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ACTA NÚM. 40 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

11 D’OCTUBRE DE 2017 
  
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 11 d’octubre de 2017, a dos quarts de 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 sessió extraordinària 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, els Srs. 
Montserrat Torras i Surroca, Jaume Mir Bagó, Mercè Traveria Costa. 
 
Hi assisteixen, com a regidors de l’oposició, els Srs. Clara Casanovas i Sarsanedas, 
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 –dos quarts de 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. Josep Berga, en substitució de l’Alcalde per motius de salut, comenta els actes i 
reunions als quals va assistir l’alcalde titular, des de celebració de la darrera Junta de 
Govern :  
 
- el dia 7 d’octubre va presenciar el partit de futbol entre la UE Olot i l’Atlético 
Saguntino, que es va disputar a la nostra ciutat.  
  
- el dia 8 d’octubre, va anar a fer una visita al Mercat de la Joguina, organitzat per la 
Penya Aoapix, a la Plaça Campdenmàs.  
 
- i finalment, el dia 9 d’octubre, va assistir a la reunió del Patronat de  la Caritat, que va 
tenir lloc a la seva mateixa seu.  
 

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 
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darrera sessió. I se n'acorda l'assabentat.            
                                                                                                                                                                                                                                      
4.1. - SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER L’ADQUISICIÓ MOBILIARI BIBLIOTECA 

MARIÀ VAYREDA 
 
Núm. de referència : X2017025186     
 
En relació a l’expedient SCU12017000008 de CULTURA, vist l’expedient administratiu 
i antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Sol·licitar la subvenció: 
 
Organisme: GENERALITAT DE CATALUNYA.  

DEPARTAMENT DE CULTURA  
Programa: CONVOCATÒRIA PER A LA RENOVACIÓ DE MOBILIARI, 

SENYALITZACIÓ I MAQUINARI DE BIBLIOTEQUES 
PÚBLIQUES 2017 I 2018. 

Referència: DOGC NÚM.7456 DE 18.09.2017 
Núm disposició: CLT/2170/2017 
Import: 5000.00 euros 
 
Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte: SUBVENCIÓ PER 
L’ADQUISICIÓ MOBILIARI BIBLIOTECA MARIÀ VAYREDA 
 
Tercer.- Facultar el director de l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot per signar tota la 
documentació necessària. 
 
S’aprova per unanimitat 
 

5.1. - CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA MINTJANÇANT EL DEPARTAMENT 

D’ENSENYAMENT , I L’AJUNTAMENT D’OLOT PER AL PROJECTE PEDALANT 
CAP AL FUTUR, EN EL MARC DE LES MESURES ESPECÍFIQUES D’ATENCIÓ A 
LA DIVERSITAT DELS ALUMNES DE L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 

DEL MUINICIPI 
 
Núm. de referència : X2017024620     
 
Atès que l’Institut Abat Oliba ha elaborat el seu projecte d’atenció a la diversitat, en el 
marc de les mesures específiques d’atenció a l’alumnat, amb el nom de PEDALANT 
CAP AL FUTUR. L’objecte principal d’aquest projecte és donar suport als alumnes de 
tercer i/o quart curs de l’educació secundària obligatòria que presenten dificultats 
d’aprenentatge, desmotivació greu, perill d’absentisme acadèmic, problemes de 
conducta i que precisen d’actuacions individualitzades i adaptacions substancials del 
currículum que facilitin la seva inclusió, social i laboral. 
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot és conscient que hi ha alumnes amb dificultats 
d’aprenentatge i amb problemes de conducta, a vegades conseqüència de l’entorn 
sociocultural, i s’ofereix a donar suport a l’Institut Abat Oliba col·laborant en el projecte 
PEDALANT CAP AL FUTUR, per tal de donar una resposta a les necessitats de suport 
educatiu d’aquests alumnes amb la finalitat de facilitar la seva inclusió escolar, social i 
laboral. 
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Atès que l’Ajuntament d’Olot disposa de recursos educatius per a col·laborar i 
completar la formació d’aquests alumnes a fi i efecte d’oferir-los una formació integral 
que s’ajusti a les seves necessitats i els apropi a la realitat del municipi. 
 
Atès que tant el Departament d’Ensenyament com l’Ajuntament d’Olot considerin 
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 ED032017000011 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 un conveni de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot en matèria d’atenció educativa a la 
diversitat de l’alumnat d’educació secundària obligatòria, a través del projecte 
PEDALANT CAP AL FUTUR. 
 
Segon.- La signatura d’aquest conveni no suposa un increment de despesa per 
l’Ajuntament d’Olot. 
 
Tercer.- Aquest conveni serà vigent i tindrà efectes des de l’1 de setembre de 2017, i 
desplegarà els seus efectes fins el 31 d’agost de 2019. Podrà prorrogar-se sempre que 
ho manifestin de manera expressa les parts signatàries abans de la finalització de la 
seva vigència. 
 
Quart.- Facultar l’Alcalde per signar la documentació necessària. 
 
S’aprova per unanimitat 
 

6.1. - MODIFICACIÓ RESERVA DE CRÈDIT PRESSUPOSTARI PER A LA 
CONTRACTACIÓ D'ESPECTACLES  DEL FESTIVAL "SISMÒGRAF 2017" 

 
Núm. de referència : X2017002756     
 
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 6 de juliol de 2017 va aprovar la 
despesa corresponent a la rèplica del “festival sismògraf 2017” amb la representació 
de la Producció Nacional de Dansa a càrrec dels coreògrafs Thomas Noone i Roser 
López Espinosa, per un import de 7.260 € (IVA inclòs). 
 
Atès que el director gerent de l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot de data 2 
d’octubre de 2017 informa que degut a una modificació dels termes de contractació, la 
despesa total d’aquest espectacle serà de SIS MIL SIS-CENTS EUROS (6.600 €)  
 
I vist l’expedient  administratiu núm. CC012017000058  i antecedents corresponents, 
l'Alcalde  , proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-Modificar la contractació de la representació de la representació de la 
Producció  Nacional de Dansa a càrrec dels coreògrafs Thomas Noone i Roser López 
Espinosa,(rèplica del festival sismògraf 2017) en el sentit que l’import total de la 
despesa és de SIS MIL SIS-CENTS EUROS (6.600 €) 
 
Segon.- Modificar la reserva de crèdit aprovada per la Junta de Govern Local de l dia 
06/07/2017 en el sentit de donar de baixa l’import de SIS-CENTS SEIXANTA EUROS 
(660 €) el qual es reintegrarà a la partida: 
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Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200 170004257 Despeses 17400  334  227991 -660 ACTUACIONS SISMOGRAF 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat 
 

6.2. - BAIXA CONTRACTE SERVEIS DE SUPORT A L'USUARI I RESOLUCIÓ 
D'INCIDENCIES 

 
Núm. de referència : X2017006053     
 
La Junta de Govern Local de data 23 de març de 2017 va adjudicar a favor del Sr. 
Henry Gabriel Dominguez Grullon els serveis de suport a l’usuari resolució 
d’incidències tot realitzant un total de 1.200 hores i per un import total de 18.000 € + 
IVA. 
 
Atès que el responsable d’Informàtica i Noves Tecnologies de data.9 d’octubre de 
2017 en el informa que es van deixar de prestar els serveis esmentats i  no es va 
disposar de tot el crèdit reservat;  proposa donar de baixa l’import de 7.913,40 €  de la 
despesa aprovada per la Junta de Govern Local del dia 23 de març de 2017.  
 
I vist l’expedient administratiu núm. CC012017000127 i antecedents corresponents, 
l’Alcalde, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la baixa, per l’import de  set mil nou-cents tretze euros amb 
quaranta cèntims (7.913,40 €) (Iva inclòs), de la despesa aprovada per la Junta de 
Govern Local del dia 23/03/2017  a favor del sr. Henry Gabriel Dominguez Grullon per 
a la realització dels serveis de suport a l’usuari; atès que aquests serveis s’han deixat 
de portar a terme.  
 
Segon.- L’esmentat import  es reintegrarà a la partida núm. 17.120.920.22020 
“manteniment suport informàtic”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1701013 Despeses 17120  920  220020 -7913.40 MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat 
 

6.3. - CONTRACTACIÓ SERVEIS DE SUPORT A L’USUARI - INFORMÀTICA 
 
Núm. de referència : X2017024959     
 
Atès l’informe  del responsable d’Informàtica i Noves Tecnologies  en relació a la 
necessitat contractar jornades de serveis per fer front a diversos temes d’informàtica  
relacionats amb l’atenció a l’usuari . 
 
Atès que s’han demanat pressupostos al : Sr. Lluís Molins Carbó, Sr. Henry 
Dominguez Grullón i “Estanys Blaus,SL”. 
 
Atès que s’informa favorablement el pressupost presentat pel Sr. Lluís Molins Carbó i 
vist l’expedient administratiu núm: CC012017000336 i antecedents corresponents, 
l'Alcalde,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Adjudicar a favor del Sr. LLUIS MOLINS CARBO (40336141-Y)  els serveis 
de suport a l'usuari i resolució d'incidències tot realitzant 500 hores  al preu de 15 
€/hora + IVA;  per tal de portar a terme els treballs de: 
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 -renovació del parc informàtic.Canvi de pc's, sistema operatiu 
 -manteniment del parc informàtic. Pc's, discs, aules 
 -resolució d'incidències en general  
 
Segon.- L’import total de la despesa és de : SET MIL CINC-CENTS EUROS (7.500 €) 
+ IVA: MIL CINC-CENTS SETANTA-CINC EUROS (1.575 €) .   
 
Quart.- Aprovar i disposar la despesa per un import de 11.250 € amb  càrrec a la 
partida núm. 17.140.120.920.220020 . 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17120  920  220020 11250 MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC100 001 001 001 000 000 
 

Tercer.- LLUIS MOLINS CARBO adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura 
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012017000336. 
 
S’aprova per unanimitat 
 

6.4. - ADQUISICIÓ MATERIAL INFORMÀTIC - SWITX'S PER CONNECTAR CPD 
AJUNTAMENT-POLICIA 

 
Núm. de referència : X2017024682     
 
Atès l’informe del Responsable de l’Àrea d’Informàtica i Noves Tecnologies, Sr. Joan 
Prat Espuña, on s’exposa la necessitat de substituir l’actual switx que suporta totes les 
connexions de fibra a les dependències externes a l’edifici de l’Ajuntament. 
 
Atès que actualment no es disposa de cap sistema alternatiu en cas d’averia i es creu 
necessari adquirir-ne un de més actual, que milloraria prestacions, que permetria 
substituir l’actual i guardar-lo de reserva en cas de problemes, així com un altre switx 
de menors prestacions per situar el rack de la Policia. 
 
Atès que s’ha demanat pressupost a 4 empreses diferents i s’informa favorablement 
de l’oferta presentada per ESTANYS BLAUS SL. 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012017000331 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) 2 switxs i altre material 
complementari segons pressupost OV/47698.  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: TRES MIL CINC-CENTS 
NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS (3.594,04)  € + IVA: SET-
CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS (754,75) €.  
Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17120  920  63601 4348.79 EQUIPAMENT INFORMATIC  

(PR16-65.000) 
100 001 001 001 000 000 

 
Tercer.- ESTANYS BLAUS SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura 
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012017000331. 
 
S’aprova per unanimitat 
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7.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2017025182     
 
En relació a l’expedient CPG22017000103 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
Aprovar la relació d’ordenacions de despeses annex. Núm. 17/039 per un import de 
382.437,20 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 382437.20 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat 
 

8.1. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE DIFUSIÓ CULTURAL 
GARROTXA-ACUGA 

 
Núm. de referència : X2017025094     
 
En relació a l’expedient CPG12017000207 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir la subvenció amb caràcter de concessió directa a l’ entitat AULES DE 
DIFUSIÓ CULTURAL GARROTXA-ACUGA amb  NIF: G17497132 per un import de 
300,00 euros, amb càrrec a la partida 17.400.334.480064 “SUBVENCIÓ ACUGA“. 
 
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 
 1704481001 Despeses 17400  334  480064 300 SUBVENCIO ACUGA 400 999 999 065 999 999 

 
S’aprova per unanimitat 
 
8.2. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'AGRUPACIÓ DE PESSEBRISTES D'OLOT  LA 

GARROTXA  
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Núm. de referència : X2017025097     
 
En relació a l’expedient CPG12017000208 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir la subvenció amb caràcter de concessió directa a l’ AGRUPACIÓ DE 
PESSEBRISTES D'OLOT I LA GARROTXA amb  NIF: G55135867 per un import de 
2.000,00 euros, amb càrrec a la partida 17.400.334.480065 “SUBVENCIÓ 
AGRUPACIÓ PESSEBRISTES“. 
 
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 1704480001 Despeses 17400  334  480065 2000 SUBVENCIO AGRUPACIO PESSEBRISTES100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat 
 

8.3. - APROVAR SUBVENCIÓN A L'ENTITAT ÀMBIT DE SANT LLUC 
 
Núm. de referència : X2017025098     
 
En relació a l’expedient CPG12017000209 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir la subvenció amb caràcter de concessió directa a l’ entitat AMBIT SANT 
LLUC amb  NIF: G55262398 per un import de 1.000,00 euros, amb càrrec a la partida 
17.400.334.480066 “SUBVENCIÓ AMBIT SANT LLUC“. 
 
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 
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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 1704479001 Despeses 17400  334  480066 1000 SUBVENCIO AMBIT SANT LLUC 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.4. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT AMICS DE LES LLETRES 
GARROTXINES 

 
Núm. de referència : X2017025099     
 
En relació a l’expedient CPG12017000210 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir la subvenció amb caràcter de concessió directa a l’ entitat AMICS DE 
LES LLETRES GARROTXINES amb  NIF: G17462169 per un import de 1.000,00 
euros, amb càrrec a la partida 17.400.334.480067 “SUBVENCIÓ AMICS DE LES 
LLETRES GARROTXINES“. 
 
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 1704478001 Despeses 17400  334  480067 1000 SUBVENCIO AMICS DE LES LLETRES 

GARROTXINES 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
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8.5. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ GARROTXA CULTURAL 
 
Núm. de referència : X2017025105     
 
En relació a l’expedient CPG12017000211 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir la subvenció amb caràcter de concessió directa a l’ entitat ASSOCIACIÓ 
GARRTOXA CULTURAL amb  NIF: G55221899 per un import de 450,00 euros, amb 
càrrec a la partida 17.400.334.480068 “SUBVENCIÓ ASSOCIACIO CULTURAL 
GARROTXA“. 
 
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 1704477001 Despeses 17400  334  480068 450 SUBVENCIO ASSOCIACIO GARROTXA 

CULTURAL 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.6. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ ORDINADORS ENLLAÇATS 
 
Núm. de referència : X2017025107     
 
En relació a l’expedient CPG12017000212 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir la subvenció amb caràcter de concessió directa a l’ entitat ASSOCIACIÓ 
ORDINADORS ENLLAÇATS amb  NIF: G17711623 per un import de 800,00 euros, 
amb càrrec a la partida 17.400.334.480069 “SUBVENCIÓ ORDINADORS 
ENLLAÇATS“. 
 
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 
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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 1704476001 Despeses 17400  334  480069 800 SUBVENCIO ORDINADORS ENLLAÇATS100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.7. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ MUSICAL I CULTURAL 
DESPENTINATS 

 
Núm. de referència : X2017025109     
 
En relació a l’expedient CPG12017000213 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir la subvenció amb caràcter de concessió directa a l’ entitat ASSOCIACIÓ 
MUSICAL I CULTURAL DESPENTINATS amb  NIF: G55292759 per un import de 
500,00 euros, amb càrrec a la partida 17.400.334.480070 “SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ 
MUSICAL DESPENTINATS“. 
 
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. 
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Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1704475001 Despeses 17400  334  480070 500 SUBVENCIO ASSOCIACIO MUSICAL 

DESPENTINATS 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat 
 

8.8. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CANTABILE COR DE CAMBRA 
 
Núm. de referència : X2017025111     
 
En relació a l’expedient CPG12017000214 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir la subvenció amb caràcter de concessió directa a l’ entitat CANTABILE 
COR DE CAMBRA amb  NIF: G17605189 per un import de 3.400,00 euros, amb 
càrrec a la partida 17.400.334.480071 “SUBVENCIÓ CANTABILE COR DE CAMBRA“. 
 
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 1704474001 Despeses 17400  334  480071 3400 SUBVENCIO CANTABILE COR DE CAMBRA400 999 999 065 999 999 

 
S’aprova per unanimitat 
 
8.9. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I PROPIETARIS NUCLI 

ANTIC 
 
Núm. de referència : X2017025126     
 
En relació a l’expedient CPG12017000215 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir la subvenció amb caràcter de concessió directa a l’ ASSOCIACIÓ DE 
VEÏNS I PROPIETARIS NUCLI ANTIC amb  NIF: V17157454 per un import de 
1.650,00 euros, amb càrrec a la partida 17.400.334.480072 “SUBVENCIÓ AAVV 
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NUCLI ANTIC“. 
 
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 1704473001 Despeses 17400  334  480072 1650 SUBVENCIO AAVV NUCLI ANTIC 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat 
 

8.10. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ PROGAT GARROTXA 
 
Núm. de referència : X2017025129     
 
En relació a l’expedient CPG12017000216 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir la subvenció amb caràcter de concessió directa a l’ ASSOCIACIÓ 
PROGAT GARROTXA amb  NIF: G55272710 per un import de 900,00 euros, amb 
càrrec a la partida 17.400.334.480073 “SUBVENCIÓ PROGAT GARROTXA“. 
 
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. 
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5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1704472001 Despeses 17400  334  480073 900 SUBVENCIO PROGAT GARROTXA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat 
 

9.1. - APROVAR CERTIFICACIÓ D'OBRA 
 
Núm. de referència : X2017025173     
 
En relació a l’expedient CPG22017000102 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.1 de JOSEP VILANOVA SA corresponent a les obres de 
URBANITZACIÓ C/ GARRIDA  amb càrrec a la partida 17.141.1532.31915 
“URBANITZACIÓ C/ GARRINADA” per un import de 42.884,12 euros (FEOSL). 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 42884.12 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat 
 

9.2. - APROVAR ENDOSSAMENT 
 
Núm. de referència : X2017025166     
 
En relació a l’expedient CP022017000015, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Autoritzar l’endossament de la 238-2017 JOSEP VILANOVA SA per un import de 
42.884,12 euros corresponent a les URBANITZACIÓ C/ GARRINADA al  BBVA al c.c. 
**** 
 
Totes les despeses que generi aquest endossament aniran a càrrec d’JOSEP 
VILANOVA SA  
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
200240  Despeses99999 42884.12 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat 
 

10.1. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DIPSALUT 2017.  PM07. ACTIVITATS DE 
PROMOCIÓ DE LA SALUT. FOMENT D'HÀBITS SALUDABLES: ESCOLES 

SALUDABLES, ACTIVITATS PER A ADULTS, ACTIVITATS PER A GENT GRAN 
 
Núm. de referència : X2017009818     
 
En relació a l’expedient SMB12017000002 i antecedents corresponents, el regidor 
delegat  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 
acords: 
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1.- Acceptar la subvenció atorgada per DIPSALUT. Organisme de Salut Pública de la 
DIPUTACIO DE GIRONA, amb destinació al projecte Pm07. Activitats de promoció 
de la salut. Foment d’hàbits saludables: escoles saludables, activitats per a adults, 
activitats per a gent gran, per un import de 8.227,38 €. 

 
2.- Agrair a  DIPSALUT. Organisme de Salut Pública de la DIPUTACIO DE GIRONA, 

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 4 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 
 

10.2. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ.- DIPSALUT PER AL FINANÇAMENT DE 
L'ASSESSORAMENT I SUPORT TÈCNIC A POLÍTIQUES MUNICIPALS DE 

PROTECCIÓ DE LA SALUT PER L'ANY 2017 
 
Núm. de referència : X2017018592     
 
En relació a l’expedient núm: SUR12017000007 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 DIPSALUT. Organisme de Salut pública de la 
Diputació de Girona,  pel finançament de l'assessorament i suport tècnic a polítiques 
municipals de protecció de la salut –reforma instal·lacions sanitàries camp del Morrot-, 
per un import de 6.899,80 €. 
 
2.- Agrair a DIPSALUT. Organisme de Salut pública de la Diputació de Girona, 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 20 d’octubre 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. 
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S’aprova per unanimitat 
 

11.1. - MEMÒRIA VALORADA D’OBRES DE MILLORA DEL FORT DE SANT 
FRANCESC.- Proposant aprovar 

 
Núm. de referència : X2017025188     
 
Vista la memòria valorada d’obres de millora en el Fort de Sant Francesc, redactada 
pels arquitectes de l’estudi Pas14_arquitectures en data octubre de 2017, que té per 
objecte acabar i adequar l’entorn immediat del petit edifici de serveis de restauració, en 
tot l’àmbit del fort de Sant Francesc i la zona d’aparcament limitat. 
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data 9 d’octubre 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 UPOM2017000033, 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’obres de millora en el Fort de Sant 
Francesc, redactada pels arquitectes de l’estudi Pas14_arquitectures en data octubre 
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 
 

12.1. - MEMÒRIA VALORADA D’OBRES DE MILLORA I SEGURETAT AL MAS 
PUIG-ROIG (FAÇANES I ENTORN).- Proposant aprovar 

 
Núm. de referència : X2017025190     
 
Vista la memòria valorada d’obres de millora i seguretat al Mas Puig-Roig (façanes i 
entorn) al carrer Toledo, 49, redactada pels serveis tècnics municipals en data octubre 
de 2017, que té per objecte adequar els elements deteriorats de les edificacions i 
l’enderroc d’un dels coberts, atès que es troben en mal estat de conservació. 

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 UPOM2017000034, 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’obres de millora i seguretat al Mas Puig-
Roig (façanes i entorn) al carrer Toledo, 49, redactada pels serveis tècnics municipals 
en data octubre de 2017. 
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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 
 
13.1. - MEMÒRIA VALORADA:OBRES DE MILLORA I SEGURETAT AL MAS CAN 

COLLELL (FAÇANES I ENTORN).- Proposant aprovar 
 
Núm. de referència : X2017025191     
 
Vista la memòria valorada d’obres de millora i seguretat al Mas Can Collell (façanes i 
entorn) al carrer Terrassa, 33, redactada pels serveis tècnics municipals en data octubre 
de 2017, que té per objecte millorar l’accés a la zona i eliminar els possibles riscos a les 
persones que utilitzin l’espai o per als vianants que visitin la llera del riu Fluvià, atès que 
les edificacions es troben en mal estat de conservació.  

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 UPOM2017000035, 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’obres de millora i seguretat al Mas Can 
Collell (façanes i entorn) al carrer Terrassa, 33, redactada pels serveis tècnics 
municipals en data octubre 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 
 

14.1. - TORRE DE LA RIBA.- Proposant aprovar la correcció d’errades. Fitxa 78 
del POUM 

 
Núm. de referència : X2017025348     
 
Vist el Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic aprovat definitivament el 8 de març del 
1989. Aquest Pla Especial va ser derogat per les determinacions del POUM del 2003, 
que compta amb un Catàleg de Béns protegits, que recull les determinacions de 
l’anterior Pla Especial. 
 
Vist que el Pla Especial del 1989, la Fitxa C-46 es corresponia a la finca Torre de la 
Riba, que hauria de tenir correspondència amb la Fitxa-78 de l’actual catàleg. 
 
Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal i el lletrat d’urbanisme i infraestructura en 
data 21 de setembre de 2017 en relació a la necessitat d’esmenar les errades 
esmentades relatives al contingut de la fitxa 78 del Catàleg de Béns Protegits del 
POUM, corresponents a la finca anomenada Torre de la Riba, a l’Avinguda Anselm 
Clavé, 4, atès que en el procés de revisió i redacció del Catàleg de Béns Protegits del 
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POUM, es va produir un creuament de dades de les fitxes C-46 Torre de la Riba (fitxa 
78 del POUM) i C-47 Torre Sacrest (fitxa 52 del POUM) 
 

Vist l’art. 105 de la Llei 30/92 del règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 

En relació a l’expedient UPL12017000006, 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.- RECTIFICAR l’error material detectat en el catàleg de Béns protegits del 
POUM, finca Torre de la Riba (fitxa 78), en el sentit de corregir el contingut de la fitxa 
78 de l’actual Catàleg de Béns Protegits del POUM, pel contingut de la fitxa C-46 Torre 
de la Riba del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de 1989, i actualitzar-ne el 
plànol de la parcel·la, d’acord amb l’informe emès per l’arquitecte municipal i el lletrat 
d’urbanisme i infraestructura en data 21 de setembre de 2017 i que s’aprova a efectes 
de motivació. 
 
SEGON.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat 
 

15.1. - PROJECTE DE NOU CARRIL MILLORA DE LA SEGURETAT A LA 
ROTONDA DE LA CRUÏLLA DE LA CARRETERA C-152 AMB EL CARRER AVET I 

L’AVINGUDA GAUDÍ.- Proposant aprovar 
 
Núm. de referència : X2017025192     
 
Vist el projecte projecte de nou carril millora de la seguretat a la rotonda de la cruïlla de 
la carretera c-152 amb el carrer Avet i l’avinguda Gaudí, redactat per Cetres 
Enginyers, SLP. 
 
Vist l’informe emès pel Director de l’Àrea d’Infraestructura i Obra Pública en data 10 
d’octubre de 2017 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 UPOM2017000036, 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 de nou carril de millora de la seguretat a la rotonda 
de la cruïlla de la carretera C-152 amb el carrer Avet i l’avinguda Gaudí, redactat per 
Cetres Enginyers, SLP. 
 
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 
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16.1. - PROPOSANT DONAR COMPTE DELS ASSABENTATS D'OBERTURA I 
DELS DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 25 DE SETEMBRE I 4 D'OCTUBRE 

DE 2017 RELATIUS A L'ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
Núm. de referència : X2017025018     
 
En relació a l’expedient AG012017000062, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern 
Local, adoptar el següent acord: 
 
Únic.- Donar compte dels assabentats d’obertura i dels decrets dictats entre els dies 
25 de setembre i 4 d’octubre de 2017 relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es 
relacionen a continuació:  
 
Tràmit Nom / comercial Concepte Adreça Decret 

Assabentat 
obertura 

Mas la Mata Habitatge ús 
turístic 

Mas la Mata 25/09/2017 

Assabentat 
obertura 

Construccions J. 
Pallàs 

Oficina 
empresa 
construcció 

Ctra. de Riudaura 52 04/10/2017 

Assabentat 
obertura 

Cooperativa del 
Camp 

Magatzem 
productes 
alimentaris 

C/Mestre Toldrà 21 04/10/2017 

Assabentat 
obertura 

Dengliang Chen Venda 
d’alimentació 

C/Bisbe Lorenzana 4  04/10/2017 

Canvi de 
titularitat 

El Farolet Bar C/Major 4 25/09/2017 

Canvi de 
titularitat 

Bar Restaurant 
Fanny 

Bar 
Restaurant 

C/Pare Antoni Soler 6  04/10/2017 

Canvi de 
titularitat 

Bar la Fusta Bar Pl. Catalunya 13 04/10/2017 

Baixa Carme Fradera Consultori 
homeopatia 

Ctra. de les tries 10, 2, 2 02/10/2017 

 
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 tres quarts de vuit 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 


