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ACTA NÚM. 46 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 
23 DE NOVEMBRE DE 2017 

  
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 23 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 assisteix com a regidora delegada expressament convidada 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,  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. - EFECTUAR EL SORTEIG DELS MEMBRES DE LES MESES PER A LES 
ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA 2017. 

 
Atès que en el Ple del dia 18 de desembre de 2014 es va aprovar delegar a la Junta 
de Govern Local la celebració del sorteig per a la designació dels membres de les 
meses electorals d’acord amb el requisits establerts per l’article 26.1 i 26.2 de la Llei 
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General. 
 
Es dóna compliment a la resolució de l’Alcaldia de data 21 de novembre de 2017, per 
la qual es convocava els membres de la Junta de Govern, així com a la Junta Electoral 
de Zona, a la Junta de Govern Local per tal de procedir al sorteig per a la formació de 
les meses electorals de les Eleccions al Parlament de Catalunya 2017, a l’empara de 
l’article 26 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general. 
 
Es dóna lectura de la normativa que regeix l’acte per efectuar el sorteig per tal de 
designar els presidents i els vocals de les meses entre la totalitat de les persones 
censades en cadascuna de les Seccions, que siguin menors de seixanta-cinc anys i 
que sàpiguen llegir i escriure. En el cas dels presidents, els designats hauran de tenir 
el títol de batxiller o el de formació professional de segon grau, o subsidiàriament el de 
graduat escolar o equivalent. 
 
També s’hauran de designar de la mateixa manera i amb les mateixes 
característiques, dos suplents per cadascun dels membres de la mesa.  
 
Seguidament es procedeix a executar del programa informàtic que escollirà 
aleatòriament els membres de cadascuna de les meses que hi hauran a la ciutat 
d’Olot. 
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Del resultat individualitzat per cadascuna de les meses electorals se n’extreu un llistat 
que figura en el corresponent expedient d’eleccions. Així mateix, s’estén una acta que 
es remet al president de la Junta Electoral de Zona, a l’efecte de poder fer els 
nomenaments i emetre les pertinents notificacions a tots els membre de les meses. 
 

2. - 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.                                                                                                                                                                                                                                       
 
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. - APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA 
CONCESSIÓ DE DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA 

COMPETITIVA PER A L'ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT 
D'ACTIVITATS QUE PROMOGUIN LA INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL, ANY 2018 

 
Núm. de referència : X2017028714     
 
Considerant que és d’interès per l’Ajuntament d’Olot fomentar la col·laboració amb les 
entitats del municipi per tal que s’organitzin activitats que fomentin el coneixement de 
l’entorn social, promoguin la convivència i la participació social dels diferents col·lectius 
i que combatin l’exclusió, la marginació i les desigualtats. 
 
Considerant que en el pressupost municipal de 2018 hi ha consignat en la partida 
Subvencions acció social,  un import de 24.000 euros per a l’atorgament de 
subvencions a les entitats veïnals. 
 
Vist el que preveuen els articles  22 de la LLei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions; els 58 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions; els articles 124 i 125 
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de 
d’Obres activitats i serveis; la base 10 de l’ordença general de subvencions aprovada 
per l’Ajuntament d’Olot i l’article 15 de la Llei 19/12014, de 28 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
Vist l’expedient SG092017000005 i antecedents corresponents, el regidora delegat  
de Benestar Social i Drets Civils, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions 
en règim de concurrència competitiva per a  l’organització, participació i 
desenvolupament d’activitats que promoguin la inclusió i la cohesió social per a l’any 
2018. 
 
Es fixa en un import màxim a concedir de 24.000 euros amb càrrec a la partida 
Subvencions acció social del pressupost de l’Ajuntament de l’any 2018. 
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Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200 9999 Despeses 17600  231  480006 24000 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 600 999 999 065 999 999 
 
 

Segon.- Publicar anunci d’aprovació de les bases al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona (BOPG), en un diari local i al Taulell d’edictes d’aquest Ajuntament, en el portal 
de transparència i exposar-ho al públic per un termini de vint dies, comptats des de 
l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP, perquè s’hi puguin presentar 
reclamacions. 
 
Si no es presenten reclamacions aquestes quedaran aprovades definitivament sense 
necessitat de cap més tràmit. 
 
Tercer.- Així mateix s’acorda, obrir la convocatòria pública per la concessió de 
subvencions d’entitats veïnals per l’any 2017, amb el benentès que aquesta no tindrà 
eficàcia ni es publicarà fins que les bases hagin quedat definitivament aprovades. 
 
Quart.- Comunicar la convocatòria d’aquesta subvenció, un cop les bases hagin 
quedat aprovades definitivament, a la base nacional de subvencions. D’acord amb 
l’article 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aquesta 
comunicació de l’obertura de la convocatòria de les subvencions a la Base Nacional de 
Subvencions serà prèvia a qualsevol altra publicació que es pugui fer d’aquesta 
convocatòria.  
 
Cinquè.-  El període de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, a comptar 
a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP. En cas que el termini de 
presentació de sol·licituds finalitzi un dissabte, s’entendria prorrogat fins al dia hàbil 
següent. 
 
Sisè.- Les presents subvencions es concediran mitjançat acord de Junta de Govern 
Local, en el termini màxim de 3 mesos a comptar de la finalització del termini de 
presentació de sol·licituds, en cas contrari es considerarà desestimada la petició. 
 
S’aprova per unanimitat. 

 
5.1. - APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES DE LA CONCESSIÓ DE 

SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A 
L'ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT D'ACITVITATS QUE 

FOMENTIN LA COOPERACIÓ, L'EDUCACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT, 
L'ENFORTIMENT  L'ARTICULACIÓ DE LES ENTITATS LOCALS 

 
Núm. de referència : X2017028744     
 
Considerant que és d’interès per l’Ajuntament d’Olot fomentar la col·laboració amb les 
entitats del municipi per tal que s’organitzin projectes de cooperació; activitats que 
sensibilitzin la ciutadania sobre la realitat de les desigualts, la igualtat de gènere, la 
diversitat cultural; i activitats que enforteixin i articulin les entitats locals que treballen 
per la cooperació, la solidaritat i la justícia social i projectes. 
 
Considerant que en el pressupost municipal del 2018 hi ha consignat en la partida  
Subvencions cooperació, un import de 24.500 euros per a l’atorgament de 
subvencions a les entitats veïnals. 
 
Vist el que preveuen els articles  22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; els 58 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
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s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions; els articles 124 i 125 
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de 
d’Obres activitats i serveis; la base 10 de l’ordença general de subvencions aprovada 
per l’Ajuntament d’Olot i l’article 15 de la Llei 19/12014, de 28 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
Vist l’expedient SG092017000006 i antecedents corresponents, el regidor delegat  de 
Benestar Social i Drets Civils, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions 
en règim de concurrència competitiva per a  l’organització, participació i 
desenvolupament d’activitats  que fomentin la cooperació, l'educació pel 
desenvolupament, l'enfortiment i articulació de les entitats locals per a l’any 2018. 
 
Es fixa en un import màxim a concedir de  24.500 euros amb càrrec a la partida 
Subvencions cooperació del pressupost de l’Ajuntament de l’any 2018. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200 9999 Despeses 17600  231  480043 24500 SUBVENCIONS COOPERACIO 600 999 999 065 999 999 

 
Segon.- Publicar anunci d’aprovació de les bases al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona (BOPG), en un diari comarcal i al Taulell d’edictes d’aquest Ajuntament, en el 
portal de transparència i exposar-ho al públic per un termini de vint dies, comptats des 
de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP, perquè s’hi puguin presentar 
reclamacions. 
 
Si no es presenten reclamacions aquestes quedaran aprovades definitivament sense 
necessitat de cap més tràmit. 
 
Tercer.- Així mateix s’acorda, obrir la convocatòria pública per la concessió de 
subvencions d’entitats veïnals per l’any 2018, amb el benentès que aquesta no tindrà 
eficàcia ni es publicarà fins que les bases hagin quedat definitivament aprovades. 
 
Quart.- Comunicar la convocatòria d’aquesta subvenció, un cop les bases hagin 
quedat aprovades definitivament, a la base nacional de subvencions. D’acord amb 
l’article 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aquesta 
comunicació de l’obertura de la convocatòria de les subvencions a la Base Nacional de 
Subvencions serà prèvia a qualsevol altra publicació que es pugui fer d’aquesta 
convocatòria.  
 
Cinquè.-  El període de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, a comptar 
a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP. En cas que el termini de 
presentació de sol·licituds finalitzi un dissabte, s’entendria prorrogat fins al dia hàbil 
següent. 
 
Sisè.- Les presents subvencions es concediran mitjançat acord de Junta de Govern 
Local, en el termini màxim de 3 mesos a comptar de la finalització del termini de 
presentació de sol·licituds, en cas contrari es considerarà desestimada la petició. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.1. - APROVACIÓ DE LES  BASES PER SOL•LICITUDS DE SUBVENCIÓ 
ACTIVITATS CULTURALS 2018 
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Núm. de referència : X2017028533     

Considerant que a l’Ajuntament d’Olot li interessa fomentar l’organització, participació i 
desenvolupament de les activitats culturals, donant suport a les entitats culturals del 
municipi que enriqueixin l’agenda lúdica i cultural de la ciutat durant l’any 2018. 

Considerant que en el pressupost municipal hi ha consignats en la partida 18 400 334 
480020 Subvencions Activitats Ciutadanes un import de 107.500 euros per a 
l’atorgament de subvencions a les entitats culturals. 

Vist el que preveuen els articles  22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; els 58 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions; els articles 124 i 125 
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de 
d’Obres activitats i serveis; la base 10 de l’ordença general de subvencions aprovada 
per l’Ajuntament d’Olot i l’article 15 de la Llei 19/12014, de 28 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

En relació a l’expedient CU022017000002 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions 
en règim de concurrència competitiva per a  entitats culturals  que per a l’anualitat 
2018 es fixa en un import màxim a concedir de 107.500 euros amb càrrec a la partida 
18 400 334 480020 Subvencions Activitats Ciutadanes del pressupost de l’Ajuntament 
de l’any 2017. 
 
Segon.- Publicar anunci d’aprovació de les bases al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona (BOPG), en un setmanari comarcal i al Taulell d’edictes d’aquest Ajuntament, 
en el portal de transparència i exposar-ho al públic per un termini de vint dies, 
comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP, perquè s’hi puguin 
presentar reclamacions. Si no es presenten reclamacions aquestes quedaran 
aprovades definitivament sense necessitat de cap més tràmit. 
  
Tercer.- Així mateix s’acorda, obrir la convocatòria pública per la concessió de 
subvencions de cultura per l’any 2018,  amb el benentès que aquesta no tindrà eficàcia 
ni es publicarà fins que les bases hagin quedat definitivament aprovades. 
  
Quart.- Comunicar la convocatòria d’aquesta subvenció, un cop les bases hagin 
quedat aprovades definitivament, a la base nacional de subvencions. D’acord amb 
l’article 20.8 de la L 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aquesta 
comunicació de l’obertura de la convocatòria de les subvencions a la Base Nacional de 
Subvencions serà prèvia a qualsevol altra publicació que es pugui fer d’aquesta 
convocatòria.  
  
Cinquè.-  El període de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, a comptar 
a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP. En cas que el termini de 
presentació de sol·licituds finalitzi un dissabte, s’entendria prorrogat fins al dia hàbil 
següent. 
  
Sisè.- Les presents subvencions es concediran mitjançat acord de Junta de Govern 
Local, en el termini màxim de 3 mesos des de la finalització del termini de presentació 
de sol·licitud, en cas contrari es considerarà desestimada la petició. 
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Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200  Despeses 99999 107500.00 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 400 999 999 065 000 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.1. - APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA 
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 

PER A LA MILLORA DELS LOCALS SOCIALS DELS ATENEUS. 
 
Núm. de referència : X2017028759     
 
El ple de l’Ajuntament d’Olot, va acordar en sessió del 21 d’abril de 2016, el Pla de 
Subvencions d’ateneus pels exercicis 2016-2019, amb l’objectiu de regular la 
convocatòria de concurs públic per a la concessió d’ajuts i subvencions, formalitzats en 
convenis, mitjançant el sistema de concurrència competitiva, entre entitats dedicades a 
l’àmbit cultural, esportiu o social i amb la finalitat de la millora dels seus locals i 
instal·lacions estables i d’ús habitual, mitjançant obres i instal·lacions permanents. 
 
Considerant que en el pressupost municipal hi ha consignat en la partida 18 400 334 
78002 Subvenció ateneus, un import de 25.000 euros per a l’atorgament de 
subvencions als ateneus. 
 
Vist el que preveuen els articles 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; els 58 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions; els articles 124 i 125 
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, 
activitats i serveis; la base 10 de l’Ordenança general de subvencions aprovada per 
l’Ajuntament d’Olot i l’article 15 de la Llei 19/2014, de 28 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
Vist l’expedient administratiu SG092017000008 i antecedents corresponents, el 
regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions 
en règim de concurrència competitiva per a la millora dels locals socials dels ateneus. 
Es fixa un import màxim a concedir de 25.000 euros amb càrrec a la partida 18 400 
334 78002 Subvenció ateneus del pressupost de l’Ajuntament de l’any 2018. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200 9999 Despeses 17100  912  78002 25000 SUBVENCIO ATENEUS 400 999 999 065 999 999 
 

Segon.- Publicar anunci d’aprovació de les bases al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona (BOPG), en un diari comarcal i al Taulell d’edictes d’aquest Ajuntament, en el 
portal de transparència i exposar-ho al públic per un termini de vint dies, comptats des 
de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP, perquè s’hi puguin presentar 
reclamacions. 
 
Si no es presenten reclamacions aquestes quedaran aprovades definitivament sense 
necessitat de cap més tràmit. 
 
Tercer.- Així mateix s’acorda, obrir la convocatòria pública per la concessió de 
subvencions per a la millora dels locals socials dels ateneus per l’any 2018, amb el 
benentès que aquesta no tindrà eficàcia ni es publicarà fins que les bases hagin 
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quedat definitivament aprovades. 
 
Quart.- Comunicar la convocatòria d’aquesta subvenció, un cop les bases hagin 
quedat aprovades definitivament, a la base de dades nacional de subvencions. 
D’acord amb l’article 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, aquesta comunicació de l’obertura de la convocatòria de les 
subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions serà prèvia a qualsevol 
altra publicació que es pugui fer d’aquesta convocatòria.   
 
Cinquè.- El període de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals,a  comptar a 
partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria de  les subvencions al BOP. En 
cas que el termini de presentació de sol·licituds finalitzi un dissabte, s’entendria 
prorrogat fins al dia hàbil següent. 
 
Sisè.- Les presents subvencions es concediran mitjançant acord de Junta de Govern 
Local, en el termini màxim de 3 mesos a partir del termini de presentació de 
sol·licituds, en cas contrari es considerarà desestimada la petició. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.1. - APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA 
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 

PER A L'ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE 
L'ACTIVITAT D'EDUCACIÓ EN EL LLEURE PER L'ANY 2018 

 
Núm. de referència : X2017028601     
 
Considerant que és d’interès per l’Ajuntament d’Olot fomentar la col·laboració amb les 
entitats juvenils del municipi en tant que fomenta la realització d’activitats que 
promouen l’educació especialment entre la població juvenil. 
  
Considerant que en el pressupost municipal hi ha consignat en la partida 18 500 326 
480022 Subvencions Joventut, un import de 34900€ per a l’atorgament de 
subvencions a les entitats. 
 
Vist el que preveuen els articles 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; els 58 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions; els articles 124 i 125 
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres 
activitats i serveis; la base 10 de l’ordenança general de subvencions aprovades per 
l’Ajuntament d’Olot i l’article 15 de la Llei 19/12014, de 28 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
En relació a l’expedient ED032017000015 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 les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions 
en règim de concurrència competitiva per entitats juvenils que per a l’anualitat 2018 es 
fixa en un import màxim a concedir de 34.900€ amb càrrec a la partida 18 500 326 
480022 Subvencions Joventut del pressupost de l’Ajuntament de l’any 2018.  
 
Segon.- Publicar anunci d’aprovació de les bases al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona (BOPG), en un diari comarcal i al Taulell d’Edictes d’aquest Ajuntament, en el 
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portal de transparència i exposar-ho al públic per un termini de vint dies, comptats des 
de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP, perquè s’hi puguin presentar 
reclamacions. 
 
Si no es presenten reclamacions aquestes quedaran aprovades definitivament sense 
necessitat de cap més tràmit. 
 
Tercer.- Així mateix s’acorda, obrir la convocatòria pública per la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva per a l’organització, participació i 
desenvolupament de l’activitat d’educació en el lleure per a l’any 2018, amb el ben 
entès que aquesta no tindrà eficàcia ni es publicarà fins que les bases hagin quedat 
definitivament aprovades.  
 
Quart.- Comunicar la convocatòria d’aquesta subvenció, un cop les bases hagin 
quedat aprovades definitivament, a la base nacional de subvencions. D’acord amb 
l’article 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aquesta 
comunicació de l’obertura de la convocatòria de els subvencions a la Base Nacional de 
Subvencions serà prèvia a qualsevol altra publicació que es pugui fer d’aquesta 
convocatòria. 
 
Cinquè.- El període de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, a comptar a 
partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP. En cas que el termini de 
presentació de sol·licituds finalitzi un dissabte, s’entendria prorrogat fins al dia hàbil 
següent. 
 
Sisè.- Les presents subvencions es concediran mitjançant acord de Junta de Govern 
Local,  des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, en cas contrari 
es considerarà desestimada la petició. 
 
S’aprova per unanimitat. 

 
9.1. - APROVACIÓ BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ 

DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA. 
 
Núm. de referència : X2017028472     
 
En relació a l’expedient SP022017000003 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d'Esports, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Considerant que és d’interès per l’Ajuntament d’Olot fomentar la col·laboració amb les 
entitats esportives del municipi en tant que es fomenta l’organització, participació i 
desenvolupament de l’activitat esportiva. 
 
Considerant que en el pressupost municipal hi ha consignat en la partida 18-330-341-
480002-SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES un import de 75.000,00 € per a 
l’atorgament de subvencions a les entitats esportives. 
 
Vist el que preveuen els articles 22 de la LLei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; els 58 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions; els articles 124 i 125 
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de 
d’Obres activitats i serveis; la base 10 de l’ordença general de subvencions aprovada 
per l’Ajuntament d’Olot i l’article 15 de la Llei 19/12014, de 28 de desembre, de 
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transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
Vist l’expedient administratiu número SP022017000003 i antecedents corresponents, 
la regidora delegada d’Esports i Lleure, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions 
en règim de concurrència competitiva per a l'organització, participació i 
desenvolupament de l'activitat esportiva per a la temporada 2017/2018, es fixa en un 
import màxim a concedir de 75.000,00 € euros amb càrrec a la partida 18-330-341-
480002-SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES del pressupost de l’Ajuntament de 
l’any 2018. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200  Despeses 99999 75000 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 330 999 999 099 000 000 

 
Segon.- Publicar anunci d’aprovació de les bases al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona (BOPG), en un diari comarcal i al Taulell d’edictes d’aquest Ajuntament, en el 
portal de transparència i exposar-ho al públic per un termini de vint dies, comptats des 
de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP, perquè s’hi puguin presentar 
reclamacions. 
 
Si no es presenten reclamacions aquestes quedaran aprovades definitivament sense 
necessitat de cap més tràmit. 
 
Tercer.- Així mateix s’acorda, obrir la convocatòria pública per la concessió de 
subvencions per l’any 2018, amb el ben entès que aquesta no tindrà eficàcia ni es 
publicarà fins que les bases hagin quedat definitivament aprovades.  
 
Quart..- Comunicar la convocatòria d’aquesta subvenció, un cop les bases hagin 
quedat aprovades definitivament, a la Base de Dades Nacional de Subvencions. 
D’acord amb l’article 20.8 de la L 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, aquesta comunicació de l’obertura de la convocatòria de les 
subvencions a la Base Nacional de Subvencions serà prèvia a qualsevol altra 
publicació que es pugui fer d’aquesta convocatòria.  
 
Cinquè.- El període de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, a comptar a 
partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP. En cas que el termini de 
presentació de sol·licituds finalitzi un dissabte, s’entendria prorrogat fins al dia hàbil 
següent. 
 
Sisè.- Les presents subvencions es concediran mitjançat acord de Junta de Govern 
Local, en el termini màxim de 3 mesos a partir de la data de finalització del termini de 
sol·licituds, en cas contrari es considerarà desestimada la petició. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.1. - APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA 
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA 
PER A L'ORGANITZACIÓ, PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS 

VEÏNALS, ANY 2018 
 
Núm. de referència : X2017028749     
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Considerant que és d’interès per l’Ajuntament d’Olot fomentar la col·laboració amb les 
entitats veïnals del municipi per tal que s’organitzin activitats que fomentin la identitat 
dels barris, que en tinguin en compte la diversitat de la seva gent i facilitin la 
participació, així com que es dinamitzin els equipaments de barri.  
 
Considerant que en el pressupost municipal de 2018 hi ha consignat en la partida 
Subvencions barris, un import de 53.000 euros per a l’atorgament de subvencions a 
les entitats veïnals. 
 
Vist el que preveuen els articles  22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; els 58 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions; els articles 124 i 125 
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de 
d’Obres activitats i serveis; la base 10 de l’ordença general de subvencions aprovada 
per l’Ajuntament d’Olot i l’article 15 de la Llei 19/12014, de 28 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
Vist l’expedient SG092017000007 i antecedents corresponents, la regidora delegada  
de Barris i Cooperació, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions 
en règim de concurrència competitiva per a  l’organització, participació i 
desenvolupament d’activitats veïnals  que per a l’any 2018. 
 
Es fixa en un import màxim a concedir de 53.000  euros amb càrrec a la partida 
Subvencions barris del pressupost de l’Ajuntament de l’any 2018. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200 9999 Despeses 17160  924  480003 53000 SUBVENCIONS BARRIS 600 999 999 065 999 999 
 
 

Segon.- Publicar anunci d’aprovació de les bases al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona (BOPG), en un diari comarcal i al Taulell d’edictes d’aquest Ajuntament, en el 
portal de transparència i exposar-ho al públic per un termini de vint dies, comptats des 
de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP, perquè s’hi puguin presentar 
reclamacions. 
 
Si no es presenten reclamacions aquestes quedaran aprovades definitivament sense 
necessitat de cap més tràmit. 
 
Tercer.- Així mateix s’acorda, obrir la convocatòria pública per la concessió de 
subvencions d’entitats veïnals per l’any 2018, amb el benentès que aquesta no tindrà 
eficàcia ni es publicarà fins que les bases hagin quedat definitivament aprovades. 
 
Quart.- Comunicar la convocatòria d’aquesta subvenció, un cop les bases hagin 
quedat aprovades definitivament, a la base nacional de subvencions. D’acord amb 
l’article 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aquesta 
comunicació de l’obertura de la convocatòria de les subvencions a la Base Nacional de 
Subvencions serà prèvia a qualsevol altra publicació que es pugui fer d’aquesta 
convocatòria.  
 
Cinquè.-  El període de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, a comptar 
a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP. En cas que el termini de 
presentació de sol·licituds finalitzi un dissabte, s’entendria prorrogat fins al dia hàbil 
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següent. 
 
Sisè.- Les presents subvencions es concediran mitjançat acord de Junta de Govern 
Local, en el termini màxim de 3 mesos a comptar de la finalització del termini de 
presentació de sol·licituds, en cas contrari es considerarà desestimada la petició. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.1. - PAGAMENT D'UN COMPLEMENT DE NOCTURNITAT AL PERSONAL DE 
LA POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS EL MES D'OCTUBRE DE 

2017 
 

Núm. de referència : X2017027328     
 
Atès l’informe del Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal de data 7 de novembre 
de 2017. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132017000171 i antecedents corresponents, l’Alcalde, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
D’acord amb el que estableix l’annex 1, aprovat pel Ple d’aquesta Corporació en la 
sessió celebrada el dia 26 de març de 1992, sobre els serveis de nocturnitat de la 
Policia Municipal. 
 
Primer.- Pagament d’un complement de nocturnitat al personal de la Policia Municipal 
que es relaciona a continuació pels serveis realitzats durant el mes d’octubre de 2017: 
 

Nom i Cognoms Data Dies Serveis Import (€) 

**** Octubre 2017 2 Nocturnitat 22,78 

**** Octubre 2017 1 Nocturnitat 11,39 

**** Octubre 2017 7 Nocturnitat 79,73 

**** Octubre 2017 7 Nocturnitat 79,73 

**** Octubre 2017 6 Nocturnitat 68,34 

**** Octubre 2017 7 Nocturnitat 55,23 

**** Octubre 2017 7 Nocturnitat 55,23 

**** Octubre 2017 7 Nocturnitat 55,23 

**** Octubre 2017 7 Nocturnitat 55,23 

**** Octubre 2017 1 Nocturnitat 7,89 

**** Octubre 2017 1 Nocturnitat 7,89 

**** Octubre 2017 7 Nocturnitat 55,23 

**** Octubre 2017 3 Nocturnitat 23,67 

**** Octubre 2017 5 Nocturnitat 39,45 

**** Octubre 2017 3 Nocturnitat 23,67 

**** Octubre 2017 7 Nocturnitat 55,23 

**** Octubre 2017 7 Nocturnitat 55,23 

**** Octubre 2017 7 Nocturnitat 55,23 

**** Octubre 2017 7 Nocturnitat 55,23 

**** Octubre 2017 8 Nocturnitat 63,12 

**** Octubre 2017 7 Nocturnitat 55,23 
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**** Octubre 2017 2 Nocturnitat 15,78 

**** Octubre 2017 2 Nocturnitat 15,78 

**** Octubre 2017 4 Nocturnitat 31,56 

TOTAL  122  1.043,08 € 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 17180  132  121031 1043.08 ALTRES COMPLEMENTS NOCTURNITAT 

SEGURETAT 
180 008 999 999 999 999 

 

 
Tercer.- En cap cas, les quantitats assignades com a complement de nocturnitat, 
durant un període de temps, originarà cap dret individual respecte a les variacions o 
apreciacions corresponents a períodes successius. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
11.2.1. - PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ EXTRAORDINÀRIA A DOS AGENTS 
DE LA POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS ESPECIALS REALITZATS EL MES 

DE SETEMBRE DE 2017 
 
Núm. de referència : X2017027334     
 
Atès l’informe del Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal de data 31 d’octubre 
del 2017. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132017000172 i antecedents corresponents, l'Alcalde, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord: 
 
Únic.- Pagament d’una gratificació extraordinària a dos agents de la Policia Municipal 
que es relaciona a continuació pels serveis especials realitzats durant mes de 
setembre de 2017. 
 

Nom i Cognoms / Data / Servei Hores Import (€) 

****   
08/09/2017 FESTES DEL TURA.  8,25 135,88 
10/09/2017 FESTES DEL TURA.  7,00 115,29 
   

****   
17/09/2017 REFORÇ TORN. BATALLA DE LES FLORS 4,00 65,88 

TOTAL 19,25 317,05 € 

 
 

Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 17180  132  130012 317.05 HORES EXTRAORDINARIES SEGURETAT180 008 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.2.2. - PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL AL PERSONAL DE LA 
POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS EL MES D'OCTUBRE DE 2017 
 
Núm. de referència : X2017027335     



 
 
 

 13 

 
Atès l’informe del Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal de data 7 de novembre 
del 2017. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132017000173 i antecedents corresponents, l'Alcalde, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord: 
 
Únic.- Pagament d’una gratificació especial al personal de la Policia Municipal que es 
relaciona a continuació pels serveis extraordinaris realitzats durant mes d’octubre de 
2017. 
 

Nom i Cognoms / Data / Servei Hores Import (€) 

****   
02/10/2017 REFORÇ TORN. RETIRAR VEHICLES DEL MERCAT 4,00 57,64 
   
****   
08/10/2017 REFORÇ TORN. MANCA DE PERSONAL 8,25 135,88 
08/10/2017 REFORÇ TORN. CURSA SANT LLUC 4,00 65,88 
15/10/2017 REFORÇ TORN. REFORÇ FIRA DE SANT LLUC 8,25 135,88 
   
****   
14/10/2017 REFORÇ TORN. REFORÇ FIRA DE SANT LLUC 8,25 135,88 
   
****   
15/10/2017 REFORÇ TORN. REFORÇ FIRA DE SANT LLUC 8,25 135,88 
   
****   
14/10/2017 REFORÇ TORN. FIRA DE SANT LLUC 8,25 149,49 
   
****   
08/10/2017 REFORÇ TORN. MANCA DE CAPORAL 8,25 149,49 
   
****   
07/10/2017 REFORÇ TORN. MANCA DE CAPORAL 8,25 149,49 
   
****   
14/10/2017 REFORÇ TORN. REFORÇ FIRA DE SANT LLUC 8,25 149,49 
   
****   
08/10/2017 REFORÇ TORN. MANCA DE PERSONAL 4,00 65,88 
   
****   
14/10/2017 REFORÇ TORN. REFORÇ FIRA SANT LLUC 8,25 135,88 
15/10/2017 REFORÇ TORN. REFORÇ FIRA DE SANT LLUC 8,25 135,88 
   
****   
07/10/2017 REFORÇ TORN.  7,25 119,41 
08/10/2017 REFORÇ TORN.  8,25 135,88 
14/10/2017 REFORÇ TORN. REFORÇ FIRA DE SANT LLUC 8,25 135,88 
15/10/2017 REFORÇ TORN. REFOÇ FIRA DE SANT LLUC 8,25 135,88 
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****   
07/10/2017 REFORÇ TORN. MANCA DE PERSONAL 8,25 135,88 
08/10/2017 REFORÇ TORN. CURSA SANT LLUC 4,00 65,88 
14/10/2017 REFORÇ TORN. REFORÇ FIRA DE SANT LLUC 8,25 135,88 
15/10/2017 REFORÇ TORN. REFORÇ FIRA DE SANT LLUC 8,25 135,88 
   
****   
14/10/2017 REFORÇ TORN. FIRA DE SANT LLUC 8,25 135,88 
15/10/2017 SANT LLUC.  8,25 135,88 

TOTAL 179,75 2.874,97 € 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 17180  132  130012 2874.97 HORES EXTRAORDINARIES SEGURETAT180 008 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.2.3. - PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL AL PERSONAL DE LA 
BRIGADA MUNICIPAL PELS SERVEIS EXTRAORDINARIS REALITZATS EL MES 

D'OCTUBRE DE 2017 
 
Núm. de referència : X2017027947     
 
Vist l’expedient administratiu RH132017000179 i antecedents corresponents, que 
inclou l’informe adjunt de recursos humans conjuntament amb tresoreria, secretaria i 
intervenció, de data 14 de novembre, de no compliment de la normativa vigent en 
quant al número màxim d’hores extraordinàries anuals per treballador. 
 
Atès l’informe del Director tècnic de la Brigada Municipal de data 13 de novembre de 
2017, l’Alcalde, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Pagament d’una gratificació al personal de la Brigada Municipal que es relaciona a 
continuació, pels serveis extraordinaris realitzats durant el mes d’octubre de 2017: 
 

Cognoms i Nom Data Tipus 
servei 

Brigada Hores Import 

****  . ELECTRICISTES Oficial 1º 7,00 126,67 € 

Sant Lluc. De 20:00h a 21:00h. Pl 
Clarà: connectar llums de la fira del 
Dibuix  

05/10/2017 S. Mínim  1,00 25,25 € 

Fira Sant Lluc. De 16:00h a 19:00h. 
Fira Dibuix; pl Clarà; muntatge tires 
bombetes i 

13/10/2017 S. Diürn  3,00 43,23 € 

Sant Lluc. De 19:00h a 21:00h. 
Desmuntar tires bombetes i 
prolongació a Pl Clarà  

15/10/2017 S. Festiu  2,00 32,94 € 

Claustres Hospici. De 19:00h a 
20:00h. Donar corrent a l´Hospici.- 

20/10/2017 S. Mínim  1,00 25,25 € 

****  . ELECTRICISTES Oficial 1º 29,00 459,09 € 

Fira Sant Lluc. De 16:00h a 19.00h i  
19:15 a 21:15.Connexió corrent a Pl 
Major 

13/10/2017 S. Diürn  5,00 72,05 € 

Fira Sant Lluc. De 7:45h a 9:45h i 
10:00h a 15:00h i17:00h a 22:hh. 
Connexions i  

14/10/2017 S. Festiu  12,00 197,64 € 
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Sant Lluc. De 9:00h a 11:00h, 12:30h 
a 14:30h, 20:30h a 22:30h i 19:00h a 
21:00h.  

15/10/2017 S. Festiu  8,00 131,76 € 

Inauguració Bar-Restaurant St 
Francesc. De 15:15h a 19:15h. 
Arranjar avaria  

27/10/2017 S. Diürn  4,00 57,64 € 

****  . ELECTRICISTES Oficial 1º 1,00 25,25 € 

Acte Olot TV. De 17:00h a 18:00h. Pl 
Clarà: Connexions per a Olot TV.- 

11/10/2017 S. Mínim  1,00 25,25 € 

****  . FUSTERS Supervisor 10,00 168,90 € 

Fira Dibuix ( Sant Lluc). De 6:30h a 
9:30h i 20:00h a 23:00h. Muntatge i  

14/10/2017 S. Festiu  6,00 101,34 € 

Sant Lluc. De 18:00h a 22:00h. 
Desmuntatge carpa, cadires, taules 

15/10/2017 S. Festiu  4,00 67,56 € 

****  . MAGATZEM Encarregat 10,00 185,20 € 

Fira Dibuix ( Sant Lluc). De 6:30h a 
9:30h i 20:00h a 23:00h. Muntatge i  

14/10/2017 S. Festiu  6,00 111,12 € 

Sant Lluc. De 18:00h a 22:00h. 
Desmuntatge carpa, cadires, taules 

15/10/2017 S. Festiu  4,00 74,08 € 

****  . OPERATIVA Oficial 1º 10,00 164,70 € 

Fira Dibuix ( Sant Lluc). De 6:30h a 
9:30h i 20:00h a 23:00h. Muntatge i  

14/10/2017 S. Festiu  6,00 98,82 € 

Sant Lluc. De 18:00h a 22:00h. 
Desmuntatge carpa, cadires, taules 

15/10/2017 S. Festiu  4,00 65,88 € 

****  . OPERATIVA Oficial 1º 10,00 164,70 € 

Fira Dibuix ( Sant Lluc). De 6:30h a 
9:30h i 20:00h a 23:00h. Muntatge i  

14/10/2017 S. Festiu  6,00 98,82 € 

Sant Lluc. De 18:00h a 22:00h. 
Desmuntatge carpa, cadires, taules 

15/10/2017 S. Festiu  4,00 65,88 € 

****  . OPERATIVA Supervisor 10,00 168,90 € 

Fira Dibuix ( Sant Lluc). De 6:30h a 
9:30h i 20:00h a 23:00h. Muntatge i  

14/10/2017 S. Festiu  6,00 101,34 € 

Sant Lluc. De 18:00h a 22:00h. 
Desmuntatge carpa, cadires, taules 

15/10/2017 S. Festiu  4,00 67,56 € 

TOTAL 
   

87,00 1.463,41 € 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 17142  1511 130011 1463.41 HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA142 002 999 999 999 999 
 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
11.2.4. - PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL A DIVERS PERSONAL DE 

LES OFICINES PELS SERVEIS EXTRAORDINARIS REALITZATS EL MES 
D'OCTUBRE DE 2017 

 
Núm. de referència : X2017027344     
 
Vist l’expedient administratiu RH132017000174 i antecedents corresponents, que 
inclou l’informe adjunt de recursos humans conjuntament amb tresoreria, secretaria i 
intervenció, de data 14 de novembre, de no compliment de la normativa vigent en 
quant al número màxim d’hores extraordinàries anuals per treballador. 
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Atès el vist-i-plau de la secretaria, del cap de la secció d’ingressos, i l’informe 
NI022017000932 de la cap de progrés econòmic, l’Alcalde proposa a la Junta de 
Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Pagament d’una gratificació especial a divers personal de les oficines de l’Ajuntament 
que es relaciona a continuació pels serveis extraordinaris realitzats durant el mes 
d’octubre de 2017: 
 

Nom i Cognoms Subàrea Data Serveis 
Núm. 
hores 

Import €) 

**** Progrés 
econòmic 

22 i 23/09/17 
Assentament atraccions Festa de 
Sant Miquel 2017. 

2 53,30 €  

**** Progrés 
econòmic 

15/10/17 
Assentament atraccions Fira Sant 
Lluc 2017. 

1 26,65 €  

**** Progrés 
econòmic 

14 i 15 /10/17 
Muntatge, control i desmuntatge 
Fira Sant Lluc 2017. 

2,75 58,03 €  

**** Progrés 
econòmic 

18/10/17 
Muntatge, control i desmuntatge 
Fira Sant Lluc 2017. 

1 21,10 €  

**** Progrés 
econòmic 

14,15 i 
18/10/17 

Muntatge, control i desmuntatge 
Fira Sant Lluc 2017. 

8 168,80 €  

**** Progrés 
econòmic 

27-29/10/17 
Inauguració espai serveis al 
Montsacopa. 

2,50 66,63 €  

**** Progrés 
econòmic 

13/10/17 
Muntatge, control i desmuntatge 
Fira Sant Lluc 2017. 

0,25 6,66 €  

**** Progrés 
econòmic 

14/10/17 
Muntatge, control i desmuntatge 
Fira Sant Lluc 2017. 

3 79,95 €  

**** Progrés 
econòmic 

15/10/17 
Muntatge, control i desmuntatge 
Fira Sant Lluc 2017. 

5,25 139,91 €  

**** Progrés 
econòmic 

18/10/17 
Muntatge, control i desmuntatge 
Fira Sant Lluc 2017. 

1 26,65 €  

**** Progrés 
econòmic 

14/10/17 
Muntatge, control i desmuntatge 
Fira Sant Lluc 2017. 

1,50 31,65 €  

**** Progrés 
econòmic 

18/10/17 
Muntatge mercat extraordinari 
Sant Lluc 2017. 

2,25 59,96 €  

**** Ingressos Juny 
Posar al dia reclamacions impost 
vehicles. 

18 335,52 €  

**** Ingressos 
Agost i 

setembre 
Preparació padró taxa 
escombraries empresarials. 

11,25 209,70 €  

**** Ingressos 
Juliol, agost i 

setembre 

Preparació padró taxa 
escombraries particulars i taxa 
animals de companyia. 

12 223,68 €  

**** Estadística 
Agost i 

setembre 
Gestió del padró. 21,50 400,76 €  

TOTAL        
 

1.908,95 € 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 17200  430  13001 739.29 HORES EXTRAORDINARIES DINAMIG AD. 

GRAL. 
200 009 999 999 999 999 

0  Despeses 17130  932  13001 768.90 HORES EXTRAORDINARIES INGRESSOS I 
URBANA 

130 001 999 999 999 999 

0  Despeses 17130  9231 13001 400.76 HORES EXTRAORDINARIES ESTADISTICA130 001 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.3. - PAGAMENT HORES COMPLEMENTÀRIES AL PERSONAL DE LA 
BRIGADA MUNICIPAL REALITZADES EL MES D'OCTUBRE DE 2017 
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Núm. de referència : X2017027969     
 
Atès l’informe del Director tècnic de la Brigada Municipal de data 13 de novembre de 
2017. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132017000180 i antecedents corresponents, l’Alcalde, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Únic.- Pagament de les hores complementàries realitzades durant el mes d’octubre de 
2017 pel personal de la Brigada Municipal que es relaciona a continuació: 
 
Cognoms, Nom Data Tipus de 

servei 
Brigada Hores Import 

****  . FUSTERS Oficial 1º 10,00 164,70 € 

Fira Dibuix ( Sant Lluc). De 6:30h a 
9:30h i 20:00h a 23:00h. Muntatge i  

14/10/2017 S. Festiu  6,00 98,82 € 

Sant Lluc. De 18:00h a 22:00h. 
Desmuntatge carpa, cadires, taules 

15/10/2017 S. Festiu  4,00 65,88 € 

TOTAL    10,00 164,70 € 

 

Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 17140  1510 121032 164.70 HORES COMPLEMENTARIES BRIGADA142 002 999 999 999 999 
 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

12.1. - CREACIÓ I FUNCIONS DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT I DE LA 
SUBCOMISSIÓ OPERATIVA DEL CONTRACTE DELS SERVEIS DE 

CONSULTORIA PER A L'ANÀLISI I VALORACIÓ DE LA CORRESPONENT 
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L'AJUNTAMENT D'OLOT I ELS SEUS 

OOAA. 
 
Núm. de referència : X2017028598     
 
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 30 de març de 
2017, va adoptar per unanimitat aprovar adjudicar a l’empresa “Rodriguez Viñals, SL” 
els serveis de consultoria per a l’anàlisi i valoració de la corresponent relació de llocs 
de treball de l’Ajuntament d’Olot i els seus organismes autònoms. 
 
Vist que en el plec de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques 
aprovats per la Junta de Govern Local del dia 17 de novembre de 2016 contempla 
l’existència d’una comissió de seguiment del contracte. 
 
Vist l’expedient administratiu RH182017000009 i antecedents corresponents, 
l'Alcalde,proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Crear una Comissió per fer el seguiment i la supervisió dels serveis de 
consultoria per a l’anàlisi i valoració de la corresponent relació de llocs de treball de 
l’Ajuntament d’Olot i els seus organismes autònoms. 
 
Segon.- La Comissió de seguiment dels serveis de consultoria per a l’anàlisi i valoració 
de la corresponent relació de llocs de treball de l’Ajuntament d’Olot i els seus 
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organismes autònoms, estarà formada per: 
- El Gerent de l’Ajuntament 
- L’Alcalde o regidor a qui delegui 
- La Cap de RRHH 
- La Tècnica de RRHH 
- Un/a representant del Comitè de personal de l’Ajuntament 
- Un/a representant del Comitè de la Junta de personal de l’Ajuntament 
- Un/a representant del Comitè de personal de l’IMEJO 
- La representant del personal de l’IMCO 
- El Director de l’IMEJO 
- El Director de l’IMCO 
- El Director de l’IMELO 
- La Tècnica responsable de l’Àrea d’ocupació 
- La secretària de l’Ajuntament 
- L’interventor de l’Ajuntament 
- Un representant de l’empresa Rodriguez Viñals 

 
Tercer.- La Comissió de seguiment dels serveis de consultoria per a l’anàlisi i valoració 
de la corresponent relació de llocs de treball de l’Ajuntament d’Olot i els seus 
organismes autònoms, tindrà una Subcomissió operativa que estarà formada per: 

- El Gerent Ajuntament 
- Un director dels OOAA  
- Un/a representat dels treballadors de l’Ajuntament 
- Un/a representat dels treballadors dels OOAA 
- La Tècnica responsable de l’Àrea d’ocupació 
- La Cap de RRHH 
- La Tècnica de RRHH 

 
Quart.- La Comissió de seguiment dels serveis de consultoria per a l’anàlisi i valoració 
de la corresponent relació de llocs de treball de l’Ajuntament d’Olot i els seus 
organismes autònoms, tindrà les funcions de: 

- Nomenar el responsable del contracte. 
- Fer el seguiment general del projecte (prestacions contractades). 
- Fer propostes a la subcomissió operativa. 
- Validar la feina i els informes elaborats per la subcomissió operativa. 
- Prendre acords. 
- Certificar la correcte execució de les feines corresponents a cada fase del 

projecte per procedir al pagament corresponent. 
Aquesta Comissió es reunirà com a mínim a la finalització de cada fase del projecte. 
 
Cinquè.- La Subcomissió operativa tindrà les funcions de:  

- Analitzar i valorar les feines que fa l’empresa, grau d’execució, adequació al 
contracte, qualitat de la feina,... 

- Fer propostes de millora a l’empresa i donar-ne compte a la comissió de control 
i seguiment. 

- Fer els informes de valoració de les feines realitzades i elevar-los a la comissió 
de control i seguiment. 

Aquesta Subcomissió farà les reunions de treball que siguin necessàries. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. OBRES 
 

13.1. - CONVALIDAR DECRET ALCALDIA ADJUDICACIÓ OBRES PER AL 
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DESVIAMENT SERVEIS AFECTATS PER A LA CONNEXIÓ D'UN TÚNEL DE 
CONNEXIÓ ENTRE L'APARCAMENT DEL FIRALET I L'APARCAMENT DE LA ILLA 

DEL TEATRE 
 
Núm. de referència : X2017028299     
 
Per Decret de l’Alcaldia de data 16 de novembre de  2017 es va adjudicar a l’empresa 
“Gas Natural Catalunya SDG,SA” les obres de desviament dels serveis afectats per la 
connexió d’un túnel de connexió entre l’aparcament del Firalet i la illa del Teatre per un 
import de 8.114,43 € (IVA inclòs). 
 
I vist  l’expedient  administratiu núm. CC012017000390 i antecedents corresponents, 
la regidora delegada  d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords: 
 
CONVALIDAR  el Decret de l’Alcaldia de data 16 de novembre de 2017 d’adjudicació 
a l’empresa “GAS NATURAL CATALUNYA SDG,SA”  de les obres de desviament dels 
serveis afectats per la connexió d’un túnel de connexió entre l’aparcament del Firalet i 
la illa del Teatre per un import  8.114,43 € (IVA inclòs) amb càrrec a la partida núm. 
17.141.1532.61911 “R15 actuacions Firal”. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.2. - CONVALIDAR DECRET D'ADJUDICACIÓ DE L'OBRA CIVIL PER AL 
DESVIAMENT DELS SERVEIS AFECTATS PER A LA CONNEXIÓ D'UN TúNEL DE 
CONNEXIÓ ENTRE L'APARDAMENT DEL FIRALET I L'APARCAMENT DE LA ILLA 

DEL TEATRE 
 
Núm. de referència : X2017028361     
 
Per Decret de l’Alcaldia de data 16 de novembre de 2017 s’adjudicà a l’empresa 
“Rubau Tarrés,SAU” l’obra civil per al desviament dels serveis afectats per a la 
connexió d’un túnel connexió entre l’aparcament del Firalet i la illa del Teatre, per un 
import de 6.827,37 € (IVA inclós).  
 
I vist l’expedient administratiu núm.  CC012017000394 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords: 
 

CONVALIDAR  el Decret de l’Alcaldia de data 16 de novembre d’adjudicació a 
l’empresa “RUBAU TARRÉS,SAU” de l’obra civil per al desviament dels serveis 
afectats per a la connexió d’un túnel connexió entre l’aparcament del Firalet i la illa del 
Teatre, per un import de 6.827,37 € (IVA inclós), amb càrrec a la partida núm. 
17.141.1532.61911 “R15 actuacions Firal”.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SERVEIS 
 

13.3. - CONTRACTACIÓ MÒDUL MOBILITAT BPM 
 
Núm. de referència : X2017028658     
 
Atès l’informe del Sr. Ramon Faja i Valentí, del Dept. d’Organització i processos, on 
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s’exposa que l’Ajuntament d’Olot ja té implantada la gestió de documents electrònics 
amb signatura digital en tots els processos de resolució, informes, comunicacions i 
altres documents administratius però ara la signatura d’aquests documents només es 
pot fer en l’entorn de l’aplicació BPM i en el domini concret de l’Ajuntament. 
 
Atès que es considera que cal dotar-se del mecanisme que permeti l’accés al BPM i la 
gestió i signatura des de dispositius mòbils. 
 
Atès que AUDIFILMS ABI SL és qui ha desenvolupat el producte i que proporciona el 
programari base amb el qual s’ha de connectar i configurar. 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012017000398 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Contractar amb AUDIFILM ABI SL (B8399874-0) el mòdul Genesys de 
Mobilitat per iOs i Android, la seva instal·lació i configuració  i segons pressupost núm. 
Q17020EG-01. 
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: QUATRE MIL SET-CENTS 
SETANTA EUROS (4.770 €) + IVA: MIL UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS 
(1.001,70 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17120  491  220021 5771.70 ADMINISTRACIO ELECTRONICA 100 001 001 001 000 000 

 
Tercer.- El termini d’execució del contracte serà de 2 mesos. 
 
Quart.- AUDIFILM ABI SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o 
hi farà constar el número d’expedient CC012017000398. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
13.4. - SERVEIS D'IMPLANTACIÓ DEL CATÀLEG DE TRÀMITS I SERVEIS SOBRE 

GENESYS 
 
Núm. de referència : X2017028655     
 
Actualment aquest Ajuntament té com a sistema de gestió de la tramitació electrònica 
el mòdul BPM, de l’entorn Geneys5, d e l’empresa Audifilm Grup AL; però queda per 
cobrir la part de gestió de la documentació que s’entra a través del registre d’entrada 
amb les sol·licituds. 
  
Atès que en data 17 de novembre de 2017 el  tècnic de l’àrea d’Organització i 
Processos informa de la necessitat de d’implantar el “mòdul de Catàleg de Tràmits” de 
l’empresa “Audifilm ABI,SL” que és l’empresa que ha desenvolupat el producte i que 
proporciona el programari de base amb el qual s’ha de connectar i configurar (registre 
d’entrada i sortida) al mòdul BPM  de gestió electrònica d’expedients i documents.   
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012017000397 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Adjudicar  a l’empresa AUDIFILM ABI SL (B8399874-0)  els serveis 
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d'implantació del catàleg de tràmits i serveis sobre Geneys  d’acord amb la seva 
proposta núm. Q17310EG-04 annexa a l’expedient.  
 
Segon.- L’import del contracte és de VUIT MIL SIS-CENTS DEU EUROS (8.610 €)  + 
IVA: MIL VUIT-CENTS VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS ( 1.808,10 €) .   
 
Tercer.- Aprovar i disposar la despesa per import de 10.418,10 € amb càrrec a la 
partida núm. 17.120.491.220021 “administració electrònica”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17120  491  220021 10418.10 ADMINISTRACIO ELECTRONICA 100 001 001 001 000 000 

 
Quart.- AUDIFILM ABI SL  executarà els serveis esmentats en un termini  màxim fins 
el 31 de març de 2018. 
 
Cinquè.-   “Audifilm ABI,SL”  adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura 
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012017000397. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.5. - ADQUISICIÓ I INSTAL.LACIÓ D'APLICACIÓ INFORMÀTICA PER 
EXPLOTACIÓ DE DADES 

 
Núm. de referència : X2017028665     
 
Atès l’informe del Departament d’Organització i Processos on s’exposa que 
l’Ajuntament d’Olot porta des de fa temps molts dels seus processos i tràmits en forma 
electrònica, això fa que disposi de gran quantitat de dades en format electrònic, dades 
que poden ajudar a la presa de decisions i al control de les activitats i serveis 
municipals. 
 
Atès que es proposa l’adquisició d’una eina “Bussines intelligence” per tal de poder 
extreure i processar aquestes dades. 
 
Atès que s’han demanat tres pressupostos i es proposa la contractació a 
PROYECTOS EN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO SL. 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012017000399 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Contractar amb PROYECTOS EN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO SL 
(B62374822) l’adquisició i instal·lació de l’aplicació ATLAS SBI per usuaris limitats, les 
jornades de formació i suport, segons oferta adjuntada a l’expedient.  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: DEU MIL DOS-CENTS EUROS 
(10.200 €) + IVA: DOS MIL CENT QUARANTA-DOS EUROS (2.142 €).  Es pagarà 
amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17120  491  220021 12342 ADMINISTRACIO ELECTRONICA 100 001 001 001 000 000 
 
 

Tercer.- PROYECTOS EN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO SL adjuntarà una còpia 
d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient 
CC012017000399. 
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S’aprova per unanimitat. 
 

13.6. - SERVEIS DE SUPORT INFORMÀTIC PER LA IMPLANTACIÓ DE 
L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA 

 
Núm. de referència : X2017028607     
 
Atès l’informe del tècnic de l’àrea d’Organització i Processos  de data 17 de novembre 
de 2017 que fa referència a la necessitat de comptar amb el suport permanent de 
l’empresa  que ha desenvolupat el software dels expedients BPM; atès que aquesta 
eina s’ha d’anar adaptant a la incorporació de nous mòduls, processos i fluxos.  
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012017000396 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa AUDIFILM ABI SL (B8399874-0)  els serveis  de suport 
tècnic per al desenvolupament de l’administració electrònica  sobre les aplicacions 
BPM; d’acord am la seva proposta núm. Q17320EG-02.  
 
Segon.- L’import del contracte és de : NOU MIL VUIT-CENTS VUITANTA EUROS 
(9.880 €)   + IVA: DOS MIL SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS 
(2.074,80 €).   
 
Tercer.- Aprovar i disposar la despesa per import de 11.954,80 € amb càrrec a la 
partida nùm. 17.120.491.220021 “Administració Electrònica” 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17120  491  220021 11954.80 ADMINISTRACIO ELECTRONICA 100 001 001 001 000 000 
 

Quart.- AUDIFILM ABI SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o 
hi farà constar el número d’expedient CC012017000396. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.7. - DEVOLUCIÓ DE LA GARANTIA DEFINITIVA DEL CONTRACTE DE 
PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'ASSESSORAMENT I GESTIÓ ADMINISTRATIVA 

LABORAL DE L'AJUNTAMENT D'OLOT I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS. 
 
Núm. de referència : X2015005682     
 
La Junta de Govern Local, en data 16 de juliol de 2015, va adjudicar el contracte per a 
la prestació dels serveis d’assessorament i gestió administrativa laboral de 
l’Ajuntament d’Olot i els seus Organismes Autònoms,  a favor de l’empresa “A.G. 
ASSESSORIA I GESTIO OLOT, SL” ., amb CIF B17288598. 
 
En compliment de l’establert a la clàusula 15 del Plec de clàusules administratives 
particulars reguladores de la contractació, “A. G. Assessoria i Gestió Olot,SL”  va 
constituir, en data 1 de juliol de 2015,  la garantia definitiva d’import 1.496,92 €, 
corresponent al 5% de l’import d’adjudicació del contracte.  
 
En  data 3  de novembre de 2017 “A.G. Assessoraia i Gestió Olot,SL” va constituir  la 
garantia definitiva d’import 312,40 €  corresponent al 5% de l’import de modificació del 
contracte.  
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Vist l’informe, de data 20 de novembre de 2017, emès per la Cap del Servei de 
Recursos Humans de l’Ajuntament d’Olot .  
 
Vist que s’ha informat positivament sobre la devolució de les garanties definitives  
constituïdes  per “A.G. ASSESSORIA I GESTIO OLOT,SL”  
 
I vist  l’expedient administratiu núm.  CCS12015000006  i antecedents corresponents, 
la regidora delegada  d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords: 
 
RETORNAR  la garanties definitives d’import  mil quatre-cents noranta-sis euros amb 
noranta-dos cèntims (1.496,92 €) i tres-cents dotze euros amb quaranta cèntims 
(312,40 €)  constituïdes per l’empresa “A.G. ASSESSORIA I GESTIO OLOT, S.L”, amb 
CIF: B17288598, adjudicatària del contracte per a la prestació dels serveis 
d’assessorament i gestió administrativa laboral de l’Ajuntament d’Olot i els seus 
Organismes Autònoms. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
13.8. - TREBALLS DE DISSENY I DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ DE LES PARADES DEL 

MERCAT SETMANAL I LES BARRAQUES DE FESTES DEL TURA 
 
Núm. de referència : X2017028788     
 
Una vegada  finalitzades les obres de remodelació del Firal el mercat setmanal es 
tornarà a celebrar en el Passeig Miquel Blay . 
Atès l’informe tècnic  de l’àrea d’Infraestructura i Obra Pública que fa referència a la 
necessitat de comptar amb l’assessorament en quant al disseny i col·locació de les 
parades de fruita i verdura del mercat setmanal  així com de les barraques de les 
Festes del Tura.  
 
S’han presentat pressupostos per part de; “XAA Bayona Colomer Villarejo,SLP”; 
“Arnau Vergés Tejero”; i “Pere Llimargas Casas i Mireia Torras Codinach.  
 
Atès que s’informa favorablement el pressupost presentat per “XAA Bayona Colomer 
Villarejo,SLP” i vist  l’expedient administratiu núm: CC012017000400 i antecedents 
corresponents, la regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa XAA BAYONA COLOMER VILLAREJO, SLP amb CIF 
B55291769, els treballs de disseny i direcció d'execució de les parades del mercat 
setmanal i les barraques de les Festes del Tura, per un import de 14.520 € (IVA 
inclòs); d’acord amb el seu pressupost  núm. 1705 annex a l’expedient.  
 
Segon.- L’import total del contracte és de DOTZE MIL EUROS (12.000 €) + IVA: DOS 
MIL CINC-CENTS VINT EUROS (2.520 €).  
 
Tercer.-   Aprovar i disposar la despesa  per import de 14.520 € que es  pagarà amb 
càrrec a la partida núm. 17.141.1532.61920 “remodelació del Firal”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17141  1532 61920 14520 REMODELACIO DEL FIRAL (PR16-136.000)100 001 001 001 000 000 
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Quart .- “XAA Bayona, Colomer Villarejo,SLP” adjuntarà una còpia d’aquest acord a la 
factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012017000400. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.9. - ADJUDICACÍÓ DE L'AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA D'ÚS PRIVATIU 
DEL PAVELLÓ FIRAL  PER A LA NIT DE NADAL I LA NIT DE CAP D'ANY 2017 i 

2018 
 
Núm. de referència : X2017025764   
   
Antecedents 
 
Per acord de la Junta de Govern Local, de data 19 d’octubre de 2017, s’aprovà 
l’expedient i es convocà la licitació per adjudicar l’autorització d’ús privatiu del Pavelló 
Firal d’Olot per a la celebració de la Nit de Nadal i la Nit de Cap d’Any, dels anys 2017 i 
2018. 
 
En data 7 de novembre de 2017 va finalitzar el termini de presentació de proposicions, 
havent-se presentat 2 ofertes. 
 
Previs els tràmits que figuren a l’expedient CCS12017000022, la Mesa de 
Contractació, en sessió celebrada el 9 de novembre de 2017, determinà l’exclusió de 
l’oferta presentada pel Sr. Ismael Sántos Vázquez per manca d’acreditació de la 
representació. 
 
De conformitat amb l’informe de valoració l’única proposició admesa a la licitació, i 
vista l’acta de la Mesa de Contractació celebrada el 16 de novembre de 2017, en la 
qual es proposava a l’òrgan de contractació adjudicar l’autorització d’ús privatiu del 
Pavelló Firal d’Olot per a la celebració de la Nit de Nadal i la Nit de Cap d’Any, dels 
anys 2017 i 2018 a favor de l’empresa THE CITY OLOT, S.L.  
 
D’acord amb l’article 151.2 del TRLCSP i la clàusula 17 del Plec de condicions  
reguladores de l’adjudicació, per Decret de l’Alcaldia de data 21 de novembre de 2017, 
es va requerir a l’empresa THE CITY OLOT, S.L. perquè presentés la documentació 
justificativa d’haver constituït la corresponent garantia definitiva i haver pagat les 
despeses de publicació de l’anunci de licitació. 
 
Vist que l’empresa THE CITY OLOT, S.L. ha donat compliment al requeriment 
esmentat dins el termini establert a l’efecte. 
 
De conformitat amb els punts 3 i 4 de l’article 151 del TRLCSP. 
 
D’acord amb el punt 1 de la Disposició Addicional Segona del TRLCSP i amb el decret 
de 26 de juny de 2015 de delegació de competències de l’Alcalde en favor de la Junta 
de Govern Local. 
  
D’acord amb el decret, de data 23 d’octubre de 2017, de delegacions de competències 
en favor de Regidors. 
 
i vist l’expedient administratiu núm. CCS12017000022 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.- EXCLOURE de la licitació convocada per adjudicar l’ autorització d’ús privatiu 
del Pavelló Firal d’Olot per a la celebració de la Nit de Nadal i la Nit de Cap d’Any, dels 
anys 2017 i 2018, al Sr. Ismael Santos Vázquez, d’acord amb els fets i fonaments 
exposats en els antecedents. 
 
Segon.- ADJUDICAR l’autorització d’ús privatiu del Pavelló Firal d’Olot per a la 
celebració de la Nit de Nadal i la Nit de Cap d’Any, dels anys 2017 i 2018, a favor de 
l’empresa THE CITY OLOT, S.L., amb CIF. B-17.769.175, pel cànon anual de TRES 
MIL DEU EUROS (3.010€). 
Aquest import s’haurà de fer efectiu entre els dies 11 i 15 de desembre de cada any, 
en la forma prevista per la Tresoreria de l’Ajuntament d’Olot. 

L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec regulador de 
l’autorització. 

Tercer.- L’autorització tindrà una vigència de 2 anys i podrà ser objecte de pròrroga 2 
anys més, d’any en any. 

La durada de l’autorització és: 

a) Per a la Nit de Nadal: 

Del 23/12/2017 fins el 25/12/2017, i els mateixos dies i hores dels anys successius fins 
a la finalització de la seva vigència. 

L’horari màxim d’acabament de l’activitat serà les 06:00 hores del dia 25 de desembre. 

Els dies 23, 25 i 26 de desembre seran únicament pel muntatge i desmuntatge dels 
elements necessaris per a la celebració de la festa. 

b) Per a la Nit de Cap d’Any: 

Del 30/12/2017 fins el 01/01/2018, i els mateixos dies i hores dels anys successius fins 
a la finalització de la seva vigència.  

L’horari màxim d’acabament de l’activitat serà les 06:00 hores del dia 1 de gener.  

Els dies 30 de desembre i 1 de gener, seran els únics dies destinats al muntatge i 
desmuntatge dels elements necessaris per a la celebració de la festa. 

Quart.-  Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta de licitadors que 
han pres part en el procediment. 

Cinquè.- Publicar l’adjudicació mitjançant anunci en el Perfil del Contractant de 
l’Ajuntament d’Olot, de conformitat amb l’article 151.4 del TRLCSP. 

Sisè.- Requerir a l’empresa l’adjudicatària per tal que en el termini de 15 dies hàbils, 
comptats des de l’endemà de la data de recepció de la notificació de l’adjudicació, 
comparegui a l’Ajuntament per a la formalització del contracte, prèvia acreditació de 
tenir concertada la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil exigida en el punt 6.1 
del plec de condicions reguladores de l’adjudicació. 

Setè.- Requerir a l’adjudicatària perquè anualment, durant el termini de vigència de la 
concessió, presenti a l’Ajuntament d’Olot (entre els dies 11 i 15 de desembre) la 
documentació acreditativa del compliment de les obligacions establertes en el punt 6.1 
del plec de condicions reguladores de l’adjudicació.  

Vuitè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
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contractant de l’Ajuntament d’Olot i en el Butlletí Oficial de la Província de Girona 
(BOP). 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.10. - SERVEIS DE FORMACIÓ EN MECÀNICA DINS DEL PROGRAMA "FEM 
OCUPACIÓ PER A JOVES" 

 
Núm. de referència : X2017028324     
 
Atès que el SOC amb expedient FOJ-28-2016 atorgà a l’Ajuntament d’Olot el 
programa “Fem Ocupació per Joves”. 
 
Atès que la normativa del programa indica que la formació prèvia a la contractació ha 
de ser a mida del lloc de treball a ocupar  i sempre que sigui possible i l’empresa 
disposi d’aules i espais de formació i personal qualificat per impartir-la, s’impartirà per 
part de l’empresa que contracti els joves.  
 
Atès que l’empresa “Tavil Ind. SAU” disposa d’aules i espais de formació i personal 
qualificat per impartir la formació d’aprenent de mecànic.  
 
Atès l’informe de l’Àrea d’Ocupació de data 10 de novembre de 2017 favorable als 
pressupostos núm. 1717A i 1723A i  presentats per l’empresa “Tavil Ind,SAU” per a la 
realització dels serveis de formació  en mecànica.  
 
I vist  l’expedient administratiu núm: CC012017000393 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  TAVIL INDEBE SA (A1722311-6)  els serveis  de 
formació en mecànica dins del programa "Fem  Ocupació per a Joves" ; d’acord amb 
els seus pressupostos núm. 1717A i 1723A que figuren com annex a l’expedient.  
 
Segon.- L’import total del contracte és de : DEU MIL SET-CENTS DEU EUROS AMB 
SETANTA-QUATRE CÈNTIMS (10.710,74 €) + IVA: DOS MIL DOS-CENTS 
QUARANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS (2.249,26 €).   
 
Tercer.- Aprovar i disposar la despesa per import de 12.960 €  que es pagarà amb 
càrrec a la partida núm. 17.200.241.227992 “ Fem ocupació per Joves” 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17200  241  227992 12960 FEM OCUPACIO PER JOVES 100 001 001 001 000 000 

 
Quart.- TAVIL INDEBE SA adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura electrònica 
o hi farà constar el número d’expedient CC012017000393. 
S’aprova per unanimitat. 

 
14.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 

 
Núm. de referència : X2017028637     
 
En relació a l’expedient CPG22017000125 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
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Aprovar la relació d’ordenacions de despeses annex núm. 17/045 per un import total 
de 194.315,98.-€. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 194315.98 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

15.1. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CREU ROJA LA GARROTXA 
 
Núm. de referència : X2017028642     
 
En relació a l’expedient CPG12017000238 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 CREU ROJA LA GARROTXA amb  NIF: Q2866001G per un import de 
15.000,00 euros, amb càrrec a la partida 17.600.231.480007 “SUBVENCIO CREU 
ROJA”. 
 
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 1705385001 Despeses 17600  231  480007 15000 SUBVENCIO CREU ROJA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

15.2. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CCOO GIRONA 
 
Núm. de referència : X2017028647     
 
En relació a l’expedient CPG12017000239 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 
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2017, a l’ entitat FOMENT DE LA PESCA ESPORTIVA D’OLOT amb  NIF: G17281627 
per un import de 300,00 euros, amb càrrec a la partida 17.330.341.480080 
“SUBVENCIONS FOMENT DE LA PESCA ESPORTIVA”. 
 
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 1705389001 Despeses 17330  341  480080 300 SUBVENCIO FOMENT DE LA PESCA 

ESPORTIVA 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

15.3. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT UNITED CRICKET CLUB 
 
Núm. de referència : X2017028659     
 
En relació a l’expedient CPG12017000240 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 UNITED CRICKET CLUB amb  NIF: G55224828 per un import de 
500,00 euros, amb càrrec a la partida 17.330.341.480081 “SUBVENCIO UNITED 
CRICKET CLUB”. 
 
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, 
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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 1705390001 Despeses 17330  341  480081 500 SUBVENCIO UNITED CRICKET CLUB 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

16.1. - APROVAR CERTIFICACIÓ D'OBRA 
 
Núm. de referència : X2017028530     
 
En relació a l’expedient CPG22017000123 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar la certificació n.2 de JOSEP VILANOVA SA corresponent a les obres de 
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE NOU VIAL (P.A.03.02)I CONNEXIÓ AMB EL 
C/GARRINADA, FASE 1, NOU VIAL (P.A.03.02) OLOT  amb càrrec a la partida 
17.141.1532.61915 “URBANITZACIÓ C/ GARRINADA” per un import de 50.538,90 
euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 50538.9 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

17.1. - APROVAR ENDOSSAMENT 
 
Núm. de referència : X2017028532     
 
En relació a l’expedient CP022017000016, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Autoritzar l’endossament de la certificació Nº 2 JOSEP VILANOVA SA per un import 
de 50.538,90 euros corresponent a la URBANITZACIÓ C/ GARRINADA al  BBVA al 
c.c. **** 
 
Totes les despeses que generi aquest endossament aniran a càrrec d’JOSEP 
VILANOVA SA  
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
200240  Despeses99999 50538.9 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

18.1. - REGULARITZACIÓ ASSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA RESIDÈNCIA 
D'ARTS, CIÈNCIES I HUMANITATS 

 
Núm. de referència : X2017028554     
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En relació a l’expedient CPG22017000124 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: 
Vist que la JGL de 24 de novembre de 2016 va aprovar una pròrroga de contracte amb 
l’empresa “Congecaribe 2012, SL” fins a 1 d’agost de 2017 per un import de 
20.290,63€.  
 
Vist que els responsables de la gestió de la Residència d’Arts, Ciències i Humanitats 
(FABER) van autoritzar unes majors estades de les previstes en el contracte esmentat 
per un import de 13.102,85€ (segons consta a l’expedient). 
 
Vist que la JGL de 29 de juny de 2017 va aprovar un contracte obert entre el dia 3 
d’agost de 2017 i 3 d’agost de 2018 amb l’empresa “Congecaribe 2012, SL” que 
suposa per a 2017 un cost de 29.000,00€ (3 d’agost a 31 de desembre de 2017). 
Donat que per una errada d’interpretació s’imputaren els 13.102,85€ esmentats amb 
càrrec a aquest AD, es proposa l’adopció del següent acord: 
 

1. Aprovar les factures núm. 171285 de 23/06/2017 per un import de 7.257,19€ 
iva inclòs i la núm. 171286 de 23/06/2017 per un import de 5.845,65€ iva 
inclòs. Aquestes factures aniran en càrrec a la partida 17 400 334 227992 
Residència d’Arts, Ciències i Humanitats. 

 
2. Ajustar l’aplicació pressupostària 17 400 334 227992 Residència d’Arts, 

Ciències i Humanitats pel que fa a les fases AD, O i per tant ajustar, a l’hora, el 
crèdit disponible  

 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 13102.85 Res. D’arts, ciencies i humanitats 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

19.1. - REGULARITACIÓ ASSIGNACIÓ  PRESSUPOSTÀRIA DEL  TPO. 
 
Núm. de referència : X2017028495     
 
En relació a l’expedient CPG22017000122 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: 
 
Vist l’informe de 9 de novembre de 2017 expedit per l’àrea d’infraestructura i obra 
pública en relació a l’import corresponent a la liquidació del mes de desembre de 2016 
per un import de 3.852,90€.  
 
Vist que la factura corresponent a aquesta liquidació fou emesa en data 20 de gener 
de 2017, data en que la comptabilitat de 2016 ja havia estat tancada. 
 
Ates que els serveis econòmics han supervisat l’esmentat informe, es proposa 
l’adopció dels següents acords: 
 

1. Alliberar l’import de 3.852,90€ de l’AD amb número de referència 1701568001 
que es correspon amb la despesa del servei del TPO pel que fa a l’exercici 
2017, per tal que el crèdit disponible pugui cobrir el total d’aquesta despesa. 

 
2. Comptabilitzar el càrrec de 3.852,90€ corresponent a la liquidació de 2016 amb 
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càrrec al crèdit disponible de la partida  17 141 4411 227990  Transport Públic 
Urbà. 

 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 99999 3852.9 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

20.1. - ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ PLA DE BIBLIOTEQUES 
 
Núm. de referència : X2017009723     
 
Vist l’expedient núm: SCU12017000006 i antecedents corresponents, el regidor 
delegat  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
acords: 
 
1.- Acceptar la subvenció atorgada per DIPUTACIO DE GIRONA , amb destinació a 
SUBVENCIONS PER A LA REDACCIÓ DE PROGRAMES DE CIUTAT, 
PROGRAMES FUNCIONALS I PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ PER A 
BIBLIOTEQUES DEL SISTEMA DE LECTURA PÚBLICA 2017 -REDACCIÓ 
PROJECTE BIBLIOTECA-, per un import de 9.860,00 €. 
 
2.- Agrair a 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. 
 

20.2. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DESTINADA ALS PROGRAMES DE SUPORT 
AL DESENVOLUPAMENT LOCAL 

 
Núm. de referència : X2017018276     
 
En relació a l’expedient SPR12017000008 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 SOC. Servei d’Ocupació de Catalunya, amb 

destinació als programes de suport al desenvolupament local 2017, per un import 
de 81.136,65 €. 

 
2.- Agrair al SOC. Servei d’Ocupació de Catalunya, la concessió de l’esmentada 

subvenció. 
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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. 

 
20.3. - ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ PROJECTE PLA INTEGRAL D'ACCIONS DE 

MILLORA (PIAM) AL NUCLI ANTIC D'OLOT 
 
Núm. de referència : X2017019015     
 
En relació a l’expedient SRE12017000003 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 la DIPUTACIO DE GIRONA, amb destinació al 

projecte “Pla Integral d’accions de millora (PIAM) al nucli antic d’Olot, per un import 
de 3.077,50 €. 

 
2.- Agrair a  la Diputació de Girona, la concessió de l’esmentada subvenció. 
 
3.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual 

donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als 
efectes de fiscalització. 
El termini de justificació de la subvenció finalitza el 31 d’octubre de 2018. 
 

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. 
 
20.4. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PER AL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL 

DE CATALUNYA. 
 
Núm. de referència : X2017022814     
 
En relació a l’expedient SPR12017000014 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 pel SOC. Servei d’Ocupació de Catalunya, amb 

destinació al programa de Garantia Juvenil de Catalunya, per un import de 
55.000,00 €. 
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2.- Agrair al  SOC. Servei d’Ocupació de Catalunya, 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. 
 

20.5. - ACCEPTACIÓ D'UNA SUBVENCIÓ PER LES ESCOLES BRESSOL 
MUNICIPALS CURS 2016/2017 

 
Núm. de referència : X2017024000     
 
En relació a l’expedient SED12017000002 i antecedents corresponents, el regidor 
delegat  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 
acords: 
 
1.- Acceptar la subvenció atorgada per DIPUTACIO DE GIRONA. Assistència i 

Cooperació als Municipis, amb destinació a despeses de funcionament de les 
escoles bressol de titularitat municipal, per un import de 173.250,00 €. 

 
2.- Agrair a  la DIPUTACIO DE GIRONA. Assistència i Cooperació als Municipis, la 

concessió de l’esmentada subvenció. 
 
3.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual 

donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als 
efectes de fiscalització. 

 
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. 
 

20.6. - Acceptació de subvenció dins el marc del Programa integral de suport a 
les persones emprenedores emmarcat en el programa Catalunya Emprèn per a 

l'any 2017. 
 
Núm. de referència : X2017021552     
 
En relació a l’expedient SPR12017000013 i antecedents corresponents, el regidor 
delegat  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 
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acords: 
1.- Acceptar la subvenció atorgada per la GENERALITAT DE CATALUNYA. 

Departament d’Empresa i Coneixement, amb destinació al finançament del 
programa integral de suport a les persones emprenedores emmarcat en el 
programa Catalunya emprèn convocatòria any 2017, per un import de 44.573,07 €. 

 
2.- Agrair a  la GENERALITAT DE CATALUNYA. Departament d’Empresa i 

Coneixement 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. 
 

20.7. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ FESTIVAL SISMÒGRAF 2017 
 
Núm. de referència : X2017028641     
 
Vist l’expedient núm. SCU12017000009 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 Asoc. Festivales en red que gestiona la Red 
Acieloabierto de festivales de danza en espacios no convencionales rebuda del 
Ministeri de Cultura en la convocatòria de “Programas de apoyo a circuitos de danza 
organizados por redes de espacios escénicos y musicales festivales y certamenes”, 
per un import de 1.540,00 €. 
 
Aquesta quantitat s’ha d’ingressar a la partida d’ingressos 17 47003 aportació 
Festivales en Red. Festival Sismògraf. 
 
2.- Agrair a Asoc. Festivales en red que gestiona la Red Acieloabierto de festivales de 
danza en espacios no convencionales rebuda del Ministeri de Cultura en la 
convocatòria de “Programas de apoyo a circuitos de danza organizados por redes de 
espacios escénicos y musicales festivales y certamenes”, 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. 
 
S’aprova per unanimitat. 
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21.1. - APROVACIÓ LIQUIDACIONS TAXA OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC PER 
EMPRESES SUBMINISTRADORES 3R TRIMESTRE 2017 

 
Núm. de referència : X2017028035     
 
En relació a l’expedient IG192017000011 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: 
  
1er.- Aprovar les liquidacions del 3er trimestre de l’exercici 2017 corresponent a la taxa 
per ocupació del domini públic local per empreses explotadores de serveis, de 
conformitat amb el que disposa l’article 24-1-c) del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que 
importen les quantitats que es detallen: 
 

LIQUIDACIONS DE OSL-2017-800135 A OSL-2017-800169 
 
* Gas ......................................................................................   14.742,25 € 
* Telefonia fixa (llevat de TELEFÓNICA DE ESPAÑA) .........     2.167,41 € 
* Electricitat ............................................................................   78.362,61 € 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

22.1. - PROPOSTA DE BAIXA PER INSOLVENTS 
 
Núm. d’expedient: R0112017000002 
Núm. de referència : X2017028203     
 
Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada  d' 
Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
Primer.- Aprovar la relació de baixes per insolvents presentades pels departaments de 
Recaptació i Tresoreria, que puja a la quantitat de 166.967,84 euros  , segons el detall 
següent: 
 
CONCEPTES 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

MERCAT SET     375,00 375,00 530,74       1.280,74 

PLUSVALUA 3.796,36   1.195,18   2.653,72   116,86 1.950,30 9.712,42 

I.RÚSTICS     8,13 28,79         36,92 

IBI 281,32 287,90 659,41           1.228,63 

IVTM 1.067,70 1.763,22 2.509,62 5.243,12 6.350,80 7.557,93 9.213,04 5.172,75 38.878,18 

INFRAC-GOV         425,00 4.415,31 650,00   5.490,31 

T.ANIMALS C     45,00 74,09 198,00 378,00 351,00 279,00 1.325,09 

ENTRADA V       34,54 34,54 34,54 34,54   138,16 

PREUS 

PUBLICS     549,55 1.210,05 1.018,50       2.778,10 

ESC EMPRESA   902,75 1.085,93 306,22 259,40 646,48 259,40   3.460,18 

ESC PARTIC 132,00 135,00 421,00 460,42 842,77 1.633,41 896,00 212,00 4.732,60 

T.CEMENTIRI         88,00 366,88 363,00 352,00 1.169,88 

  5.277,38 3.088,87 6.848,82 7.732,23 12.401,47 15.032,55 11.883,84 7.966,05 70.231,21 
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  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL 

SANCIONS   8229,32 20764,4 24972,8 21986,36 12715,82 8067,9   96.736,63 

                    

          TOTAL INSOLVENTS   166.967,84 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

23.1. - PROJECTE PER A LA MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
D’EMERGÈNCIA ALS EDIFICIS DE L’AJUNTAMENT I LA POLICIA MUNICIPAL.- 

PROPOSANT APROVAR 
 
Núm. de referència : X2017028445     
 
Vist el projecte per a la millora de la instal·lació elèctrica d’emergència dels edificis de 
l’Ajuntament d’Olot i la Policia Municipal redactat per Plana Hurtós enginyers en data 
octubre de 2017, que té per objecte fer un diagnòstic de la instal·lació elèctrica 
d’emergència per tal de solucionar els problemes de funcionament i, per tant, garantir el 
subministrament elèctric dels dos edificis municipals enfront una fallada del 
subministrament de la companyia. 
 
Vist l’informe favorable emès pel director de l’Àrea d’Infraestructura i Urbanisme en data 
17 de novembre de 2017, que s’adjunta a l’expedient. 

Vist l’art. 37, 38 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

En relació a l’expedient UPOM2017000038, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat de Serveis urbans, Espai públic i 
infraestructures i obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR el projecte per a la millora de la instal·lació elèctrica 
d’emergència dels edificis de l’Ajuntament d’Olot i la Policia Municipal redactat per 
Plana Hurtós enginyers en data octubre de 2017. 
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

24.1. - ASSABENTATS.- PROPOSANT DONAR COMPTE DE LES 
COMUNICACIONS D’OBRES PRESENTADES EL MESOS DE JULIOL, AGOST, 

SETEMBRE I OCTUBRE RELATIUS A L’ÀREA D’INFRAESTRUCTURA I 
URBANISME. 

 
Núm. de referència : X2017028507     
 
En relació a l’expedient URG72017000006, 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: 
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Donar compte de les comunicacions d’obres presentades els mesos de juliol, agost, 
setembre i octubre relatius a l’àrea d’infraestructura i urbanisme. 
 
 
Data sol·licitud Tipus d'obra Adreça
03/07/2017 REFORMA DE BANY C. ALCALDE PERE BRETCHA, 14
03/07/2017 MODERNITZACIÓ DE BANY, COL·LOCACIÓ DE CEL RAS, 

REPARACIÓ DE TANCAMENT I PORTES.
C. FONTANELLA, 10

03/07/2017 MODERNITZACIÓ DE BANY, COL·LOCACIÓ DE CEL RAS, 
REPARACIÓ DE TANCAMENT I PORTES.

C. FONTANELLA, 10

03/07/2017 SUBSTITUCIO BANYERA PER PLAT DE DUTXA. C. POU DEL GLAÇ, 4 3 2 
03/07/2017 CONDICIONAMENT DE LOCAL COM A RESTAURANT AV. SANTA COLOMA, 28 B 1 
04/07/2017 ARRANJAMENT DE BALCÓ C. RAMON BERENGUER, 8  
05/07/2017 REHABILITACIÓ DE VIVENDA PLURIFAMILIAR ENTRE 

MITGERES
C. MULLERAS, 6

07/07/2017 REFORMA BANY CTRA. RIUDAURA, 41 
10/07/2017 SOL.LICITA LLIENCIA OBRES C. PARE NOLASC DEL MOLAR, 14 
10/07/2017 REFORMA TANCA EXTERIOR C. BASTET, 7 
11/07/2017 TREURE RAJOLA, GRES I RUNES BANY. C. RAMPÍ, 18 
12/07/2017 FER RAMPA A L'ENTRADA DE LA BOTIGA (SENSE 

AFECTAR VIA PUBLICA)
C. BOLÒS, 10 

12/07/2017 PAVIMENTAR DINS JARDÍ PARTICULAR C. PARDAL, 6 
13/07/2017 ARRANJAMENT DE TEULADA MALMESA. C. GERANIS, 108 
13/07/2017 REPARACIÓ DE BALCÓ MALMÈS PEL PAS D'UN CAMIÓ AV. MORROT, 129 
14/07/2017 REFORMA TEULAT CAMI. TEULERIA, 39 
14/07/2017 IMPERMEABILITZACIÓ TERRASSA. C. MIRADOR, 15 1 
18/07/2017 CANVIAR FILADA DE GRES DE LA TERRASSA I 

REPARAR CANAL
C. CANDI AGUSTÍ, 16 1 2 

18/07/2017 FORMACIÓ DE BANY. C. SANT PERE MÀRTIR, 12 3 
18/07/2017 SOL·LICITA TRAMITACIÓ DE LLICENCIA D'OBRES I 

LEGALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT SITUADA AL PG. DE 
BARCELONA, 1, ENTRESOL 2

PG. BARCELONA, 1 EN 2 

19/07/2017 REPARACIÓ DE LA TEULADA, FIXACIÓ DE COBERTES 
DE LA PRIMERA FILADA, NETEJA I REPÀS DE CANALS

CAMI. CREU, 8 

19/07/2017 POSAR PARQUET  I PINTAR "NABILA CAFÈ" AV. VENEÇUELA, 1 B T3 
20/07/2017 NETEJA CANALS RECOLLIDA AIGÜES FLUVIALS C. BISBE SERRA, 30 
20/07/2017 REFORMA INTERIOR DE CUINA I BANY AV. REI JAUME II, 65 
21/07/2017 TREURE EL GRES PER FICAR PARQUET A DOMICILI 

PARTICULAR
C. COMPOSITOR PEDRELL, 18 2 2 

26/07/2017 AMPLIACIÓ D'OBERTURA EXISTENT EN ENVÀ PER 
CONNECTAR LA CUINA I EL MENJADOR 

C. PINTOR GOYA N.5 1R 2ª

26/07/2017 OBRES AL PAVIMENT DE LA CUINA DE LA RESIDÈNCIA PASSEIG BISBE GUILLAMET N.5
26/07/2017 OBRES PER MODIFICAR LA UBICACIÓ DELS QUADRES 

GENERALS DE LLUM I AIGUA DE L'EDIFICI
AV. SANTA COLOMA N.14

26/07/2017  PINTAT FAÇANA I MODERNITZACIO CUINA AV. BOLÍVIA, 4 
26/07/2017 SUBSTITUCIÓ TANCAMENT DE FUSTA PER ALTRES 

D'ALUMINI
PL. CLARÀ, 12 5 2  

26/07/2017 SUBSTITUCIO PORTA GARATGE C. ESTIRES, 15 1 
26/07/2017  COL·LOCACIÓ DE CAIXER A PASSEIG ESCULTOR 

MIQUEL BLAY
PG. BLAY, 6 B 1 

27/07/2017 PINTAT DE LA FAÇANA D'UN HABITATGE C. MOSSÈN FÈLIX FARRÓ  
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01/08/2017 INSTAL·LACIÓ APARELL AIRE CONDICIONAT C. MESTRE FALLA, 42
02/08/2017 OBRES D'ACABATS EDIFICI C. SABADELL, 42
03/08/2017 SUBSTITUCIÓ CANAL C/ ROSELLÓ 31
03/08/2017 PAVIMENTAR CUINA I LAVABO C. AMOLLS, 17 
03/08/2017 ARRENCAR I COL.LOCAR SÓCOL NOU CTRA. SANT JOAN DE LES 

ABADESSES, 5 
03/08/2017 REPARACIÓ PARET POSTERIOR CTRA. RIUDAURA, 40 
10/08/2017 REFORMA DE CUINA I CANVI DE CANALS MALMESES C. SALT DE LES BIGUES, 52 
11/08/2017 REPARACIÓ DE PORTES I FINESTRES EDIFCI C. FONTANELLA, 6
11/08/2017 REFORMA DE BANY CONSISTENT I TAPIAT DE PORTA I 

FORMACIÓ DE FINESTRA. COL.LACIÓ DE FUSTERIA 
NOVA.

C. GARROTXA, 11 

14/08/2017 REFORMA CUINA I BANY I SUBSTITUCIÓ TANCAMENTS C. GERANIS, 19 
16/08/2017 PRESENTA SOL3LICITUD LLICÈNCIA OBRA MAJOR ( 

CARRER PUIG ROIG, 3)
C. PUIG ROIG, 3 

16/08/2017 PAVIMENTAR PATI VOLCÀ PUIG DE MAR 14
17/08/2017 PINTAT DE FAÇANA. AV. DOCTOR JOAQUIM DANÉS, 11 
17/08/2017 ENRAJOLA BALCÓ I CUINA PG. BLAY, 4 2 
17/08/2017 SUBSTITUCIÓ TANCAMENTS I CANVI DE RAJOLES I 

BANYERA DEL BANYS
PTGE. PUERTO RICO, 3 

18/08/2017 PUJAR ALÇADA PARET PATI C. ENRIC QUINTANA, 38
18/08/2017 PINTAR FAÇANA C. GARROTXA, 11 
21/08/2017 ENDERROC COBERT C. ROSER, 14 
21/08/2017 REPASSAR FAÇANA I TEULADA C. ROSER, 6
22/08/2017 REPARACIÓ I SUBSTITUCIÓ DE FALS SOSTRE C. BISBE VILANOVA, 21 B 1 
22/08/2017 MODERNITZACIÓ DEL BANY I LA CUINA CTRA. RIUDAURA, 268 
24/08/2017 REFORMA ESCOLA ANGLÉS CARRER D'ALACANT 21
24/08/2017 PINTAT DE FAÇANA CARRER DE SANT ESTEVE 1
25/08/2017 REPASSAR ENGUIXATS AVINGUDA DE CATALUNYA 11
25/08/2017 INSTAL.LACIÓ ENVÀ PLUVIAL CARRER DEL POU DEL GLAÇ 14
25/08/2017 IGNIFUGAR BIGUES LOCAL CARRETERA DE LA CANYA 1
28/08/2017 COMUNICACIÓ OBRES AV GAUDÍ 25 AVINGUDA D'ANTONI GAUDÍ 25
28/08/2017 COL.LOCACIÓ PORTAL CORREDER CARRER ESPARG 19
28/08/2017 REGIM DE COMUNICACIÓ PASSATGE DE RAMON LLULL 13
30/08/2017 PINTAT DE FAÇANA CARRER DE FIGUERES 10
01/09/2017 INSTAL·LACIÓ D'APARELLS ELEVADORS AV. SANTA COLOMA, 14 
05/09/2017 CANVI DE FINESTRES DE FUSTA PER ALTRES 

D'ALUMINI
C. CANIGÓ, 38 B 

05/09/2017 SUBSTITUCIÓ PAVIMENT GRES C. MIQUEL SERVET, 18 1 2 
06/09/2017

MODIFICACIO D'INSTAL·LACIONS EXISTENTS: 
SANEJAMENTS PLUVIALS DEL PATI A COBRIR.
RETIRADA DE TANCAMENTS EXTERIORS.

LA CARITAT

06/09/2017 REPARACIÓ DE FUITA D'AIGUA I SUBSTITUCIÓ 
RAJOLES MALMESES.

C. SETRILL, 7 2 1 

14/09/2017 CANVIAR PAVIMENT CUINA C. BISBE LORENZANA, 24 2 2
14/09/2017 PINTURA DE FAÇANA DE LOCAL COMERCIAL AV. SANTA COLOMA, 65 B 
14/09/2017 PINTAR FACHADA C. PARRA 1
14/09/2017

CANVIAR PETITA PART DE PAVIMENT. TREURE 
PLAQUES DE GUIX I CONDICIONAMENT DEL LAVABO JA 
EXISTENT.

PLAÇA CLARÀ 10

15/09/2017 ARRANJAR CUINA I CANVI D'ARMARIS RONDA MONTOLIVET 18
15/09/2017 SUBSTITUCIÓ BANYERA PER PLAT C. BOLÒS, 8 3 3 
18/09/2017 REFORMA CUIN AI BANY C. VERGE DE FÀTIMA, 10 
18/09/2017 COL.LOCAR TERRA GARATGE C. AVELLANER, 29 
18/09/2017 PINTAR FAÇANA C. VICENS SOLER JORBA 29
19/09/2017 REFORMA BANY AV. PALUZIE, 6 2 1
20/09/2017 REFORMA ENTRADA CASA C. MASIA, 4 
20/09/2017 PINTURA INTERIOR SOSTRE I PARETS LOCAL. C. SANT RAFEL, 34 B 
20/09/2017 REFORMA BANY PG. BARCELONA, 10 EN 1
20/09/2017 PRESENTA SOL·LICITUD OBRA MAJOR (REFORMA 

EDIFICI)
C. SANT RAFEL, 15 
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21/09/2017 SUBSTITUCIÓ APARELLS SANITARIS AV SANTA COLOMA 74
26/09/2017 LLICÈNCIA RÈGIM DE COMUNICACIÓ C. MADRID, 1 
27/09/2017 CANVI DE SÓCOL C JAUME I , 2
27/09/2017 SOL·LICITA PRORROGA LLICENCIA D'OBRES. CTRA. RIUDAURA, 40 
28/09/2017 SUBSTITUCIÓ BANYERA PER PLAT DUTXA CRTA DEU 19
28/09/2017 REFORMA CUINA I BANY AV NAVARRA 6
28/09/2017 RETIRADA DE FALÇ SOSTRE DE PLAQUES I 

CONSTRUCCIO DEL MATEIX SOSTRE AMB PLADUR.
AV. GIRONA, 29 1 

28/09/2017 CANVI RAJOLES BANY I TERRASSA C. HONDURES, 20 3 1
28/09/2017 REFORMA BANY I CUINA PG. BARCELONA, 7 2 4 
29/09/2017 CANVI TERRA LAVABO C. MESTRE VIVES 17
29/09/2017 REFORMA DE CUINA I BANY I PAVIMENTACIO. C. CASIMIR PLANA, 6 1
02/10/2017 C. ARQUET 18
02/10/2017 ENDERROC ARMARIS ENCASTATS PG. BLAY, 51 2 
04/10/2017 PINTAT DE FAÇANA AV. SANT JOAN, 25
04/10/2017 MODERNITZACIÓ DE BANYS C. ROSER, 25 2 
06/10/2017 PINTAT FAÇANA PASSATGE CERÀMICA
06/10/2017 REFORMA DE DESPATX C. FRANCESC MONSALVATJE, 32 B 
09/10/2017 REFORMA DE TANCA DE JARDÍ PTGE. CALIU, 8 
10/10/2017 CONST CUINA I CANVIAR PLAT DE DUTXA CTRA. RIUDAURA, 36 1 
10/10/2017 COL.LOCAR TANQUES METAL.LIQUES PER TANCAR 

TERRENY
C. VOLCÀ DE PUJALÓS, 17

10/10/2017 CANVI DE RAJOLES DE LA CUINA, PLAT DE DUTXA, 
CANVI DE RAJOLES PATI

AVINGUDA D'ASTÚRIES N.0002

11/10/2017 PINTAT DE FAÇANA AV. ANTONI GAUDÍ, 23 
13/10/2017 REPASSAR CANALS I TEULAT CARRER DE GUIFRÉ 'EL PILÓS' N.0001
13/10/2017 IGNIFUGAR I PROTEGIR BIGA C. IU PASCUAL, 14 B 
16/10/2017 PINTAR FAÇANA C. BÈLGICA, 4 
16/10/2017 TREURE BANYERA I CANVI PLAT DE DUTXA C. SEMBRADOR, 10 
17/10/2017 NETEJA CANALS AIGUA I CANVI DE TEULES VELLES C. PAU CASALS, 12 
18/10/2017 REPOSICIO DE COBERTA C. JOAN MARAGALL, 6 
19/10/2017 REPARACIONS VARIES FAÇANA I BALCONS MODIF 

REPLÀ ENTRADA
CTRA. TRIES, 53 

20/10/2017 SUBSTITUCIO PAVIMENT. C. PERE LLOSAS, 2 6 1 
20/10/2017 REFORMES CUINA I BANNY C. SEGADOR 21
20/10/2017 COL.LOCACIÓ REVESTIMENT C. RIPOLL, 11 
24/10/2017  PINTAT FAÇANES C. ROCAMORA 59
24/10/2017 EXTREURE PAVIMENT DE FORMIGÓ VELL I COL·LOCAR 

PAVIMENT NOU.
LLOC. MAS LA FARIGOLA, 1 

25/10/2017 MODIFICACIÓ TANCA (1,20M) C. ENRIC QUINTANA, 46 
26/10/2017 PINTAT DE FAÇANA. C. SANT IGNASI 5 BAIXOS
26/10/2017 CONSTRUCCIÓ RAMPA AV. SANTA COLOMA, 28 
26/10/2017 ARRANJAMENT FAÇANA C. ST CRISTOFOR 60
27/10/2017 BANY DE CORTESIA I FINESTRA COBERTA C. HONDURES, 20 3 1 
30/10/2017 PINTAT DE FAÇANA. CTRA. DEU, 60 
30/10/2017 PAVIMENTACIO DEL CONCESSIONARI. CTRA. TRIES, 72  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
25.1. - CONSTRUCCIÓ DE MUR DE CONTENCIÓ DE TERRES AL PASSEIG D’EN 

BLAY, 7. 
 
Núm. de referència : X2017027717 
 
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 OMA32017000097 en data 
registre entrada  09/11/2017 
a: ****     
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per a: CONSTRUCCIÓ DE MUR DE CONTENCIÓ DE TERRES    
situada a: PG BLAY N.7  
U.T.M : 7703239 
 
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: CRL2017800075 
FMA2017600181    
 
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: 24749.20 euros  
 
1 Tanca provisional 
 
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

24749.20 767.23 0 767.23 62.85 830.08 
 

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

  
Total Liquidació Euros 
Per Drets 830.08 
Per Garanties (4) 600.00 

 
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 2 mesos. 
 

- Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: 1) Document signat per contractista o 
contractistes assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra, així com 
documentació que acrediti la seva condició de contractista. 2) Document signat 
per tècnic competent assumint la direcció de l’obra.  

- Els responsables de l’obra es faran càrrec de comunicar amb antelació l’inici de 
l’obra a la Policia Municipal i s’observaran les indicacions que pugui disposar 
en relació a les condicions de seguretat i senyalització de l’ocupació de la via 
pública prevista, que correrà a càrrec del promotor i contractista de l’obra. Es 
compliran les normes de l’Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública 
aprovada el 27/04/95.  

- 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 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 
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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. . 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

25.2. - REFORMA D’EDIFICI UNIFAMILIAR EN FILERA AL PASSATGE RAMON 
LLULL, 13. 

 
Núm. de referència : X2017026883 

 
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 OMA32017000094 en data 
registre entrada  21/06/2017 
a: **** 
per a: REFORMA D'EDIFICI UNIFAMILIAR EN FILERA    
situada a: PTGE RAMON LLULL N.0013  
U.T.M : 7005812 
 
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: COL2017800044     
 
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: 4850.35 euros  
  
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

4850.35 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: 6 mesos, a partir de la data de concessió, havent-
se de començar les obres dins el termini màxim de 4 mesos. 
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- Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: 1) Document signat per contractista o 

contractistes assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra, així com 
documentació que acrediti la seva condició de contractista. 2) Document signat 
per tècnic competent assumint la direcció de l’obra. 

- Els responsables de l’obra es faran càrrec de comunicar amb antelació l’inici de 
l’obra a la Policia Municipal i s’observaran les indicacions que pugui disposar 
en relació a les condicions de seguretat i senyalització de l’ocupació de la via 
pública prevista, que correrà a càrrec del promotor i contractista de l’obra.  Es 
compliran les normes de l’Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública 
aprovada el 27/04/95. 

- Com  a  mínim  48  hores abans de qualsevol operació  de  càrrega  o  de 
descàrrega  que impliqui ocupació de la via pública caldrà comunicar-ho a  la 
Policia Municipal per tal de preveure la senyalització necessària. 

- Els materials, textures i colors d’acabat de façana hauran de coincidir amb els 
característics del conjunt edificat d’acord amb el criteri determinat a l’article 128 
del Pla d’ordenació urbanística municipal. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
26.1. - ES DÓNA COMPTE DELS ASSABENTATS D'OBERTURA I DELS DECRETS 
DICTATS ENTRE ELS DIES 14 I 17 DE NOVEMBRE DE 2017 RELATIUS A L'ÀREA 

DE MEDI AMBIENT 
 
Núm. de referència : X2017028423     
 
En relació a l’expedient AG012017000070, 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 
14 i 17 de novembre de 2017 relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen a 
continuació: 
  
Tràmit Nom / comercial Concepte Adreça Decret 

Assabentat 
obertura 

Olga Mercader 
Mas 

Habitatge ús 
turístic 

C/Martí Casadevall 2 B 1 16/11/2017 

Assabentat 
obertura 

Curvy’s Venda de roba i 
complements 

C/Dolors 13 14/11/2017 

Assabentat 
obertura 

Vestuari Arnal Venda de roba 
específica 

Av. Onze de Setembre 4 
B 1 

14/11/2017 

Assabentat 
obertura 

Jordi Casals Suñer Habitatge ús 
turístic 

C/Garrinada 50 1 2  16/11/2017 

Canvi de 
titularitat 

Místic Bar Av. Reis Catòlics 10 B 2 14/11/2017 
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Canvi no 
substancial 
(paràmetres 
vector 
atmosfèric) 

Simon SA Fabricació de 
components 
elèctrics 

Av. Europa 62 14/11/2017 

Canvi no 
substancial 
(paràmetres 
gestió de 
residus) 

Consell Comarcal 
de la Garrotxa 

Planta de 
compostatge 

Ctra. de les Feixes 202 14/11/2017 

Baixa Connèctia Venda i 
reparació 
informàtica 

C/Port Bou 3 baixos 2 14/11/2017 

Baixa Indiana Venda de roba i 
complements 

C/Sant Ferriol 26 14/11/2017 

Baixa Amin Venda 
d’alimentació 

C/Notari Miquel Març 18 
B 2 

16/11/2017 

Baixa Sot del Rector Restauració de 
béns culturals 

C/Proa 11 B 16/11/2017 

Llicència ****  Tinença i 
conducció gos 
de raça 
potencialment 
perillosa 

C/Antoni Molins 53 17/11/2017 

Llicència ****  Tinença i 
conducció gos 
de raça 
potencialment 
perillosa 

C/Antoni Molins 53 17/11/2017 

Llicència ****  Tinença i 
conducció gos 
de raça 
potencialment 
perillosa 

C/Barretina 18 17/11/2017 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a tres quarts menys cinc minuts de nou, 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 


