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ACTA NÚM. 42 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

26 D’OCTUBRE DE 2017 
  
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 26 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 MARIA COROMINAS i BARNADAS, per tal de celebrar 
sessió ordinària, setmanal i de primera convocatòria  que s’escau al dia d’avui.  
 
Hi assisteixen els tinents d’alcalde Srs. Josep Berga i Vayreda, Josep Guix Feixas, 
Estanis Vayreda i Puigvert, Jordi Alcalde i Gurt, Josep Gelis i Guix, Maria del Mar 
Roca i Reixach.    
 
També hi assisteixen com a regidores delegades expressament convidades 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, Mercè Traveria Costa. 
 
Hi assisteixen, com a regidors de l’oposició, les Sres. Clara Casanovas i Sarsanedas, 
Anna Descals Tresserras, i el Sr. Xavier García Zabal. 
 
Hi assisteix l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí. 
 
Hi assisteix el Gerent, Sr. Jordi Güell i Güell.  
 
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera. 
 

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

2. - DESPATX OFICIAL 
 
El Sr. Alcalde comenta els ACTES i REUNIONS  a les quals ha assistit des de la 
celebració de la darrera Junta de Govern, celebrada el dia 19 d’octubre :  
 
- el mateix dia 19, va assistir a la celebració del 17è. aniversari dels pisos de l’edifici 
Parc Nou i seguidament a la reunió del Consell d’Alcaldes que va tenir lloc a la seu del 
Consell Comarcal.  
 
- el dia 20 d’octubre juntament amb el regidor de Medi Ambient Josep Guix, va 
esmorzar amb el personal de la planta de transferència.  
 
- el dia 21 d’octubre va assistir al lliurament de premis de narrativa curta “La colada de 
lletres 2017” que va tenir lloc al Casal Marià.  
 
- el dia 23 d’octubre, va assistir a una reunió del Consell d’Administració de Ràdio Olot. 
 
- i finalment ahir 24 d’octubre, va anar al Torin per  donar suport a la comunitat 
educativa local que es manifestava per defensar l’actual model d’ensenyament i 
immersió lingüística i no acceptar possibles ingerències.   
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3. - DISPOSICIONS.- Assabentats de les disposicions publicades en els butlletins 
oficials 

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

4.1. - ADDENDA AL CONTRACTE PROGRAMA 2016-2019 PER A LA 
COORDINACIÓ, LA COOPERACIÓ I LA COL·LABORACIÓ ENTRE EL 

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES I L'AJUNTAMNT 
D'OLOT, EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS, ALTRES PROGRAMES RELATIUS 

AL BENESTAR SOCIAL I POÍTIQUES D'IGUALTAT, PER AL 2017 
 
Núm. de referència : X2017026170     
 
Vist el contracte programa de 2016-2019 per la coordinació, la cooperació i la 
col·laboració entre el Departament de Treball, Afers social i Famílies i l’Ajuntament 
d’Olot, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i 
polítiques d’igualtat, per al 2017. 
 
Atès que el Departament de Treball, Afers Socials i Família ha atorgat l’import de 
12.340€  del Contracte Programa durant el període 2018-2019. 
 
En relació a l’expedient ED032017000012 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 l’addenda al contracte programa 2016-2019, per a la coordinació, la 
cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i 
l’Ajuntament d’Olot, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar 
social i polítiques d’igualtat, per al 2017, per un import de 12.340€ 
 
Segon.- Ingressar 12.340€ al compte Subvenció Generalitat Pla Local Joventut 500 17 
450803. 
 
Tercer.- Facultar l’Alcalde per signar la documentació necessària. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
5.1. - INICI DEL PROCEDIMENT D’EXPROPIACIÓ TEMPORAL D’HABITATGE BUIT 

PER A CAUSA D’INTERÈS SOCIAL. 
 
Núm. de referència : X2017026221     
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot, de conformitat amb el que disposen l'article 84.2.b) de 
l'Estatut d'autonomia de Catalunya, l’article 8 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre 
del dret a l'habitatge i l’article 2.1 de la LEF té potestat per procedir a expropiar 
forçosament l’ús temporal d’habitatges buits per dotar-se d’un parc social d’habitatges 
assequibles de lloguer, segons prescriu l’article 15 de la Llei 4/2016, del 23 de 
desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc 
d’exclusió residencial (en endavant Llei 4/2016). 
 
Atès que mitjançant sessió de Junta de Govern Local de data 30 de març de 2017, es 
va resoldre iniciar el procediment d'obtenció d'informació prèvia per procedir a 
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l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatges buits al municipi d’Olot 
(Exp.X2017007721), als efectes de dotar un parc social d’habitatges assequibles de 
lloguer, d’acord amb el que disposa l'article 15 de la Llei 4/2016, del 23 de desembre, 
de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió 
residencial (en endavant Llei 4/2016), dels següents habitatges: 
 
Nom Titular Adreça Municipi Referencia cadastral 

ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE, S.A. C/ GARRINADA, S/N OLOT 7812302DG5771S0001AK 

ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE, S.A. C/ CLIVILLERS, 22 1-1 OLOT 8003113DG5780S0002IY 

ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE, S.A. C/ CLIVILLERS, 22 4-1 OLOT 8003113DG5780S0005AO 

 
Atès que per declarar l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’un habitatge buit, d’acord 
amb l’article 15 de la Llei 4/2016, cal complir els requisits següents: 

• L’existència al municipi de persones o unitats familiar que es troben en situació 
d’exclusió residencial o que estan en risc de trobar-s’hi, sense solució pel que 
fa a l’habitatge. 

 
• L’existència al municipi d'habitatges buits, tal i com s'entén per l'article 3 de la 

Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge. 
 

• Que l’habitatge estigui situat en les àrees indicades per l’article 12.5 de la Llei 
18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, o en els municipis que el 
Govern declari per decret, atenent a la demanda de les necessitats d’habitatge 
i el parc d’habitatges buits que hi hagi en l’àmbit territorial corresponent. 

 
• Que l’habitatge estigui inscrit en el Registre d’habitatges buits i habitatges 

ocupats sense títol habilitant, o siguin susceptibles d’estar-hi inscrits, o 
pertanyin a persones jurídiques que els hagin adquirit d’un titular d’habitatges 
inscrits en el Registre en primera o ulteriors transmissions. 

 
Atès que s'han portat a terme les actuacions necessàries per determinar si es donen 
els requisits esmentats i a aquests efectes s'incorporen a l'expedient els informes i 
certificacions següents: 

- Acta d’inspecció de situació d’immoble emesa per part de la Policia Municipal 
de l’Ajuntament d’Olot 

- Certificat emès per part del Padró Municipal d’Habitants de l’Ajuntament d’Olot 
- Consulta al Registre d’habitatges buits i habitatge ocupats de l’Agència de 

l’Habitatge de Catalunya 
-  

Atès que en el municipi d’Olot es detecta la possible existència dels següents 
habitatges buits, que poden complir les condicions de l'article 15 de la Llei 4/2016: 

 
Vist que no s’ha acreditat la ocupació dels habitatges relacionats per part d’ALTAMIRA 
SANTANDER REAL ESTATE, SA 
 
Atès que en el municipi d’Olot hi ha unitats familiars que poden complir les condicions 
de l’article 15 de la Llei 4/2016, tal i com es posa de manifest en l’Informe/Certificat 

Nom Titular Adreça Municipi Referencia cadastral 

ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE, S.A. C/ GARRINADA, S/N OLOT 7812302DG5771S0001AK 

ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE, S.A. C/ CLIVILLERS, 22 1-1 OLOT 8003113DG5780S0002IY 

ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE, S.A. C/ CLIVILLERS, 22 4-1 OLOT 8003113DG5780S0005AO 
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emès pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa emès al efecte. 
 
En relació a l’expedient HA022017000014, 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.- En relació amb l'habitatge següent: 

 
1. Declarar  que  l'habitatge situat al C/Clivillers, 22, 1r, d’Olot, és susceptible 

d’expropiació forçosa temporal, d’acord amb l’article 15 de la Llei 4/2016. 
 

2. Iniciar el procediment d’expropiació forçosa de l’ús temporal de l’habitatge 
regulada a l’article 15 de la Llei 4/2016, de 23 de desembre. 

 
Segon.- En relació amb els habitatges següents: 
 
Nom Titular Adreça Municipi Referencia cadastral 

ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE, S.A. C/ GARRINADA, S/N OLOT 7812302DG5771S0001AK 

ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE, S.A. C/ CLIVILLERS, 22 1-1 OLOT 8003113DG5780S0002IY 

 
3. Declarar  que no són susceptible d’expropiació forçosa temporal, d’acord 

amb l’article 15 de la Llei 4/2016. 
 

4. Arxivar les actuacions, atès que amb els informes i certificats obrants en 
l’expedient no s’acredita que hi concorren els requisits als efectes de 
procedir a l’expropiació forçosa de l’ús temporal de l’habitatge, d’acord amb 
l’article 15 de la Llei 4/2016, de 23 de desembre. 

 
Tercer.- Iniciar d'ofici, d'acord amb el que disposa l'article 15 de la Llei 4/2016, del 23 
de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc 
d’exclusió residencial, el procediment per l’expropiació temporal d’habitatge buit per 
causa d’interès social, referent a la finca següent: 
 
Nom Titular Adreça Municipi Referencia cadastral 

ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE, S.A. C/ CLIVILLERS, 22 1-1 OLOT 8003113DG5780S0002IY 

 
Quart.- Que es posi de manifest i es notifiqui la present resolució als interessats en el 
procediment. S’informa al titular de l’habitatge buit susceptible d’expropiació forçosa 
temporal que, en un termini d’un mes a comptar des de l’endemà de rebre la notificació 
del present decret, pot acreditar que disposa d’un contracte que acrediti l’ocupació de 
l’immoble. En altre cas, s’adverteix que l’ajuntament iniciarà el procediment 
expropiatori regulat a l’article 15 de la Llei 4/2016, de 23 de desembre, el qual conclou 
si s’arriba a un acord per a la cessió convencional de l’ús de l’habitatge a una 
administració pública de Catalunya perquè aquesta estableixi un lloguer social, que 
s’ha de subscriure en el termini de tres mesos. 
 
En el mateix termini d’un mes, el titular de l’habitatge pot formular les al·legacions que 
estimi oportunes i pertinents.  
 
Quart.- Facultar l’Alcalde per signar tota la documentació necessària.  

Nom Titular Adreça Municipi Referencia cadastral 

ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE, S.A. C/ CLIVILLERS, 22 1-1 OLOT 8003113DG5780S0002IY 
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S’aprova per unanimitat. 
 
5.2. - INICI DEL PROCEDIMENT D’EXPROPIACIÓ TEMPORAL D’HABITATGE BUIT 

PER A CAUSA D’INTERÈS SOCIAL. 
 
Núm. de referència : X2017026224     
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot, de conformitat amb el que disposen l'article 84.2.b) de 
l'Estatut d'autonomia de Catalunya, l’article 8 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre 
del dret a l'habitatge i l’article 2.1 de la LEF té potestat per procedir a expropiar 
forçosament l’ús temporal d’habitatges buits per dotar-se d’un parc social d’habitatges 
assequibles de lloguer, segons prescriu l’article 15 de la Llei 4/2016, del 23 de 
desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc 
d’exclusió residencial (en endavant Llei 4/2016). 
 
Atès que mitjançant sessió de Junta de Govern Local de data 30 de març de 2017, es 
va resoldre iniciar el procediment d'obtenció d'informació prèvia per procedir a 
l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatges buits al municipi d’Olot 
(Exp.X2017007713), als efectes de dotar un parc social d’habitatges assequibles de 
lloguer, d’acord amb el que disposa l'article 15 de la Llei 4/2016, del 23 de desembre, 
de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió 
residencial (en endavant Llei 4/2016), dels següents habitatges: 
 

Nom Titular Adreça Municipi Referencia cadastral 

Aliseda S.a. C/ LA BISBAL, 17 1 OLOT 6491714DG5669S0002SI 

Aliseda S.a. C/ HIPOLIT LAZARO, 77-81-A Esc. 81, 3-A OLOT 8815503DG5781N0017MR 

Aliseda S.a. C/ HIPOLIT LAZARO, 77-81-A Esc. 81, 2-A OLOT 8815503DG5781N0014BQ 

Aliseda S.a. C/ HIPOLIT LAZARO, 77-81-A Esc. 81, 1-A OLOT 8815503DG5781N0011JZ 

Aliseda S.a. C/ HIPOLIT LAZARO, 77-81-D Esc. 77, 3-D OLOT 8815504DG5781N0026GP 

Aliseda S.a. C/ VICENÇ I JORBA, 10-14-B Esc. 14, 2-B OLOT 6489610DG5668N0001FT 

 
Atès que per declarar l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’un habitatge buit, d’acord 
amb l’article 15 de la Llei 4/2016, cal complir els requisits següents: 

• L’existència al municipi de persones o unitats familiar que es troben en situació 
d’exclusió residencial o que estan en risc de trobar-s’hi, sense solució pel que 
fa a l’habitatge. 

 
• L’existència al municipi d'habitatges buits, tal i com s'entén per l'article 3 de la 

Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge. 
 

• Que l’habitatge estigui situat en les àrees indicades per l’article 12.5 de la Llei 
18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, o en els municipis que el 
Govern declari per decret, atenent a la demanda de les necessitats d’habitatge 
i el parc d’habitatges buits que hi hagi en l’àmbit territorial corresponent. 

 
• Que l’habitatge estigui inscrit en el Registre d’habitatges buits i habitatges 

ocupats sense títol habilitant, o siguin susceptibles d’estar-hi inscrits, o 
pertanyin a persones jurídiques que els hagin adquirit d’un titular d’habitatges 
inscrits en el Registre en primera o ulteriors transmissions. 

 
Atès que s'han portat a terme les actuacions necessàries per determinar si es donen 
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els requisits esmentats i a aquests efectes s'incorporen a l'expedient els informes i 
certificacions següents: 

- Acta d’inspecció de situació d’immoble emesa per part de la Policia Municipal 
de l’Ajuntament d’Olot 

- Certificat emès per part del Padró Municipal d’Habitants de l’Ajuntament d’Olot 
- Consulta al Registre d’habitatges buits i habitatge ocupats de l’Agència de 

l’Habitatge de Catalunya 
 
Atès que en el municipi d’Olot es detecta la possible existència dels següents 
habitatges buits, que poden complir les condicions de l'article 15 de la Llei 4/2016: 
 

Nom Titular Adreça Municipi Referencia cadastral 

Aliseda S.a. C/ LA BISBAL, 17 1 OLOT 6491714DG5669S0002SI 

Aliseda S.a. C/ HIPOLIT LAZARO, 77-81-A Esc. 81, 3-A OLOT 8815503DG5781N0017MR 

Aliseda S.a. C/ HIPOLIT LAZARO, 77-81-A Esc. 81, 2-A OLOT 8815503DG5781N0014BQ 

Aliseda S.a. C/ HIPOLIT LAZARO, 77-81-A Esc. 81, 1-A OLOT 8815503DG5781N0011JZ 

Aliseda S.a. C/ HIPOLIT LAZARO, 77-81-D Esc. 77, 3-D OLOT 8815504DG5781N0026GP 

Aliseda S.a. C/ VICENÇ I JORBA, 10-14-B Esc. 14, 2-B OLOT 6489610DG5668N0001FT 

 
Vist que no s’ha acreditat la ocupació dels habitatges relacionats per part d’ALISEDA, 
SA 
 
Atès que en el municipi d’Olot hi ha unitats familiars que poden complir les condicions 
de l’article 15 de la Llei 4/2016, tal i com es posa de manifest en l’Informe/Certificat 
emès pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa emès al efecte. 
 
En relació a l’expedient HA022017000015, 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.- En relació amb l'habitatge següent: 
 
Nom Titular Adreça Municipi Referencia cadastral 

Aliseda S.a. C/ LA BISBAL, 17 1 OLOT 6491714DG5669S0002SI 

 
1. Declarar  que  l'habitatge situat al C/ La Bisbal, 17, 1r, d’Olot, és susceptible 

d’expropiació forçosa temporal, d’acord amb l’article 15 de la Llei 4/2016. 
 

2. Iniciar el procediment d’expropiació forçosa de l’ús temporal de l’habitatge 
regulada a l’article 15 de la Llei 4/2016, de 23 de desembre. 

 
Segon.- En relació amb els habitatges següents: 
 

Nom Titular Adreça Municipi Referencia cadastral 

Aliseda S.a. C/ HIPOLIT LAZARO, 77-81-A Esc. 81, 3-A OLOT 8815503DG5781N0017MR 

Aliseda S.a. C/ HIPOLIT LAZARO, 77-81-A Esc. 81, 2-A OLOT 8815503DG5781N0014BQ 

Aliseda S.a. C/ HIPOLIT LAZARO, 77-81-A Esc. 81, 1-A OLOT 8815503DG5781N0011JZ 

Aliseda S.a. C/ HIPOLIT LAZARO, 77-81-D Esc. 77, 3-D OLOT 8815504DG5781N0026GP 

Aliseda S.a. C/ VICENÇ I JORBA, 10-14-B Esc. 14, 2-B OLOT 6489610DG5668N0001FT 
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3. Declarar  que no són susceptible d’expropiació forçosa temporal, d’acord 
amb l’article 15 de la Llei 4/2016. 
 

4. Arxivar les actuacions, atès que amb els informes i certificats obrants en 
l’expedient no s’acredita que hi concorren els requisits als efectes de 
procedir a l’expropiació forçosa de l’ús temporal de l’habitatge, d’acord amb 
l’article 15 de la Llei 4/2016, de 23 de desembre. 

 
Tercer.- Iniciar d'ofici, d'acord amb el que disposa l'article 15 de la Llei 4/2016, del 23 
de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc 
d’exclusió residencial, el procediment per l’expropiació temporal d’habitatge buit per 
causa d’interès social, referent a la finca següent: 
 
Nom Titular Adreça Municipi Referencia cadastral 

Aliseda S.a. C/ LA BISBAL, 17 1 OLOT 6491714DG5669S0002SI 

 
Quart.- Que es posi de manifest i es notifiqui la present resolució als interessats en el 
procediment. S’informa al titular de l’habitatge buit susceptible d’expropiació forçosa 
temporal que, en un termini d’un mes a comptar des de l’endemà de rebre la notificació 
del present decret, pot acreditar que disposa d’un contracte que acrediti l’ocupació de 
l’immoble. En altre cas, s’adverteix que l’ajuntament iniciarà el procediment 
expropiatori regulat a l’article 15 de la Llei 4/2016, de 23 de desembre, el qual conclou 
si s’arriba a un acord per a la cessió convencional de l’ús de l’habitatge a una 
administració pública de Catalunya perquè aquesta estableixi un lloguer social, que 
s’ha de subscriure en el termini de tres mesos. 
 
En el mateix termini d’un mes, el titular de l’habitatge pot formular les al·legacions que 
estimi oportunes i pertinents.  
 
Quart.- Facultar l’Alcalde per signar tota la documentació necessària.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
5.3. - INICI DEL PROCEDIMENT D’EXPROPIACIÓ TEMPORAL D’HABITATGE BUIT 

PER A CAUSA D’INTERÈS SOCIAL. 
 
Núm. de referència : X2017026227     
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot, de conformitat amb el que disposen l'article 84.2.b) de 
l'Estatut d'autonomia de Catalunya, l’article 8 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre 
del dret a l'habitatge i l’article 2.1 de la LEF té potestat per procedir a expropiar 
forçosament l’ús temporal d’habitatges buits per dotar-se d’un parc social d’habitatges 
assequibles de lloguer, segons prescriu l’article 15 de la Llei 4/2016, del 23 de 
desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc 
d’exclusió residencial (en endavant Llei 4/2016). 
 
Atès que mitjançant sessió de Junta de Govern Local de data 30 de març de 2017, es 
va resoldre iniciar el procediment d'obtenció d'informació prèvia per procedir a 
l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatges buits al municipi d’Olot 
(Exp.X2017007670), als efectes de dotar un parc social d’habitatges assequibles de 
lloguer, d’acord amb el que disposa l'article 15 de la Llei 4/2016, del 23 de desembre, 
de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió 
residencial (en endavant Llei 4/2016), dels següents habitatges: 
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Nom Titular Adreça Municipi Referencia cadastral 

BANCO DE SANTANDER SA C/ CASTANYER, 66 2-1 OLOT 7085501DG5678N0004GS

BANCO DE SANTANDER SA C/ SANT ROC, 5 OLOT 7903308DG5770S0001RQ

BANCO DE SANTANDER SA C/ CASTELL DEL COLL, 12 OLOT 6815605DG5761N0001YY 

BANCO DE SANTANDER SA C/ IGNASI BUXO GOU, 16 3-2 OLOT 8508509DG5780N0015PI 

BANCO DE SANTANDER SA C/ SALVADOR, 47 OLOT 7693953DG5679S0001HA 

 
Atès que per declarar l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’un habitatge buit, d’acord 
amb l’article 15 de la Llei 4/2016, cal complir els requisits següents: 

• L’existència al municipi de persones o unitats familiar que es troben en situació 
d’exclusió residencial o que estan en risc de trobar-s’hi, sense solució pel que 
fa a l’habitatge. 

 
• L’existència al municipi d'habitatges buits, tal i com s'entén per l'article 3 de la 

Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge. 
 

• Que l’habitatge estigui situat en les àrees indicades per l’article 12.5 de la Llei 
18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, o en els municipis que el 
Govern declari per decret, atenent a la demanda de les necessitats d’habitatge 
i el parc d’habitatges buits que hi hagi en l’àmbit territorial corresponent. 

 
• Que l’habitatge estigui inscrit en el Registre d’habitatges buits i habitatges 

ocupats sense títol habilitant, o siguin susceptibles d’estar-hi inscrits, o 
pertanyin a persones jurídiques que els hagin adquirit d’un titular d’habitatges 
inscrits en el Registre en primera o ulteriors transmissions. 

 
Atès que s'han portat a terme les actuacions necessàries per determinar si es donen 
els requisits esmentats i a aquests efectes s'incorporen a l'expedient els informes i 
certificacions següents: 

- Acta d’inspecció de situació d’immoble emesa per part de la Policia Municipal 
de l’Ajuntament d’Olot 

- Certificat emès per part del Padró Municipal d’Habitants de l’Ajuntament d’Olot 
- Consulta al Registre d’habitatges buits i habitatge ocupats de l’Agència de 

l’Habitatge de Catalunya 
 
Atès que en el municipi d’Olot es detecta la possible existència dels següents 
habitatges buits, que poden complir les condicions de l'article 15 de la Llei 4/2016: 
 

Nom Titular Adreça Municipi Referencia cadastral 

BANCO DE SANTANDER SA C/ CASTANYER, 66 2-1 OLOT 7085501DG5678N0004GS

BANCO DE SANTANDER SA C/ SANT ROC, 5 OLOT 7903308DG5770S0001RQ

BANCO DE SANTANDER SA C/ CASTELL DEL COLL, 12 OLOT 6815605DG5761N0001YY 

BANCO DE SANTANDER SA C/ IGNASI BUXO GOU, 16 3-2 OLOT 8508509DG5780N0015PI 

BANCO DE SANTANDER SA C/ SALVADOR, 47 OLOT 7693953DG5679S0001HA 

 
Vist que no s’ha acreditat la ocupació dels habitatges relacionats per part de BANCO 
SANTANDER, SA 
 
Atès que en el municipi d’Olot hi ha unitats familiars que poden complir les condicions 
de l’article 15 de la Llei 4/2016, tal i com es posa de manifest en l’Informe/Certificat 
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emès pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa emès al efecte. 
 
En relació a l’expedient HA022017000016, 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.- En relació amb els habitatges següents: 
 

Nom Titular Adreça Municipi Referencia cadastral 

BANCO DE SANTANDER SA C/ CASTANYER, 66 2-1 OLOT 7085501DG5678N0004GS

BANCO DE SANTANDER SA C/ SANT ROC, 5 OLOT 7903308DG5770S0001RQ

BANCO DE SANTANDER SA C/ CASTELL DEL COLL, 12 OLOT 6815605DG5761N0001YY 

 
1. Declarar  que  són susceptible d’expropiació forçosa temporal, d’acord amb 

l’article 15 de la Llei 4/2016. 
 

2. Iniciar el procediment d’expropiació forçosa de l’ús temporal de l’habitatge 
regulada a l’article 15 de la Llei 4/2016, de 23 de desembre. 

 
Segon.- En relació amb els habitatges següents: 
 

Nom Titular Adreça Municipi Referencia cadastral 

BANCO DE SANTANDER SA C/ IGNASI BUXO GOU, 16 3-2 OLOT 8508509DG5780N0015PI 

BANCO DE SANTANDER SA C/ SALVADOR, 47 OLOT 7693953DG5679S0001HA

 
3. Declarar  que no són susceptible d’expropiació forçosa temporal, d’acord 

amb l’article 15 de la Llei 4/2016. 
 

4. Arxivar les actuacions, atès que amb els informes i certificats obrants en 
l’expedient no s’acredita que hi concorren els requisits als efectes de 
procedir a l’expropiació forçosa de l’ús temporal de l’habitatge, d’acord amb 
l’article 15 de la Llei 4/2016, de 23 de desembre. 

 
Tercer.- Iniciar d'ofici, d'acord amb el que disposa l'article 15 de la Llei 4/2016, del 23 
de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc 
d’exclusió residencial, el procediment per l’expropiació temporal d’habitatge buit per 
causa d’interès social, referent a les finques següents: 
 

Nom Titular Adreça Municipi Referencia cadastral 

BANCO DE SANTANDER SA C/ CASTANYER, 66 2-1 OLOT 7085501DG5678N0004GS

BANCO DE SANTANDER SA C/ SANT ROC, 5 OLOT 7903308DG5770S0001RQ

BANCO DE SANTANDER SA C/ CASTELL DEL COLL, 12 OLOT 6815605DG5761N0001YY 

 
Quart.- Que es posi de manifest i es notifiqui la present resolució als interessats en el 
procediment. S’informa al titular de l’habitatge buit susceptible d’expropiació forçosa 
temporal que, en un termini d’un mes a comptar des de l’endemà de rebre la notificació 
del present decret, pot acreditar que disposa d’un contracte que acrediti l’ocupació de 
l’immoble. En altre cas, s’adverteix que l’ajuntament iniciarà el procediment 
expropiatori regulat a l’article 15 de la Llei 4/2016, de 23 de desembre, el qual conclou 
si s’arriba a un acord per a la cessió convencional de l’ús de l’habitatge a una 
administració pública de Catalunya perquè aquesta estableixi un lloguer social, que 



 10 

s’ha de subscriure en el termini de tres mesos. 
En el mateix termini d’un mes, el titular de l’habitatge pot formular les al·legacions que 
estimi oportunes i pertinents.  
 
Quart.- Facultar l’Alcalde per signar tota la documentació necessària.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
5.4. - INICI DEL PROCEDIMENT D’EXPROPIACIÓ TEMPORAL D’HABITATGE BUIT 

PER A CAUSA D’INTERÈS SOCIAL. 
 
Núm. de referència : X2017026232     
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot, de conformitat amb el que disposen l'article 84.2.b) de 
l'Estatut d'autonomia de Catalunya, l’article 8 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre 
del dret a l'habitatge i l’article 2.1 de la LEF té potestat per procedir a expropiar 
forçosament l’ús temporal d’habitatges buits per dotar-se d’un parc social d’habitatges 
assequibles de lloguer, segons prescriu l’article 15 de la Llei 4/2016, del 23 de 
desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc 
d’exclusió residencial (en endavant Llei 4/2016). 
 
Atès que mitjançant sessió de Junta de Govern Local de data 30 de març de 2017, es 
va resoldre iniciar el procediment d'obtenció d'informació prèvia per procedir a 
l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatges buits al municipi d’Olot 
(Exp.X2017007727), als efectes de dotar un parc social d’habitatges assequibles de 
lloguer, d’acord amb el que disposa l'article 15 de la Llei 4/2016, del 23 de desembre, 
de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió 
residencial (en endavant Llei 4/2016), dels següents habitatges: 
 
Nom Titular Adreça Municipi Referencia cadastral 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA Ctra. DE SANTA COLOMA, 4 4-1 OLOT 7194403DG5679S0009PL 
BANCO POPULAR ESPAÑOL SA Av. Nicaragua-, 17 1-1 OLOT 7294409DG5679S0003RD 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA Av. Nicaragua, 8-10 Esc. 2, 3-1 OLOT 7393301DG5679S0047HX 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA C/ Pala -, 4 Esc. I, 2-2 OLOT 5205901DG5750N0030WT 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA Av. NICARAGUA -, 15 3-2 OLOT 7294410DG5679S0008FX 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA C/ VOLCA DE MARTINYA, 3 OLOT 8601507DG5780S0001UT 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA C/ VICENÇ SOLER JORBA, 56 OLOT 6289308DG5668N0001ST 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA C/ NOTARI MIQUEL MARC, 10 1-1 OLOT 8408302DG5780N0019BS 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA C/ PERE GUNSSINYER, 5 OLOT 8602822DG5780S0001DT 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA Ctra. DE RIUDAURA, 12 2-1 OLOT 7105405DG5770N0003AK 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA C/ ALTA MADUIXA, 14 OLOT 7904608DG5770S0001ZQ 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA Av. SANTA COLOMA, 28 Esc. B, 3-4 OLOT 7093504DG5679S0022PE 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA Av. XILE, 1 3-2 OLOT 7395601DG5679N0014FD 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA C/ SANT FELIU, 51 OLOT 6390309DG5669S0001EU 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA C/ HIPOLIT LAZARO, 77 Esc. 0, 1-4 OLOT 8815504DG5781N0015UW 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA Av. SANT JORDI, 68 1-2 OLOT 8401803DG5780S0001XT 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA Av. GIRONA, 55 Esc. 0, BJ-1 OLOT 8408605DG5780N0001ZB 

 
Atès que per declarar l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’un habitatge buit, d’acord 
amb l’article 15 de la Llei 4/2016, cal complir els requisits següents: 

• L’existència al municipi de persones o unitats familiar que es troben en situació 
d’exclusió residencial o que estan en risc de trobar-s’hi, sense solució pel que 
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fa a l’habitatge. 
 

• L’existència al municipi d'habitatges buits, tal i com s'entén per l'article 3 de la 
Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge. 

 
• Que l’habitatge estigui situat en les àrees indicades per l’article 12.5 de la Llei 

18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, o en els municipis que el 
Govern declari per decret, atenent a la demanda de les necessitats d’habitatge 
i el parc d’habitatges buits que hi hagi en l’àmbit territorial corresponent. 

 
• Que l’habitatge estigui inscrit en el Registre d’habitatges buits i habitatges 

ocupats sense títol habilitant, o siguin susceptibles d’estar-hi inscrits, o 
pertanyin a persones jurídiques que els hagin adquirit d’un titular d’habitatges 
inscrits en el Registre en primera o ulteriors transmissions. 

 
Atès que s'han portat a terme les actuacions necessàries per determinar si es donen 
els requisits esmentats i a aquests efectes s'incorporen a l'expedient els informes i 
certificacions següents: 

- Acta d’inspecció de situació d’immoble emesa per part de la Policia Municipal 
de l’Ajuntament d’Olot 

- Certificat emès per part del Padró Municipal d’Habitants de l’Ajuntament d’Olot 
- Consulta al Registre d’habitatges buits i habitatge ocupats de l’Agència de 

l’Habitatge de Catalunya 
 
Atès que en el municipi d’Olot es detecta la possible existència dels següents 
habitatges buits, que poden complir les condicions de l'article 15 de la Llei 4/2016: 
 

Nom Titular Adreça Municipi Referencia cadastral 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA Ctra. DE SANTA COLOMA, 4 4-1 OLOT 7194403DG5679S0009PL 
BANCO POPULAR ESPAÑOL SA Av. Nicaragua-, 17 1-1 OLOT 7294409DG5679S0003RD 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA Av. Nicaragua, 8-10 Esc. 2, 3-1 OLOT 7393301DG5679S0047HX 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA C/ Pala -, 4 Esc. I, 2-2 OLOT 5205901DG5750N0030WT 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA Av. NICARAGUA -, 15 3-2 OLOT 7294410DG5679S0008FX 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA C/ VOLCA DE MARTINYA, 3 OLOT 8601507DG5780S0001UT 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA C/ VICENÇ SOLER JORBA, 56 OLOT 6289308DG5668N0001ST 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA C/ NOTARI MIQUEL MARC, 10 1-1 OLOT 8408302DG5780N0019BS 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA C/ PERE GUNSSINYER, 5 OLOT 8602822DG5780S0001DT 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA Ctra. DE RIUDAURA, 12 2-1 OLOT 7105405DG5770N0003AK 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA C/ ALTA MADUIXA, 14 OLOT 7904608DG5770S0001ZQ 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA Av. SANTA COLOMA, 28 Esc. B, 3-4 OLOT 7093504DG5679S0022PE 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA Av. XILE, 1 3-2 OLOT 7395601DG5679N0014FD 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA C/ SANT FELIU, 51 OLOT 6390309DG5669S0001EU 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA C/ HIPOLIT LAZARO, 77 Esc. 0, 1-4 OLOT 8815504DG5781N0015UW 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA Av. SANT JORDI, 68 1-2 OLOT 8401803DG5780S0001XT 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA Av. GIRONA, 55 Esc. 0, BJ-1 OLOT 8408605DG5780N0001ZB 

 
Vist que no s’ha acreditat la ocupació dels habitatges relacionats per part de BANCO 
POPULAR ESPAÑOL, SA 
 
Atès que en el municipi d’Olot hi ha unitats familiars que poden complir les condicions 
de l’article 15 de la Llei 4/2016, tal i com es posa de manifest en l’Informe/Certificat 
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emès pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa emès al efecte. 
 
En relació a l’expedient HA022017000017, 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.- En relació amb els habitatges següents: 
 

Nom Titular Adreça Municipi Referencia cadastral 
BANCO POPULAR ESPAÑOL SA Av. Nicaragua-, 17 1-1 OLOT 7294409DG5679S0003RD 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA Av. Nicaragua, 8-10 Esc. 2, 3-1 OLOT 7393301DG5679S0047HX 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA C/ Pala -, 4 Esc. I, 2-2 OLOT 5205901DG5750N0030WT

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA Av. NICARAGUA -, 15 3-2 OLOT 7294410DG5679S0008FX 

 
1. Declarar  que  són susceptible d’expropiació forçosa temporal, d’acord amb 

l’article 15 de la Llei 4/2016. 
 

2. Iniciar el procediment d’expropiació forçosa de l’ús temporal de l’habitatge 
regulada a l’article 15 de la Llei 4/2016, de 23 de desembre. 

 
Segon.- En relació amb els habitatges següents: 
Nom Titular Adreça Municipi Referencia cadastral 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA Ctra. DE SANTA COLOMA, 4 4-1 OLOT 7194403DG5679S0009PL 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA C/ VOLCA DE MARTINYA, 3 OLOT 8601507DG5780S0001UT 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA C/ VICENÇ SOLER JORBA, 56 OLOT 6289308DG5668N0001ST 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA C/ NOTARI MIQUEL MARC, 10 1-1 OLOT 8408302DG5780N0019BS 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA C/ PERE GUNSSINYER, 5 OLOT 8602822DG5780S0001DT 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA Ctra. DE RIUDAURA, 12 2-1 OLOT 7105405DG5770N0003AK 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA C/ ALTA MADUIXA, 14 OLOT 7904608DG5770S0001ZQ 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA Av. SANTA COLOMA, 28 Esc. B, 3-4 OLOT 7093504DG5679S0022PE 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA Av. XILE, 1 3-2 OLOT 7395601DG5679N0014FD 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA C/ SANT FELIU, 51 OLOT 6390309DG5669S0001EU 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA C/ HIPOLIT LAZARO, 77 Esc. 0, 1-4 OLOT 8815504DG5781N0015UW 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA Av. SANT JORDI, 68 1-2 OLOT 8401803DG5780S0001XT 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA Av. GIRONA, 55 Esc. 0, BJ-1 OLOT 8408605DG5780N0001ZB 

 
3. Declarar  que no són susceptible d’expropiació forçosa temporal, d’acord 

amb l’article 15 de la Llei 4/2016. 
 

4. Arxivar les actuacions, atès que amb els informes i certificats obrants en 
l’expedient no s’acredita que hi concorren els requisits als efectes de 
procedir a l’expropiació forçosa de l’ús temporal de l’habitatge, d’acord amb 
l’article 15 de la Llei 4/2016, de 23 de desembre. 

 
Tercer.- Iniciar d'ofici, d'acord amb el que disposa l'article 15 de la Llei 4/2016, del 23 
de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc 
d’exclusió residencial, el procediment per l’expropiació temporal d’habitatge buit per 
causa d’interès social, referent a les finques següents: 
 

Nom Titular Adreça Municipi Referencia cadastral 
BANCO POPULAR ESPAÑOL SA Av. Nicaragua-, 17 1-1 OLOT 7294409DG5679S0003RD 
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BANCO POPULAR ESPAÑOL SA Av. Nicaragua, 8-10 Esc. 2, 3-1 OLOT 7393301DG5679S0047HX 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA C/ Pala -, 4 Esc. I, 2-2 OLOT 5205901DG5750N0030WT

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA Av. NICARAGUA -, 15 3-2 OLOT 7294410DG5679S0008FX 

 
Quart.- Que es posi de manifest i es notifiqui la present resolució als interessats en el 
procediment. S’informa al titular de l’habitatge buit susceptible d’expropiació forçosa 
temporal que, en un termini d’un mes a comptar des de l’endemà de rebre la notificació 
del present decret, pot acreditar que disposa d’un contracte que acrediti l’ocupació de 
l’immoble. En altre cas, s’adverteix que l’ajuntament iniciarà el procediment 
expropiatori regulat a l’article 15 de la Llei 4/2016, de 23 de desembre, el qual conclou 
si s’arriba a un acord per a la cessió convencional de l’ús de l’habitatge a una 
administració pública de Catalunya perquè aquesta estableixi un lloguer social, que 
s’ha de subscriure en el termini de tres mesos. 
 
En el mateix termini d’un mes, el titular de l’habitatge pot formular les al·legacions que 
estimi oportunes i pertinents.  
 
Cinquè.- Facultar l’Alcalde per signar tota la documentació necessària.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
6.1. - AUTORITZAR L’OBERTURA EN FESTIUS D’ESTABLIMENTS COMERCIALS 

PER L’ANY 2018 
 
Núm. de referència : X2017025661     
 
Atesa l’aprovació del calendari de festius amb obertura comercial autoritzada per a 
l’any 2018 per part del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya, on s’estableix que per a l’any 2018 els vuit diumenges i festius que els 
establiments comercials de Catalunya poden romandre oberts són els següents: 7 DE 
GENER (diumenge – Campanya de rebaixes d’hivern), 1 DE JULIOL (diumenge - 
Campanya de rebaixes d’estiu), 12 D’OCTUBRE (divendres - dia de l’Hispanitat), 1 DE  
NOVEMBRE  (dijous – Tots Sants), 6, 8, 16 i 23 DE DESEMBRE (dijous, dissabte i 
diumenges – Campanya de Nadal). 
 

Atès que el dilluns 2 d’abril, el dimarts 1 de maig i el dilluns 10 de setembre és festiu i 
que a la ciutat d’Olot se celebra el mercat setmanal de marxants i que l’1 de maig a 
Olot se celebra un mercat de marxants, en el marc d’una fira tradicional, que ha estat 
reconeguda per la pròpia Generalitat de Catalunya en el seu calendari de fires i que es 
desenvolupa en diversos punts de la ciutat. 
 
Atès que el dissabte 24 i diumenge 25 de febrer se celebra la campanya promocional 
“Olotx2”. 
 
 

Atès que el diumenge 21 d’octubre se celebra la Fira de Sant Lluc d’Olot al centre de 
la ciutat. 
 
Considerant que la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires, en el seu 
article 37 1f), preveu exclusions a l’horari general per aquells establiments comercials 
situats a l’entorn immediat dels mercats de marxants, durant el mateix horari en què es 
celebri el mercat. En aquest cas, els ajuntaments, amb la delimitació prèvia de l’àrea 
corresponent, poden autoritzar l’obertura d’aquests establiments, i l’autorització 
acordada s’ha de comunicar al departament competent en matèria de comerç. 
 



 14 

Considerant l’Ordre EMC/127/2017, de 16 de juny, per la qual s’estableix el calendari 
d’obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2018 i 
2019, en el seu article 2, els ajuntaments, amb l’acord previ de l’òrgan competent, 
poden substituir fins a dues dates de cadascun dels calendaris anuals previstos. 
 
Considerant que la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires, en les seves 
disposicions addicionals apartat primer 3) es preveu que els ajuntaments tinguin la 
facultat d’afegir dues dates d’obertura per als establiments comercials del seu 
municipi, que determina la lletra c de l’article 36.2, amb l’acord previ de l’òrgan 
competent. 
 
Considerant el Reglament del Mercat Municipal d’Olot de venda no sedentària, fent 
referència a l’article 2 d’horaris i dies de celebració, on s’estableix que l’activitat de 
venda en el mercat es duu a terme entre les 9 hores i les 14 hores de dilluns amb una 
periodicitat setmanal, amb independència que siguin festius, excepte quan s’escaigui 
en Nadal (25 de desembre) que el mercat se celebrarà el dia anterior o en la festivitat 
de la Mare de Déu del Tura (8 de setembre) o primer d’any, que es passarà a dimarts. 
 
 

En relació a l’expedient IM082017000004 i vist l'expedient administratiu i antecedents 
corresponents, que serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat 
de Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local 
l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Autoritzar l’obertura dels establiments comercials que es trobin situats en 
l’àrea d’influència del mercat (segons es delimita en el plànol adjunt a aquesta 
proposta), els dies 2 d’abril, 1 de maig i 10 de setembre de 2018 amb motiu de la 
celebració de mercats de marxants. L’autorització d’obertura es limitarà al mateix 
horari en què se celebri el mercat de marxants, excepte l’1 de maig que poden obrir de 
9h a 20h. 
 

Segon.- Autoritzar l’obertura permesa, segons l’Ordre EMC/12/2017, de 16 de juny, 
per la qual s’estableix el calendari d’obertura dels establiments comercials en 
diumenge i dies festius per als anys 2018 i 2019, el diumenge 25 de febrer i el 
diumenge 21 d’octubre de 2018 com a dies addicionals d’obertura, en motiu de 
l’organització de la reconeguda campanya Olotx2 i organització de la Fira de Sant Lluc 
al centre de la ciutat. 
 
Tercer.- Substituir el divendres 12 d’octubre i el dijous 1 de novembre de 2018 
d’obertura permesa, segons l’Ordre EMC/127/2017, de 16 de juny, per la qual 
s’estableix el calendari d’obertura dels establiments comercials en diumenge i dies 
festius per als anys 2018 i 2019, pel diumenge 9 de desembre i pel diumenge 30 de 
desembre respectivament. 
 
Quart.- Comunicar aquesta autorització amb el plànol adjunt a la Direcció General de 
Comerç de la Generalitat de Catalunya abans del dia 1 de novembre de 2017. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.1. - SERVEI DE NETEJA DEL LAVABO PÚBLIC DEL FORT DEL VOLCÀ 
MONTSACOPA 

 
Núm. de referència : X2013003474     
 
La Junta de Govern Local de data 14/09/2017 va prorrogar el contracte subscrit amb 
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l’empresa “INGESAN, SA –IGFA, SA-UTE NETEJA OLOT” per al servei de neteja dels 
edificis i equipaments municipals per un termini fins a l’adjudicació del nou contracte 
del servei esmentat, que en cap cas superarà el termini d’un any.  
 
Atès que s’ha adjudicat el contracte d’arrendament per a la gestió i explotació de 
l’establiment de serveis  de restauració de bar-restaurant al Fort del Volcà 
Montsacopa. Atès que l’adjudicatari ha d’assumir, entre d’altres, la neteja del lavabo 
públic de l’espai. 
Atès que durant l’època d’hivern l’establiment  s’obrirà al públic  els divendres, 
dissabtes, diumenges i festius. 
 
Atès que des de  “DinàmiG”  s’informa que es fa necessari  el servei de neteja del 
lavabo públic ubicat al Fort del Volcà Montsacopa  els dies que no estigui obert 
l’establiment dde bar-restaurant-+ durant  l’època d’hivern ( des del 30 d’octubre de 
2017 al 23 de març de 2018) 
 
Vist el pressupost presentat per l’empresa “Ingesan,SA –Igfa, SA –UTE Neteja Olot” i 
vist l’expedient administratiu núm.  CCS12013000006 i  antecedents corresponents, 
l'Alcalde  , proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Contractar  amb l’empresa “INGESAN, SA –IGFA, SA-UTE NETEJA OLOT”  
el servei de neteja del lavabo públic ubicat al Fort del Volcà Montsacopa des del 30 
d’octubre de 2017 al 23 de març de 2018 (excepte dissabtes, diumenges i festius). 
 
El servei de neteja s’efectuarà durant 1,5 hores diàries al preu de 13,60 €/hora + IVA. 
El total d’hores a realitzar és de  147 hores ( 40 hores l’any 2017 i 58  hores l’any 
2018. 
 
Segon.- L’import de la despesa pel que fa a l’any 2017 (30 d’octubre a 31 de desembre 
de 2017) és de: VUIT-CENTS SETZE EUROS (816 €) + CENT SETANTA-UN EUROS 
AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS (IVA) ; la qual es pagarà amb càrrec a : 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17400  333  212001 987.36 MANTENIMENT EDIFICIS CULTURALS100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.2. - TREBALLS REDACCIÓ PROJECTE EXECUTIU D'ADEQUACIÓ D'UN 
ITINERARIU EN ELS MARGES DEL RIU FLUVIÀ AL SEU PAS PER OLOT, TRAM 

DES DEL  PONT DE FERRO AL PONT DE SANT ROC 
 
Núm. de referència : X2017026387     
 
La Junta de Govern Local de data 16/03/2011 va aprovar inicialment la proposta 
d’integració ambiental i paisatgística de l’ús social del riu Fluvià dins la Ciutat d’Olot.  
En aquest document s’estudia el traçat i la secció tipus dels recorreguts de vianants i 
bicicletes a les vores del tram urbà del riu Fluvià i estableix un catàleg de materials i 
solucions constructives per a zones d’estada, de passeigs i passeres.  
 
Atès que el  cap de l’Àrea d’Urbanisme, Infraestructura i Obra Pública en data 29 de 
setembre de 2017  informa que es vol desenvolupar el tram comprès entre el pont de 
Ferro i el pont de Sant Roc; i que  s’han demanat pressupostos a les empreses : 
“Aspecte i Paisatge, SLU”; “”Enigest,SL” i “Bramon, Sitjà, Bassols i Associats, SLP “. 
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Atès que s’informa favorablement  el pressupost núm. 16/2017 de l’empresa “Aspecte i 
Paisatge, SLP”  i vist l’expedient administratiu núm: CC012017000344 i antecedents 
corresponents, l'Alcalde ,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
acords: 
 
 
Primer.- Adjudicar a favor de l’empresa ASPECTE PAISATGE SL UNIPERSONAL 
(B1756825-4)  els treballs de redacció del projecte executiu  d’adequació d’un itinerari 
en els marges del riu Fluvià al seu pas per Olot, en el tram del Pont de Ferro al Pont 
de Sant Roc. 
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: SIS MIL CINC-CENTS VINT-I-CINC 
EUROS  (6.525 €) + IVA: MIL TRES-CENTS SETANTA EUROS AMB VINT-I-CINC 
CÈNTIMS (1.370,25 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17141  1532 61910 7895.25 ACTUACIONS RIU FLUVIA (PR16) 100 001 001 001 000 000 

 
Tercer.- ASPECTE PAISATGE SL UNIPERSONAL adjuntarà una còpia d’aquest acord 
a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012017000344. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.3. - COMPRA DE BANCS PER A DIVERSES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES 
MUNICIPALS 

 
Núm. de referència : X2017026317     
 
Atès l’informe del Coordinador de les Instal·lacions Esportives Municipals de l’IMELLO, 
Sr. Joan Freixes i Figuerola, adjuntat a l’expedient, on s’exposa la necessitat d’adquirir 
diversos bancs i banquetes per a diverses instal·lacions municipals. 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012017000342 i antecedents corresponents, 
l'Alcalde,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Adquirir de DISSENY TEA SL (B6127898-2) 4 bancs transportables i 6 
bancades metàl·liques de 5 places amb seients individuals pel Camp Poliesportiu del 
Pla de Baix i 20 bancades metàl·liques de 4 places amb seients individuals pel 
Poliesportiu Municipal segons pressupost adjuntat a l’expedient nº 1 001484. 
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: QUATRE MIL VUIT-CENTS 
SETANTA-DOS EUROS (4.872 €) + IVA: MIL VINT-I-TRES EUROS AMB DOTZE 
CÈNTIMS (1.023,12 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17330  3421 63206 5895.12 INVERSIONS ESPORTIVES (PR16) 100 001 001 001 000 000 

 
Tercer.- DISSENY TEA SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura electrònica 
o hi farà constar el número d’expedient CC012017000342. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2017026268     
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En relació a l’expedient CPG22017000110 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. 17/041 per un import de 
134.238,00 euros.  
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 134238 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
9.1. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT AAVV BARRI SANT MIQUEL D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2017026273     
 
En relació a l’expedient CPG12017000219 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 concurrència competitiva, a l’ AAVV DEL 
BARRI DE SANT MIQUEL amb  NIF: G17145954  per un import de 1.350,00 euros, 
amb càrrec a la partida 17.160.924.480003 “SUBVENCIÓ BARRIS“. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1700124013 Despeses 17160  924  480003 1350 SUBVENCIONS BARRIS 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.2. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ESCOLA FUTBOL GARROTXA 
 
Núm. de referència : X2017026276     
 
En relació a l’expedient CPG12017000220 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
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l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir la subvenció, amb concessió directa , a l’ entitat ESCOLA FUTBOL 
GARROTXA amb  NIF: G17309816 per un import de 1.250,00 euros, amb càrrec a la 
partida 17.100.912.480026 “TRANSFERENCIES ALCALDIA“. 
 
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 1704745001 Despeses 17100  912  480026 1250 TRANSFERENCIES ALCALDIA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
9.3. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS VIVENDES GARROTXA 
 
Núm. de referència : X2017026277     
 
En relació a l’expedient CPG12017000221 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 concurrència competitiva, a l’ 
ASSOCIACIÓ DE VEÏNS VIVENDES GARROTXA amb  NIF: G55128367 per un 
import de 1.100,00 euros, amb càrrec a la partida 17.160.924.480003 
“SUBVENCIONS BARRIS“. 
 
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. 
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4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1700124014 Despeses 17160  924  480003 1100 SUBVENCIONS BARRIS 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.1. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ PROGAT 
GARROTXA 

 
Núm. de referència : X2017026269     
 
En relació a l’expedient CPG22017000111 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 360,00 euros a l’ Associació Porgat Garrotxa en concepte 
d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 900,00 euros, destinada 
a l’activitat control colònies de gats aprovada per la Junta de Govern Local de data 
23/10/2017. 
 
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 1704472001001Despeses 17400  311  480073 360 SUBVENCIO PROGAT GARROTXA 400 999 999 065 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.2. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ENTITAT LLUERNIA 
ASSOCIACIÓ CULTURAL LLAC 

 
Núm. de referència : X2017026271     
 
En relació a l’expedient CPG22017000112 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 24.000,00 euros a l’ Associació Cultural Llac (Lluernia) en 
concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 60.000,00 
euros, destinada a l’activitat Lluernia aprovada per la Junta de Govern Local de data 
06/04/2017. 
 
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. 
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Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200400 1701233001001Despeses 17400  334  480032 24000 SUBVENCIO  LLUERNIA 400 999 999 065 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.3. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CENTRE 
CATÒLIC 

 
Núm. de referència : X2017026272     
 
En relació a l’expedient CPG22017000113 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 10.400,00 euros a l’ entitat Centre Catòlic en concepte 
d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 26.000,00 euros, 
destinada a l’activitat Cavalgada de reis aprovada per la Junta de Govern Local de 
data 06/04/2017. 
 
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 1701235001001Despeses 17400  338  480016 10400 SUBVENCIO CENTRE CATOLIC 400 999 999 060 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.1. - APROVAR CERTIFICACIÓ D'OBRA 
 
Núm. de referència : X2017026394     
 
En relació a l’expedient CPG22017000114 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 CONSTRUO CONSTRUCCIONS GENERALS, SL 
corresponent a les obres de ENDERROC EDFICI C/ SANT MIQUEL 6  amb càrrec a la 
partida 17.140.1510.61902 “ENDERROCS (PR16)” per un import de 19.032,67 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 19032.67 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

12.1. - APROVAR DEVOLUCIÓ DE FIANCES 
 
Núm. de referència : X2017026252     
 
En relació a l’expedient CPG22017000108 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Vistos els informes tècnics aprovar la següent relació de fiances per tal de poder 
procedir a la seva devolució de la partida no pressupostària que correspongui. 
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INTERESSAT IMPORT 
**** 300,00 
COMUNIT. PROP. MARIA JOLIS PELLICER, 15 300,00 
**** 300,00 
**** 300,00 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.1. - ACEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL PROGRAMA DE SUPORT 
ECONÒMIC PER A CONSULTORIS LOCALS, CENTRES DE FORMACIÓ 

D'ADULTS I CENTRES DOCENTS D'EDUCACIÓ ESPECIAL 
 
Núm. de referència : X2017012439     
 
Vist l’expedient núm. SAL22017000001 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, amb destinació a Convocatòria de subvencions adreçades a les 
administracions locals i entitats sense ànim de lucre pel finançament de les despeses 
derivades del funcionament ordinari dels centres de formació d'adults i centres docents 
d'educació especial ubicats a la demarcació de Girona. -Programa de suport econòmic 
per a Centres de Formació d'Adults, per un import de 3.023.69 €. 
 
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. 
 
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. 
 

14.1. - APROVAR ELS INFORMES EMESOS PELS SERVEIS TÈCNICS 
MUNICIPALS EN RELACIÓ A LA DECLARACIÓ DE RUÏNA PER MOTIUS 

ECONÒMICS DE L’IMMOBLE SITUAT AL NÚMERO 2 DEL CARRER 
CARNISSERIES I NÚMERO 9 DE LA PLAÇA MAJOR, I EN BASE A ELLS 

DESESTIMAR LA PETICIÓ DE DECLARACIÓ DE RUÏNA PER MOTIUS 
ECONÒMICS 

 
Núm. de referència : X2017010845     
 
Vist que en data 21 d’abril de 2017 (E2017006342), el senyor ****, actuant en 
representació de la societat PRAT&REBUGENT, SL, sol·licita de l’Ajuntament d'Olot la 
incoació d’un expedient de ruïna per motius econòmics, de l’immoble situat al 
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número 2 del carrer Carnisseries i número 9 de la Plaça Major.  
Vist que mitjançant decret de 16 de maig de 2017, es va iniciar, segons article 198 de 
la Llei d’urbanisme, expedient de declaració d’estat ruïnós de l’immoble, posant de 
manifest l’expedient a totes les persones interessades, concedint un termini de 15 dies 
per a manifestar el convenient als respectius drets, i per tal que, en cas de considerar 
necessària la notificació de la incoació de l’expedient a tercers i/o altres interessats, 
també ho posessin de manifest (folis 201 i 202). Decret que fou notificat al senyor ****, 
a la senyora **** i al senyor ****, com a copropietaris, i a ningú més en no haver-hi cap 
altre interessat, titular de drets i/o ocupants.   
 
Vists els escrits d’al·legacions presentats per la senyora **** i el senyor ****, als quals 
adjuntaren informe tècnic contradictori a la sol·licitud formulada de declaració de ruïna 
econòmica i, oposant-se a la citada declaració. 
 
Vists els informes tècnic i jurídic confeccionats pel serveis tècnics municipals en relació 
a la petició formulada, 
 
Atès el contingut de l’apartat 2b) de l’article 198 de la Llei d’urbanisme en relació al 81 
del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. 
 
En relació a l’expedient URG12017000064, 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 els informes emesos pels serveis tècnics municipals en relació a la 
declaració de ruïna per motius econòmics de l’immoble situat al número 2 del carrer 
Carnisseries i número 9 de la Plaça Major, i en base a ells, 
 
Segon.- Desestimar la petició de declaració de ruïna per motius econòmics instada en 
relació a l’immoble descrit per no existir causa per a tal declaració. 
 
Tercer.- Notificar la present resolució amb els informes dels serveis tècnics municipals 
als interessats en l’expedient.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

15.1. - REURBANITZACIÓ I IMPERMEABILITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL MIG.- 
Proposant aprovar definitivament 

 
Núm. de referència : X2017017438     
 
Vist que la Junta de Govern Local de data 6 de juliol de 2017 va adoptar, entre d’altres, 
l’acord d’aprovar inicialment el projecte de reurbanització i impermeabilització de la 
Plaça del Mig, redactat per l’arquitecte Dani Mallarach i Macias en data abril de 2017. 
 
Vist que el referit projecte es va exposar al públic pel termini de trenta dies en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 138 de 19 de juliol de 2017. 
 
Vist que durant el termini en el qual ha estat exposat al públic no s’ha presentat cap 
escrit d’al·legació. 
 
Vist que el projecte s’ha completat d’acord amb les observacions de l’informe emès 
pels Serveis tècnics municipals en data 30 de juny de 2017. 



 
 
 

 23 

 
Vist l’art. 37 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 UPOM2017000025, 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 DEFINITIVAMENT el projecte de reurbanització i 
impermeabilització de la Plaça del Mig, redactat per l’arquitecte Dani Mallarach i 
Macias en data abril de 2017. 
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al web de 
l’ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
16.1. - DEIXAR SENSE EFECTE L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
21 D'AGOST DE 2014, RELATIU A L'ACCÉS RODAT A LA PLAÇA DE L'ILLA DEL 

TEATRE. 
 
La Junta de Govern Local acorda deixar aquest punt de l’ordre del dia sobre la taula. 
 

17.1. - PROPOSANT DONAR COMPTE DELS ASSABENTATS D’OBERTURA I 
DELS DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 11 I 18 D’OCTUBRE DE 2017 

RELATIUS A L’ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
Núm. de referència : X2017026103     
 
En relació a l’expedient AG012017000065, 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 
11 i 18 d’octubre de 2017 relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen a 
continuació:  
 
Tràmit Nom / comercial Concepte Adreça Decret 

Assabentat 
obertura 

Joan Saqués 
Castells 

Habitatge d’ús 
turístic 

C/Sant Ferriol 18 3 1 16/10/2017 

Assabentat 
obertura 

Joan Saqués 
Castells 

Habitatge d’ús 
turístic 

C/Sant Ferriol 18 2 1  16/10/2017 

Assabentat 
obertura 

Joan Saqués 
Castells 

Habitatge d’ús 
turístic 

C/Sant Ferriol 18 4 1 16/10/2017 



 24 

Assabentat 
obertura 

Joan Saqués 
Castells 

Habitatge d’ús 
turístic 

C/Sant Ferriol 18 1 A 16/10/2017 

Assabentat 
obertura 

Josefina Frigola 
Casadellà 

Habitatge d’ús 
turístic 

Av. Girona 18 C 1 17/10/2017 

Assabentat 
obertura 

Josefina Frigola 
Casadellà 

Habitatge d’ús 
turístic 

Av. Girona 18 D B 17/10/2017 

Assabentat 
obertura 

Lluís Riera i Callís Pastisseria Pl. Major 4 17/10/2017 

Assabentat 
obertura 

Llum per 
Electricitat SCP 

Oficina 
lampisteria 

C/Sant Pere Màrtir 4 18/10/2017 

Assabentat 
obertura 

Garatge Raimon 
SL 

Venda de 
vehicles 

Ctra. de Sant Joan de les 
Abadesses 68 

17/10/2017 

Assabentat 
obertura 

Innova Didàctic 
SLU 

Centre docent 
de robòtica 
amb venda 

C/Macedònia 1 17/10/2017 

Assabentat 
obertura 

Mútua General de 
Catalunya 

Oficina 
d’assegurances 

Pg. Bisbe Guillamet 4 17/10/2017 

Canvi de raó 
social 

Beibo Drinks SLU Comerç a 
l’engròs 
d’alimentació i 
begudes 

C/Bèlgica 6 18/10/2017 

Baixa Paulus Baus SC Floristeria i 
venda de 
productes 
fumats 

Av. Santa Coloma 91 11/10/2017 

 
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 un quart i cinc minuts de nou del matí,  i 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 


