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ACTA NÚM. 44 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 
9 DE NOVEMBRE DE 2017 

  
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 9 de novembre 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, Montserrat Torras i Surroca.    
 
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, el Sr. 
Josep M. Coma i Punset i la Sra. Mercè Traveria Costa. 
 
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 2 de novembre:  
 
- el dia 3 de novembre al matí,es va desplaçar  a Barcelona per assistir a la reunió de 
la Comissió Executiva conjunta de l’AMI i de l’ACM i a la tarda, va presidir la 
concentració que es va fer davant l’Ajuntament en suport als presos polítics i en contra 
de l’aplicació de l’art. 155 
 
- el dia 4 de novembre, va assistir a l’acte de presentació dels Hereus i Pubilles dels 
diferents barris d’Olot i dels municipis de la Comarca que va tenir lloc al Saló de 
Sessions d’aquest Ajuntament.  
 
- el dia 6 de novembre, va assistir a la reunió de la Comissió Permanent del clúster 
carni Innovacc que va tenir lloc a la Sala Gussinyé d’aquest Ajuntament.  
 
- i el dia 7 de novembre, va ser present a la reunió dels dos Patronats de l’Hospital, de 
l’antic Sant Jaume i de l’Hospital d’Olot i Comarcal.  
 

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

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

 
4.1. - APROVAR DEIXAR SENSE EFECTE ELS ACORDS D’INICI DE 

PROCEDIMENT D’EXPROPIACIÓ TEMPORAL D’HABITATGE BUIT PER A CAUSA 
D’INTERÈS SOCIAL, APROVATS PER SESSIÓ ORDINÀRIA DE JUNTA DE 

GOVERN LOCAL DE DATA 26/10/2017. 
 
Núm. de referència : X2017027143     
 
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 tenia 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 a diferents 
entitats (Exps. X2017007670, X2017007713, X2017007721 i 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). 
 
Atès que mitjançant sessió de Junta de Govern Local de data 26 d’octubre de 2017, es 
va resoldre 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 de diferents habitatges a 
diferents entitats (Exps. X2017026221, X2017026224, X2017026227 i X2017026232), 
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 

Nom Titular Adreça Municipi Referencia cadastral 
ALTAMIRA SANTANDER REAL 
ESTATE, S.A. C/ CLIVILLERS, 22 1-1 OLOT 8003113DG5780S0002IY 

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 

Nom Titular Adreça Municipi Referencia cadastral 
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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 

 
Atès el Ple del Tribunal Constitucional, per Providència de 17 d’octubre de 2017, va 
acordar admetre a tràmit el recurs d’inconstitucionalitat núm.4752-2017, promogut pel 
President del Govern Espanyol, contra els articles 8, apartat e), 10.1, 14.8, 15, 16, 17, 
disposició final tercera, apartat 3, i disposició final sisena de la Llei 4/2016, de 23 de 
desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc 
d’exclusió residencial.  
 
I fent-se constar que pel President del Govern Espanyol va invocar l’article 161.2 de la 
Constitució, el que produeix la suspensió de la vigència i aplicació dels preceptes 
impugnat des de la data d’interposició del recurs (29 de setembre de 2017) per les 
parts del procés i des de la publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de 
l’Estat per a tercers. 
 
Atès que en data de 26 d’octubre de 2017 es va publicar en el BOE núm.258  el recurs 
d’Inconstitucionalitat nº4752-2017, produint efecte la suspensió de la vigència i 
aplicació dels preceptes impugnats des de la mateixa data de publicació. 
 
En relació a l’expedient HA022017000018, 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.- Deixar sense efecte els acords d’Inici de procediment d’expropiació temporal 
d’habitatge buit per a causa d’interès social, aprovats per sessió ordinària de Junta de 
Govern Local de data 26/10/2017 (Exps. X2017026221, X2017026224, X2017026227 i 
X2017026232), 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, dels següents habitatges: 
 

Nom Titular Adreça Municipi Referencia cadastral 

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

Nom Titular Adreça Municipi Referencia cadastral 
ALTAMIRA SANTANDER REAL 
ESTATE, S.A. C/ CLIVILLERS, 22 1-1 OLOT 8003113DG5780S0002IY 

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 

Nom Titular Adreça Municipi Referencia cadastral 

BANCO DE SANTANDER SA C/ CASTANYER, 66 2-1 OLOT 7085501DG5678N0004GS 
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BANCO DE SANTANDER SA C/ SANT ROC, 5 OLOT 7903308DG5770S0001RQ 

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

 
 

Segon.- Deixar sense efecte la notificació de les resolucions acordades en sessió 
ordinària de Junta de Govern Local de data 26/10/2017 als interessats en el 
procediment.  
 
Tercer.- Facultar l’Alcalde per signar tota la documentació necessària.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SERVEIS 
 
5.1.1 - DEVOLUCIÓ GARANTIA DEFINITIVA CONCESSIÓ D'AUTORITZACIÓ PER 

A LA UTILITZACIÓ DEL PAVELLO FIRAL LA NIT DE CAP D'ANY 
 
Núm. de referència : X2015022370     
 
La Junta de Govern Local, en data 12  de novembre de 2015, va adjudicar 
l’autorització per a la utilització de les instal·lacions del Pavelló Firal per a la Nit de Cap 
d’Any  a favor de l’empresa “THE CITY OLOT,SL”  amb CIF B17769175, pel termini de 
dos anys,  el qual va ser objecte de pròrroga dos anys més. 
 
En compliment de l’establert a la clàusula 8 del Plec de clàusules administratives 
particulars reguladores de la contractació,”THE CITY OLOT,SL”.” va constituir la 
garantia definitiva d’import 1.500 €.  
 
Atès que la Policia Municipal cada any al finalitzar el termini d’autorització ha informat 
del compliment dels requisits establerts en el plec de clàusules i atès que no serà 
objecte de pròrroga.  
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12015000022 ,La regidora delegada 
d’Organització, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
RETORNAR la garantia definitiva d’import  de mil cinc-cents euros (1.500 €), 
constituïda per l’empresa “THE CITY OLOT,SL”, amb CIF: B17769175, adjudicatària 
de l’autorització per a la utilització de les instal·lacions del Pavelló Firal per a la Nit de 
Cap d’Any dels anys 2015 i 2016. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
5.1.2 - DEVOLUCIÓ GARANTIA DEFINITIVA 'AUTORITZACIÓ D'UTILITZACIÓ DEL 

PAVELLÓ FIRAL D'OLOT PER A LA NIT DE NADAL 
 
Núm. de referència : X2015024394     
 
La Junta de Govern Local, en data 10  de desembre de 2015, va adjudicar 
l’autorització per a la utilització de les instal·lacions del Pavelló Firal per a la Nit de 
Nadal  a favor de l’empresa “THE CITY OLOT,SL”  amb CIF B17769175, pel termini 
d’un any , el qual va ser objecte de pròrroga un any més. . 
 
En compliment de l’establert a la clàusula 8 del Plec de clàusules administratives 
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particulars reguladores de la contractació,”THE CITY OLOT,SL”.” va constituir, en data 
9  de desembre de 2015,  la garantia definitiva d’import 300 €.  
 
Atès que la Policia Municipal cada any al finalitzar el termini d’autorització ha informat 
del compliment dels requisits establerts en el plec de clàusules i atès que ha finalitzat 
el contracte esmentat.  
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12015000022 ,La regidora delegada 
d’Organització, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
RETORNAR la garantia definitiva d’import tres-cents euros (300 €), constituïda per 
l’empresa “THE CITY OLOT,SL”, amb CIF: B17769175, adjudicatària adjudicar 
l’autorització per a la utilització de les instal·lacions del Pavelló Firal per a la Nit de 
Nadal dels anys 2015 i 2016. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.2. - ACORD RELATIU  AL FESTIVAL  "SISMÒGRAF 2017" 
 
Núm. de referència : X2017002756     
 
Atès la celebració del Festival “Sismògraf” que se celebrà del 21 al 23 d’abril de 2017. 
 
Atès l’informe del director gerent de l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot de data 2 de 
novembre de 2017 de diverses modificacions que s’han produït durant la celebració i 
facturació de les diverses actuacions i vist l’expedient administratiu núm.  
CC012017000058 de , vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Organització,, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Que els serveis econòmics  procedeixin a la modificació de les diverses 
reserves de crèdit  realitzades per fer front al “Festival Sismògraf 2017”i amb càrrec a 
la partida 17.400.334.227991 ; d’acord amb l’informe emès pel director tècnic de 
l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot en data 2 de novembre de 2017, segons.  
-donar de baixa la quantitat de 473,72 € de la reserva de crèdit per un  total de 
108.991,20 €  per tal de destinar-los a la contractació de catxets.  
-donar de baixa  la quantitat de 100 € de la contractació de l’Institut del Teatre per a  
tal de destinar-los a la contractació dels alumnes del CSDIT.   
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200 1700173 Despeses 17400  334  227991 -473.72 ACTUACIONS SISMOGRAF 100 001 001 001 000 000 
200200 1700740 Despeses 17400  334  227991 -100 ACTUACIONS SISMOGRAF 100 001 001 001 000 000 
200200 1700400 Despeses 17400  334  227991 473.72 ACTUACIONS SISMOGRAF 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 17400  334  227991 100 ACTUACIONS SISMOGRAF 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. OBRES 
 

5.3. - REDACCIÓ PROJECTE EXECUTIU D'URBANITZACIÓ D'UN PASSEIG VORA 
RIU I TRACTAMENT D'ESPAIS ADJACENTS AL BARRI DE SANT MIQUEL 

 
Núm. de referència : X2017027259     
 
Per tal de millorar el barri de Sant Miquel s’ha realitzat un Programa Integrat 
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d’Actuacions de Millora (PIAM), una de les actuacions a realitzar és la transformar el 
carrer de Sant Miquel en un passeig entre la plaça Palau i fins al Molí de Sant Climent, 
seguint el riu i definint el traçat i les actuacions a realitzar a les finques contigües.  
 
Atès que s’han demanat  pressupostos a les empreses: “Eduard Callís i Guillem 
Moliner”; “Land Urbanisme i Projectes , SLP” i “RZA Arquitectes”. 
 
Atès que els Serveis Tècnics d’Urbanisme  informen favorablement el pressupost  
núm. 1715 de data 2 d’octubre de 2017 presentat pels arquitectes Srs.Eduard Callìs i 
Guillem Moliner. 
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012017000358 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Adjudicar a favor dels arquitectes Srs.  EDUARD CALLIS 
FREIXAS(77919292-F) i GUILLEM MOLINER MILHAU (35100399F)  els treballs de 
redacció del projecte executiu d'urbanització d'un passeig vora riu i tractament d'espais 
adjacents al Barri de Sant Miquel pel preu de 5.414,75 € (IVA inclòs); d’acord amb el 
seu pressupost núm. 1715. 
 
Segon.- L’import total de la despesa es de:QUATRE MIL QUATRE-CENTS 
SETANTA-CINC EUROS (4.475 €) + IVA: NOU-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB 
SETANTA-CINC CÈNTIMS (939,75 €).   
 
Quart.-  Aprovar i disposar la despesa per import de 5.414,75 € amb càrrec a la partida 
núm. 17.140.151.227061 “ serveis externs suport urbanístic” : 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17140  151  227061 2707.38 SERVEIS EXTERNS (SUPORT URBANISTIC)100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 17140  151  227061 2707.37 SERVEIS EXTERNS (SUPORT URBANISTIC)100 001 001 001 000 000 
 

Cinquè.- EDUARD CALLIS FREIXAS adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura 
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012017000358. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
5.4. - OBRES D'INSTAL·LACIÓ D'UNA TANCA A LA  NOVA ZONA ESPORTIVA DE 

SANT MIQUEL 
 
Núm. de referència : X2017027241     
 
Atès que s’han realitzat obres de formació de dues pistes esportives al barri de Sant 
Miquel i que per tal de no provocar molèsties als veïns, es creu adient la instal·lació 
d’una tanca metàl·lica de simple torsió que separi la zona esportiva així com la 
instal·lació de dues portes per accedir-hi. 
 
Atès que els Serveis Tècnics d’Urbanisme informen favorablement el pressupost núm. 
17/077 presentat per l’empresa  “Pere Boada Comas,SL”  
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012017000357 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.-  Adjudicar  a favor de l’empresa PERE BOADA COMAS SL amb NIF  
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(B1732026-8), el contracte menor corresponent a les obres d’instal·lació d'una tanca 
de simple torsió separativa a la nova zona esportiva del Barri de Sant Miquel, pel preu 
de 5.582,94 € (IVA inclòs) .  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: QUATRE MIL SIS-CENTS CATORZE 
EUROS (4.614 €) + IVA: NOU-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-
QUATRE CÈNTIMS (968,94 €).  Ç 
Tercer.-  Aprovar i disposar la despesa per import de 5.582,94 € amb càrrec a la 
partida núm. 17.141.1532.61909 “actuacions Barri de Sant Miquel”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17141  1532 61909 5582.94 ACTUACIONS BARRI SANT MIQUEL (PR16)100 001 001 001 000 000 
 
 

Quart.- PERE BOADA COMAS SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura 
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012017000357. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
5.5. - OBRES  PER A L'ADEQUACIÓ DE L'ESPLANADA DEL FIRAL PETIT PER A 

LA CELEBRACIÓ DE FESTES DEL TURA 
 
Núm. de referència : X2017027302     
 
Atès que s’estan portant a terme les obres de reurbanització del Firal, les quals es van 
iniciar en data 1 d’agost de 2017, i que durant la seva execució s’ha afectat la 
instal·lació elèctrica i d’aigua potable que s’utilitza per a la celebració de les Festes del 
tural  
 
Atès l’informe del director de l’Àrea d’Infraestructura i Obra Pública de data  3 de 
novembre de 2017 en relació  a la necessitat de procedir als treballs de reposició de la 
instal·lació elèctrica i d’aigua potable de les barraques que s’instal·len durant les 
Festes del Tura a l’esplanada del “Firal petit”. 
 
I vist  l’expedient administratiu núm: CC012017000359 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,   proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Contractar amb l’empresa RUBAU TARRES SAU (A1701881-3)  les obres 
per a l'adequació de l'esplanada del Firal petit per a la celebració de Festes del Tura. 
 
Segon.- L’import total de la despesa es de:  VUIT MIL CENT NORANTA-DOS EUROS 
AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS (8.192,75 €) + IVA: MIL SET-CENTS VINT EUROS 
AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS (1.720,47 €) .   
 
Tercer.-  Aprovar i disposar el pagament de  9.913.22 €  amb càrrec a la partida  
17.141.1532.210001 “conservació  Firal”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17141  1532 210001 9913.22 CONSERVACIO FIRAL (FESTES DEL TURA)100 001 001 001 000 000 

 
Quart..- RUBAU TARRES SAU adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura 
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012017000359. 
 
S’aprova per unanimitat. 
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CONTRACTACIÓ. SUBMINISTRAMENTS 
 

5.6. - ADQUISICIÓ DE DOS VEHICLES COMERCIALS D’OCASIÓ PER LA 
BRIGADA MUNICIPAL 

 
Núm. de referència : X2017027186     
 
Atès l’expedient del Director Tècnic de la Brigada Municipal, Sr. Xavier Marty i Matas, 
on s’exposa que el parc de vehicles actual de la Brigada inclou diverses furgonetes 
que comencen a estar en mal estat i que a curt termini no passaran les pertinents 
inspeccions d’ITV. 
 
Atès que als darrers anys la Brigada ha anat donant de baixa vehicles vells i la 
disponibilitat actual de vehicles limita la mobilitat per separat d’alguns grups de treball. 
 
Atès que s’ha plantejat la necessitat d’incorporar dos vehicles d’ocasió que s’ajustin a 
les necessitats de la Brigada i s’ha demanat als diferents concessionaris de cotxes de 
la ciutat si tenien vehicles que reunissin aquestes característiques. 
 
Atès que GARATGE PARC NOU SL i AUTOMOCIÓ I SERVEIS DEL NORD-EST SL 
han presentat oferta per 3 vehicles diferents que tenen en venda. 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012017000355 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Adquirir de GARATGE PARC NOU SL (B1747399-2) un vehicle Fiat Doblo 
1.6 Multijet diésel 90 CV i un vehicle Citroën Berlingo 1.9 diésel 75 CV. 
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: VUIT MIL SIS-CENTS SETANTA-
SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS (8.677,69 €) + IVA: MIL VUIT-CENTS 
VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS (1.822,31 €).  Es pagarà amb 
càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17142  1511 63901 10500 EQUIPAMENT BRIGADA 100 001 001 001 000 000 
 
 

Tercer.- GARATGE PARC NOU SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura 
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012017000355. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.7. - COMPRA DE VESTUARI PER LA POLICIA MUNICIPAL 
 
Núm. de referència : X2017027188     
 
Atès l’informe de la Policia Municipal on s’exposa la necessitat de comprar vestuari 
nou per tal d’anar adaptant-se a la nova uniformitat de les policies locals, establerta a 
la resolució INT/1431/2017, de 15 de juny i publicada al DOGC núm. 7396, de 22 de 
juny de 2017. 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012017000356 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
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Primer.- Adquirir de SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC SL (B3193085-2) 88 polos 
d’estiu i 88 polos d’hivern per a la plantilla de la Policia Municipal d’Olot i segons oferta 
nº 2002. 
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: SIS MIL SET-CENTS CATORZE 
EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS (6.714,40)  € + IVA: MIL QUATRE-CENTS DEU 
EUROS AMB DOS CÈNTIMS (1.410,02) €.  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17180  132  221040 8124.42 VESTUARI SERVEI SEGURETAT 100 001 001 001 000 000 
 
 

Tercer.- SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC  S L adjuntarà una còpia d’aquest 
acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient 
CC012017000356. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2017027295     
 
En relació a l’expedient CPG22017000118 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar la relació d’ordenacions de despeses annex núm. 17/043 per un import total 
de 52.047,77 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240 9999 Despeses 99999 52047.77 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.1. - APROVAR DEVOLUCIÓ DE FIANCES 
 
Núm. de referència : X2017027297     
 
En relació a l’expedient CPG22017000119 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. 
 
INTERESSATS IMPORT 
  
**** 300,00 
DINEX CENT SL 150,00 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.1. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ENTITAT LITTERAE 
ASSOCIACIÓ CULTURAL 
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Núm. de referència : X2017027293     
 
En relació a l’expedient CPG22017000117 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 600,00 euros a l’ Associació Cultural Litterae en concepte 
d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 1.500,00 euros, 
destinada a l’activitat vetlla literària  aprovada per la Junta de Govern Local de data 
20/04/2017. 
 
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 
200220 1700126017001Despeses 17400  334  480020 600 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.1. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB PATINATGE ARTISTIC OLOT 
 
Núm. de referència : X2017027263     
 
En relació a l’expedient CPG12017000224 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  subvenció, amb caràcter de concessió directa prevista en el pressupost 
de l’any 2017, a l’ entitat CLUB PATINATGE ARTÍSTIC OLOT amb  NIF: G17380981 
per un import de 15.000,00 euros, amb càrrec a la partida 17.330.341.480004 
“ESDEVENIMENT ESPORTIU EXTRAORDINARI”. 
 
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 1704941001 Despeses 17330  341  480004 15000 SUBVENCIO ESDEVENIMENT ESPORTIU 

EXTRAORDINARI 
100 001 001 001 000 000 
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S’aprova per unanimitat. 
 

9.2. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CONSELL ESPORTIU DE LA 
GARROTXA 

 
Núm. de referència : X2017027265     
 
En relació a l’expedient CPG12017000225 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  subvenció, amb caràcter nominatiu,  prevista en el pressupost de l’any 
2017, al CONSELL ESPORTIU DE LA GARROTXA amb  NIF: G17091133 per un 
import de 968,26 euros, amb càrrec a la partida 17.330.341.480076 “CONSELL 
ESPORTIU DE LA 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 1704946001 Despeses 17330  341  480076 968.26 SUBVENCIO CONSELL ESPORTIU 

GARROTXA 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.3. - APROVAR SUBVENCIÓ A LA FUNDACIÓ PRIVADA TOMMY ROBREDO 
 
Núm. de referència : X2017027270     
 
En relació a l’expedient CPG12017000226 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  subvenció, amb caràcter nominatiu, prevista en el pressupost de l’any 
2017, a la FUNDACIÓ PRIVADA TOMMY ROBREDO amb  NIF: G55026355 per un 
import de 450,00 euros, amb càrrec a la partida 17.330.341.480077 “FUNDACIO 
PRIVADA TOMMY ROBREDO”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
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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 1704947001 Despeses 17330  341  480077 450 SUBVENCIO FUNDACIO TOMMY ROBREDO100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.4. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ PROTECTORA ANIMALS 
GARROTXA TERRAVIVA 

 
Núm. de referència : X2017027273     
 
En relació a l’expedient CPG12017000227 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  subvenció, amb caràcter nominatiu prevista en el pressupost de l’any 
2017, a l’ entitat ASSOCIACIÓ PROTECTORA D’ANIMALS DE LA GARROTXA 
TERRAVIVA amb  NIF: G55111041 per un import de 200,00 euros, amb càrrec a la 
partida 17.330.311.480074 “ASSOCIACIÓ PROTECTORA D’ANIMALS”. 
 
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 1704942001 Despeses 17330  311  480074 200 SUBVENCIO SOCIETAT PROTECTORA 

D'ANIMALS 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.5. - APROVAR SUBVENCIÓ AL CLUB VOLEIBOL OLOT 
 
Núm. de referència : X2017027275     
 
En relació a l’expedient CPG12017000228 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  subvenció, amb caràcter nominatiu, prevista en el pressupost de l’any 
2017, a l’ entitat CLUB VOLEIBOL OLOT amb  NIF: G17153164 per un import de 
290,00 euros, amb càrrec a la partida 17.330.341.480075 “CLUB VOLEIBOL OLOT”. 
 
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 1704944001 Despeses 17330  341  480075 290 SUBVENCIO CLUB VOLEI OLOT 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.6. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ ESPORTIVA ESCOLAR PETIT 
PLANÇÓ 

 
Núm. de referència : X2017027278     
 
En relació a l’expedient CPG12017000229 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  subvenció, amb caràcter nominatiu, prevista en el pressupost de l’any 
2017, a l’ entitat AEE PETIT PLANÇÓ amb  NIF: G17955550 per un import de 430,00 
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euros, amb càrrec a la partida 17.330.341.480078 “AEE PETIT PLANÇÓ”. 
 
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 1704945001 Despeses 17330  341  480078 430 SUBVENCIO ESCOLA PETIT PLANÇO100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.7. - APROVAR SUBVENCIÓ AL CLUB TENIS OLOT 
 
Núm. de referència : X2017027280     
 
En relació a l’expedient CPG12017000230 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  subvenció, amb caràcter nominatiu, prevista en el pressupost de l’any 
2017, a l’ entitat CLUB TENIS OLOT amb  NIF: G17094319 per un import de 250,00 
euros, amb càrrec a la partida 17.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS 
ESPORTIVES”. 
 
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 
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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 1700121062 Despeses 17330  341  480002 250 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 001 001 001 000 000 
 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.8. - APROVAR SUBVENCIÓ AL CLUB PATI HOQUEI OLOT 
 
Núm. de referència : X2017027282     
 
En relació a l’expedient CPG12017000231 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  subvenció, amb caràcter nominatiu, prevista en el pressupost de l’any 
2017, a l’ entitat CLUB PATI HOQUI OLOT amb  NIF: G17349796 per un import de 
500,00 euros, amb càrrec a la partida 17.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS 
ESPORTIVES”. 
 
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 1700121061 Despeses 17330  341  480002 500 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.9. - APROVAR SUBVENCIÓ AL CLUB TENIS TAULA OLOT 
 
Núm. de referència : X2017027284     
 
En relació a l’expedient CPG12017000232 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: 
 



 16 

1r.) Concedir  subvenció, amb caràcter de concurrència competitiva, prevista en el 
pressupost de l’any 2017, a l’ entitat CLUB TENIS TAULA OLOT amb  NIF: 
G17810458 per un import de 200,00 euros, amb càrrec a la partida 17.330.341.480002 
“SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”. 
 
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 1700121060 Despeses 17330  341  480002 200 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.10. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ ESPORTIVA GASTANT KEKS 
 
Núm. de referència : X2017027286     
 
En relació a l’expedient CPG12017000233 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  subvenció, amb caràcter de concurrència competitiva, prevista en el 
pressupost de l’any 2017, a l’ entitat ASSOCIACIÓ ESPORTIVA GASTANTS KEKS 
amb  NIF: G55031587 per un import de 250,00 euros, amb càrrec a la partida 
17.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”. 
 
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 
200220 1700121059 Despeses 17330  341  480002 250 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.11. - APROVAR SUBVENCIÓ AL CENTRE EXCURSIONISTA OLOT 
 
Núm. de referència : X2017027287     
 
En relació a l’expedient CPG12017000234 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  subvenció, amb caràcter de concurrència competitiva, prevista en el 
pressupost de l’any 2017, a l’ entitat CENTRE EXCURSIONISTA OLOT amb  NIF: 
G17132747 per un import de 250,00 euros, amb càrrec a la partida 17.330.341.480002 
“SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”. 
 
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 1700121058 Despeses 17330  341  480002 250 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.12. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB VOLEIBOL OLOT 
 
Núm. de referència : X2017027289     
 
En relació a l’expedient CPG12017000235 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  subvenció, amb caràcter de concurrència competitiva, prevista en el 
pressupost de l’any 2017, a l’ entitat CLUB VOLEIBOL OLOT amb  NIF: G17153164 
per un import de 220,00 euros, amb càrrec a la partida 17.330.341.480002 
“SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”. 
 
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 1700121057 Despeses 17330  341  480002 220 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.13. - APROVAR SUBVENCIÓ AL CLUB FUTBOL SANT ROC 
 
Núm. de referència : X2017027290     
 
En relació a l’expedient CPG12017000236 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  subvenció, amb caràcter de concurrència competitiva, prevista en el 
pressupost de l’any 2017, a l’ entitat CLUB DE FUTBOL SANT ROC amb  NIF: 
G17248329 per un import de 250,00 euros, amb càrrec a la partida 17.330.341.480002 
“SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”. 
 
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 
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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 1700121056 Despeses 17330  341  480002 250 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.14. - APROVAR SUBVENCIÓ AL CLUB ESCACS OLOT 
 
Núm. de referència : X2017027292     
 
En relació a l’expedient CPG12017000237 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  subvenció, amb caràcter de concurrència competitiva, prevista en el 
pressupost de l’any 2017, a l’ entitat CLUB ESCACS OLOT amb  NIF: G17251364 per 
un import de 200,00 euros, amb càrrec a la partida 17.330.341.480002 
“SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”. 
 
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 1700121055 Despeses 17330  341  480002 200 SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.1. - APROVAR L’INFORME EMÈS PELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS EN 
RELACIÓ AL RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT CONTRA L’ACORD DE LA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 8 DE JUNY DE 2017 I DENEGAR EL 
RECURS 
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Núm. de referència : X2016008114     
 
Vist l’escrit de recurs de reposició presentat per la senyora ****, contra la resolució de 
la Junta de Govern Local del dia 8 de juny de 2017, en la que es legalitzaven les obres 
de reforma d’habitatge aparellat situat al número 29 del carrer de Jaume I el 
Conqueridor, a excepció de les del tancament del porxo en façana. Aquest porxo 
s’havia tancat amb una reculada de 0’29m. A aquests efectes, es va atorgar un termini 
de dos mesos per efectuar la reposició corresponent.  
 
En data 19 de setembre, l’inspector municipal d’obres constata que no s’han efectuat 
les obres corresponents. 
 
Vist l’informe dels serveis tècnics municipals en el que, resumidament, s’argumenta 
que l’obra de tancament del porxo efectuades a 0’29 m del pla de façana incompleix 
l’article 128 de la normativa del Pla d’ordenació urbanística municipal en tant que no 
guarda la composició arquitectònica de les façanes de l’entorn i del propí edifici, 
incomplint-se també la condició particular de la llicència de legalització en la que 
s’establí l’obligació de restituir el tancament realitzat del porxo al seu estat inicial, o bé 
a la seva reconstrucció amb una reculada mínima de 0’74 m respecte al pla exterior de 
la façana.  
 
En relació a l’expedient OMA32016000056, 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 l’informe emès pels serveis tècnics municipals en relació al recurs de 
reposició presentat contra l’acord de la Junta de govern local del dia 8 de juny de 
2017, en la que es legalitzaven les obres de reforma d’habitatge aparellat situat al 
número 29 del carrer de Jaume I el Conqueridor, a excepció de les de reculada del 
porxo en 0’29 m respecte a la façana. I en base a ell,  
 
Segon.- Denegar el citat recurs de reposició, i confirmar la resolució recorreguda, en el 
sentit que s’ha de procedir a la reposició de la legalitat urbanística infringida, que és 
article 128 del POUM, en el sentit que s’ha de restituir el tancament del porxo en el seu 
estat original o bé a la seva reconstrucció amb una reculada mínima de 0’74m 
respecte al pla exterior d ela façana.  
 
Tercer.-  Incoar el corresponent expedient de reposició de la legalitat urbanística 
infringida, contra la propietat i el tècnic director de les obres.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
11.1. - REFORMA I ADEQUACIÓ DE LOCALS EN PLANTA PRIMERA PER SEGON 

CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL “OLOT MONTESSORI SCHOOL” AL CARRER 
FONTANELLA, 10. 

 
Núm. de referència : X2017015106 
 
Donat que el terreny on es pretén edificar la llicència sol·licitada, SI té la condició legal 
de solar, i que SI compleix les determinacions del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal, quant a volum, alçàries, ocupació del sol i usos. Previ pagament dels drets 
liquidats i segons els arts.187 i següents del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme i 71 i següents  del Decret 179/1995 
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pel qual s’aprova el  Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, s’acorda: 
 
CONCEDIR, la llicència sol·licitada, segons expedient OMA32017000067 en data 
registre entrada  08/06/2017 
a: 1907 OLOTMONTESSORI SL     
per a: REFORMA I ADEQUACIÓ LOCALS EN PLANTA 1ª PER 2on.CICLE 
EDUCACIÓ INFANTIL "OLOT MONTESSORI SCHOOL"    
situada a: C FONTANELLA N.10  
U.T.M : 7900601 
 
Condicions Generals: Aprovades per Comissió de Govern de 13/02/88 i modificades 
per acord de la Junta de Govern de 18/06/08 
 
S’aprova/n la/les liquidació/ns que es detalla/en seguidament: CRL2017800068     
 
Liquidació/ns de drets i/o fiances: imports, lloc, terminis, forma de pagament i recursos 
que es poden interposar contra l’ acte de liquidació, són els que es determinen a la 
liquidació adjunta. 
 
Liquidació de Drets i Garanties: 
 

Drets 
 
Per: Un pressupost de: 28176.20 euros  
NO Connexions desguassos habitatges 
NO Connexions desguassos industrial o comercial 
NO Veles, marquesines o tendals 
 
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

28176.20 873.46 0 873.46 62.85 936.31 
 

Garanties: 
   
       Garantia de gestió de residus: 150 euros 

 
Total Liquidació Euros 
Per Drets 936.31 
Per Garanties (4) 150.00 

 
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència: 10 mesos, a partir de la data de concessió, havent-
se de començar les obres dins el termini màxim de 3 mesos. 
 

1. Abans de l’inici de les obres s’aportarà la signatura del contractista assumint la 
responsabilitat de l’execució de les obres i el document acreditatiu de la seva 
condició com a contractista ( DQE, alta IAE, model 36 d’alta tributària , etc) 
actualitzat o vigent.  

2. Aquesta llicència d'obres s'atorga exclusivament per als treballs de reforma i 
adequació de LA PLANTA PRIMERA, i en cap cas, pressuposa disposar de la 
llicència ambiental municipal d'activitats, D’AMPLIACIÓ DE L’ACTIVITAT ACTUAL 
que cal sol·licitar de conformitat amb la normativa d'aplicació vigent, i que podrà 
establir altres condicions derivades de l'activitat.  
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3. La planta primera pel centre docent que es proposa, haurà de complir molt en 
particular i especialment el CTE-DBSUA i el Codi d’accessibilitat, pel que fa a 
l’itinerari practicable/i accessible que assenyala el projecte. Precisament en la 
descripció del projecte, es manifesta que està prevista la col·locació d’un 
ascensor. Cal recordar la instal·lació d’aquest ascensor es va aprovar per acord 
de la JGL en data 17/11/2010 i es va acceptar el seu desestiment per Decret de 
26/03/2013. Per Tant cal que prèvia o simultàniament a les obres de reforma de la 
planta primera es procedeixi a la instal·lació d’aquest ascensor sense prejudici de 
sol·licitar el permís en la modalitat corresponent.  

4. En relació al DBSI s’ha emés informe favorable condicionat a:  
• Cal la sectorització de la llar d’infants respecte al centre docent, d’acord 

a la ITC 110/2012 a nivell de forjat ( obturacions) i façana ( EI 60 en una 
franja de 1.00 m d’alçada per evitar la propagació vertical.  

• Cal la sectorització dels cel obert.  
 
S’aconsella que la porta d’accés a la planta obri en sentit d’evacuació.  
El titular és responsable d’executar i mantenir les obres de seguretat 
anteriors i les previstes a la documentació tècnica establertes per la 
Reglamentació, no essent necessari sol·licitar un nou informe d’aquestes 
mesures. Tanmateix si que caldrà realitzar l’Acte de comprovació d’acord a 
la Llei 3/2010 de 18 de febrer.  

5. Aquesta llicència es concedeix com activitat en planta primera en tant a la planta 
segona i tercera estàn en desús, sense cap habitatge actualment. D’acord amb 
l’article els articles 185 i 186 relatius a la situació relativa de les activitats i als usos 
específics possibles, no es podria autoritzar aquesta activitat en planta segona si 
existissin habitatges ocupats en les plantes superiors. Per tant, el 
desenvolupament d’una activitat educativa en planta segona superior a 120 m2, 
impedeix el posterior desenvolupament i ocupació dels habitatges en plantes 
superiors per ús residencial però si per altres usos admesos segons l’article 186 
del POUM.  

6. Aquesta llicència d’obres s’atorga sense perjudici de les condicions que puguin 
derivar-se de l’expedient corresponent d’autorització o comunicació de 
l’establiment de l’activitat al local. 

7. Si, per necessitat de l’obra cal tallar momentàniament el trànsit, s’haurà de 
sol·licitar l’autorització a la Policia Municipal amb una antelació mínima de 48 
hores. 

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

9. L’atorgament d’aquesta llicència d’obres no eximeix del compliment de la Llei 
20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i, 
especialment, pel que fa a la comunicació prèvia de les activitats classificades 
com a annex lll. 

10. D'acord  a  l'art.28.2 del RD 417/2006 en relació al 76 del RDL 2/2004,  el termini 
per donar d'alta l'immoble reformat és de 2 mesos a partir del  dia següent a la 
data d'acabament de les obres. A aquests efectes caldrà adreçar-se a l’Àrea 
d'Urbana de l’Ajuntament -2n. pis -. Cal  aportar la següent documentació: 1) 
Plànol de situació i  d'emplaçament, 2)  Plànols  definitius  de  cada  planta, 3)  
Certificat  final  d'obra,  4) Fotografia/es  de  la  façana (10x15), 5) Fotocòpia DNI  
del  titular,  6) Fotocòpia del rebut actual IBI i 7) Fotocòpia de les escriptures. 

11. S’imposa una fiança de 150,00 € per garantir la correcta gestió de residus 
generals per l’obra d’acord amb la memòria del projecte presentat. La fiança 
s’haurà de dipositar en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la 
data de notificació de la concessió de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta 
llicència queda supeditada a l’ingrés de la fiança en el termini esmentat. 
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12. Prèviament o simultàniament a la presentació del certificat final d’obra caldrà 
aportar document que acrediti la correcta gestió dels residus generats per l’obra 
segons l’establert a l’Ordenança general de gestió de residus aprovada el 
15/03/2002 i modificada el 28/07/2005. 

      
.S’aprova per unanimitat. 
 

11.2. - ENDERROC DE L’EDIFICI DEL MAS MANOU AL C GARGANTA, 16. 
 
Núm. de referència : X2017024890 
 
Donat que el terreny on es pretén edificar la llicència sol·licitada, SI té la condició legal 
de solar, i que SI compleix les determinacions del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal, quant a volum, alçàries, ocupació del sol i usos. Previ pagament dels drets 
liquidats i segons els arts.187 i següents del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme i 71 i següents  del Decret 179/1995 
pel qual s’aprova el  Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, s’acorda: 
  
CONCEDIR, la llicència sol·licitada, segons expedient OMA32017000089 en data 
registre entrada  02/10/2017 
a: JOSEP VILANOVA SA     
per a: ENDERROC DE L'EDIFICI DEL MAS MANOU   
situada a: MAS MANOU  
U.T.M : 8322506 
 
Condicions Generals: Aprovades per Comissió de Govern de 13/02/88 i modificades 
per acord de la Junta de Govern de 18/06/08 
 
S’aprova/n la/les liquidació/ns que es detalla/en seguidament: CRL2017800069 
FMA2017600169    
 
Liquidació/ns de drets i/o fiances: imports, lloc, terminis, forma de pagament i recursos 
que es poden interposar contra l’ acte de liquidació, són els que es determinen a la 
liquidació adjunta. 
 
Liquidació de Drets i Garanties: 
 

Drets 
 
Per: Un pressupost de: 6796.64 euros  
  
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

6796.64 210.70 0 210.70 62.85 273.55 
 

Garanties: 
   
   mov runes + ges res + rep pav: 600.00 euros 

   
Total Liquidació Euros 
Per Drets 273.55 
Per Garanties (4) 600.00 

 
Condicions particulars: 
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Termini de vigència de la llicència: 4 mesos, a partir de la data de concessió, havent-
se de començar les obres dins el termini màxim de 4 mesos. 
 
1. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: Qüestionari Estadístic d’Edificació i 

Habitatge signat pel promotor de l’obra i pel tècnic redactor del projecte.  
2. Aquesta llicència no autoritza l'ocupació de la via pública amb materials o altres 

elements propis de l'obra.  
3. L'enderroc s'executarà d'acord amb les condicions determinades a la vigent 

Ordenança Municipal d'Obres a la Via Pública.  
4. Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de la 

via pública.  
5. S’imposa una fiança de 600,00 € per garantir la neteja i/o reposició de paviments de 

la via pública que puguin afectar-se per l’execució de l’obra, especialment pels 
treballs de moviment i transport de terres o runes previstos. Aquesta fiança també 
ha d’assegurar la correcta gestió de residus generats per l’obra. La fiança s’haurà 
de dipositar en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de 
notificació de la concessió de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta llicència 
queda supeditada a l’ingrés de la fiança en el termini esmentat.  

6. Prèviament o simultàniament a la presentació del certificat final d’obra caldrà 
aportar document que acrediti la correcta gestió dels residus generats per l’obra 
segons l’establert a l’Ordenança general de gestió de residus aprovada el 
15/03/2002 i modificada el 28/07/2005.  

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.3. - MODIFICACIÓ DE PROJECTE D’OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’EDIFICI 
PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE 10 HABITATGES, 11 PLACES 

D’APARCAMENT I 9 TRASTERS AL CARRER VOLCÀ DEL PUIG ASTROL, 5 
 
Núm. de referència : X2017019273 
 
Donat que el terreny on es pretén edificar la llicència sol·licitada, SI té la condició legal 
de solar, i que SI compleix les determinacions del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal, quant a volum, alçàries, ocupació del sol i usos. Previ pagament dels drets 
liquidats i segons els arts.187 i següents del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme i 71 i següents  del Decret 179/1995 
pel qual s’aprova el  Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, s’acorda: 
  
CONCEDIR, la llicència sol·licitada, segons expedient OMA32017000079 en data 
registre entrada  12/09/2017 
a: PROMOCIONS GREDERES SL     
per a: MODIFICACIÓ DE PROJECTE D'OBRES DE CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI 
PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE 10 HABITATGES, 11 PLACES 
D'APARCAMENT I 9 TRASTERS    
situada a: C VOLCÀ DEL PUIG ASTROL N. 5-7  
U.T.M : 829901-02-03-04-05 
 
Condicions Generals: Aprovades per Comissió de Govern de 13/02/88 i modificades 
per acord de la Junta de Govern de 18/06/08 
 
S’aprova/n la/les liquidació/ns que es detalla/en seguidament: COL2017800039     
 
Liquidació/ns de drets i/o fiances: imports, lloc, terminis, forma de pagament i recursos 
que es poden interposar contra l’ acte de liquidació, són els que es determinen a la 
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liquidació adjunta. 
 
Liquidació de Drets i Garanties: 
 

Drets 
 
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

0 0 0 0 62.85 62.85 
 

Garanties: 
 

Total Liquidació Euros 
Per Drets 62.85 
Per Garanties (4) 0 

 
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència: 4 mesos, a partir de la data de concessió, havent-
se de començar les obres dins el termini màxim de 4 mesos.  
 
- Es mantenen les condicions particulars de la llicència d'obres d’edificació concedida.  
- D'acord a l'art. 3-a) del RD 1448/89 en relació al 77-2 de la Llei 39/89, el termini per 
donar l'alta el nou immoble construït és de 2 mesos comptats a partir del dia següent a 
la data d'acabament de les obres. A aquests efectes caldrà adreçar-se a l’Àrea 
d'Urbana de l’Ajuntament -2n pis -, aportant la següent documentació: 1) Plànol de 
situació i d'emplaçament, 2) Plànols definitius de cada planta, 3) Certificat final d'obra, 
4) Fotografia/es de la façana (10x15), 5) Fotocòpia DNI del titular, 6) Fotocòpia del 
rebut actual IBI i 7) Fotocòpia de les escriptures. La concessió de la llicència de 
primera utilització per als nous habitatges o locals estarà supeditada a l'esmentada 
declaració d'alta.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
11.4. - CONSTRUCCIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AL CARRER CALIU, 

39. 
 
Núm. de referència : X2017018445 

 
Donat que el terreny on es pretén edificar la llicència sol·licitada, SI té la condició legal 
de solar, i que SI compleix les determinacions del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal, quant a volum, alçàries, ocupació del sol i usos. Previ pagament dels drets 
liquidats i segons els arts.187 i següents del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme i 71 i següents  del Decret 179/1995 
pel qual s’aprova el  Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, s’acorda: 
 
CONCEDIR, la llicència sol·licitada, segons expedient OMA32017000075 en data 
registre entrada  04/10/2017 
a : ****     
per a: CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT    
situada a: C CALIU N.39  
U.T.M : 6202501 
 
Condicions Generals: Aprovades per Comissió de Govern de 13/02/88 i modificades 
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per acord de la Junta de Govern de 18/06/08 
 
S’aprova/n la/les liquidació/ns que es detalla/en seguidament: CRL2017800070 
FMA2017600171    
 
Liquidació/ns de drets i/o fiances: imports, lloc, terminis, forma de pagament i recursos 
que es poden interposar contra l’ acte de liquidació, són els que es determinen a la 
liquidació adjunta. 
 
Liquidació de Drets i Garanties: 

Drets 
 
Per: Un pressupost de: 182558.94 euros  
1 Connexions desguassos habitatges 
1 Guals 
 
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

182558.94 5780.23 0 5780.23 515.00 6295.23 
 

Garanties: 
   

  Garantia de gestió de residus: 462.00 euros 
 

Total Liquidació Euros 
Per Drets 6295.23 
Per Garanties (4) 462.00 

 
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència: 24 mesos, a partir de la data de concessió, havent-
se de començar les obres dins el termini màxim de 12 mesos.  
 
1. La primera utilització del l’edifici podria veure's limitada si la parcel·la no reuneix tots 
els elements d'urbanització previstos en el corresponent projecte d'urbanització d'acord 
amb l'art. 65 del Pla d’ordenació urbanística municipal i art. 41 de la Llei d’urbanisme 
(Decret Legislatiu 1/2010).  
 
2. D'acord amb l'establert a l'art. 1 del Decret 282/1991, no es poden iniciar les obres 
de construcció si no s'ha presentat prèviament a l'Ajuntament el projecte executiu visat 
pel col·legi professional corresponent i el programa de control de qualitat.  
 
3. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: 1) Document signat per contractista 
assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra i document que l’acrediti (model 36, 
certificat d’alta a l’epígraf corresponent o altra documentació equivalent). 2) Document 
signat per arquitecte assumint la direcció de l’obra.  
 
4. El projecte de l’obra que s’autoritza amb aquesta llicència s’ajusta a la Concreció de 
l’ordenació volumètrica de les illes A3 i A7 del sector Pla de Dalt – Rebaixinc, 
aprovada per l’Ajuntament per acord de la Junta de Govern de data 11/05/2017 
d’acord amb el procediment previst a l’article 252 del Reglament de la Llei d’urbanisme 
(Decret 305/2006).  
 
Les condicions de composició dels volums edificables de l’expedient de concreció de 
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l’ordenació volumètrica (art. 18.5) són les següents:  
Les noves edificacions hauran de formar un conjunt harmònic amb les edificacions 
existents, per això s’han arbitrat una sèrie de mesures referents a diversos aspectes 
de l’edificació en aquestes parcel·les.  
 
a) Materials per tractament de les façanes:  
 
Preferentment els murs exteriors de façana de les edificacions seran d’un sol material, 
d’obra vista, manual o mecànica de color vermell (natural).  
S’admet la combinació de dos materials sempre que un sigui l’obra vista i l’altre un 
revestiment uniforme, sigui estucat, remolinat o d’altre. El color d’aquest revestiment 
serà el més proper possible al blanc o al gris. En tot cas el material dominant serà 
l’obra vista, que serà obligatori estigui present a totes les façanes i en el conjunt no 
serà inferior al 60% de la seva superfície.  
Els tancaments de les obertures, seran preferentment de color blanc, qualsevol altre 
color s’haurà de justificar.  
b) Cobertes:  
 
Les edificacions en dues plantes resoldran la coberta amb una teulada inclinada de 
teula, idèntica o més semblant possible a la utilitzada per la resta de la zona de 
Rebaixinc. La teula utilitzada a les edificacions de la zona és la “Teja mixta Cazorla, 
marrón, URL”. El pendent dels teulats, serà entre el 30% i el 35%. Les cornises i ràfecs 
de teulada comptaran a efectes de separació mínima a partir d’una volada de 50 cm. 
El cantell dels ràfecs entre 10 i 12 cm. L’acabat dels ràfecs de coberta serà d’un 
material que es pugui deixar vist, sense pintar.  
S’admet la coberta plana a les plantes baixes i l’acabat serà amb grava tipus palet de 
riera o amb un paviment. No s’admetrà l’acabat amb làmines impermeables 
autoprotegides.  
c) Les parets de tancament tindran una cota mínima de 0,60 m d’alçada i una màxima 
de 1,00 m. A les tanques que donen a carrer, aquestes alçades es mesuraran respecte 
a la rasant del mateix. Seran de totxo manual o mecànic, de mida catalana color 
vermell (natural) i el seu coronament serà horitzontal i acabat amb una peça ceràmica 
del mateix color.  
 
Per sobre de la paret massissa, fins a 1,80 m, la tanca serà vegetal. S’admetrà una 
tanca de reixat prefabricat plastificat en color verd que quedarà amagada per la 
vegetació. Aquest reixat servirà com a suport del bruc provisionalment mentre el verd 
no arribi a l’alçada correcte.  
 
5. En aplicació de la normativa de seguretat en cas d’incendi, es condiciona la llicència 
a: 1) Els graons de l’escala projectada compliran les condicions dels punts 4.1.3 i 4.1.4 
del DB SUA1 del Codi Tècnic de l’Edificació referit a escales d’ús restringit. 2) L’escala 
ha de tenir una amplada mínima de 0,90 m d’acord amb l’establert al Decret 141/2012, 
d’habitabilitat.  
 
6. Aquesta llicència no autoritza l'ocupació de la via pública amb materials o altres 
elements propis de l'obra.  
 
7. S’imposa una fiança de 462,00 € per garantir la correcta gestió de residus generals 
per l’obra d’acord amb la memòria del projecte presentat. La fiança s’haurà de 
dipositar en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de 
notificació de la concessió de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta llicència queda 
supeditada a l’ingrés de la fiança en el termini esmentat.  
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8. D'acord a l'art. 3-a) del RD 1448/89 en relació al 77-2 de la Llei 39/89, el termini per 
donar l'alta el nou immoble construït és de 2 mesos comptats a partir del dia següent a 
la data d'acabament de les obres. A aquests efectes caldrà adreçar-se a l’Àrea 
d'Urbana de l’Ajuntament -2n. pis -, aportant la següent documentació: 1) Plànol de 
situació i d'emplaçament, 2) Plànols definitius de cada planta, 3) Certificat final d'obra, 
4) Fotografia/es de la façana (10x15), 5) Fotocòpia DNI del titular, 6) Fotocòpia del 
rebut actual IBI i 7) Fotocòpia de les escriptures. La concessió de la llicència de 
primera utilització per als nous habitatges o locals estarà supeditada a l'esmentada 
declaració d'alta.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
12.1. - MODIFICACIÓ DE LA PARTIDA DE PAGAMENT DEL CONVENI PER A LA 

GESTIÓ DEL CENS MUNICIPAL D'ANIMALS DE COMPANYIA. COL·LEGI OFICIAL 
DE VETERINARIS DE GIRONA I CONSELL DE COL·LEGIS VETERINARIS DE 

CATALUNYA 
 
Núm. de referència : X2017017506     
 
En data 13 de juliol de 2017 la Junta de Govern Local va acordar aprovar el conveni de 
col·laboració amb el Col·legi oficial de veterinaris de Girona i el Consell de Col·legis 
veterinaris de Catalunya, per a la gestió del cens municipal d’animals de companyia.  
 
L’acord preveu fer front a la despesa prevista pel conveni (515€) mitjançant la partida 
2017 710 311 480000 Entitats Salut Pública. I ja s’ha fet l’AD corresponent.  
 
El conveni preveu que el Consell de Col·legis veterinaris de Catalunya emeti una 
factura per 515€ més l’import corresponent a l’IVA, però com que es tracta d’una 
prestació de serveis no es pot imputar a la partida prevista inicialment.  
 
En relació a l’expedient SICO2017000005, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar que es doni de baixa l’AD de 515€ fet a la partida 2017 710 311 
480000 Entitats Salut Pública. 
 
Segon.- Destinar 623,15 € del pressupost de l’any 2017 per fer front a la despesa 
prevista, amb càrrec a la següent partida: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
  Despeses 17710  311  227990 623.15 ACTUACIONS SALUT PUBLICA 710 999 999 099 999 999 

 
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 dos quarts menys cinc minuts de nou del matí, i per a 
constància del que s’hi ha tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la 
meva signatura. 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE LA SECRETÀRIA 


