s’ha facilitat la domiciliació bancària, es farà el càrrec a partir de la data límit
de pagament.
Segon.- Procedir a la notificació de la liquidació individual als interessats afectats.
Tercer.- Aprovar la proposta de baixes/devolucions 17EVL1 que importa la quantitat
180,00€.
S’aprova per unanimitat
13.1. - APROVACIO PADRO TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS - EXERCICI
2017
Núm. de referència : X2017024158

En relació a l’expedient EE022017000043 i antecedents corresponents, la regidora
delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
acords:
1. Aprovar el padró de taxes d’ escombraries empresarials exercici 2017, que
importa la següent quantitat:
PADRÓ ESCOMBRARIES EMPRESARIALS 2017 . . . . . . . . . . . . . 579.685,76.-€

2. El període de cobrament en voluntària serà des de l’1 d’octubre fins el dia 30
de novembre del 2017, ambdós inclosos, de conformitat amb el calendari del
contribuent aprovat per l’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 22/12/2016
i publicat al BOPG núm. 248 de data 30 de desembre de 2016. Transcorregut
aquest termini, els deutes que no s’hagin fet efectius seran exigit en via de
constrenyiment i acreditaran el recàrrec de constrenyiment, interessos de
demora i, en el seu cas, les costes que es produeixin.
S’aprova per unanimitat
14.1. - SUBVENCIÓ PER L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA XAVIER
MONTSALVATGE D'OLOT / GENERALITAT DE CATALUNYA DEPARTAMENT
D'ENSENYAMENT
Núm. de referència

: X2017013266

En relació a l’expedient SED12017000001 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:
1.- Acceptar la subvenció atorgada per DIPUTACIO DE GIRONA. Àrea de Cooperació
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Local. Assistència i Cooperació als Municipis, amb destinació al funcionament de les
Escoles de Música i/o Dansa, per un import de 42.286,45 €.
2.- Agrair a la DIPUTACIO DE GIRONA. Àrea de Cooperació Local. 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
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 29 de setembre 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
15.1. - APROVACIÓ PADRÓ CEMENTIRI 2017
Núm. de referència

: X2017022944

En relació a l’expedient CM022017000001 , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, l'Alcalde proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció
dels següents acords:
Primer.- Aprovar el padró de la taxa de manteniment de cementiri, corresponent a
l’exercici 2017, que importa la quantitat de 81.004,00 €.
Segon.- El període de cobrament en voluntària és de l’1 d’octubre al 30 de novembre
de 2017, ambdós inclosos, segons el calendari del contribuent vigent. Transcorregut
aquest termini, els deutes que no s’hagin fet efectius seran exigits en via de
constrenyiment i acreditaran el recàrrec, interessos de demora i, en el seu cas, les
costes que produeixin.
S’aprova per unanimitat
16.1. - PROJECTE MODIFICAT PER LA CONSTRUCCIÓ DE DOS CAMPS DOBLES
POLIESPORTIUS (CAM-2) AMB PAVIMENT ESPORTIU DE GESPA ARTIFICIAL AL
COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL DEL MORROT -. Proposant aprovar.
Núm. de referència

: X2017024340

Vist que la Junta de Govern Local de data 19 de maig de 2016 va adoptar, entre
d’altres, l’acord d’aprovar definitivament el projecte bàsic i executiu per la construcció
de dos camps dobles poliesportius (CAM-2) amb paviment esportiu de gespa artificial
al Complex Esportiu Municipal del Morrot redactat per l’enginyer tècnic agrícola Víctor
Payró Milan (E-Natura Enginyeria Ambiental SC).
Vist el projecte modificat per la construcció de dos camps dobles poliesportius (CAM-2)
amb paviment esportiu de gespa artificial al Complex Esportiu Municipal del Morrot
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redactat per l’enginyer tècnic agrícola Víctor Payró Milan (E-Natura Enginyeria
Ambiental SC), en data 17 de juliol de 2017, conforme al qual té per objecte definir les
principals modificacions introduïdes al Projecte executiu, explicitant-se de forma clara
les causes tècniques i les noves necessitats que justifiquen tècnicament la modificació.
Vist els articles 42 i 43 del reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
aprovat per decret 179/1995, de 13 de juny, conforme al qual només es poden introduir
modificacions en el projecte d’obres aprovat quan siguin conseqüència de necessitats
noves o de causes tècniques imprevistes al temps d’elaborar aquell, sempre que no
comportin alteració substancial de l’objecte o de les característiques bàsiques.
Vist l’informe emès pel Director de l’Àrea d’infraestructura i obra pública en data 27 de
setembre de 2017, conforme al qual s’informa favorablement l’aprovació de la
modificació del projecte esmentat.
Vist l’art. 42, 43 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 UPOM2017000031 de , 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 modificat per la construcció de dos camps dobles
poliesportius (CAM-2) amb paviment esportiu de gespa artificial al Complex Esportiu
Municipal del Morrot redactat per l’enginyer tècnic agrícola Víctor Payró Milan (ENatura Enginyeria Ambiental SC), en data 17 de juliol de 2017.
SEGON.- DONAR AUDIÈNCIA pel termini de deu dies al contractista de l’obra, UTE
Royalverd Service SLU i Aglomerats Girona SA (U55272967).
TERCER.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament.
QUART.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
S’aprova per unanimitat
17.1. - MEMÒRIA VALORADA DE MODIFICACIÓ D’OBERTURES A LA PLANTA
BAIXA I 1R PIS DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I JOVENTUT, ESCOLA
MUNICIPAL D’EXPRESSIÓ
Núm. de referència

: X2017024326

Vista la memòria valorada de modificació d’obertures a la planta baixa i 1r pis de
l’Institut Municipal d’Educació i Joventut, Escola Municipal d’Expressió, redactada pels
serveis tècnics municipals en data juliol de 2017, que té per objecte millorar l’eficiència
energètica i confortabilitat dels usuaris de l’edifici, així com afavorir la ventilació natural.
Es planteja la intervenció en ambdues façanes consistent en la substitució de parts dels
tancaments de peces de vidre per finestres oscil·lobatents d’alumini.
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.
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En relació a l’expedient UPOM2017000030, 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 memòria valorada de modificació d’obertures a la planta baixa i
1r pis de l’Institut Municipal d’Educació i Joventut, Escola Municipal d’Expressió,
redactada pels serveis tècnics municipals en data juliol de 2017.
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament.
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
S’aprova per unanimitat
18.1. - MEMÒRIA VALORADA ACTUACIONS ESTABLIMENT DE SERVEI DE
RESTAURACIÓ AL FORT DEL VOLCÀ MONTSACOPA
Núm. de referència

: X2017024346

Vista la memòria valorada d’actuacions d’establiment de servei de restauració al fort del
Volcà Montsacopa, redactada per Pas14_arquitectures, Pere Llimargas Casas i Mireia
Torras Codinach en data setembre de 2017, que té per objecte reparar les parts de la
muralla del fort a l’entorn immediat del petit edifici de serveis de restauració que s’ha
actuat amb l’obra citada; també s’executaran instal·lacions en el propi edifici que són
imprescindibles per l’activitat, tant des del punt de vista normatiu, com des de la
funcionalitat.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data 25 de setembre de 2017,
que s’adjunta a l’expedient, conforme al qual s’informa favorablement l’aprovació del
projecte.
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 UPOM2017000032, 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 la memòria valorada d’actuacions d’establiment de servei de
restauració al fort del Volcà Montsacopa, redactada per Pas14_arquitectures, Pere
Llimargas Casas i Mireia Torras Codinach en data setembre de 2017.
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament.
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
S’aprova per unanimitat
19.1. - CONSTRUCCIÓ DE DOS HABITATGES EN FILERA AL CARRER GINEBRE,
17
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Núm. de referència : X2017013798

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 OMA32017000060 en data
registre entrada 03/08/2017
a: CONSTRUCCIONS PERE BARCONS SL
per a: CONSTRUCCIÓ DE 2 HABITATGES EN FILERA
situada a: C GINEBRE N.17
U.T.M : 6783404
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: CRL2017800058
FMA2017600155
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: 170415.77 euros
2 Connexions desguassos habitatges
2 Guals
Base liquidable (3)
Drets
170415.77 5524.69

% bonificació
0

Drets definitius
5524.69

Taxes Total Drets
515.00
6039.69

Garanties:
mov terres + rep pav: 600 euros
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties (4)

Euros
6039.69
600.00

Condicions particulars:
Termini de vigència de la llicència: 24 mesos, a partir de la data de concessió, haventse de començar les obres dins el termini màxim de 12 mesos.
- Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar document signat per arquitecte tècnic
assumint la direcció de l’execució de l’obra.
- Caldrà aportar memòria descriptiva dels materials i tractament de les façanes de
l’edifici i mostra de color d’acabats. Es condiciona l’autorització de la solució
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proposada a la conformitat dels Serveis tècnics municipals.
- Aquesta llicència no autoritza l'ocupació de la via pública amb materials o altres
elements propis de l'obra.
- 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. 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
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 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
20.1. - ES DÓNA COMPTE DELS ASSABENTATS D’OBERTURA I DELS DECRETS
DICTATS ENTRE ELS DIES 13 I 21 DE SETEMBRE DE 2017 RELATIUS A L’ÀREA
DE MEDI AMBIENT
Núm. de referència

: X2017024064

En relació a l’expedient AG012017000058, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern
Local, adoptar el següent acord:
Tràmit

Nom / comercial

Concepte

Adreça

Decret

Assabentat
obertura

Evann Olot

Perruqueria

C/Bellaire 1 B

13/09/2017
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Assabentat
obertura

Regina Fashion

Venda de roba i
complements

C/Bisbe Vilanova 2 B B

20/09/2017

Assabentat
obertura

Francesc Pujolràs

Terapeuta

C/Volcà Croscat 35 E

21/09/2017

Assabentat
canvi
no
substancial

Bon Preu SAU

C/Lluís Companys 16

21/09/2017

Llicència

****

Av. Sant Jordi 2

13/09/2017

Av. Girona 31

13/09/2017

Canvi
titularitat

de

Alimentació
Govind

Botiga
de
conveniència i
punt
de
recollida
Tinença gos de
raça
potencialment
perillosa
Venda
de
comestibles

Canvi
titularitat

de

Xaloc

Perfumeria

C/Sant Esteve 13

14/09/2017

Canvi
titularitat

de

Bar B-Koa

Bar-restaurant

Pl. Major 11

14/09/2017

Canvi de raó
social

Can Mulleras

Elaboració
i
venda de plats
cuinats

C/Pou del Glaç 37 B 2

14/09/2017

Canvi de raó
social

El Petit Alot

Centre
de
suport familiar

C/Pare Roca 1 B 1

14/09/2017

Baixa

Xesvi

Fusteria

C/Terrassa 10 baixos

13/09/2017

Baixa

Centre d’ocasions
Queviures Fina

Ptge. Bernat Desclot
núm. 8
C/Sant Cristòfor 58

14/09/2017

Baixa

Botiga d’articles
de 2a mà
Comestibles

20/09/2017

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 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
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