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ACTA NÚM. 47 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 
30 DE NOVEMBRE DE 2017 

  
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 30 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, Estanis Vayreda i 
Puigvert, Josep Gelis i Guix, Maria del Mar Roca i Reixach, Montserrat Torras i 
Surroca.  Excusa la seva assistència el Sr. Jordi Alcalde i Gurt. 
 
També hi assisteix com a regidor delegat expressament convidat per tal de presentar 
els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part resolutiva 
ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la votació, i 
segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, el Sr. Josep M. 
Coma i Punset. 
 
Hi assisteixen, com a regidors de l’oposició, la Sra. Clara Casanovas i Sarsanedas i 
els Srs. Josep Guix Feixas, Xavier García Zabal.  
 
Hi assisteix l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí. 
 
Hi assisteix el Gerent, Sr. Jordi Güell i Güell.  
 
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera. 
 

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

2. - DESPATX OFICIAL 
 
El Sr. Alcalde comenta els ACTES i REUNIONS  a les quals ha assistit  des de la 
celebració de la darrera Junta de Govern, celebrada el dia 23 de novembre :  
 
- el dia 24 de novembre al matí, va assistir a la reunió de Junta del Sigma i al vespre, a 
l’acte de lliurament de premis 100% Emprenedors, que va tenir lloc a la sala Torín.  
 
- el dia 25 de novembre, al matí va assistir a la passejada inaugural de la sisena edició 
de la Fira Orígens al pavelló firal, una fira ja actualment consolidada que s’ha convertit 
en un referent i que ha comptat amb 90 productors d’arreu del territori català. I a la 
tarda va presidir l’acte de concessió de la Medalla de la Ciutat a l’equip d’arquitectes 
RCR, que va tenir lloc al Teatre Principal. 
 
- el dia 26 de novembre, va assistir a l’Assemblea de l’Orfeó, en la qual es va elegir 
nou president de l’entitat, Va resultar ser : en Juan Manel Robles. I proposa de felicitar-
lo en nom dels membres de la Junta de Govern.  
 
- el dia 27 de novembre, va assistir a una reunió extraordinària del Patronat de la 
Caritat que va tenir lloc a la seva mateixa seu.  
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- i finalment, el dia 29 de novembre, juntament amb el regidor d’Ensenyament, va 
assistir al Claustre de Professors  de l’Escola d’Art.  
 
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. - CONVENI INTERADMINISTRATIU ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA 

GARROTXA I L’AJUNTAMENT D’OLOT PER CONCRETAR EL MARC DE 
COL•LABORACIÓ RELATIU AL DESENVOLUPAMENT DEL PLA DE TRANSICIÓ 

AL TREBALL DIRIGIT A JOVES QUE HAN FINALITZAT L'ENSENYAMENT 
OBLIGATORI SENSE OBTENIR EL TÍTOL DE GRADUAT/DA EN EDUCACIÓ 

SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA, A LA GARROTXA. 
 
Núm. de referència : X2017027124   
   
Atès que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, juntament 
amb el Consell Comarcal i l’Ajuntament d’Olot, venen realitzant durant els últims anys 
un programa de garantia social en la modalitat “Pla de Transició al Treball” amb 
l’objectiu d’afavorir la inserció professional d’aquests joves i/o, si escau, la seva 
reinserció en el sistema educatiu, per tal de millorar les seves possibilitats d’ocupació 
en un futur, d'acord amb els objectius dels programes de garantia social que preveu 
l’actual ordenació del sistema educatiu. 
 
Atès que a la comarca de la Garrotxa i en la seva àrea d’influència existeix un 
col·lectiu de joves que han finalitzat l’ensenyament obligatori sense haver obtingut el 
títol de graduat/da en educació secundària obligatòria i, per tant, no poden continuar 
formació en el sistema educatiu i no disposen d'una preparació professional suficient 
per incorporar-se plenament al món del treball. 
 
Atès que aquest col·lectiu, requereix d'un recurs específic que permeti millorar la 
formació de cada jove i li faciliti iniciar el seu itinerari de transició al món laboral i a la 
formació permanent. Aquest recurs no només ha de millorar les seves condicions 
d'accés immediat al món laboral sinó també proporcionar-los possibilitats de continuar 
la formació, especialment en els cicles formatius de grau mitjà de formació 
professional. Així mateix, ha de facilitar als joves que ho desitgin, la realització de la 
formació complementària que requereixin per l'obtenció del graduat en ESO. 
 
Atès que l’any 2015, el Departament d’Ensenyament, l’Ajuntament d’Olot i el Consell 
Comarcal de la Garrotxa varen convenir la formalització d'un nou conveni de 
col·laboració en el qual es preveuen les obligacions de les parts. 
 
Atès que el Consell  Comarcal de la Garrotxa aporta aquests recursos en compliment 
del que es va acordar en el consell d’alcaldes de data 28 de maig de 2017. 
 
Atès que durant aquest temps, però, s’ha constatat la necessitat de precisar millor 
aquestes obligacions entre les parts  i sobretot pel que fa a l’Ajuntament d’Olot i el 
Consell Comarcal de la Garrotxa, raó per la qual es proposa l’aprovació d’un conveni 
entre aquests ambdós ens. 
 
En relació a l’expedient ED032017000014 de , vist l’expedient administratiu i 
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antecedents corresponents, el regidor delegat  d' Hisenda, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 

 
Primer.- Aprovar un conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Garrotxa 
i l’Ajuntament d’Olot que tindrà vigència fins a 31 de desembre de 2017 amb 
possibilitat de ser prorrogat de forma expressa per una anualitat més, coincidint amb el 
termini de vigència del Conveni de col·laboració signat amb el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en data 28 de maig de 2015. 
 
Segon.- L’Ajuntament d’Olot, mitjançant l’Institut Municipal d’Educació i Joventut 
d’Olot, es compromet a abonar a l’Institut la Garrotxa, el material del programa auxiliar 
de mecànica i instal·lacions electromecàniques per un import de quatre mil vuit-cents 
setanta-cinc euros anuals (4.875,00.-€/anuals). El curs 2016/2017 ja s’ha abonat 
aquesta quantitat a l’Instiut la Garrotxa. 
 
Tercer.- El Consell Comarcal de la Garrotxa es compromet a aportar a l’Institut 
Municipal d’Educació i Joventut d’Olot, el suport dels seus tècnics i l’import 
corresponent al cost del suport administratiu necessari per al desenvolupament dels 
programes, que es concreta en el cost de l’auxiliar administratiu. 
Aquest import és de tres mil tres-cents vuitanta-sis euros i tres cèntims (3.386,03.-€) 
pel que fa a l’any 2017. 
Mitjançant addenda s’aniran fixant el percentatge i els imports a transferir del CCG a 
l’Ajuntament d’Olot per els anys següents. 
 
S’aprova per unanimitat 
 

5.1. - PROMOCIÓ ECONÒMICA - ACCEPTAR LA RENÚNCIA A LA PARADA DE 
MERCAT SETMANAL, NÚM. MS0021, DESTINADA A LA VENDA DE LLENCERIA I 

ROBA INTERIOR 
 
Núm. de referència : X2017029142     
 
Vista la instància presentada en data 23 d’octubre de 2017 (Registre general de 
l’Ajuntament d’Olot E2017016441), presentada pel Sr. ****, en la que demana que es 
doni per extingida l’autorització de la parada del mercat setmanal núm. MS0021, de 6 
metres, destinada a la venda de llenceria i roba interior. 
 
Considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal, adoptat en sessió de data 13 
de novembre de 2017, favorable a acceptar aquesta baixa. 
 
De conformitat amb els articles 4 i 17 del Reglament del mercat municipal de venda no 
sedentària i vist l'expedient administratiu IM022017000037 i antecedents 
corresponents, que serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat 
de Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local 
l'adopció del següent acord: 
 
Únic.- ACCEPTAR la renúncia del Sr. **** (****), a la parada del mercat setmanal núm. 
MS0021, destinada a la venda de llenceria i roba interior, amb efectes d’1 de gener de 
2018. 
 
S’aprova per unanimitat 
 

5.2. - MERCAT SETMANAL - AUTORITZAR EL CANVI DE NOM DE LA PARADA 
DE MERCAT SETMANAL NÚMERO MS0101 DESTINADA A LA VENDA D'OLIVES, 
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XARCUTERIA I BACALLÀ, A FAVOR DEL SR. **** 
  
 Núm. de referència : X2017029146     
 
Vista la instància presentada en data 6 de novembre de 2017 (Registre d’entrada de 
DINAMIG núm. 299/2017) pel Sr. ****, titular de la parada MS0101, en la que demana 
que s’autoritzi el canvi de nom de l’esmentada parada del mercat setmanal destinada a 
la venda de xarcuteria, bacallà i olives, de 12 metres, a favor d’un seu treballador, el 
Sr. ****. 
 
Atès que el Sr. **** ha acreditat el cessament de l’activitat per situacions 
sobrevingudes i considerant que està al corrent del pagament de les taxes municipals 
de mercats, corresponents a l’actual exercici 2017. 
 
Considerant que el Sr. **** compleix els requisits assenyalats a l’article 9 Reglament 
del mercat municipal de venda no sedentària (RMM) per ser titular d’una autorització 
per a la venda en el mercat setmanal, segons s’acredita en la documentació que 
s’acompanya a l’escrit de petició. 
 
Considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal, adoptat en sessió de data 13 
de novembre de 2017, favorable a autoritzar aquest canvi de nom. 
 

Considerant els articles 4, 9 i 16 RMM i l’Ordenança fiscal 3.4 de l’Ajuntament d’Olot 
per l’any 2017, relativa a les taxes d’expedició de documents administratius, en relació 
a l’Ordenança fiscal 3.15 de l’Ajuntament d’Olot per l’any 2017, relativa a les taxes de 
mercats, mercats extraordinaris, rengle i atraccions. 
 

Vist l'expedient administratiu IM022017000038 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de 
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l'adopció dels següents acords: 
 

Primer.- AUTORITZAR el canvi de nom de la parada MS0101 del mercat setmanal del 
dilluns, de 12 metres, destinada a la venda de xarcuteria, bacallà i olives, a favor del 
Sr. **** (****). 
 
Segon.- Aquest canvi de nom té efectes a data 1 de gener de 2018 
 
Tercer.- Aquesta modificació en l’autorització de venda al mercat setmanal no 
comporta la imposició de taxes. 
 
S’aprova per unanimitat 
 

5.3. - PROMOCIÓ ECONÒMICA - AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADA 
DEL MERCAT SETMANAL MS0042 DESTINADA A LA VENDA DE PRODUCTES 

DE BASAR, MARROQUINERIA I PRODUCTES DE LA LLAR A FAVOR DEL SR. **** 
 
Núm. de referència : X2017029148     
 
Vista la instància de data 7 d’agost de 2017 (Registre general de l’Ajuntament d’Olot 
E2017013381), presentada pel Sr. ****, adjudicatari de la parada del mercat setmanal 
núm. MS0042, de 7 metres, destinada a la venda de productes de basar, 
marroquineria i productes de la llar, en la que demana que, per cessament voluntari de 
l’activitat, s’autoritzi el traspàs a favor del Sr. ****. 
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Considerant que l’article 16 del Reglament del mercat municipal de venda no 
sedentària (RMM) assenyala que l’autorització municipal de venda no sedentària en el 
mercat setmanal és transmissible, alhora que determina que aquesta transmissió és 
possible, entre d’altres, per cessament voluntari de l’activitat professional de venda no 
sedentària en tots els mercats, sempre que hagi transcorregut un mínim de cinc anys 
des que la seva obtenció.  
 
Considerant que el Sr. **** ha acreditat el cessament de l’activitat professional de 
venda no sedentària i considerant que està al corrent de les taxes municipals 
corresponents al 2017, 
 
Considerant que el Sr. **** compleix els requisits assenyalats a l’article 9 RMM per 
obtenir una autorització per a la venda en el mercat setmanal, segons s’acredita en la 
documentació que s’acompanya a l’escrit de petició. 
 
Considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal, adoptat en sessió de data 13 
de novembre de 2017, favorable a autoritzar aquest traspàs. 
 
Considerant l’Ordenança fiscal 3.4 de l’Ajuntament d’Olot per l’any 2017, relativa a les 
taxes d’expedició de documents administratius, en relació a l’Ordenança fiscal 3.15 de 
l’Ajuntament d’Olot per l’any 2017, relativa a les taxes de mercats, mercats 
extraordinaris, rengle i atraccions. 
 
De conformitat amb la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires; el Decret 
162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercat de marxants; els articles 
4, 9 i 16 del Reglament del mercat municipal de venda no sedentària; les Ordenances 
fiscals 3.4 i 3.15 de l’Ajuntament d’Olot per l’any 2017; i vist l'expedient administratiu 
IM022017000039 i antecedents corresponents, que serveixen de motivació a la 
present proposta, el regidor delegat de Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, 
proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- AUTORITZAR el traspàs de la parada del mercat setmanal núm. MS0042, de 
7 metres, destinada a la venda de productes de basar, marroquineria i productes de la 
llar, a favor del Sr. **** (****). 
 
Segon.- Aquest traspàs tindrà efectes a data 1 de gener de 2018 
 
Tercer.- Requerir al Sr. **** el pagament de la quantitat de DOS MIL QUATRE-CENTS 
CINQUANTA EUROS (2.450.- €), que corresponen a la taxa prevista a l’Ordenança 
fiscal núm. 3.4 en relació a l’Ordenança fiscal núm. 3.15 per l’any 2017. 
 
Quart.- La vigència d’aquesta transmissió d’autorització de venda al mercat setmanal 
d’Olot, sense perjudici de possible pròrrogues, finalitzarà el dia 7 d’octubre de 2025, de 
conformitat amb l’article 15.5 de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i 
fires. 
 
S’aprova per unanimitat 
 

5.4. - PROMOCIÓ ECONÒMICA - DENEGAR AMPLIACIÓ DE LA PARADA DEL 
MERCAT SETMANAL NÚM. MS0095, DESTINADA A LA VENDA DE FRUITA I 

VERDURA 
 
Núm. de referència : X2017029178     
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Vista la instància de data 4 de setembre de 2017 (Registre d’entrada de DINAMIG, 
núm. 311/2017), presentada pel Sr. ****, adjudicatari de la parada núm. MS0095 del 
mercat setmanal del dilluns, de 9 metres, destinada a la venda de fruita i verdura, en la 
que demana una ampliació de la parada de quatre (4) metres, per poder arribar als 12 
metres d’espai de venda. 
 
Considerant que l’actual ubicació de part del mercat setmanal del dilluns (parades de 
venda de fruita i verdura, planter i alimentació) és provisional a l’espera que finalitzin 
les obres de remodelació del passeig d’en Blay, la qual cosa aconsella no modificar la 
dimensió del llocs de venda actuals, especialment pel que fa a les parades que hauran 
de reubicar-se al nou Firal. 
 
Considerant que aquesta situació de provisionalitat afecta directament a la parada 
núm. MS0095, ja que és de les parades que previsiblement haurà d’anar al nou Firal 
una vegada acabades les obres. 
 
De conformitat amb l’article 4 del Reglament del mercat municipal de venda no 
sedentària i vist l’expedient administratiu IM022017000037 i antecedents 
corresponents, que serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat 
de Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local 
l'adopció del següent acord: 
 
Únic.- DENEGAR la petició del Sr. ****, per ampliar en quatre metres més la parada la 
parada del mercat setmanal núm. MS0095, destinada a la venda de fruita i verdura, 
que es mantindrà en els nou (9) metres actuals. 
 
S’aprova per unanimitat 
 
6.1. - APROVACIÓ DE L'ADHESIÓ AL PLA AGRUPAT DE FORMACIÓ CONTÍNUA 
PER A L'ANY 2018, PROMOGUT PER L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I 

COMARQUES I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA, DE LLEIDA I DE TARRAGONA. 
 
Núm. de referència: X2017029082     
 
L’Associació Catalana de Municipis i Comarques i les Diputacions de Girona, Lleida i 
Tarragona han presentat un nou Pla Agrupat de Formació Contínua (AFCAP). 
 
L’Associació Catalana de Municipis i Comarques ha sol·licitat l’adhesió formal al Pla de 
tots els ens locals interessats.  
 
L’Ajuntament d’Olot té interès en participar en les accions formatives que es realitzaran 
al llarg de l’any 2018. 
 
Atès l’article 14.g del Reial Decret legislatiu 50/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova 
el text refós de la llei de l’estatut basic de l’empleat públic. 
 
En relació a l’expedient RH152017000009, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, l’alcalde, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 
acords: 
 
Únic.- Aprovació de l’adhesió al Pla Agrupat de Formació Contínua per l’any 2018, 
promogut per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i les Diputacions de 
Girona, Lleida i Tarragona 
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S’aprova per unanimitat 
 

7.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2017029193     
 
En relació a l’expedient CPG22017000128 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar la relació d’ordenacions de despeses annex núm. 17/046 per un import total 
de 134.041,87€. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 134041.87 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat 
 

8.1. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CCCO UNIO COMARCAL DE LA 
GARROTXA 

 
Núm. de referència : X2017029181     
 
En relació a l’expedient CPG12017000241 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 CCOO UNIÓ COMARCAL DE LA GARROTXA amb  NIF: G08496606 
per un import de 2.517,16 euros, amb càrrec a la partida 17.500.326.480024 
“SUBVENCIÓ CCOO”. 
 
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 1705533001 Despeses 17500  326  480024 2517.16 SUBVENCIO CCOO 100 001 001 001 000 000 
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S’aprova per unanimitat 
 

8.2. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ESPLAIS DE LA GARROTXA 
 
Núm. de referència : X2017029184     
 
En relació a l’expedient CPG12017000242 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 ESPLAIS DE LA GARROTXA amb  NIF: G17283979 per un import de 
655,56 euros, amb càrrec a la partida 17.500.326.480025 “SUBVENCIO ESPLAIS DE 
LA GARROTXA”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1705534001 Despeses 17500  326  480025 655.56 SUBVENCIO ESPLAIS DE LA GARROTXA100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat 
 
9.1. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL 

BARRI DES DESEMPARATS 
 
Núm. de referència : X2017029171     
 
En relació a l’expedient CPG22017000127 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Procedir a la bestreta de 880,00 euros a l’ Associació de veïns del barris dels 
desemparats en concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import total 
de 2.200,00 euros, destinada a l’activitat castanyada del barri aprovada per la Junta de 
Govern Local de data 20/04/2017. 
 
Una vegada finalitzada l’activitat s’hauran de presentar els justificants en un termini 



 
 
 

 9 

màxim de dos mesos per tal de poder procedir a la liquidació definitiva de la 
subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1700124007001Despeses 17160  924  480003 880 SUBVENCIONS BARRIS 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat 
 

10.1. - APROVAR CERTIFICACIÓ D'OBRA 
 
Núm. de referència : X2017029154     
 
En relació a l’expedient CPG22017000126 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.3 de RUBAU TARRES SAU corresponent a les obres de 
REMODELACIÓ DEL FIRAL PASSEIG DE L’ESCULTOR MIQUEL BLAY  amb càrrec 
a la partida 16.141.1532.61920 “REMODELACIÓ DEL FIRAL” per un import de 
193.861,28 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 99999 193861.28 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat 
 

11.1. - APROVAR DEVOLUCIÓ DE FIANÇA 
 
Núm. de referència : X2017019201     
 
En relació a l’expedient CPF12017000036 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents i l’informe favorable del tècnic municipal, la regidora delegada 
d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Retornar a GESDIP SAU amb  NIF A08785826, la fiança per import de 15.480,00€, 
ingressada per la gestió de residus, moviments de terres i reposició de paviments 
corresponent a l’obra de “moviments de terres i construcció de murs de contenció” al c/ 
Josep Tarradellas, nº 17. 
 
S’aprova per unanimitat 
 
12.1. - APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DEL SERVEI D'AIGUA I CLAVEGUERAM DEL 3R 

TRIMESTRE 2017 
 
Núm. de referència : X2017028735     
 
En relació a l’expedient IG192017000012 a nom de SOREA SA amb NIF A08146367 
corresponent a la liquidació del servei d’aigua i clavegueram del 3r trimestre de 2017 i 
vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat  
d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’import liquidat en concepte de cànon a ingressar pel subministrament 
d’aigua potable 3r trimestre 2017: 62.474,76 €. 
 
Segon: Aprovar l’excedent de tarifes d’aigua 3r trimestre 2017 (a favor de l’Ajuntament):  
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4.326,36 €. 
 
Tercer.- Aprovar l’import liquidat en concepte de taxa clavegueram 3r trimestre 2017: 
56.972,16 €. 
 
Quart.- Aprovar l’import liquidat en concepte de drets de connexió període 2017/03: 
3.538,00 €. 
 
Cinquè.- Aprovar el cost de les taxes de la Generalitat “ CIH “ i “ C. A. “ en concepte 
d’edificis municipals, corresponents al període 2017/02: 19.962,87 €. 
 
Sisè.- Aprovar l’import de 489,77 € corresponent al cost a suportar pel període 3r 
trimestre 2017 per l’Ajuntament d’Olot, amb càrrec al Fons Social de Solidaritat creat 
entre SOREA SA (50%) i el mateix Ajuntament (50%). 
 
L’esmentat Fons, així com el Protocol regulador de mesures contra la pobresa 
energètica i la vulnerabilitat econòmica entre l’Ajuntament d’Olot i SOREA, SA va ser 
aprovat per Decret d’Alcaldia de data 27/11/2015 i ratificat per acord de Junta de 
Govern de data 03/12/2015. 
 
S’aprova per unanimitat 
 
13.1. - APROVACIÓ LIQUIDACIONS IMPOST SOBRE DESPESES SUMPTUÀRIES 

EXERCICI 2017 
 
Núm. de referència : X2017028592     
 
En relació a l’expedient IG12017000001 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
L’Ordenança fiscal 2.2.3 estableix l’obligació de satisfer l’Impost municipal sobre 
despeses sumptuàries a tots els titulars de vedats de cacera ubicats al terme 
municipal. 
 
Atenent a les dades facilitades per la Generalitat de Catalunya, Departament de Medi 
Ambient, relatives al total de la renda cinergètica de cada un dels vedats, s’acorda: 

EXERCICI 2017      
ÀREA 

PRIV.DE 
CAÇA 

NOM NIF SUP. Renda 
cinergètica 

Despeses 
sumptuàries 

(20%) 

Núm.  
Autoliquidació 

Societat de Caçadors G17358334 G-10282 

De Les Preses   

158,60 
 

95,15 19,03 VCL-2017-
800001 

Associació de Veïns i  G17345794 G-10275 

Propietaris de Batet   

1208,00 
 

2053,60 410,72 VCL-2017-
800002 

Societat de G17488347 G-10292 
Caçadors de Riudaura   

100,00 
 

60,00 12,00 VCL-2017-
800003 

Societat de Caçadors G17360256 G-10300 

Capsec-Vall de Bianya   

7,40 
 

4,45 0,89 VCL-2017-
800004 

G-10296 Associació de  G17758848 253,80 431,46 86,29 VCL-2017-
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Propietaris de la Vall 
de Bianya 

   800005 

    SUMA 528,93  
 
S’aprova per unanimitat 
 

14.1. - APROVACIO LIQUIDACIONS 1R I 2N TRIMESTRE EXERCICI 2017 - 
IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

 
Núm. de referència : X2017028557     
 

En relació a l’expedient AE012017000057 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
En relació a l’expedient administratiu AE012017000057 i antecedents corresponents, 
la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.  Aprovar les liquidacions corresponents a les altes del 1r i 2n trimestre de 

l’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES que importen les següents 
quantitats i notificar-les als titulars afectats: 

 

1r trimestre 2017 
 

IAE . . . . . .        9.425,89.-€ 
RECÀRREC DIPUTACIÓ . . .        1.248,52.-€ 

 
   TOTAL. . .      10.674,41.-€ 
 

1r trimestre 2016 
 

IAE . . . . . .  65,23.-€ 
RECÀRREC DIPUTACIÓ . . .    8,42.-€ 

 
   TOTAL . . .  73,65.-€ 

 
2n trimestre 2017 

 
IAE  . . . . .       3.489,60.-€ 
RECÀRREC DIPUTACIÓ  . .          504,71.-€ 

        TOTAL          3.994,31.€ 
 

 
TOTAL . . . . . . .     14.742,37.-€ 

  
 

Segon.  El període de cobrament en voluntària serà fins el dia 20 de gener de 2018. 
Transcorregut aquest termini, els deutes que no s’hagin fet efectius, seran 
exigits en via de constrenyiment i acreditaran el recàrrec de constrenyiment, 
interessos de demora i, en el seu cas, les costes que es produeixin. 

 
Tercer.   Procedir a la notificació de la liquidació individual als interessats afectats. 
S’aprova per unanimitat 
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15.1. - PROJECTE EXECUTIU D'ADEQUACIÓ D'ACCESSOS I D'ITINERARI EN 
ELS MARGES DEL RIU FLUVIÀ EN EL TRAM DEL PONT DE SANT ROC FINS A 

L'AVINGUDA DE SANTA COLOMA 
 
Núm. de referència : X2017029333     
 
Vist el projecte executiu d’adequació d’accessos i d’itinerari en els marges del riu Fluvià 
en el tram del pont de Sant Roc fins a l’Avinguda de Santa Coloma, redactat per 
l’enginyer Martirià Figueras i Feixas en data octubre de 2017. 
 
Vist que l’objecte del projecte és dur a terme una actuació de millora paisatgística per tal 
de tenir una concreció i valoració econòmica de les obres a realitzar així poder decidir 
un pla de finançament adequat. 

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 UPOM2017000041, 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: 
 (text) 
 
PRIMER.- APROVAR el projecte executiu d’adequació d’accessos i d’itinerari en els 
marges del riu Fluvià en el tram del pont de Sant Roc fins a l’Avinguda de Santa 
Coloma, redactat per l’enginyer Martirià Figueras i Feixas 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 
 
16.1. - SUBVENCIONS DESTINADES ALS ESPAIS NATURALS DE CATALUNYA, 

ALS HÀBITATS I ESPÈCIES. PROPOSANT DONAR COMPTE ACORD DE 
SOL·LICITUD I COMPROMÍS D’EXECUCIÓ. 

 
Núm. de referència : X2017027713     
 
Vist que per Decret núm. 2017LDEC003104 de data 10 de novembre de 2017, es va 
acordar sol·licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, una subvenció en el  marc del Programa de desenvolupament rural de 
Catalunya 2014-2020, per finançar les despeses generades per l’avantprojecte 
d’ordenació dels horts del volcà Montsacopa. 

Vist que en punt segon del referit Decret es va acordar donar compte del referit acord 
a la Junta de Govern Local. 

Vist l’error detectat en el títol del projecte pel qual sol·licitem acollir-nos a la subvenció, 
atès que en comptes d’avantprojecte d’ordenació dels horts del volcà Montsacopa, 
hauria de ser memòria valorada de les actuacions a realitzar en els horts del Volcà 
Montsacopa. 
 
En relació a l’expedient SUR12017000011, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Serveis urbans, Espai públic i 
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infraestructures i obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- DONAR COMPTE del Decret núm. 2017LDEC003104 de data 10 de 
novembre de 2017, pel qual es va acordar sol·licitar al Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, una subvenció en el  marc del Programa 
de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020. 
 
SEGON.- RECTIFICAR l’error material detectat en el títol del projecte pel qual 
sol·licitem acollir-nos a la subvenció, en el sentit de que en comptes d’avantprojecte 
d’ordenació dels horts del volcà Montsacopa, ha de ser memòria valorada de les 
actuacions a realitzar en els horts del Volcà Montsacopa. 
 
TERCER.- ASSUMIR el compromís d’executar els treballs corresponents a la memòria 
valorada de les actuacions a realitzar en els horts del Volcà Montsacopa, en cas 
d’obtenir la subvenció.  
 
QUART.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat 
 

17.1. - CONSTRUCCIÓ DE NAU INDUSTRIAL PER A MAGATZEM AL CARRER 
MESTRE TURINA, 87. 

 
Núm. de referència : X2017020761 

 
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 OMA32017000082 en data 
registre entrada  04/10/2017 
a: SALA GALOBARDES CB     
per a: CONSTRUCCIÓ DE NAU INDUSTRIAL PER A MAGATZEM    
situada a: C MESTRE TURINA N.87  
U.T.M : 9313408 
 
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: CRL2017800078 
FMA2017600186    
 
Liquidació/ns de drets i/o fiances: imports, lloc, terminis, forma de pagament i recursos 
que es poden interposar contra l’ acte de liquidació, són els que es determinen a la 
liquidació adjunta. 
 
Liquidació de Drets i Garanties: 
 

Drets 
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Per: Un pressupost de: 42998.17 euros  
1 Connexions desguassos industrial o comercial 
1 Guals 
1 Tanca provisional 
 
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

42998.17 1564.39 -25% 1231.16 62.85 1294.01 
 

Garanties: 
       
   Garantia per reposició de paviments  300 euros 

 
Total Liquidació Euros 
Per Drets 1294.01 
Per Garanties (4) 300.00 

 
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència: 12 mesos, a partir de la data de concessió, havent-
se de començar les obres dins el termini màxim de 6 mesos.  
 
- Aquesta llicència d’obres s’atorga sense perjudici de les condicions que puguin 
derivar-se de l’expedient corresponent d’autorització o comunicació de l’establiment de 
l’activitat al local.  
- 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.  
- Per a la càrrega i descàrrega de l’obra caldrà que els seus responsables es facin 
càrrec de col·locar, amb una antelació mínima de 24 hores, un disc de prohibit 
estacionar en l’espai del carrer afectat.  
- Cal mantenir una amplada mínima de pas a la vorera de 0,90 m no afectada per la 
tanca de protecció a col·locar mentre s’executin obres que afectin a la façana principal 
de l’edifici o la seva coberta.  
- En aplicació de la normativa vigent de seguretat contra incendis, i en particular del 
punt 4.1.b de l’annex lll del RSCIEI, cal la instal·lació de sistema automàtic de detecció 
d’incendis.  
- L'excavació prevista s'executarà d'acord amb les condicions determinades a la vigent 
Ordenança Municipal d'Obres a la Via Pública.  
- Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de la via 
pública.  
- S’imposa una fiança de 300,00 € per garantir la neteja i/o reposició de paviments de 
la via pública que puguin afectar-se per l’execució de l’obra, especialment pels treballs 
de moviment i transport de terres o runes previstos i per la formació de gual. La fiança 
s’haurà de dipositar en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data 
de notificació de la concessió de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta llicència 
queda supeditada a l’ingrés de la fiança en el termini esmentat.  
- D’acord amb l’article 75.1 del Decret 64/2014 pel qual s’aprova el Reglament sobre la 
protecció de la legalitat urbanística, per a la primera utilització i ocupació de l’edifici, la 
persona promotora ha de comunicar prèviament la finalització de les obres a 
l’ajuntament. La comunicació ha d’anar acompanyada del certificat final d’ obra expedit 
per la direcció facultativa de les obres en què han de constar els fets següents: a) Data 
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de finiment de les obres. b) Que les obres han estat executades de conformitat amb el 
projecte tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la 
llicència urbanística atorgada. c) Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de 
conformitat amb l’ús autoritzat.  
- Per la concessió de la llicència de primera utilització, serà necessari presentar la 
documentació que acrediti la correcta gestió de residus, d’acord amb les condicions de 
l’Ordenança General de Gestió de Residus aprovada el 15/03/02 i modificada el 
28/07/2005.  
- D'acord a l'art. 3-a) del RD 1448/89 en relació al 77-2 de la Llei 39/89, el termini per 
donar l'alta el nou immoble construït és de 2 mesos comptats a partir del dia següent a 
la data d'acabament de les obres. A aquests efectes caldrà adreçar-se a l’Àrea 
d'Urbana de l’Ajuntament -2n. pis -, aportant la següent documentació: 1) Plànol de 
situació i d'emplaçament, 2) Plànols definitius de cada planta, 3) Certificat final d'obra, 
4) Fotografia/es de la façana (10x15), 5) Fotocòpia DNI del titular, 6) Fotocòpia del 
rebut actual IBI i 7) Fotocòpia de les escriptures. La concessió de la llicència de 
primera utilització per als nous habitatges o locals estarà supeditada a l'esmentada 
declaració d'alta. . 
 
S’aprova per unanimitat 
 
17.2. - REFORMA DE COBERTA, FAÇANES I CUINA D’UN HABITATGE ADOSSAT 

A LA CTRA. DEL TRIAI, 98 
 
Núm. de referència : X2017009106 

 
Donat que el terreny on es pretén edificar la llicència sol·licitada, No requereix la 
condició legal de solar, i que SI compleix les determinacions del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal, quant a volum, alçàries, ocupació del sol i usos. Previ pagament 
dels drets liquidats i segons els arts.187 i següents del Decret legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme i 71 i següents  del Decret 
179/1995 pel qual s’aprova el  Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, 
s’acorda: 
 
CONCEDIR, la llicència sol·licitada, segons expedient OMA32017000046 en data 
registre entrada  20/09/2017 
a: ****     
per a: REFORMA HABITATGE UNIFAMILIAR APARELLAT    
situada a: CTRA TRIAI N.98  
U.T.M : 1712UA024002700001QU 
 
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: CRL2017800077 
FMA2017600185    
 
Liquidació/ns de drets i/o fiances: imports, lloc, terminis, forma de pagament i recursos 
que es poden interposar contra l’ acte de liquidació, són els que es determinen a la 
liquidació adjunta. 
 
Liquidació de Drets i Garanties: 
 

Drets 
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Per: Un pressupost de: 16483 euros  
   
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

16483 510.97 0 510.97 62.85 573.82 
 

Garanties: 
 
  Garantia de gestió de residus: 237 euros 
 

Total Liquidació Euros 
Per Drets 573.82 
Per Garanties (4) 237.00 

 
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència: 4.12 mesos, a partir de la data de concessió, 
havent-se de començar les obres dins el termini màxim de 3 mesos  
 
Criteri tècnic:  

 Les ordenances municipals contemplen que en un habitatge reduït es pugui 
dormir al menjador; però alhora preveuen una superfície mínima de 16m2 per a 
l’ EMC (estar-menjador-cuina). En aquest cas, l’ EMC preexistent té una 
superfície de 12,35m2, que amb la proposta de reforma passa a ser 15,05m2. 
Donat que es tracta d’ un habitatge en règim de volum disconforme (no 
ampliable) i la naturalesa física de l’ obra (es mantenen les parets de distribució 
existents), es considera que el projecte presentat millora les condicions 
preexistent d’ habitabilitat complint amb els requisits mínims de l’annex 2 del 
D.141/2012.  

 La normativa determina que les façanes que no siguin de pedra vista adoptaran 
la tonalitat predominant a l’arquitectura tradicional de la zona on estigui 
emplaçada l’edificació. En aquest cas, el volum existent format per les dues 
finques independents és de color blanc. Caldria adequar el color del volum únic 
a la normativa. En cas de que es justifiqui no hi ha acord amb la propietat 
veïna, i per tal d’aconseguir una major integració en l’entorn, es proposa pintar 
la casa de color blanc trencat, amb caràcter provisional, per mantenir la unitat 
compositiva.  

 La normativa determina que les façanes que no siguin de pedra vista adoptaran 
la tonalitat predominant a l’arquitectura tradicional de la zona on estigui 
emplaçada l’edificació. En aquest cas, el volum existent format per les dues 
finques independents és de color blanc. Caldria adequar el color del volum únic 
a la normativa. En cas de que es justifiqui no hi ha acord amb la propietat 
veïna, i per tal d’aconseguir una major integració en l’entorn, es proposa pintar 
la casa de color blanc trencat, amb caràcter provisional, per mantenir la unitat 
compositiva.  

  
Consideracions:  

 Caldrà considerar les observacions que es recullen en l’ informe favorable del 
PNZV, de 02/08/2017, redactat i signat pel director del parc el Sr. F. Xavier 
Puig. Referent al mur de tanca de la parcel·la: (1) El mur exterior que delimita 
el perímetre de la parcel·la haurà de tenir un acabat extern el més proper 
possible a un mur de pedra seca, és a dir, amb juntes buides sense que sigui 
visible cap tipus de material.(2) El paviment perimetral a l’edificació haurà de 
ser amb materials propis de la zona. Es proposa com a opció el paviment de 
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formigó amb àrid de basalt amb acabat superficial rentat.  
 Es disposa d’ informe favorable en matèria de prevenció d’ incendis, redactat i 

signat de l’enginyera del SIGMA, la Sra. Roser Duran, de 25/08/2017.  
En l’informe es conclou ‘que el projecte presentat s’adapta satisfactòriament a 
la normativa de seguretat en cas d’ incendi’.  

 
Condicions:  

 Aquesta llicència no autoritza la construcció de la nova tanca atès que ocupa la 
franja de fins a 3m d’amplada situada respecte de l’aresta del camí del Triai, 
franja declarada d’ utilitat pública pel POUM, segons l’article 465.5.  

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

 Previ a l’ inici de l ‘obra caldrà presentar el document signat per contractista 
assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra i document que l’acrediti 
(model 36, certificat d’alta a l’epígraf corresponent o altra documentació 
equivalent).  

 Previ a l’ inici de l ‘obra caldrà presentar còpia signada (promotor i tècnic 
redactor) del Qüestionari Estadístic.  

 S’imposa una fiança de 236,94€ per garantir la correcta gestió de residus 
generals per l’obra d’acord amb la memòria del projecte presentat. La fiança 
s’haurà de dipositar en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de 
la data de notificació de la concessió de la llicència d’obres. L’efectivitat 
d’aquesta llicència queda supeditada a l’ ingrés de la fiança en el termini 
esmentat.  

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

 
S’aprova per unanimitat 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a un quart i cinc minuts de nou,  i per a constància del que 
s’hi ha tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura. 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE LA SECRETÀRIA 


