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ACTA NÚM. 39 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

5 D’OCTUBRE DE 2017 
  
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 5 d’octubre de 2017, a les vuit del matí, es reuneix en 
aquesta Casa Consistorial la Junta de Govern d’aquest Ajuntament, sota la 
presidència del Sr. JOSEP BERGA i VAYREDA, en substitució de l’Alcalde titular, 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 Guix Feixas, Estanis Vayreda i 
Puigvert, Jordi Alcalde i Gurt, Josep Gelis i Guix, Maria del Mar Roca i Reixach.    
 
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. 
 
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 Primer Tinent d’Alcalde Josep Berga, que avui presideix la Junta de Govern, per 
motius de salut de l’alcalde titular,  comenta als assistents la relació d’actes als quals 
va assistir l’Alcalde Josep M. Corominas des de la darrera Junta de Govern : 
 
- el dia 28 de setembre al matí, va firmar diferents convenis amb l’Obra Social “la 
Caixa”, que ajudaran en el finançament de “L’espai cosidor”, “Els tallers de memòria” i 
en el “Menjador social”  situats al barri de Sant Miquel”,  i a la tarda va assistir a la 
reunió del Patronat de la FES que va tenir lloc a la seva seu, a can Monsà.  
   
- el dia 29 de setembre, va efectuar una visita a la nova unitat de geriatria de la 
Residència de Nostra Dona del Tura, ubicada a la quarta planta del mateix edifici.  
 
- el dia 30 de setembre, va presidir una recepció que es va oferir a les patinadores del 
Club de Patinatge Artístic Olot al Saló de Sessions d’aquest Ajuntament, per haver 
aconseguit l’onzè títol mundial el passat dia 10 de setembre, a la ciutat xinesa de 
Nanjing.  
 
- i finalment el dia 1 d’octubre, dia de la celebració del referèndum, va anar a visitar  
diferents col·legis electorals de la ciutat i va anar a saludar els Trucaires de Pekín que 
es trobaven celebrant el seu 60è aniversari en un restaurant de la ciutat. 
 
 



 2 

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

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

4.1. - ATORGAMENT SUBVENCIONS PER AL FOMENT DEL LLOGUER PER A 
ESTUDIANTS. 

 
Núm. de referència : X2017012576     
 
En relació a les bases específiques de subvencions de l’Ajuntament d’Olot per 
l’atorgament de subvencions destinades a programes específics de foment del lloguer 
per a estudiants al barri vell d’Olot, per a propietaris d’habitatges que posin pisos en 
lloguer a estudiants durant el curs 2017/2018, aprovades per la Junta de Govern Local 
de data 11 d’agost de 2016 i publicades al BOP núm. 130 de 30 de maig de 2017. 
 
Havent examinat i valorat el Serveis Tècnics Municipals les sol·licituds presentades 
per acollir-se als ajuts previstos. 
 
En relació a l’expedient HA042017000001, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Concedir ajut econòmic de 2.000,00 € pel foment del lloguer per a estudiants 
a: 
 

Registre Beneficiari DNI 
E2017014868 Sra. C. C. G 77......F 
Adreça lloguer Ajut base 4.1 Ajut base 4.2 
C/ Bellaire, 12, 4t 1.200,00 € (100,00 €/mes) 800,00 € 

 
Segon.- L’ajut econòmic s’imputarà amb càrrec a la partida pressupostària municipal: 
2017 600 2312480033 TRANSF.AJUTS SOCIALS DIVERSOS: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1702095 Despeses 17600  2312 480033 2000 TRANSF. AJUTS SOCIALS DIVERSOS140 999 999 099 999 999 

 
Tercer- Per tal de justificar la subvenció atorgada i poder procedir al seu pagament, el 
beneficiari haurà de presentar la següent documentació : 
 

• Rebuts de lloguer pagats de l’habitatge llogat que acrediten la vigència i import 
de l’arrendament. 

• Si s’escau, fotocòpia de la llicència d’obres amb el rebut del pagament. 
• Factures i rebuts de pagament que justifiquin l’import subvencionat per la 

posada a punt. 
 
Quart.- El pagament de la subvenció resta condicionat a la comprovació de la 
documentació presentada en el punt anterior i, si s’escau, l’informe tècnic favorable 
emès pels Serveis Tècnics Municipals. En cas que la despesa efectiva justificada sigui 
inferior a la fixada, l’import de la subvenció es reajustarà proporcionalment a la baixa. 
 
Cinquè.- En el supòsit de donar-se els requisits que es recullen en el Títol II de la Llei 
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19/2014, de 29 de desembre, de transparència, el beneficiari n’haurà de donar 
compliment. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.1. - SUBVENCIÓ: CONVOCAR UN PROGRAMA D’AJUTS ALS MARXANTS 
D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DEL MERCAT SETMANAL D’OLOT QUE REALITZIN 
UNA ACURADA NETEJA I SELECCIÓ DE RESIDUS DEL SEU LLOC DE VENDA I 

APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT D’AQUESTS 
AJUTS (EXERCICI 2017). 

 
Núm. de referència : X2017024841     
 
Atesa la voluntat de l’Ajuntament d’Olot de fomentar la neteja acurada i la selecció de 
residus generats per la venda no sedentària de productes alimentaris i planter al 
mercat de marxants d’Olot. 
 
Considerant que les competències atorgades als municipis en matèria de fires i 
mercats als articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local i 66 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  
 
Considerant la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de 
subvencions; i l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Olot, aprovada 
definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 25 de gener de 2007 (BOP 
núm. 35/19-02-2007) 
 
De conformitat amb els articles 118 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i vist l'expedient 
administratiu IM022017000035 i antecedents corresponents, que serveixen de 
motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de Promoció de la 
Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Convocar un programa d’ajuts, en règim de concurrència competitiva, als 
marxants d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada 
neteja i selecció de residus del seu lloc de venda. 
 
Segon.- Aprovar les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants 
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i 
selecció de residus del seu lloc de venda (exercici 2017). 
 
Tercer.- Sotmetre a informació pública l’aprovació d’aquestes bases mitjançant la 
publicació del corresponent anunci al BOP de Girona i al tauler d’anuncis de la 
corporació, per un període de vint dies, per tal que s’hi puguin presentar reclamacions i 
suggeriments. 
 
Quart.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment les bases s’entendran 
aprovades definitivament i es publicaran al BOP i al tauler d’anuncis de la corporació, 
inserint una referència d’aquesta publicació al DOGC. 
  
Cinquè.- Aquesta subvenció per a l’exercici 2017 està dotada amb DOS MIL EUROS 
(2.000.- €), consignats a la partida pressupostària 2017.200.4313.480063 “Conveni 
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mercat del dilluns”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 2000 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 200 009 281 065 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.1. - APROVAR CONTRACTE D'ENCÀRREC DE TRACTAMENT AMB ACCÉS A 
DADES 

 
Núm. de referència : X2017024802     
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot i l’Associació catalana d’innovació del sector carni porcí 
“INNOVACC” es troben vinculades per una relació contractual de Serveis Informàtics 
(suport informàtic, allotjament de servidor i còpies de seguretat remotes). 
 
Atès que per la prestació d’aquests serveis , és necessari que el responsable dels 
fitxers (INNOVACC)  posi a disposició de l’encarregat del tractament (AJUNTAMENT 
D’OLOT), dades de caràcter personal. 
 
Atès el que disposa l’article 12 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal. 
 
En relació a l’expedient LPD22017000001 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  de Participació, Transparència i 
Govern obert, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el contracte entre l’Ajuntament d’Olot (encarregat del tractament) i 
l’Associació Catalana d’Innovació del Sector Carni Porcí “INNOVACC” (responsable 
dels fitxers) que regula el tractament amb accés a dades de caràcter personal. 
 
Segon.- Facultar a l’Alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.1. - APROVAR CONTRACTE AMB PRESTADOR DE SERVEIS AMB ACCÉS A 
DADES (INFOSOFT GIRONA SLU) 

 
Núm. de referència : X2017024815     
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot i Infosoft Girona SLU es troben vinculades per una relació 
contractual de serveis informàtics pels subministrament d’una aplicació de missatgeria 
de telefonia mòbil anomenada iEducaTokApp, que afecta al fitxer “31. Educació” 
regulat a l’Ordenança reguladora de fitxers de dades de caràcter personal de 
l’Ajuntament d’Olot. 
 
Atès que per a la prestació d’aquest servei, és necessari que el responsable del fitxer 
(AJUNTAMENT D’OLOT)  posi a disposició de l’encarregat del tractament (INFOSOFT 
GIRONA SLU), dades de caràcter personal. 
 
Atès el que disposa l’article 12 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal. 
 
En relació a l’expedient LPD22017000002 de , vist l’expedient administratiu i 
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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 el contracte que regula el tractament amb accés a dades de caràcter 
personal entre l’Ajuntament d’Olot (responsable del fitxer) i  INFOSOFT GIRONA SLU 
(encarregada del tractament) i que afecta al fitxer 31.Educació regulat a l’Ordenança 
reguladora de fitxers de dades de caràcter personal de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Segon.- Facultar l’Alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
8.1. - TREBALLS D'ADEQUACIÓ D'OFICINES DE LA 1A PLANTA DE L'EDIFICI DE 

LA POLICIA MUNICIPAL 
 
Núm. de referència : X2017024307     
 
L’edifici de la Policia Municipal consta de planta baixa i dos pisos destinats a oficines, i 
d’una planta soterrani on es situen vestidors i cel·les amb accés a l’aparcament de 
sota plaça comunicat amb l’edifici de l’Ajuntament.  
 
Atesa que des dels responsables de la Policia Municipal s’ha manifestat la necessitat 
de n realitzar treballs de millora de la distribució de les dependències de la primera 
planta de l’edifici per tal d’adequar-los a les necessitats actuals, amb l’objectiu 
d’unificar espais de treball i independitzar la caixa d’escala per evitar molèsties pels 
sorolls.  
 
Per tal de realitzar aquestes  treballs de millora  esmentats els Serveis Tècnics van 
redactar una memòria valorada la qual fou aprovada per la Junta de Govern Local de 
data 1  de juny de 2017, amb unl pressupost de  9.397,69 € (IVA inclòs). 
 
Atès l’informe dels Serveis Tècnics municipals de data 22 de setembre de 2017 de 
valoració dels pressupostos presentats per les empreses “Construo Construccions 
Generals,SL” i “Construccions Pallàs,SL”, s’informa favorablement l’oferta presentada 
per “Construo Construccions Generals,SL”  en data 13 de juliol de 2017. 
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012017000325 i antecedents corresponents, 
l'Alcalde,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Adjudicar a favor de l’empresa CONSTRUO CONSTRUCCIONS GENERALS 
SL (B1791592-7) el contracte menor  corresponent als treballs d'adequació de les 
oficines de la primera planta de la Policia Municipal d’acord amb  la memòria valorada 
redactada pels serveis tècnics municipals  aprovada per la Junta de Govern Local de 
data 1 de juny de 2017; així com amb la seva oferta econòmica annexa a l’expedient, 
pel preu de 7.150 € (IVA exclòs).  
 
Segon.- L’import total de la despesa  ascendeix a vuit mil sis-c ents cinquanta-un euros 
amb cinquanta cèntims (8.651,50 €) . Aquest import es desglossa en set mil cent 
cinquanta eruos  (7.150 €) de pressupost net, i mil cinc-cents un euros amb cinquanta 
cèntims (1.501, 50 €)  d’IVA calculat al 21% 
 
Tercer.- Aprovar i disposar la despesa per import de 8.651,50 € amb càrrec a la 
partida:  
 



 6 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17180  132  63206 8651.50 ACTUACIONS EDIFICI POLICIA 100 001 001 001 000 000 
 
 

Quart.- “Construo Construccions Generals,SL” executarà els treballs esmentats en un 
termini màxim d’un mes a comptar des de la data de notificació de l’acord 
d’adjudicació.  
 
Cinquè.-  “Construo Construccions Generals,SL” adjuntarà una còpia d’aquest acord a 
la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012017000325. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
8.2. - TREBALLS REDACCIÓ ESTUDI HIDROLÒGIC-HIDRÀULIC DEL SISTEMA DE 

DRENATGE DEL SECTOR DEL VOLTANT DEL MAS "LES COLS" 
 
Núm. de referència : X2017024704     
 
Atès que des dels Serveis Tècnics Municipals s’han detectat diferents incidències de 
desbordaments deguts a la falta de capacitat de la xarxa de drenatge i dels  elements 
de captació superficial a l’entorn del Mas Les Cols i les seves instal·lacions annexes.  
 
Atesa la necessitat de comptar amb un estudi hidrològic-hidràulic de la zona 
esmentada, s’han demanat pressupostos a les empreses: “ETC Estudi de 
Construcció”; “A7DI Enginyeria i Medi Ambient,SL” i “ABM Serveis d’Enginyeria i 
Consulting,SL”. 
 
Vist que l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 26  de setembre de 2017 de 
valoració de les ofertes presentades és favorable al pressupost núm. P.EHI.17056-
A.01  de  l’empresa “ABM  Serveis d’Enginyeria i Consulting,SL”  
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012017000333 i antecedents corresponents, 
l'Alcalde ,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-  Adjudicar a favor de l’empresa  ABM SERVEIS D´ENGINYERIA I 
CONSULTING SLU (B1764656-3)  el contracte menor corresponent als treballs de 
redacció d'un estudi hidrològic -hidràulic del sistema de drenatge del sector del voltant 
del Mas  "Les Cols", pel preu de 5.470 € (IVA exclòs); d’acord amb el seu pressupost 
núm. P.EHI.17056-A.01 annex a l’expedient. 
 
Segon.- L’import total de la despesa ascendeix a sis mil sis-cents divuit euros  amb 
setanta cèntims (6.618,70 €). Aquest import es desglossa en: cinc mil quatre-cents 
setanta euros (5.470 €)   de pressupost net, i  mil cent quaranta-vuit euros amb 
setanta cèntims (1.148,70 €) d’IVA calculat al 21%. 
 
Tercer.-  Aprovar i disposar la despesa per import de 6.618,70 €  amb càrrec a la 
partida núm. 17.140.1510.64001 “plànols i projectes”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17140  1510 64001 6618.70 PLANOLS I PROJECTES 100 001 001 001 000 000 
 

Quart.- “ABM Serveis d’Enginyeria i Consulting,SL” realitzaran els treballs esmentats 
en un termini de vuit setmanes a comptar des de la data de notificació de l’acord 
d’adjudicació i recepció de la documentació auxiliar necessària.  
 
Cinquè.- ABM SERVEIS D´ENGINYERIA I CONSULTING SLU adjuntarà una còpia 
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d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient 
CC012017000333. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicatària i a la resta d’empreses que 
han presentat oferta. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.3. - APROVACIÓ DESPESES SERVEI DE CÀTERING FESTES DEL TURA 2017 
 
Núm. de referència : X2017020154     
 
La Junta de Govern Local de data 10 d’agost  de 2017 va aprovar les despeses  
corresponents a les actuacions musicals i de cultura popular de les “Festes del Tura 
2017”. 
 
Vist que el director de l’Àrea de Fetes  de data 28 de setembre de 2017 que informa 
que s’han realitzat diversos serveis de càtering  per l’empresa “Associació Núria 
Social” durant les festes del Tura 2017; així com  s’informa favorablement del 
pagament de la factura corresponent.  
 
I vist  l’expedient  administratiu núm. CC012017000289 i antecedents corresponents, 
l'Alcalde  proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Apropar la despesa corresponent als serveis de càtering realitzats durant les 
Festes del Tura 2017 per l’empresa “Associació Núria Social” d’acord amb la seva 
factura núm. núm. 26 annexa a l’expedient.  
 
Segon.- L’import total de la despesa: QUATRE MIL DOS-CENTS SETANTA-SET 
UEORS AMB VINT CÈNTIMS (4.277,20 €) + IVA: QUATRE-CENTS CINQUANTA-
CINC EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS /( 455,22 €) , es pagarà amb càrrec a  la 
partida : 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17410  3381 227995 4732.42 FESTES DEL TURA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.4. - RETORN DE LA GARANTIA DEFINITIVA  DEL CONTRACTE PER A LA 
PRESTACIÓ DELS SERVEIS TÈCNICS DE SONORITZACIÓ I IL·LUMINACIÓ DELS 

ESCENARIS DE LES "FESTES DEL TURA 2017 
 
Núm. de referència : X2017014675     
 
La Junta de Govern Local, en data 27 de juliol de 2017, va adjudicar el contracte per a 
la prestació dels serveis tècnics de sonorització i il·luminació dels escenaris de les 
festes del Tura d’Olot 2017, a favor de l’empresa BTM SOUND, S.L., amb CIF 
B17571175. 
 
En compliment de l’establert a la clàusula 16 del Plec de clàusules administratives 
particulars reguladores de la contractació, “BTM SOUND, S.L.” va constituir, en data 
14 de juliol de 2017,  la garantia definitiva d’import 1.550€, corresponent al 5% de 
l’import d’adjudicació del contracte.  
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Vist l’informe, de data 2 d’octubre de 2017, emès pel Director de l’Àrea de Festes del 
Tura i responsable del contracte.  
 
Vist que s’ha informat positivament sobre la devolució de la garantia definitiva 
constituïda per BTM SOUND, S.L.  
 
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12017000015 i antecedents corresponents 
L’Alcalde, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
RETORNAR la garantia definitiva d’import mil cinc-cents cinquanta euros (1.550€), 
constituïda per l’empresa “BTM SOUND, S.L”, amb CIF: B17571175, adjudicatària del 
contracte per a la prestació dels serveis tècnics de sonorització i il·luminació dels 
escenaris de les festes del Tura d’Olot 2017. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.5. - ADQUISICIÓ MATERIAL INFORMÀTIC - UNITAT DE CÒPIES EN DISC 
 
Núm. de referència : X2017024650     
 
Atès l’informe del Responsable del Departament d’Informàtica i Noves Tecnologies, Sr. 
Joan Prat i Espuña, on es proposa l’adquisició d’una unitat de disc, per tal de tenir un 
sistema d’emmagatzematge de còpies en disc de gran capacitat, per donar cabuda al 
gran volum d’informació que es disposa a l’Ajuntament. 
 
Atès que aquestes unitats de disc utilitzen tecnologia de duplicació de dades que fa es 
pugui arribar a reduir l’espai utilitzat per la còpia en un 95%. 
 
Atès que s’ha demanat pressupost a quatre empreses diferents i s’informa 
favorablement de l’oferta presentada per ESTANYS BLAUS SL. 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012017000330 i antecedents corresponents, 
l'Alcalde,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Adquirir de ESTANYS BLAUS SL (B1749673-8) una unitat de còpies en disc 
HP STOREONCE 3540 DE 48TB i segons pressupost nº OV/47417. 
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: QUINZE MIL QUATRE-CENTS 
QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (15.446,50 €) + IVA: TRES 
MIL DOS-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS 
(3.243,77 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17120  920  63601 18690.27 EQUIPAMENT INFORMATIC (PR16-65.000)120 001 999 048 000 000 

 
Tercer.- ESTANYS BLAUS SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura 
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012017000330. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.6. - ADQUISICIÓ MATERIAL INFORMÀTIC - UNITAT DE CÒPIES EN CINTA I 
SERVIDOR 

 
Núm. de referència : X2017024697     
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Atès l’informe del Responsable de l’Àrea d’Informàtica i Noves Tecnologies, Sr. Joan 
Prat i Espuña, on s’exposa que a part de realitzar còpies de seguretat en disc de 
dades és molt recomanable fer còpies també en unitats externes. 
 
Atès que aquestes còpies en unitats externes es fa mitjançant còpies en cinta i que 
aquest mètode permet per una banda, aïllar les dades i per l’altre guardar cintes 
històriques molt més temps que les còpies en disc. 
 
Atès que s’ha demanat pressupost a quatre empreses diferents i s’informa 
favorablement de l’oferta presentada per IBERMAR SL. 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012017000332 i antecedents corresponents, 
l'Alcalde,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Adquirir de IBERMAR SL (B6106860-7) una unitat de còpies en cinta 
AUTOLOADER LT01 i un servidor, segons pressupost adjuntat a l’expedient 
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: ONZE MIL SIS-CENTS 
QUARANTA EUROS (11.640 €) + IVA: DOS MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-
QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS (2.444,40 €).  Es pagarà amb càrrec 
a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17120  920  63601 14084.40 EQUIPAMENT INFORMATIC (PR16-65.000)100 001 001 001 000 000 
 

Tercer.- IBERMAR SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi 
farà constar el número d’expedient CC012017000332. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2017024801     
 
En relació a l’expedient CPG22017000100 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. 17/038 per un import de 
286.537,15 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 286537.15 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.1. - APROVAR SUBVENCIÓ AL COL.LECTIU DE CINEMA INDEPENDENT DE 
LA GARROTXA 

 
Núm. de referència : X2017024812     
 
En relació a l’expedient CPG12017000205 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: 
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1r.) Concedir la subvenció, amb concessió directa prevista en el pressupost de 2017, 
al Col.lectiu Cinema Independent de la Garrotxa amb  NIF: G17481417 per un import 
de 2.526,19 euros, amb càrrec a la partida 17.400.3322.480038 “CONVENI ARXIU“. 
 
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 
200220 1704413001 Despeses 17400  3322 480038 2526.19 CONVENI ARXIU 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.1. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ 
 
Núm. de referència : X2017024806     
 
En relació a l’expedient CPG22017000101 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Procedir a la bestreta de 25.200,00 euros a Olot Televisió, SL en concepte 
d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 63.000,00 euros, 
destinada a l’activitat programació, aprovada per la Junta de Govern Local de data 
09/03/2017. 
 
Una vegada finalitzada l’activitat s’hauran de presentar els justificants en un termini 
màxim de dos mesos per tal de poder procedir a la liquidació definitiva de la 
subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200400 1700675001002Despeses 17100  912  480037 25200 SUBVENCIO OLOT TV 100 999 999 065 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

12.1. - CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES AL  
CARRER BRUC, 21. 

 
Núm. de referència : X2017009149 
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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 OMA32017000047 en data 
registre entrada  28/06/2017 
a : ****     
per a: CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES    
situada a: C BRUC N. 27  
U.T.M : 7082304 
 
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: CRL2017800060     
 
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: 151070.00 euros  
1 Connexions desguassos habitatges 
1 Guals 
 
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

151070.00 4804.07 0 4804.07 515.00 5319.07 
 

Garanties: 
   
   mov terres + rep pav: 300.00 euros 

   
Total Liquidació Euros 
Per Drets 5319.07 
Per Garanties (4) 536.39 

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

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

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

- Per tal de complir les condicions de l’article 196 del POUM, relatives a 
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l’obligació de disposar d’aparcament vinculat a l’habitatge, i d’acord amb el 
compromís del propietari presentat, aquesta llicència es condiciona a la reserva 
d’espai d’una plaça d’aparcament en una de les parcel·les adjacents.  

- En aplicació de la normativa de seguretat contra incendis del Codi Tècnic de 
l’Edificació (DB SI) es condiciona la llicència d’obres a la compartimentació de 
la sala de calderes, considerada local de risc, amb porta EI2C45, com a mínim.  

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

- Les tanques de parcel·la hauran d’observar les condicions de l’article 158 del 
POUM i hauran de preservar vistes als predis veïns, a excepció d’establir acord 
mutu entre propietaris.  

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

- S’imposa una fiança de 236,39 € per garantir la correcta gestió de residus 
generals per l’obra d’acord amb la memòria del projecte presentat.  

- 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. 
 

12.2. - CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AL  
CARRER PUIG, 63 

 
Núm. de referència : X2017002143 

 
Donat que el terreny on es pretén edificar la llicència sol·licitada,  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: 
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CONCEDIR, la llicència sol·licitada , segons expedient núm: OMA32017000016 en 
data registre entrada  01/09/2017 
a : ****   
per a: CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT    
situada a: C PUIG N.63  
U.T.M : 6202902 
 
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: CRL2017800059     
 
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: 115010.39 euros  
1 Connexions desguassos habitatges 
1 Guals 
 
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

115010.39 3686.22 0 3686.22 304.90 3991.12 
 

Garanties: 
    
   mov terres + gest res: 300.00 euros 

 
Total Liquidació Euros 
Per Drets 3991.12 
Per Garanties (4) 450.00 

 
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència: 24 mesos, a partir de la data de concessió, havent-
se de començar les obres dins el termini màxim de 12 mesos.  
 
1. La primera utilització del l’edifici podria veure's limitada si la parcel·la no reuneix tots 
els elements d'urbanització previstos en el corresponent projecte d'urbanització d'acord 
amb l'art. 65 del Pla d’ordenació urbanística municipal i art. 41 de la Llei d’urbanisme 
(Decret Legislatiu 1/2010).  
 
2. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: Document signat per contractista assumint 
la responsabilitat de l’execució de l’obra i document que l’acrediti (model 36, certificat 
d’alta a l’epígraf corresponent o altra documentació equivalent).  
 
3. El projecte de les obres que s’autoritzen amb aquesta llicència s’ajusta a la 
Concreció de l’ordenació volumètrica de l’illa aprovada per la Junta de Govern Local 
en sessió de data 03/04/2014, d’acord amb el procediment previst a l’article 252 del 
Reglament de la Llei d’urbanisme (Decret 305/2006).  
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Les condicions d’edificació de l’expedient de concreció de l’ordenació volumètrica (art. 
18.5) són les següents:  
Les noves edificacions hauran de formar un conjunt harmònic amb les edificacions 
existents, per això s’han arbitrat una sèrie de mesures referents a diversos aspectes 
de l’edificació en aquestes parcel·les.  
 
a) Materials per tractament de les façanes:  
 
Preferentment els murs exteriors de façana de les edificacions seran d’un sol material, 
d’obra vista, manual o mecànica de color vermell (natural).  
S’admet la combinació de dos materials sempre que un sigui l’obra vista i l’altre un 
revestiment uniforme, sigui estucat, remolinat o d’altre. El color d’aquest revestiment 
serà el més proper possible al blanc o al gris. En tot cas el material dominant serà 
l’obra vista, que serà obligatori estigui present a totes les façanes i en el conjunt no 
serà inferior al 60% de la seva superfície.  
Els tancaments de les obertures, seran preferentment de color blanc, qualsevol altre 
color s’haurà de justificar.  
 
b) Cobertes:  
 
Les edificacions en dues plantes resoldran la coberta amb una teulada inclinada de 
teula, idèntica o més semblant possible a la utilitzada per la resta de la zona de 
Rebaixinc. La teula utilitzada a les edificacions de la zona és la “Teja mixta Cazorla, 
marrón, URL”. El pendent dels teulats, serà entre el 30% i el 35%, la volada de 50 cm i 
el cantell dels ràfecs entre 10 i 12 cm. L’acabat dels ràfecs de coberta serà de formigó 
vist.  
S’admet la coberta plana a les plantes baixes i l’acabat serà amb grava tipus palet de 
riera o amb un paviment. No s’admetrà l’acabat amb làmines impermeables 
autoprotegides.  
 
c) Les parets de tancament tindran una cota mínima de 0,60 m d’alçada i una màxima 
de 1,00 m. A les tanques que donen a carrer, aquestes alçades es mesuraran respecte 
a la rasant del mateix. Seran de totxo manual o mecànic, de mida catalana color 
vermell (natural) i el seu coronament serà horitzontal i acabat amb una peça ceràmica 
del mateix color.  
 
Per sobre de la paret massissa, fins a 1,80 m, la tanca serà vegetal. S’admetrà una 
tanca de reixat prefabricat plastificat en color verd que quedarà amagada per la 
vegetació. Aquest reixat servirà com a suport del bruc provisionalment mentre el verd 
no arribi a l’alçada correcte.  
 
4. Aquesta llicència no autoritza l'ocupació de la via pública amb materials o altres 
elements propis de l'obra.  
 
5. S’imposa una fiança de 600,00 € per garantir la neteja i/o reposició de paviments de 
la via pública que puguin afectar-se per l’execució de l’obra, especialment pels treballs 
de moviment i transport de terres o runes previstos. Aquesta fiança també ha 
d’assegurar la correcta gestió de residus generats per l’obra. La fiança s’haurà de 
dipositar en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de 
notificació de la concessió de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta llicència queda 
supeditada a l’ingrés de la fiança en el termini esmentat.  
 
6. 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, 
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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.  
7. 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.  
8. 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. 
 

12.3. - COBERTA PER AL PATI DE LA RESIDÈNCIA GERIÀTRICA LA CARITAT 
AL CARRER BISBE LORENZANA, 1 

 
Núm. de referència : X2017008556 

 
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: OMA32017000041 en 
data registre entrada  18/08/2017 
a: FUNDACIO LA CARITAT     
per a: COBERTA PER AL PATI DE LA RESIDÈNCIA GERIÀTRICA LA CARITAT    
situada a: C BISBE LORENZANA N.1  
U.T.M : 7902102DG5770S00001YQ 
 
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: CRL2017800061     
 
Liquidació/ns de drets i/o fiances: imports, lloc, terminis, forma de pagament i recursos 
que es poden interposar contra l’ acte de liquidació, són els que es determinen a la 
liquidació adjunta. 
 
Liquidació de Drets i Garanties: 
 

Drets 
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Per: Un pressupost de: 39918.09 euros  
  
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

39918.09 1237.46 -95% 61.87 62.85 124.72 
 

Garanties: 
 

Total Liquidació Euros 
Per Drets 124.72 
Per Garanties (4) 0 

 
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència: 12 mesos, a partir de la data de concessió, havent-
se de començar les obres dins el termini màxim de 4 mesos. 
 

- Previ a l’ inici de les obres caldrà aportar la següent documentació:  
- Document signat per contractista assumint la responsabilitat de l’execució de 

l’obra i document que l’acrediti (model 36, certificat d’alta a l’epígraf 
corresponent o altra documentació equivalent).  

- Qüestionari Urbanístic complimentat i signat pel tècnic redactor del projecte.  
- Qüestionari Estadístic d’ Edificació i Habitatge signat pel promotor de l’ obra i 

pel tècnic redactor del projecte  
 

Observacions:  
1) Es disposa d’ informe favorable de la Direcció General de Prevenció, Extinció 
d’ Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya, amb data 25/09/2017.  
2) Segons es disposa en l’ informe de l’ enginyer del Consorci Sigma, el senyor 
Miquel Güell:  
L’obra de reforma sol·licitada està vinculada a una activitat classificada com a: 
Comunicació Ambiental segons la LLEI 20/2009, de 4 de desembre, de 
prevenció i control ambiental de les activitats. L’activitat a desenvolupar queda 
classificada dins l’apartat 12 epígraf 25 com un annex III.  

- Referent a l’ Activitat: Un cop executades les obres caldrà comunicar-ho 
segons estableix la LPCAA a l’ Ajuntament per tal que s’ incorpori a l’expedient 
de l’activitat corresponent.  

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

- En cas de ser necessària l’ ocupació de la via pública, es sol·licitarà juntament 
amb una documentació justificativa. Caldrà donar compliment a les condicions 
de d’ocupació de la via pública que es recullin en l’ informe de la policia 
municipal que se’n derivi. Així mateix, 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.  

- 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. 
 

12.4. - MODIFICACIÓ PARCIAL DE COBERTA DEL MAS CAN MAIA 
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Núm. de referència : X2017017164 

 
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 núm: OMA32017000071 en 
data registre entrada  30/06/2017 
a: ****     
per a: MODIFICACIÓ PARCIAL DE COBERTA DEL MAS CAN MAIS   
situada a: LLOC MAS CAN MAIA N.0001  
U.T.M : 001301300DG56H 
 
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: CRL2017800062 
FMA2017600156    
 
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: 4642.56 euros  
NO Connexions desguassos habitatges 
NO Veles, marquesines o tendals 
  
 
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

4642.56 143.92 0 143.92 62.85 206.77 
 

Garanties: 
       

  Garantia de gestió de residus: 150 euros 
 

Total Liquidació Euros 
Per Drets 206.77 
Per Garanties (4) 150.00 

 
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. 
    
1. Abans de l’inici de les obres s’aportarà la signatura del contractista assumint 

l’execució de les obres i el document acreditatiu de la seva condició com a 
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contractista ( DQE, alta IAE, model 36 d’alta tributària , etc) actualitzat o vigent 
 

2. S’ha emés informe relatiu a LA PREVENCIÓ D’INCENDIS i compliment del CTE- 
DBSI,  de 21 de juliol de 2017,   en sentit   FAVORABLE pel que fa a aquesta 
modificació. Tanmateix, , s’haurà de considerar i donar compliment a l’informe emés 
en data 10/10/2013 en el sentit que el projecte s’adaptarà  a la normativa de 
seguretat en cas d’incendi i per tant, la porta d’accés al garatge serà EI2C60, 
d’acord amb el DBSI1 i el certificat final d’obra es justificarà la resistència al foc de 
la coberta que serà R30.  

 
3. S’ha emés informe FAVORABLE del Parc Natural en data 18/09/2017 amb la 

reiteració que s’han de contemplar i complir les condicions dels informes emesos 
anteriorment i en relació a la rehabilitació del Mas: 

 
- informe favorable amb condicions, de 12/11/2012, sobre el projecte d’un Mur 

a Can Maia. 
- Informe favorable amb condicions sobre el projecte modificat per arranjar una 

tanca a Can Maia. 
- Informe favorable amb condicions  de 18/11/2013  sobre el projecte de 

rehabilitació del Mas Can Maia. 
- Informe favorable amb condicions de 1/04/2014 sobre el projecte bàsic i 

executiu de rehabilitació de Can Maia. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
13.1. - TAXIS: AUTORITZAR LA TRANSMISSIÓ DE LA LLICÈNCIA MUNICIPAL DE 

TAXI, NÚM. 12, A FAVOR DEL SR. ****. 
 
Núm. de referència : X2017024809     
 
Atès l’escrit de data 2 d’octubre de 2017 (Registre General núm. E2017015563/04-10-
2017), presentat conjuntament per la Sra. **** i pel Sr. ****, en el que demanen que 
s’autoritzi la transmissió de la llicència municipal de taxi, núm. 12 de la que n’és titular 
la Sra. **** (Junta de Govern Local de 5 de novembre de 2015), a favor del Sr. ****i a 
la que hi destinarà el vehicle que actualment es troba adscrit a aquesta llicència: 
turisme, marca Mercedes Benz, model E 350 CDI, matricula ****. 
 
Considerant que el Sr. **** reuneix les condicions necessàries per ser titular d’una 
llicència municipal de taxi. 
 
Considerant que l’article 10 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi estableix que les 
llicències per a prestar els serveis urbans de taxi es poden transmetre amb 
l’autorització prèvia de l’ens que les ha concedides, el qual només en pot denegar la 
transmissió si l’adquirent no compleix les condicions necessàries per a l’atorgament 
inicial de la llicència. 
 
Considerant que el Reglament regulador del servei municipal del taxi d’Olot, aprovat 
pel ple de l’Ajuntament, en sessió de data 26 de gener de 2006 (BOP, núm. 74/18-04-
2006), en el seu article 20, assenyala que les llicències per a la prestació dels serveis 
urbans de taxi són transmissibles prèvia autorització de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Vist l'expedient administratiu VTX22017000018 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat  de Serveis urbans, 
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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.- Autoritzar la transmissió de la llicència municipal de taxi núm. 12 de la que era 
titular la Sra. ****, a favor del Sr. **** (****).  
 
Segon.- Aquesta transmissió tindrà efectes a partir del dia 6 d’octubre de 2017.  
 
Tercer.- Requerir al Sr. **** perquè en el termini de trenta dies procedeixi al pagament 
de la quantitat de SIS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC 
CÈNTIMS (661,45.- €), que corresponen a la taxa prevista a l’Ordenança fiscal, núm. 
3.6, sobre llicències de taxis, pels casos de transmissió. 
 
Quart.-  Requerir al Sr. **** perquè en el termini de deu dies naturals, a comptar de la 
data establerta en l’acord segon, comenci a prestar el servei amb el vehicle que 
s’apliqui a aquesta llicència municipal de taxi, tal i com s’estableix a l’article 15 del 
Reglament regulador del servei municipal del taxi d’Olot. 
 
Cinquè.-  Autoritzar al Sr. **** a destinar al servei de taxi, el vehicle turisme, marca 
MERCEDES BENZ, model E 350 CDI, matricula ****, amb l’obligació de pintar a les 
portes l’escut de la ciutat i el número 12, que és el que li correspon segons la llicència 
municipal concedida, així com observar la resta de disposicions contingudes al  
Reglament regulador del servei municipal del taxi d’Olot. 
 
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 a per 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 


