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ACTA NÚM. 11 
JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA 

15 DE MARÇ DE 2018 
 
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 15 de març de 2018, 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  la 
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, Jordi Alcalde i Gurt, 
Josep Gelis i Guix, Maria del Mar Roca i Reixach, Montserrat Torras i Surroca.  
Excusa la seva assistència el Sr. Estanis Vayreda i Puigvert. 
 
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, els Srs. Clara Casanovas i Sarsanedas, 
Josep Guix Feixas, Anna Descals Tresserras.  
 
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera. 
 
Hi assisteix el Gerent, Sr. Jordi Güell i Güell.  
 

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 en primer lloc, vol que consti en acta la felicitació dels membres de la 
Junta de Govern al grup de show del CPAO per haver quedat subcampió  estatal el 
proppassat dissabte a Avilés, amb el seu ball titulat “Sense opcions”. I així s’acorda.  
 
I d’altra banda, agraeix al Primer Tinent d’Alcalde, Josep Berga Vayreda, el fet d’haver-
lo substituït en les funcions pròpies de l’alcaldia, durant el cap de setmana llarg que ell 
es va absentar de la ciutat.  
 
A continuació dóna compte de les entrevistes i reunions més destacades que ha 
mantingut des de la celebració de la darrera Junta de Govern, celebrada el proppassat 
dia  8 de març :  
 
- el  dia 12 de març va assistir a la reunió del Patronat de la Caritat.  
 
- el dia 13 es va desplaçar a Girona per entrevistar-se amb la Sra. MARGARITA 
VALERO, Directora del SEPE per un tema de la FES i al vespre va assistir a la sessió 
informativa als Barris de l’Hostal del Sol i Morrot, que va tenir lloc al bar dels camps de 
futbol del Morrot.   
 
- i finalment, el dia 14 de marc al matí, va anar a donar la benvinguda als participants 
al “Seminari d’innovació en la recollida selectiva i la identificació d’usuaris per a residus 
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municipals” que va tenir lloc a la sala Torín, i a la tarda es va desplaçar a Barcelona 
per assistir a l’homenatge que l’equip d’arquitectes RCR varen rebre al pavelló Mies 
van der Rohe de Barcelona.   
 

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 DESPESES COMUNITATS DE PROPIETARIS PARTICIPANTS 
AJUNTAMENT D'OLOT. 

 
Núm. de referència : X2018006149     
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot és propietari del local número 6 del carrer Rei Martí 
l’Humà, 7-9-11 d’Olot, en virtut d’escriptura pública de compravenda formalitzada 
davant el Notari Sr. Manuel Faust Pujol en data 24 d’octubre de 2002 amb número de 
Protocol 1996. 
 
Atès que la finca expressada en el paràgraf anterior forma part de la comunitat de 
propietaris carrer Rei Martí l’Humà, 7-9-11. 
 
Atès l’Acta de la Junta de Propietaris celebrada en data 5 de febrer de 2018, 
mitjançant la qual s’aprova la quota comunitària anual de 179,92 € a satisfer a raó de 
44,98 € trimestrals.  
 
En relació a l’expedient HA022018000008, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el pagament de la quota comunitària per a l’any 2018 de la comunitat 
de la carrer Rei Martí l’Humà, 7-9-11, per un import de 179,92 € (cent setanta-nou 
euros amb noranta-dos cèntims), segons acta de la comunitat. 
 
Segon.- Imputar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària municipal: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18140  1521 227991 179.92 DESPESES GESTIO PISOS 

PROTECCIO OFICIAL 
140 999 999 099 999 999 

 

Tercer.- Informa a l’administrador de la comunitat que qualsevol modificació de l’import 
de les despeses de la comunitat així com qualsevol despesa imprevista o derrama de 
la comunitat, caldrà que sigui prèviament notificada a l’Ajuntament d’Olot abans de fer 
efectiu el seu cobrament. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

4.2. - APROVAR DESPESES COMUNITATS PROPIETARIS PARTICIPANTS 
AJUNTAMENT D'OLOT. 

 
Núm. de referència : X2018006151     
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot és propietari de l’habitatge del carrer Puig Roig, 16, 2n-
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4a, en virtut d’escriptura pública de compravenda formalitzada davant el Notari Sr. 
Angel Arregui Laborda en data 8 de novembre de 2002 amb número de Protocol 2198. 
 
Atès que la finca expressada en el paràgraf anterior forma part de la comunitat de 
propietaris C/ Puig Roig, 16. 
 
Atès que la quota comunitària anual és de 476,12 € a satisfer a raó de 119,03 € 
trimestrals. 
 
En relació a l’expedient HA022018000009, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el pagament de la quota comunitària per a l’any 2017 de la comunitat 
del C/ Puig Roig, 16, 2n-4a, per un import total de 476,12 € (quatre-cents setanta-sis 
euros amb dotze cèntims). 
 
Segon.- Imputar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària municipal: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18140  1521 227991 476.12 DESPESES GESTIO PISOS 

PROTECCIO OFICIAL 
140 999 999 099 999 999 

 

Tercer.- Informar a l’administrador/a de la comunitat que qualsevol modificació de 
l’import de les despeses de la comunitat així com qualsevol despesa imprevista o 
derrama de la comunitat, caldrà que sigui prèviament notificada a l’Ajuntament d’Olot 
abans de fer efectiu el seu cobrament. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

4.3. - APROVAR DESPESES COMUNITATS PROPIETARIS PARTICIPANTS 
AJUNTAMENT D'OLOT. 

 
Núm. de referència : X2018006153     
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot és propietari de l’habitatge del carrer Puig Roig, 16, 3r-5a, 
en virtut d’escriptura pública de compravenda formalitzada davant el Notari Sr. Angel 
Arregui Laborda en data 8 de novembre de 2002 amb número de Protocol 2198. 
 
Atès que la finca expressada en el paràgraf anterior forma part de la comunitat de 
propietaris C/ Puig Roig, 16. 
 
Atès que la quota comunitària anual és de 471,76 € a satisfer a raó de 117,94 € 
trimestrals. 
 
En relació a l’expedient HA022018000010, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el pagament de la quota comunitària per a l’any 2017 de la comunitat 
del C/ Puig Roig, 16, 3r-5a, per un import total de 471,76 € (quatre-cents setanta-un 
euros amb setanta-sis cèntims). 
 
Segon.- Imputar la despesa amb càrrec a la partida pressupostària municipal: 
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Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18140  1521 227991 471.76 DESPESES GESTIO PISOS 

PROTECCIO OFICIAL 
140 999 999 099 999 999 

 
Tercer.- Informar a l’administrador/a de la comunitat que qualsevol modificació de 
l’import de les despeses de la comunitat així com qualsevol despesa imprevista o 
derrama de la comunitat, caldrà que sigui prèviament notificada a l’Ajuntament d’Olot 
abans de fer efectiu el seu cobrament. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.1. - APROVACIÓ CORRECCIÓ DESPESES COMUNITAT DE PROPIETARIS C/ 
JOSEP M. CAPDEVILA, 3, C/ ABAT RACIMIR, 46-50 I C/ REMENCES, 32, 

PERÍODE DE FEBRER 2018 A GENER 2019. 
 
Núm. de referència : X2018004005     
 
La Junta de Govern Local de data 22 de febrer de 2018, va aprovar les despeses 
derivades pel període febrer 2018 a gener 2019 de la comunitat de propietaris dels 
edificis carrer Josep M. Capdevila, 3, carrer Abat Racimir, 46-50 i carrer Remences, 32 
d’Olot, per un import total de 19.526,15 €. 
 
Atès que es va transcriure erròniament els imports trimestrals aprovats d’aquestes 
despeses, concretament del període maig de 2018 a febrer de 2019. 
 
En relació a l’expedient HA022018000002, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar les despeses derivades pel període febrer 2018 a gener 2019 de la 
comunitat de propietaris dels edificis carrer Josep M. Capdevila, 3, carrer Abat Racimir, 
46-50 i carrer Remences, 32 d’Olot, que es detallen a continuació: 
 
PROPIETARI PERÍODE IMPORT 
Ajuntament d’Olot Febrer a abril 2018 2.229,09 € 
Agència de l’Habitatge de Catalunya Febrer a abril 2018 2.490,38 € 
Ajuntament d’Olot Maig a juliol 2018 2.229,09 € 
Agència de l’Habitatge de Catalunya Maig a juliol 2018 2.490,38 € 
Ajuntament d’Olot Agost a octubre 2018 2.229,09 € 
Agència de l’Habitatge de Catalunya Agost a octubre 2018 2.490,38 € 
Ajuntament d’Olot Novembre 2018 a gener 2019 2.229,09 € 
Agència de l’Habitatge de Catalunya Novembre 2018 a gener 2019 2.490,38 € 
TOTAL  18.887,88 € 
 
Segon.- Donar de baixa la diferència de 648,27 € (sis-cents quaranta-vuit euros amb 
vint-i-set cèntims) de la referència: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1800353001 Despeses 18140  1521 227991 -648.27 DESPESES GESTIO PISOS 

PROTECCIO OFICIAL 
140 999 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.1. - APROVACIÓ BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT DE 
SUBVENCIONS DESTINADES A PROPIETARIS D’HABITATGES DESOCUPATS 
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QUE ELS POSIN EN LLOGUER 
 
Núm. de referència : X2018006455     
 
L’objecte de les presents bases és definir el procediment de concessió per 
l’Ajuntament d’Olot, en règim de competència competitiva, de subvencions per a 
propietaris d’habitatges que els posin en lloguer, amb la finalitat d’incrementar el parc 
de lloguer social, i que compleixin els requisits establerts en la Secció 3ª del Capítol 2 
del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge. 
 
En relació a l’expedient HA022018000012 , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar les Bases específiques per a l’atorgament de subvencions 
destinades a propietaris d’habitatges desocupats que els posin en lloguer per al 
període 2018. 
 
SEGON.- Procedir a la publicació íntegra de les BASES ESPECÍFIQUES PER A 
L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES A PROPIETARIS 
D’HABITATGES DESOCUPATS QUE ELS POSIN EN LLOGUER al BOP de Girona 
 
TERCER.- Donar per aprovades definitivament aquestes Bases transcorregut el 
termini de 20 dies hàbils, a partir de la seva publicació íntegra al BOP de Girona, en el 
cas que no s'hagin presentat al·legacions i essent efectives mentre no es modifiquin o 
deroguin expressament. 
 
QUART.- Obrir la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència 
competitiva, de subvencions per a propietaris d’habitatges que els posin en lloguer, al 
dia següent de la publicació de l’aprovació definitiva de les presents Bases. 
 
CINQUÈ.- 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. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200  Despeses 18140  1521 480034 25000 SUBVENCIONS HABITATGE 140 999 999 099 999 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.1. - SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ FESTIVAL SISMÒGRAF 2018 
 
Núm. de referència : X2018007053     
 
En relació a l’expedient SCU12018000004 de cultura, vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Sol·licitar la subvenció: 
 
Organisme: GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA  
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Programa: SUBVENCIÓ EXCLOSA DE CONCURRÈNCIA PÚBLICA EN L'ÀMBIT 
DE MERCATS 

Import: 150000,00 
 
Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte: FESTIVAL SISMÒGRAF 
2018. 
 
Tercer.- Facultar el regidor de cultura per signar tota la documentació necessària. 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.1. - CONVENI DE COL•LABORACIÓ AMB L’INSTITUT DEL TEATRE PER A LA 
PARTICIPACIÓ DELS ALUMNES DEL CONSERVATORI SUPERIOR DE DANSA 

(CSD) EN EL FESTIVAL SISMÒGRAF 2018 
 
Núm. de referència : X2018006920     
 
Vist que l’Ajuntament d’Olot és l’entitat organitzadora del Festival de Dansa Sismògraf, 
que tindrà lloc del 19 al 22 d’abril. 
 
Vist que SISMÒGRAF és un festival de dansa que té lloc a Olot al voltant del Dia 
Internacional de la Dansa i que vol treballar per mostrar el que està passant en aquest 
moments en l’àmbit del moviment, acompanyant als creadors més emergents i també 
recolzant els consolidats, al mateix temps que convida projectes internacionals per 
mostrar el pols de la dansa d’arreu. En aquest Festival és proposen projectes artístics 
com a participatius, i un dels reptes més importants del Festival és la sensibilització del 
públic a la dansa contemporània col·laborant amb altres agents (escoles, 
associacions, etc. 
 
Vist que l’INSTITUT del TEATRE és un organisme autònom creat per la Diputació de 
Barcelona, dotat de personalitat jurídica diferenciada, patrimoni independent, i amb la 
capacitat d’actuar necessària per al compliment de les seves finalitats. És una 
institució de formació, d’investigació i de difusió de les arts de l’espectacle, figurant 
entre les seves finalitats l’ensenyament reglat i no reglat de les arts de l’espectacle, la 
promoció i l’organització de cursos, congressos, conferències, cicles, exposicions, així 
com l’organització, producció i gestió de festivals, mostres, muntatges escènics i de 
dansa, propis o aliens, i la realització de programacions a les seves sales teatrals. 
També figura entre les seves finalitats, la cooperació en la divulgació i suport  a  
activitats que, dintre de l’àmbit dels seus objectius, es portin a terme per part d’altres 
administracions. 
 
Vist que a l’edició d’enguany, l’Institut del Teatre i l’Ajuntament d’Olot consideren que 
és d’interès comú la participació d’alumnes del Conservatori Superior de Dansa de 
l’Institut del Teatre en el referit esdeveniment, presentant diversos treballs coreogràfics 
de dansa 
 
Vist que, en el marc d’aquesta col·laboració, 24 alumnes del Conservatori Superior de 
Dansa de l’Institut del Teatre interpretaran peces de cinc minuts per tota la ciutat 
durant els dies del Festival, coordinats per la ballarina Lipi Hernández i amb 
coreografia de Joan Català. 
 
Vist que per a regular el termes d’aquesta participació, ambdues parts han acordat 
subscriure un conveni de col·laboració, que s’adjunta com a annex a la proposta. 
 
En relació a l’expedient CU012018000002 de , vist l’expedient administratiu i 



 
 
 

 7 

antecedents corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Institut del 
Teatre per a la participació dels alumnes del Conservatori Superior de Dansa en el en 
el Festival Sismògraf d’Olot que es celebrarà del 19 al 22 d’abril de 2018. 
 
Segon.- Facultar el regidor de cultura de l’Ajuntament d’Olot, Josep Berga, com a 
representat legal de la corporació, per a la signatura del conveni entre les parts. 
 
Tercer.- Fer reserva pressupostària “A” a nom de l’Institut del Teatre per la quantitat de 
dos mil quatre-cents euros (2.400,00 €) a la partida 18.400.334.227991 Festival 
Sismògraf del Pressupost de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Quart.- Fer un pagament a cada alumne participant de la quantitat de 100 euros (IVA 
inclòs) en concepte de despeses de col·laboració al festival, amb càrrec a la reserva, 
després que cada un hagi presentat corresponent factura o nota de col·laboració. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200  Despeses 18400  334  227991 2400.00 ACTUACIONS SISMOGRAF 400 999 248 017 002 002 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.1. - MERCAT SETMANAL.- AUTORITZAR EL CANVI DE NOM DE LA PARADA 
DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0085, DESTINADA A LA VENDA DE ROBA DE 

DONA, A FAVOR DE LA SRA. ****. 
 
Núm. de referència : X2018006719     
 
Vista la instància presentada en data 19 de febrer de 2018 (Registre general de 
l’Ajuntament d’Olot E2018002649), pel Sr. ****, en la que demana que s’autoritzi el 
canvi de nom de la parada núm. MS0085 del mercat setmanal del dilluns, destinada a 
la venda de roba de dona, de 6 metres, a favor de la seva germana, la Sra. ****. 
 
Considerant que el Sr. **** està al corrent del pagament de les taxes municipals de 
mercats, corresponents a  l’exercici 2017. 
 
Considerant que la Sra. **** compleix els requisits assenyalats a l’article 9 del 
Reglament del mercat municipal de venda no sedentària (RMVNS), aprovat pel ple de 
l’ajuntament, en sessió de data 20 de juny de 2013 (BOP, núm. 171/05-09-2013) i 
modificat per acord del plenari de data 19 de maig de 2016 (BOP, núm. 146/13-09-
2016), 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 els articles 4, 9 i 16 RMVS 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 2018, relativa a les taxes de 
mercats, mercats extraordinaris, rengle i atraccions. 
 
Vist l'expedient administratiu IM022018000005 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: 
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Primer.- AUTORITZAR el canvi de nom de la parada MS0085 del mercat setmanal del 
dilluns, de 6 metres, destinada a la venda de roba de dona, a favor de la Sra. ****. 
 
Segon.- Aquest canvi de nom tindrà 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. 

 
9.2. - MERCAT SETMANAL.- AUTORITZAR EL CANVI DE NOM DE LA PARADA 

DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0115, DESTINADA A LA VENDA DE FRUITA I 
VERDURA, A FAVOR DE LA SRA. ****. 

 
Núm. de referència : X2018006723     
 
Vista la instància presentada en data 26 de febrer de 2018 (Registre general de 
l’Ajuntament d’Olot E2018003057), pel Sr. ****, en la que demana que s’autoritzi el 
canvi de nom de la parada núm. MS0115 del mercat setmanal del dilluns, destinada a 
la venda de fruita i verdura, de 12 metres, a favor de la seva filla, la Sra. ****. 
 
Considerant que el Sr. **** està al corrent del pagament de les taxes municipals de 
mercats, corresponents a  l’exercici 2017. 
 
Considerant que la Sra. **** compleix els requisits assenyalats a l’article 9 del 
Reglament del mercat municipal de venda no sedentària (RMVNS), aprovat pel ple de 
l’ajuntament, en sessió de data 20 de juny de 2013 (BOP, núm. 171/05-09-2013) i 
modificat per acord del plenari de data 19 de maig de 2016 (BOP, núm. 146/13-09-
2016), 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 els articles 4, 9 i 16 RMVS 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 2018, relativa a les taxes de 
mercats, mercats extraordinaris, rengle i atraccions. 
 
Vist l'expedient administratiu IM022018000006 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 MS0115 del mercat setmanal del 
dilluns, de 12 metres, destinada a la venda de fruita i verdura, a favor de la Sra. ****. 
 
Segon.- Aquest canvi de nom tindrà 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. 
 
9.3. - AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADA DEL MERCAT SETMANAL NM. 
MS0008, DE 8 METRES, DESTINADA A LA VENDA DE CALÇAT, A FAVOR DE LA 

SRA. ****. 
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Núm. de referència : X2018006727     
 
Vista la instància de data 27 de febrer de 2018 (Registre general de l’Ajuntament 
d’Olot núm. E2018003101), presentada pel Sr. ****, adjudicatari de la parada del 
mercat setmanal núm. MS0008, de 8 metres, destinada a la venda de calçat, en la que 
demana que s’autoritzi el traspàs a favor de la Sra. ****, per cessament voluntari de 
l’activitat per jubilació. 
 
Considerant que l’article 16 del Reglament del mercat municipal de venda no 
sedentària (RMVNS), aprovat pel ple de l’ajuntament, en sessió de data 20 de juny de 
2013 (BOP, núm. 171/05-09-2013) i modificat per acord del plenari de data 19 de maig 
de 2016 (BOP, núm. 146/13-09-2016), 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 documentalment, mitjançant una declaració 
responsable el cessament de l’activitat professional de venda no sedentària en tots els 
mercats per jubilació i considerant que està al corrent de les taxes municipals 
corresponents al 2017, 
 
Considerant que la Sra. **** compleix els requisits assenyalats a l’article 9 RMVNS 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’Ordenança fiscal 3.4 de l’Ajuntament d’Olot per l’any 2018, 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 2018, relativa a les taxes de mercats, mercats 
extraordinaris, rengle i atraccions. 
 
De conformitat amb els articles 4, 9 i 16 del Reglament del mercat municipal de venda 
no sedentària; 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; les 
Ordenances fiscals 3.4 i 3.15 de l’Ajuntament d’Olot per l’any 2018; i vist l'expedient 
administratiu IM022018000007 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. MS0008, de 
8 metres, destinada a la venda de calçat, a favor de la Sra. ****. 
 

Segon.- Aquest traspàs té efectes a data 26 de febrer de 2018. 
 
Tercer.- Requerir a la Sra. **** el pagament de la quantitat de DOS MIL VUIT-CENTS 
CINQUANTA SIS EUROS (2.856.- €), 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 2018. 
 
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 els articles 15.5 de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i 
fires i 7.1 del Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercat de 
marxants. 
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S’aprova per unanimitat. 
 

9.4. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- DECLARAR EXTINGIDA L'AUTORITZACIÓ DE 
VENDA DE LA PARADA DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0128, DESTINADA A 

LA VENDA DE FRUITA I VERDURA DE PRODUCCIÓ PRÒPIA. 
 
Núm. de referència : X2018006728     
 
Atès que el Sr. ****, adjudicatari de la parada del mercat setmanal núm. MS0128, de 6 
metres, destinada a la venda de fruita i verdura de producció pròpia, ha cessat 
voluntàriament  de l’activitat professional de venda sedentària en tots el mercats, 
donant-se de baixa tant de l’epígraf corresponent a l’impost sobre activitats 
econòmiques com del corresponent règim de la Seguretat Social. 
 

Considerant que l’article 17 del Reglament del mercat municipal de venda no 
sedentària (RMVNS), aprovat pel ple de l’ajuntament, en sessió de data 20 de juny de 
2013 (BOP, núm. 171/05-09-2013) i modificat per acord del plenari de data 19 de maig 
de 2016 (BOP, núm. 146/13-09-2016), estableix que l’autorització municipal per a 
l’exercici de la venda en el mercat d’Olot s’extingeix, entre d’altres supòsits, per 
incapacitat. 
 
Considerant que, en aquest cas, la incapacitat ve derivada de la pèrdua de les 
condicions exigides a l’article 9 RMVNS, per a l’exercici de l’activitat de venda no 
sedentària al mercat d’Olot, com ara: estar donat d’alta de l’epígraf corresponent a 
l’impost sobre activitats econòmiques i estar al corrent del pagament de la tarifa o, en 
cas d’estar-ne exempt, estar donat d’alta en el cens d’obligats tributaris; i estar donat 
d’alta al règim de la Seguretat Social que correspongui i estar al corrent de les 
obligacions amb aquest organisme. 
 
De conformitat amb els articles 4, 9 i 17 del Reglament del mercat municipal de venda 
no sedentària; 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; i vist 
l'expedient administratiu IM022018000008 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.- DECLARAR EXTINGIDA l’autorització de venda de la parada del mercat 
setmanal núm. MS0128, de 6 metres, destinada a la venda de fruita i verdura de 
producció pròpia, atorgada al Sr. ****, amb efectes d’1 de gener de 2018. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.5. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADA 
DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0118, DESTINADA A LA VENDA DE FRUITA I 

VERDURA, A LA MERCANTIL “DEMI TRADICIÓ EN FRUITA, S.L.”. 
 
Núm. de referència : X2018006731     
 
Vista la instància de data 23 de febrer de 2018 (Registre general de l’Ajuntament 
d’Olot núm. E2018002979), presentada pel Sr. ****, adjudicatari de la parada del 
mercat setmanal núm. MS0118, de 8 metres, destinada a la venda de fruita i verdura, 
en la que demana que s’autoritzi el traspàs a favor de la mercantil “DEMI TRADICIÓ 
EN FRUITA, S.L.”, per cessament voluntari de l’activitat. 
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Considerant que l’article 16 del Reglament del mercat municipal de venda no 
sedentària (RMVNS), aprovat pel ple de l’ajuntament, en sessió de data 20 de juny de 
2013 (BOP, núm. 171/05-09-2013) i modificat per acord del plenari de data 19 de maig 
de 2016 (BOP, núm. 146/13-09-2016), 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 documentalment, mitjançant una declaració 
responsable el cessament de l’activitat professional de venda no sedentària en tots els 
mercats i considerant que està al corrent de les taxes municipals corresponents al 
2017, 
 
Considerant que la mercantil “DEMI TRADICIÓ EN FRUITA, S.L.” compleix els 
requisits assenyalats a l’article 9 RMVNS 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’Ordenança fiscal 3.4 de l’Ajuntament d’Olot per l’any 2018, 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 2018, relativa a les taxes de mercats, mercats 
extraordinaris, rengle i atraccions. 
 
De conformitat amb els articles 4, 9 i 16 del Reglament del mercat municipal de venda 
no sedentària; 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; les 
Ordenances fiscals 3.4 i 3.15 de l’Ajuntament d’Olot per l’any 2018; i vist l'expedient 
administratiu IM022018000009 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. MS0118, de 
8 metres, destinada a la venda de fruita i verdura, a favor de la mercantil “DEMI 
TRADICIÓ EN FRUITA, S.L.” (B66859943). 
 

Segon.- Aquest traspàs té efectes a data 26 de febrer de 2018. 
 
Tercer.- Requerir als administradors de la mercantil “DEMI TRADICIÓ EN FRUITA, 
S.L.” el pagament de la quantitat de DOS MIL VUIT-CENTS CINQUANTA SIS EUROS 
(2.856.- €), 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 2018. 
 
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 els articles 15.5 de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i 
fires i 7.1 del Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercat de 
marxants. 
S’aprova per unanimitat. 
 

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

2018 



 12 

 
Núm. de referència : X2018006264     
 
Atès l’informe del Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal de data 6 de març de 
2018. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132018000043 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 de febrer de 2018: 
 
 

Nom i Cognoms Data Dies Serveis Import (€) 

**** Febrer 2018 4 Nocturnitat 46,00 € 

**** Febrer 2018 6 Nocturnitat 69,00 € 

**** Febrer 2018 6 Nocturnitat 69,00 € 

**** Febrer 2018 3 Nocturnitat 34,50 € 

**** Febrer 2018 7 Nocturnitat 80,50 € 

**** Febrer 2018 7 Nocturnitat 55,79 € 

**** Febrer 2018 7 Nocturnitat 55,79 € 

**** Febrer 2018 3 Nocturnitat 23,91 € 

**** Febrer 2018 7 Nocturnitat 55,79 € 

**** Febrer 2018 4 Nocturnitat 31,88 € 

**** Febrer 2018 3 Nocturnitat 23,91 € 

**** Febrer 2018 3 Nocturnitat 23,91 € 

**** Febrer 2018 3 Nocturnitat 23,91 € 

**** Febrer 2018 7 Nocturnitat 55,79 € 

**** Febrer 2018 7 Nocturnitat 55,79 € 

**** Febrer 2018 4 Nocturnitat 31,88 € 

**** Febrer 2018 7 Nocturnitat 55,79 € 

**** Febrer 2018 7 Nocturnitat 55,79 € 

**** Febrer 2018 7 Nocturnitat 55,79 € 

**** Febrer 2018 1 Nocturnitat 7,97 € 

TOTAL  103  912,69 € 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 18180  132  121031 912.69 ALTRES COMPLEMENTS NOCTURNITAT 

SEGURETAT 
180 008 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.2. - PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL AL PERSONAL DE LA 
POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS EL MES DE FEBRER DE 2018 
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Núm. de referència : X2018006294     
 
Atès l’informe del Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal de data 6 de març del 
2018. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132018000006 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 de febrer de 
2018. 
 

Nom i Cognoms / Data / Servei Hores 
Import 

(€) 
****   
10/02/2018 REFORÇ TORN. CARNESTOLTES INFANTIL  3,25 54,05 € 
12/02/2018 REFORÇ TORN.  4,00 58,20 € 
17/02/2018 REFORÇ TORN. RETIRAR VEHICLES CARNESTOLTES  5,5 91,47 € 
17/02/2018 REFORÇ TORN. REPARTIR SENYALS PEL CARNAVAL  3,5 58,21 € 
26/02/2018 REFORÇ TORN.  4,00 58,20 € 
 

  

****   
17/02/2018 CARNESTOLTES.  6,00 99,78 € 
 

  

****   
17/02/2018 REFORÇ TORN.  8,25 137,20 € 
 

  

****   
17/02/2018 CARNESTOLTES.  5,00 83,15 € 
 

  

****   
17/02/2018 CARNESTOLTES.  3,00 49,89 € 
 

  

****   
18/02/2018 REFORÇ TORN.  8,25 137,20 € 
 

  

****   
17/02/2018 CARNESTOLTES.  3,00 49,89 € 
 

  

****   
17/02/2018 CARNESTOLTES.  3,00 49,89 € 

TOTAL 48,75 927,13 € 
 

Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 18180  132  13001 607 HORES EXTRAORDINARIES SEGURETAT180 008 999 999 999 999 
0  Despeses 18180  134  13001 320.13 HORES EXTRAORDINARIES SEGURETAT ( 

GRUA) 
180 008 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

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

DE FEBRER DE 2018 



 14 

 
Núm. de referència : X2018006380     
 
Vist l’expedient administratiu RH132018000046 i antecedents corresponents, i atès 
l’informe del Director tècnic de la Brigada Municipal de data 6 de març de 2018, 
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 de febrer de 2018: 
 

Cognoms i Nom Data Brigada / Tipus servei Hores Import 

****  ASFALT Supervisor 25,00 400,94 € 

Nevades. De 16:30 a 22h. Treballs per 
treure neu. 

26/02/2018 S. Diürn 5,50 82,12 € 

Nevades. De 06:00 a 07:30h. Treballs 
per treure neu. 

27/02/2018 S. Diürn 1,50 22,40 € 

Nevades. De 15 a 19h. Treballs per 
treure neu. 

28/02/2018 S. Diürn 5,00 74,65 € 

Carnestoltes. De  16 a 19h . Posar 
cadires i tanques per la rua. 

17/02/2018 S. Festiu 3,00 51,18 € 

Carnestoltes. De  7 a 13h. Muntatge 
escales tablados, cadires i tanques. 

17/02/2018 S. Festiu 6,00 102,36 € 

Nevades. De 22 a 01:00h. Treballs per 
treure neu. 

26/02/2018 S. Nocturn 3,00 51,18 € 

Nevades. De 05:00 a 06:00h. Treballs 
per treure neu. 

27/02/2018 S. Nocturn 1,00 17,06 € 

****  ELECTRICISTES Oficial 1º 16,50 278,62 € 

Nevades. De 06:00 a 07:30h. Treballs 
per treure neu. 

27/02/2018 S. Diürn 1,50 21,83 € 

Nevades. De 15 a 19h. Treballs treure 
neu. 

28/02/2018 S. Diürn 5,00 72,75 € 

Carnestoltes. Sortida a les 15:30h i de 
18 a 20:00h. Guàrdia carnestoltes; 
aixecar pia  

17/02/2018 S. Festiu 3,00 49,89 € 

Carnestoltes. De 15 a 19h. Guàrdia. 18/02/2018 S. Festiu 4,00 66,52 € 
Carnestoltes. Sortida a les 10h. 
Connexions. 

17/02/2018 S. Mínim 1,00 25,50 € 

Carnestoltes. Sortida 10:00h. Connexió 18/02/2018 S. Mínim 1,00 25,50 € 
Nevades. De 05:00 a 06:00h. Treballs 
per treure neu. 

27/02/2018 S. Nocturn 1,00 16,63 € 

****  ELECTRICISTES Oficial 1º 16,50 253,11 € 

Actes: Olot 2x1. De 16 a 20h. Penjar 
paraigües al c/ St Esteve. 

13/02/2018 S. Diürn 4,00 58,20 € 

Actes: Olot 2x1. De 16 a 20h. Penjar 
paraigües al c/ St Esteve. 

14/02/2018 S. Diürn 4,00 58,20 € 

Nevades. De 06:00 a 07:30h. Treballs 
per treure neu. 

27/02/2018 S. Diürn 1,50 21,83 € 

Nevades. De 15 a 19h. Treballs treure 
neu. 

28/02/2018 S. Diürn 5,00 72,75 € 

Avaria enllumenat. Sortida a les 22:00h. 
Arreglar avaria llum Av Girona.- 

26/02/2018 S. Mínim 1,00 25,50 € 

Nevades. De 05:00 a 06:00h. Treballs 
treure neu. 

27/02/2018 S. Nocturn 1,00 16,63 € 

****  ELECTRICISTES Oficial 1º 16,50 253,11 € 

Actes: Olot 2x1. De 16 a 20h. Penjar 
paraigües al c/ St Esteve. 

13/02/2018 S. Diürn 4,00 58,20 € 

Actes: Olot 2x1. De 16 a 20h. Penjar 
paraigües al c/ St Esteve. 

14/02/2018 S. Diürn 4,00 58,20 € 

Nevades. De 06:00 a 07:30h. Treballs 
per treure neu. 

27/02/2018 S. Diürn 1,50 21,83 € 

Nevades. De 15 a 19h. Treballs per 28/02/2018 S. Diürn 5,00 72,75 € 
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treure neu. 
Enllumenat. Sortida a les 17:00h. 
Revisar quadres llum Pl Rodes i 
cementiri.- 

09/02/2018 S. Mínim 1,00 25,50 € 

Nevades. De 05:00 a 06:00h. Treballs 
per treure neu. 

27/02/2018 S. Nocturn 1,00 16,63 € 

****  ELECTRICISTES Oficial 1º 17,50 304,12 € 

Nevades. De 06:00 a 07:30h. Treballs 
per treure neu. 

27/02/2018 S. Diürn 1,50 21,83 € 

Nevades. De 15 a 19h. Treballs per 
treure neu. 

28/02/2018 S. Diürn 5,00 72,75 € 

Carnestoltes. De 15 a 19h. Guàrdia. 18/02/2018 S. Festiu 4,00 66,52 € 
Actes Olotx2 i altres. De 10 a 13h. 
Connectar quadre Pl Major Olotx2; 
connectar  

25/02/2018 S. Festiu 3,00 49,89 € 

Avaria enllumenat. Sortida a les 20h. 
Arreglar avaria llum c/ dels Sastres. 

23/02/2018 S. Mínim 1,00 25,50 € 

lotx2. Sortida a les 10h. Connectar Pl 
Major.- 

24/02/2018 S. Mínim 1,00 25,50 € 

Olotx2. Sortida a les 21:00hh. 
Desconnectar Pl Major.- 

24/02/2018 S. Mínim 1,00 25,50 € 

Nevades. De 05:00 a 06:00h. Treballs 
per treure neu. 

27/02/2018 S. Nocturn 1,00 16,63 € 

****  ESCOLES Supervisor 28,50 475,56 € 

Nevades. De 15 a 19h. Treballs per 
treure neu. 

28/02/2018 S. Diürn 5,00 74,65 € 

Carnestoltes. De  16 a 19h . Posar 
cadires i tanques per la rua. 

17/02/2018 S. Festiu 3,00 51,18 € 

Carnestoltes. De  7 a 13h. Muntatge 
escales tablados, cadires i tanques. 

17/02/2018 S. Festiu 6,00 102,36 € 

Carnestoltes. De  15 a 22h . Posar 
cadires i tanques per la rua. 

18/02/2018 S. Festiu 7,00 119,42 € 

Nevades. De 00:00h a 07:30h. Treballs 
emergència neu. 

05/02/2018 S. Nocturn 7,50 127,95 € 

****  FUSTERS Supervisor 31,00 515,02 € 

Nevades. De 06:00 a 07:30h. Treballs 
per treure neu. 

27/02/2018 S. Diürn 1,50 22,40 € 

Nevades. De 15 a 19h. Treballs per 
treure neu. 

28/02/2018 S. Diürn 5,00 74,65 € 

Carnestoltes. De  16 a 19h . Posar 
cadires i tanques per la rua. 

17/02/2018 S. Festiu 3,00 51,18 € 

Carnestoltes. De  7 a 13h. Muntatge 
escales tablados, cadires i tanques. 

17/02/2018 S. Festiu 6,00 102,36 € 

Carnestoltes. De  15 a 22h . Posar 
cadires i tanques per la rua. 

18/02/2018 S. Festiu 7,00 119,42 € 

Nevades. De 00:00h a 07:30h. Treballs 
emergència neu. 

05/02/2018 S. Nocturn 7,50 127,95 € 

Nevades. De 05:00 a 06:00h. Treballs 
per treure neu. 

27/02/2018 S. Nocturn 1,00 17,06 € 

****  JARDINERS Oficial 1º 16,00 241,12 € 

Nevades. De 16:30 a 22h. Treballs per 
treure neu. 

26/02/2018 S. Diürn 5,50 80,03 € 

Nevades. De 06:00 a 07:30h. Treballs 
per treure neu. 

27/02/2018 S. Diürn 1,50 21,83 € 

Nevades. De 15 a 19h. Treballs treure 
neu. 

28/02/2018 S. Diürn 5,00 72,75 € 

Nevades. De 22 a 01:00h. Treballs per 
treure neu. 

26/02/2018 S. Nocturn 3,00 49,89 € 

Nevades. De 05:00 a 06:00h. Treballs 
per treure neu. 

27/02/2018 S. Nocturn 1,00 16,63 € 

****  JARDINERS Oficial 1º 39,50 631,93 € 

Nevades. De 16:30 a 22h. Treballs per 
treure neu. 

26/02/2018 S. Diürn 5,50 80,03 € 

Nevades. De 06:00 a 07:30h. Treballs 27/02/2018 S. Diürn 1,50 21,83 € 
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per treure neu. 
Nevades. De 15 a 19h. Treballs per 
treure neu. 

28/02/2018 S. Diürn 5,00 72,75 € 

Carnestoltes. De  16 a 19h . Posar 
cadires i tanques per la rua. 

17/02/2018 S. Festiu 3,00 49,89 € 

Carnestoltes. De  7 a 13h. Muntatge 
escales tablados, cadires i tanques. 

17/02/2018 S. Festiu 6,00 99,78 € 

Carnestoltes. De  15 a 22h . Posar 
cadires i tanques per la rua. 

18/02/2018 S. Festiu 7,00 116,41 € 

Nevades. De 00:00h a 07:30h. Treballs 
emergència neu. 

05/02/2018 S. Nocturn 7,50 124,73 € 

Nevades. De 22 a 01:00h. Treballs per 
treure neu. 

26/02/2018 S. Nocturn 3,00 49,89 € 

Nevades. De 05:00 a 06:00h. Treballs 
per treure neu. 

27/02/2018 S. Nocturn 1,00 16,63 € 

****  JARDINERS Supervisor 39,50 648,31 € 

Nevades. De 16:30 a 22h. Treballs per 
treure neu. 

26/02/2018 S. Diürn 5,50 82,12 € 

Nevades. De 06:00 a 07:30h. Treballs 
per treure neu. 

27/02/2018 S. Diürn 1,50 22,40 € 

Nevades. De 15 a 19h. Treballs per 
treure neu. 

28/02/2018 S. Diürn 5,00 74,65 € 

Carnestoltes. De  16 a 19h . Posar 
cadires i tanques per la rua. 

17/02/2018 S. Festiu 3,00 51,18 € 

Carnestoltes. De  7 a 13h. Muntatge 
escales tablados, cadires i tanques. 

17/02/2018 S. Festiu 6,00 102,36 € 

Carnestoltes. De  15 a 22h . Posar 
cadires i tanques per la rua. 

18/02/2018 S. Festiu 7,00 119,42 € 

Nevades. De 00:00h a 07:30h. Treballs 
emergència neu. 

05/02/2018 S. Nocturn 7,50 127,95 € 

Nevades. De 22 a 01:00h. Treballs per 
treure neu. 

26/02/2018 S. Nocturn 3,00 51,18 € 

Nevades. De 05:00 a 06:00h. Treballs 
per treure neu. 

27/02/2018 S. Nocturn 1,00 17,06 € 

****  MAGATZEM Encarregat 44,50 820,07 € 

Carnestoltes. De 16 a 18h. Coordinació 
i previsió de canvis segons el temps  

16/02/2018 S. Diürn 2,00 32,72 € 

Nevades. De 16:30 a 22h. Treballs per 
treure neu. 

26/02/2018 S. Diürn 5,50 89,98 € 

Nevades. De 06:00 a 07:30h. Treballs 
per treure neu. 

27/02/2018 S. Diürn 1,50 24,54 € 

Nevades. De 15 a 19h. Treballs per 
treure neu. 

28/02/2018 S. Diürn 5,00 81,80 € 

Carnestoltes. De  16 a 19h . Posar 
cadires i tanques per la rua. 

17/02/2018 S. Festiu 3,00 56,13 € 

Carnestoltes. De  7 a 13h. Muntatge 
escales tablados, cadires i tanques. 

17/02/2018 S. Festiu 6,00 112,26 € 

Carnestoltes. De  15 a 22h . Posar 
cadires i tanques per la rua. 

18/02/2018 S. Festiu 7,00 130,97 € 

Carnaval infantil. De 16 a 17h. Gestió 
de dubtes. 

10/02/2018 S. Mínim 1,00 25,50 € 

Olotx2. De 19 a 20h. Coordinació 
muntatge. 

22/02/2018 S. Mínim 1,00 25,50 € 

Olotx2. De 18 a 19h. Gestió i 
coordinació llums Pl Major. 

24/02/2018 S. Mínim 1,00 25,50 € 

Nevades. De 00:00h a 07:30h. Treballs 
emergència neu. 

05/02/2018 S. Nocturn 7,50 140,33 € 

Nevades. De 22 a 01:00h. Treballs per 
treure neu. 

26/02/2018 S. Nocturn 3,00 56,13 € 

Nevades. De 05:00 a 06:00h. Treballs 
per treure neu. 

27/02/2018 S. Nocturn 1,00 18,71 € 

****  OPERATIVA Oficial 1º 39,50 631,93 € 

Nevades. De 16:30 a 22h. Treballs per 
treure neu. 

26/02/2018 S. Diürn 5,50 80,03 € 

Nevades. De 06:00 a 07:30h. Treballs 
per treure neu. 

27/02/2018 S. Diürn 1,50 21,83 € 

Nevades. De 15 a 19h. Treballs per 28/02/2018 S. Diürn 5,00 72,75 € 



 
 
 

 17 

treure neu. 
Carnestoltes. De  16 a 19h . Posar 
cadires i tanques per la rua. 

17/02/2018 S. Festiu 3,00 49,89 € 

Carnestoltes. De  7 a 13h. Muntatge 
escales tablados, cadires i tanques. 

17/02/2018 S. Festiu 6,00 99,78 € 

Carnestoltes. De  15 a 22h . Posar 
cadires i tanques per la rua. 

18/02/2018 S. Festiu 7,00 116,41 € 

Nevades. De 00:00h a 07:30h. Treballs 
emergència neu. 

05/02/2018 S. Nocturn 7,50 124,73 € 

Nevades. De 22 a 01:00h. Treballs per 
treure neu. 

26/02/2018 S. Nocturn 3,00 49,89 € 

Nevades. De 05:00 a 06:00h. Treballs 
per treure neu. 

27/02/2018 S. Nocturn 1,00 16,63 € 

****  OPERATIVA Oficial 1º 32,00 507,20 € 

Nevades. De 16:30 a 22h. Treballs per 
treure neu. 

26/02/2018 S. Diürn 5,50 80,03 € 

Nevades. De 06:00 a 07:30h. Treballs 
per treure neu. 

27/02/2018 S. Diürn 1,50 21,83 € 

Nevades. De 15 a 19h. Treballs per 
treure neu. 

28/02/2018 S. Diürn 5,00 72,75 € 

Carnestoltes. De  16 a 19h . Posar 
cadires i tanques per la rua. 

17/02/2018 S. Festiu 3,00 49,89 € 

Carnestoltes. De  7 a 13h. Muntatge 
escales tablados, cadires i tanques. 

17/02/2018 S. Festiu 6,00 99,78 € 

Carnestoltes. De  15 a 22h . Posar 
cadires i tanques per la rua. 

18/02/2018 S. Festiu 7,00 116,41 € 

Nevades. De 22 a 01:00h. Treballs per 
treure neu. 

26/02/2018 S. Nocturn 3,00 49,89 € 

Nevades. De 05:00 a 06:00h. Treballs 
per treure neu. 

27/02/2018 S. Nocturn 1,00 16,63 € 

****  OPERATIVA Supervisor 39,50 648,31 € 

Nevades. De 16:30 a 22h. Treballs per 
treure neu. 

26/02/2018 S. Diürn 5,50 82,12 € 

Nevades. De 06:00 a 07:30h. Treballs 
per treure neu. 

27/02/2018 S. Diürn 1,50 22,40 € 

Nevades. De 15 a 19h. Treballs per 
treure neu. 

28/02/2018 S. Diürn 5,00 74,65 € 

Carnestoltes. De  16 a 19h . Posar 
cadires i tanques per la rua. 

17/02/2018 S. Festiu 3,00 51,18 € 

Carnestoltes. De  7 a 13h. Muntatge 
escales tablados, cadires i tanques. 

17/02/2018 S. Festiu 6,00 102,36 € 

Carnestoltes. De  15 a 22h . Posar 
cadires i tanques per la rua. 

18/02/2018 S. Festiu 7,00 119,42 € 

Nevades. De 00:00h a 07:30h. Treballs 
emergència neu. 

05/02/2018 S. Nocturn 7,50 127,95 € 

Nevades. De 22 a 01:00h. Treballs per 
treure neu. 

26/02/2018 S. Nocturn 3,00 51,18 € 

Nevades. De 05:00 a 06:00h. Treballs 
per treure neu. 

27/02/2018 S. Nocturn 1,00 17,06 € 

****  OPERATIVA Supervisor 1,50 25,59 € 

Font Sant Miquel. De 12 a 13:30h 
Arreglar font. 

03/02/2018 S. Festiu 1,50 25,59 € 

****  PALETES Oficial 1º 32,00 507,20 € 

Nevades. De 16:30 a 22h. Treballs per 
treure neu. 

26/02/2018 S. Diürn 5,50 80,03 € 

Nevades. De 06:00 a 07:30h. Treballs 
per treure neu. 

27/02/2018 S. Diürn 1,50 21,83 € 

Nevades. De 15 a 19h. Treballs treure 
neu. 

28/02/2018 S. Diürn 5,00 72,75 € 

Carnestoltes. De  16 a 19h . Posar 
cadires i tanques per la rua. 

17/02/2018 S. Festiu 3,00 49,89 € 

Carnestoltes. De  7 a 13h. Muntatge 
escales tablados, cadires i tanques. 

17/02/2018 S. Festiu 6,00 99,78 € 

Carnestoltes. De  15 a 22h . Posar 
cadires i tanques per la rua. 

18/02/2018 S. Festiu 7,00 116,41 € 
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Nevades. De 22 a 01:00h. Treballs per 
treure neu. 

26/02/2018 S. Nocturn 3,00 49,89 € 

Nevades. De 05:00 a 06:00h. Treballs 
per treure neu. 

27/02/2018 S. Nocturn 1,00 16,63 € 

****  PALETES Oficial 1º 47,50 748,33 € 

Actes: Olot 2x1. De 16 a 20h. Penjar 
paraigües al c/ St Esteve. 

13/02/2018 S. Diürn 4,00 58,20 € 

Actes: Olot 2x1. De 16 a 20h. Penjar 
paraigües al c/ St Esteve. 

14/02/2018 S. Diürn 4,00 58,20 € 

Nevades. De 16:30 a 22h. Treballs per 
treure neu. 

26/02/2018 S. Diürn 5,50 80,03 € 

Nevades. De 06:00 a 07:30h. Treballs 
per treure neu. 

27/02/2018 S. Diürn 1,50 21,83 € 

Nevades. De 15 a 19h. Treballs per 
treure neu. 

28/02/2018 S. Diürn 5,00 72,75 € 

Carnestoltes. De  16 a 19h . Posar 
cadires i tanques per la rua. 

17/02/2018 S. Festiu 3,00 49,89 € 

Carnestoltes. De  7 a 13h. Muntatge 
escales tablados, cadires i tanques. 

17/02/2018 S. Festiu 6,00 99,78 € 

Carnestoltes. De  15 a 22h . Posar 
cadires i tanques per la rua. 

18/02/2018 S. Festiu 7,00 116,41 € 

Nevades. De 00:00h a 07:30h. Treballs 
emergència neu. 

05/02/2018 S. Nocturn 7,50 124,73 € 

Nevades. De 22 a 01:00h. Treballs per 
treure neu. 

26/02/2018 S. Nocturn 3,00 49,89 € 

Nevades. De 05:00 a 06:00h. Treballs 
per treure neu. 

27/02/2018 S. Nocturn 1,00 16,63 € 

****  PALETES Supervisor 39,50 648,31 € 

Nevades. De 16:30 a 22h. Treballs per 
treure neu. 

26/02/2018 S. Diürn 5,50 82,12 € 

Nevades. De 06:00 a 07:30h. Treballs 
per treure neu. 

27/02/2018 S. Diürn 1,50 22,40 € 

Nevades. De 15 a 19h. Treballs per 
treure neu. 

28/02/2018 S. Diürn 5,00 74,65 € 

Carnestoltes. De  16 a 19h . Posar 
cadires i tanques per la rua. 

17/02/2018 S. Festiu 3,00 51,18 € 

Carnestoltes. De  7 a 13h. Muntatge 
escales tablados, cadires i tanques. 

17/02/2018 S. Festiu 6,00 102,36 € 

Carnestoltes. De  15 a 22h . Posar 
cadires i tanques per la rua. 

18/02/2018 S. Festiu 7,00 119,42 € 

Nevades. De 00:00h a 07:30h. Treballs 
emergència neu. 

05/02/2018 S. Nocturn 7,50 127,95 € 

Nevades. De 22 a 01:00h. Treballs per 
treure neu. 

26/02/2018 S. Nocturn 3,00 51,18 € 

Nevades. De 05:00 a 06:00h. Treballs 
per treure neu. 

27/02/2018 S. Nocturn 1,00 17,06 € 

****  PINTORS Supervisor 32,00 520,36 € 

Nevades. De 16:30 a 22h. Treballs per 
treure neu. 

26/02/2018 S. Diürn 5,50 82,12 € 

Nevades. De 06:00 a 07:30h. Treballs 
per treure neu. 

27/02/2018 S. Diürn 1,50 22,40 € 

Nevades. De 15 a 19h. Treballs per 
treure neu. 

28/02/2018 S. Diürn 5,00 74,65 € 

Carnestoltes. De  16 a 19h . Posar 
cadires i tanques per la rua. 

17/02/2018 S. Festiu 3,00 51,18 € 

Carnestoltes. De  7 a 13h. Muntatge 
escales tablados, cadires i tanques. 

17/02/2018 S. Festiu 6,00 102,36 € 

Carnestoltes. De  15 a 22h . Posar 
cadires i tanques per la rua. 

18/02/2018 S. Festiu 7,00 119,42 € 

Nevades. De 22 a 01:00h. Treballs per 
treure neu. 

26/02/2018 S. Nocturn 3,00 51,18 € 

Nevades. De 05:00 a 06:00h. Treballs 
per treure neu. 

27/02/2018 S. Nocturn 1,00 17,06 € 

TOTAL   554,50 9.059,14 € 
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Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 18142  171  13001 1521.36 HORES EXTRAORDINARIES 

BRIGADA JARDINERS 
142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 18142  1532 13001 3515.65 HORES EXTRAORDINARIES  
VIES PUBLIQUES 

142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 18142  165  13001 1088.96 HORES EXTRAORDINARIES  
ENLLUMENAT BRIGADA 

142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 18142  1522 13001 2933.17 HORES EXTRAORDINARIES 
BRIGADA EDIFICIS 

142 002 999 999 999 999 

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

LES OFICINES PELS SERVEIS EXTRAORDINARIS REALITZATS EL MES DE 
FEBRER DE 2018 

 
Núm. de referència : X2018006435     
 
En relació a l’expedient RH132018000047 i antecedents corresponents, i atès els vist-
i-plau del cap de la secció d’ingressos i l’informe NI022018000294 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 de 
febrer de 2018: 
 

Nom i Cognoms Subàrea Data Serveis 
Núm. 
hores 

Import €) 

**** Progrés 
econòmic 

24/02/18 Control Fil musical – Olotx2. 0,75 16,14 € 

**** Progrés 
econòmic 

24 i 
25/02/18 

Muntatge i control Olotx2. 7,25 197,12 € 

**** Brigada 10/02/18 Casament.  40,80 € 

**** Ingressos Febrer 
Redistribució tasques per IT 
treballadora i alta contractació 
nova treballadora. 

3,00 56,49 € 

**** Ingressos Febrer 
Redistribució tasques per IT 
treballadora i alta contractació 
nova treballadora. 

16,00 301,28 € 

**** Ingressos Febrer 
Redistribució tasques per IT 
treballadora i alta contractació 
nova treballadora. 

11,00 160,05 € 

**** Ingressos Febrer 
Redistribució tasques per IT 
treballadora i alta contractació 
nova treballadora. 

6,00 178,68 € 

TOTAL        
 

950,56 € 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 18130  932  13001 696.50 HORES EXTRAORDINARIES INGRESSOS I 

URBANA 
130 001 999 999 999 999 

0  Despeses 18130  920  13001 40.80 HORES EXTRAORDINARIES ADMINISTRACIO 
GENERAL 

130 001 999 999 999 999 

0  Despeses 18200  430  13001 213.26 HORES EXTRAORDINARIES DINAMIG AD. 
GRAL. 

200 009 999 999 999 999 

 

S’aprova per unanimitat. 
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10.5. - PAGAMENT HORES COMPLEMENTÀRIES AL PERSONAL DE LA 
BRIGADA MUNICIPAL REALITZADES EL MES DE FEBRER DE 2018 

 
Núm. de referència : X2018006327     
 
Atès l’informe del Director tècnic de la Brigada Municipal de data 6 de març de 2018. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132018000045 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 de febrer de 
2018 pel personal de la Brigada Municipal que es relaciona a continuació: 
 

Cognoms i Nom Data Brigada/ Tipus de servei Hores Import 

****  ELECTRICISTES Oficial 1º 15,50 270,86 € 

Nevades. De 06:00 a 07:30h. Treballs per 
treure neu. 

27/02/2018 S. Diürn 1,50 21,83 € 

Nevades. De 15 a 19h. Treballs per 
treure neu. 

28/02/2018 S. Diürn 5,00 72,75 € 

Carnaval infantil. De 13 a 15h; de 16:30h 
a 17:30h i de 20 a 22h. Pl Major: 
connexió  

10/02/2018 S. Festiu 5,00 83,15 € 

Avaria enllumenat. Sortida a les 20:15h. 
Arreglar avaria llum av Girona.- 

05/02/2018 S. Mínim 1,00 25,50 € 

Avaria enllumenat. Sortida a les 22:00h. 
Arreglar ICP general i 1 línia enllumenat  

06/02/2018 S. Mínim 1,00 25,50 € 

Enllumenat. Sortida a les 18:00h. Pujar 
pies enll públic c/ Gaudí. 

25/02/2018 S. Mínim 1,00 25,50 € 

Nevades. De 05:00 a 06:00h. Treballs per 
treure neu. 

27/02/2018 S. Nocturn 1,00 16,63 € 

****  ESCOLES Oficial 1º 48,50 773,83 € 

Actes: Olot 2x1. De 16 a 20h. Penjar 
paraigües al c/ St Esteve. 

13/02/2018 S. Diürn 4,00 58,20 € 

Actes: Olot 2x1. De 16 a 20h. Penjar 
paraigües al c/ St Esteve. 

14/02/2018 S. Diürn 4,00 58,20 € 

Nevades. De 16:30 a 22h. Treballs per 
treure neu. 

26/02/2018 S. Diürn 5,50 80,03 € 

Nevades. De 06:00 a 07:30h. Treballs per 
treure neu. 

27/02/2018 S. Diürn 1,50 21,83 € 

Nevades. De 15 a 19h. Treballs per 
treure neu. 

28/02/2018 S. Diürn 5,00 72,75 € 

Carnestoltes. De  16 a 19h . Posar 
cadires i tanques per la rua. 

17/02/2018 S. Festiu 3,00 49,89 € 

Carnestoltes. De  7 a 13h. Muntatge 
escales tarima, cadires i tanques. 

17/02/2018 S. Festiu 6,00 99,78 € 

Carnestoltes. De  15 a 22h . Posar 
cadires i tanques per la rua. 

18/02/2018 S. Festiu 7,00 116,41 € 

Urgència escola Malagrida. De 15 a 16h. 
Desembussar desaigua cuina.- 

05/02/2018 S. Mínim 1,00 25,50 € 

Nevades. De 00:00h a 07:30h. Treballs 
emergència neu. 

05/02/2018 S. Nocturn 7,50 124,73 € 

Nevades. De 22 a 01:00h. Treballs per 
treure neu. 

26/02/2018 S. Nocturn 3,00 49,89 € 

Nevades. De 05:00 a 06:00h. Treballs per 
treure neu. 

27/02/2018 S. Nocturn 1,00 16,63 € 

****  FUSTERS Oficial 1º 23,50 390,81 € 

Carnestoltes. De  16 a 19h . Posar 
cadires i tanques per la rua. 

17/02/2018 S. Festiu 3,00 49,89 € 

Carnestoltes. De  7 a 13h. Muntatge 
escales tarima, cadires i tanques. 

17/02/2018 S. Festiu 6,00 99,78 € 

Carnestoltes. De  15 a 22h . Posar 
cadires i tanques per la rua. 

18/02/2018 S. Festiu 7,00 116,41 € 
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Nevades. De 00:00h a 07:30h. Treballs 
emergència neu. 

05/02/2018 S. Nocturn 7,50 124,73 € 

****  JARDINERS Oficial 1º 1,00 25,50 € 

Urgència escola Malagrida. De 15 a 16h. 
Desembussar desaigua cuina.- 

05/02/2018 S. Mínim 1,00 25,50 € 

****  JARDINERS Oficial 1º 33,50 536,31 € 

Nevades. De 15 a 20h. Descarregar 
trailer de sal i anar a recollir la mitja 
canya. 

27/02/2018 S. Diürn 5,00 72,75 € 

Nevades. De 15 a 19h. Treballs per 
treure neu. 

28/02/2018 S. Diürn 5,00 72,75 € 

Carnestoltes. De  16 a 19h . Posar 
cadires i tanques per la rua. 

17/02/2018 S. Festiu 3,00 49,89 € 

Carnestoltes. De  7 a 13h. Muntatge 
escales tarima, cadires i tanques. 

17/02/2018 S. Festiu 6,00 99,78 € 

Carnestoltes. De  15 a 22h . Posar 
cadires i tanques per la rua. 

18/02/2018 S. Festiu 7,00 116,41 € 

Nevades. De 00:00h a 07:30h. Treballs 
emergència neu. 

05/02/2018 S. Nocturn 7,50 124,73 € 

****  OPERATIVA Oficial 1º 39,50 631,93 € 

Nevades. De 16:30 a 22h. Treballs per 
treure neu. 

26/02/2018 S. Diürn 5,50 80,03 € 

Nevades. De 06:00 a 07:30h. Treballs per 
treure neu. 

27/02/2018 S. Diürn 1,50 21,83 € 

Nevades. De 15 a 19h. Treballs per 
treure neu. 

28/02/2018 S. Diürn 5,00 72,75 € 

Carnestoltes. De  16 a 19h . Posar 
cadires i tanques per la rua. 

17/02/2018 S. Festiu 3,00 49,89 € 

Carnestoltes. De  7 a 13h. Muntatge 
escales tarima, cadires i tanques. 

17/02/2018 S. Festiu 6,00 99,78 € 

Carnestoltes. De  15 a 22h . Posar 
cadires i tanques per la rua. 

18/02/2018 S. Festiu 7,00 116,41 € 

Nevades. De 00:00h a 07:30h. Treballs 
emergència neu. 

05/02/2018 S. Nocturn 7,50 124,73 € 

Nevades. De 22 a 01:00h. Treballs per 
treure neu. 

26/02/2018 S. Nocturn 3,00 49,89 € 

Nevades. De 05:00 a 06:00h. Treballs per 
treure neu. 

27/02/2018 S. Nocturn 1,00 16,63 € 

****  PINTORS Oficial 1º 32,00 507,20 € 

Nevades. De 16:30 a 22h. Treballs per 
treure neu. 

26/02/2018 S. Diürn 5,50 80,03 € 

Nevades. De 06:00 a 07:30h. Treballs per 
treure neu. 

27/02/2018 S. Diürn 1,50 21,83 € 

Nevades. De 15 a 19h. Treballs per 
treure neu. 

28/02/2018 S. Diürn 5,00 72,75 € 

Carnestoltes. De  16 a 19h . Posar 
cadires i tanques per la rua. 

17/02/2018 S. Festiu 3,00 49,89 € 

Carnestoltes. De  7 a 13h. Muntatge 
escales tarima, cadires i tanques. 

17/02/2018 S. Festiu 6,00 99,78 € 

Carnestoltes. De  15 a 22h . Posar 
cadires i tanques per la rua. 

18/02/2018 S. Festiu 7,00 116,41 € 

Nevades. De 22 a 01:00h. Treballs per 
treure neu. 

26/02/2018 S. Nocturn 3,00 49,89 € 

Nevades. De 05:00 a 06:00h. Treballs per 
treure neu. 

27/02/2018 S. Nocturn 1,00 16,63 € 

****  PINTORS Oficial 1º 32,00 507,20 € 

Nevades. De 16:30 a 22h. Treballs per 
treure neu. 

26/02/2018 S. Diürn 5,50 80,03 € 

Nevades. De 06:00 a 07:30h. Treballs per 
treure neu. 

27/02/2018 S. Diürn 1,50 21,83 € 

Nevades. De 15 a 19h. Treballs per 
treure neu. 

28/02/2018 S. Diürn 5,00 72,75 € 

Carnestoltes. De  16 a 19h . Posar 
cadires i tanques per la rua. 

17/02/2018 S. Festiu 3,00 49,89 € 
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Carnestoltes. De  7 a 13h. Muntatge 
escales tarima, cadires i tanques. 

17/02/2018 S. Festiu 6,00 99,78 € 

Carnestoltes. De  15 a 22h . Posar 
cadires i tanques per la rua. 

18/02/2018 S. Festiu 7,00 116,41 € 

Nevades. De 22 a 01:00h. Treballs per 
treure neu. 

26/02/2018 S. Nocturn 3,00 49,89 € 

Nevades. De 05:00 a 06:00h. Treballs per 
treure neu. 

27/02/2018 S. Nocturn 1,00 16,63 € 

TOTAL   225,50 3.643,64 € 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 18142  1522 121032 2449.90 HORES COMPLEMENTARIES BRIGADA 

EDIFICIS 
142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 18142  171  121032 561.81 HORES COMPLEMENTARIES BRIGADA 
JARDINERS 

142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 18142  1532 121032 631.93 HORES COMPLEMENTARIES BRIGADA VIES 
PUBLIQUES 

142 002 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SERVEIS 
 

11.1.- REVISIÓ PREUS CONCESSIÓ SERVEI TRANSPORT PÚBLIC URBÀ 
 

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

11.2.- APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES ADMINSITRATIVES PARTICULARS  
QUE REGIRÀ L'ALIENACIÓ, MITJANÇANT SUBHASTA PÚBLICA, D'UNA 

PARCEL·LA DEL CARRER CAPCIR NÚM. 11; I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 
 
Núm. de referència : X2018001288     

 
Aquest Ajuntament és propietari del bé immoble patrimonial situat al carrer Capcir 
núm. 11, referència cadastral 8423617DG5782S001OH  i atès que és d’interès 
d’aquest Ajuntament procedir a la seva venda i vist l’expedient  administratiu núm. 
CCS12018000002 i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-  Iniciar l’expedient per a l’alienació, mitjançant subhasta pública, d’una 
parcel·la situada al carrer Capcir, núm. 11. 
 
 Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regiran 
l’esmentada licitació i disposar la seva exposició al públic durant el termini de quinze 
dies, anunciant-ho al BOP per tal que s’hi puguin presentar  reclamacions; així com al 
perfil del contractant, les quals seran resoltes pel mateix òrgan de contractació. 
 
Tercer.- Simultàniament s’anuncia la convocatòria de subhasta en el ben entès que 
s’ajornarà el temps que calgui, en el supòsit de què es formulin reclamacions. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SUBMINISTRES. 
 

11.3. - ADQUISICIÓ D'ESCÀNERS DESTINATS A DIFERENTS OFICINES DE 
L'AJUNTAMENT 
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Núm. de referència : X2018006799     
 
Atesa la necessitat de contractar el subministrament de 10 escàners destinats a 
diferents oficines de l’Ajuntament d’Olot, com es desprèn de l’informe de data 9 de 
març de 2018, emès pel Sr. Joan Prat i Espuña, Responsable de l’Àrea d’Informàtica i 
Noves Tecnologies. 
Vist que en l’esmentat informe es justifica que no s’està alterant l’objecte del contracte  
per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació, i també que les empreses 
a les quals s’ha sol·licitat una oferta no han subscrit, durant l’any immediatament 
anterior, més contractes menors pel mateix objecte amb l’Ajuntament d’Olot que, 
individualment o conjunta, superin el llindar establert a la Llei per aquest tipus de 
contractes, i que aquest últim fet ha estat degudament comprovat per l’òrgan de 
contractació. 
 
El responsable del contracte serà el Sr. Joan Prat Espuña. 

Vist que s’ha sol·licitat a les empreses que es relacionen a continuació, que 
presentessin oferta: 

1.- “SERVEIS INFORMÀTICS OLOT, SL” 
2.- “NEW PROJECT NETWORKING, SL” 
3.- “NETBYNET CONSULTING DE SISTEMES, SL” 
4.- “COMERCIAL GARESTANY, SAL” 

Vistes les ofertes presentades: 

1.- “SERVEIS INFORMÀTICS OLOT, SL”: 3.372,10 €, IVA exclòs + 708,14 €, 
en concepte d’IVA. 

2.- “NEW PROJECT NETWORKING, SL”: 3.450 €, IVA exclòs + 724,50 €, en 
concepte d’IVA. 

3.- “NETBYNET CONSULTING DE SISTEMES, SL”: 3.380 €, IVA exclòs + 
709,80 €, en concepte d’IVA. 

4.- “COMERCIAL GARESTANY, SAL”: 3.450 €, IVA exclòs + 724,50 €, en 
concepte d’IVA. 

S’actua conforme a l’informe de valoració de les ofertes, emès pel Responsable del 
Departament d’Informàtica i Noves Tecnologies, Sr. Joan Prat i Espuña, en data 9 de 
març de 2018,  en el qual es proposa l’adjudicació del contracte menor pel 
subministrament de 10 escàners destinats a diferents oficines de l’Ajuntament a favor 
de l’empresa “SERVEIS INFORMÀTICS OLOT, SL”, pel preu de 4.080,24 € IVA inclòs.  
 
Es té en compte l’informe emès per la Intervenció municipal, en data 13 de març de 
2018, relatiu a  l’existència de crèdit suficient i adequat per finançar la despesa que 
comporta el compliment d’aquest contracte.  
 
Fonaments jurídics 
La present contractació es tipifica com a contracte menor de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP), i es qualifica com a contracte de subministrament d’acord amb l’article 16 
d’aquesta mateixa Llei. 
 
S’atén a allò que preveu l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment 
d’adjudicació. 
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Es té en compte el Protocol d’actuació de l’Ajuntament d’Olot sobre transparència, 
eficàcia i eficiència en matèria de contractació, en el qual s’estableix que quan el valor 
estimat del contracte és igual o superior a 3.000 € (IVA exclòs), es requerirà la 
concurrència d’un mínim de tres ofertes.  
 
Es tenen en compte les competències que la Disposició addicional segona de la LCSP 
atorga a l’Alcaldia, així com el Decret de l’Alcaldia, de data 26 de juny de 2015, de 
delegació d’atribucions de l’alcalde a la Junta de Govern local. 
 
Vistos els anteriors antecedents i fonaments jurídics, 
 
PROPOSO 
 
Primer.-  Adjudicar, a favor de l’empresa SERVEIS INFORMÀTICS OLOT, SL, amb 
NIF B55163364, el contracte menor pel subministrament de 10 escàners pel preu de 
QUATRE MIL VUITANTA EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS  (4.080,24 €), IVA 
inclòs. 
 
L’esmentat preu es desglossa en TRES MIL TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS 
AMB DEU CÈNTIMS euros (3.372,10 €) de pressupost net i SET-CENTS VUIT 
EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS (708,14 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %. 
 
Segon.- Aprovar i disposar la despesa per import de 4.080,24 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida EQUIPAMENT INFORMATIC – 18120 491 63601 del pressupost 
municipal. 

 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18120  491  63601 4080.24 EQUIPAMENT INFORMATIC 100 001 001 001 000 000 

 
Tercer.- Informar l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada feta la prestació. 
 
Quart.- Notificar aquesta resolució a l’adjudicatària i a la resta d’empreses que han 
presentat una oferta. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

12.1. - APROVAR ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2018006839     
 
En relació a l’expedient CPG22018000030 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. 18/09 per un import de 
133.121,32 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 133121.32 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.1. - APROVAR SUBVENCIÓ A LA FUNDACIÓ PRIVADA EDUCACIÓ 
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SOLIDÀRIA 
 
Núm. de referència : X2018006775     
 
En relació a l’expedient CPG12018000054 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir  subvenció, amb caràcter de concurrència competitiva, prevista en el 
pressupost de l’any 2018, a l’ entitat FUNDACIÓ PRIVADA EDUCACIÓ SOLIDÀRIA 
amb  NIF: G61754362 per un import de 2.900,00 euros, amb càrrec a la partida 
18.600.231.480043 “SUBVENCIONS COOPERACIÓ”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1800011002 Despeses 18600  231  480043 2900 SUBVENCIONS COOPERACIO 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
13.2. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ D'OLOTINS I OLOTINES PER LA 

CONVIVÈNCIA 
 
Núm. de referència : X2018006776     
 
En relació a l’expedient CPG12018000055 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir  subvenció, amb caràcter de concurrència competitiva, prevista en el 
pressupost de l’any 2018, a l’ entitat ASSOCIACIÓ OLOTINES I OLOTINS PER LA 
CONVIVÈNCIA amb  NIF: G55187462 per un import de 3200,00 euros, amb càrrec a 
la partida 18.600.231.480043 “SUBVENCIONS COOPERACIÓ”. 
 
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. 
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L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1800011003 Despeses 18600  231  480043 3200 SUBVENCIONS COOPERACIO 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.3. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ D'AFRICANS DE KOINA 
 
Núm. de referència : X2018006778     
 
En relació a l’expedient CPG12018000056 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir  subvenció, amb caràcter de concurrència competitiva, prevista en el 
pressupost de l’any 2018, a l’ entitat ASSOCIACIÓ D’AFRICANS DE KOINA amb  NIF: 
G17872276 per un import de 1.900,00 euros, amb càrrec a la partida 
18.600.231.480043 “SUBVENCIONS COOPERACIÓ”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1800011006 Despeses 18600  231  480043 1900 SUBVENCIONS COOPERACIO 100 001 001 001 000 000 
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S’aprova per unanimitat. 
 

13.4. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ NÚRIA SOCIAL 
 
Núm. de referència : X2018006780     
 
En relació a l’expedient CPG12018000057 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir  subvenció, amb caràcter de concurrència competitiva, prevista en el 
pressupost de l’any 2018, a l’ entitat ASSOCIACIÓ NÚRIA SOCIAL amb  NIF: 
G55250005 per un import de 3.500,00 euros, amb càrrec a la partida 
18.600.231.480043 “SUBVENCIONS COOPERACIÓ”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1800011007 Despeses 18600  231  480043 3500 SUBVENCIONS COOPERACIO 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
13.5. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE RESIDENTS DEL POBLE DE 

SINSAN SABI D'OLOT 
 
Núm. de referència : X2018006804     
 
En relació a l’expedient CPG12018000058 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir  subvenció, amb caràcter de concurrència competitiva, prevista en el 
pressupost de l’any 2018, a l’ entitat ASSOCIACIÓ DE RESIDENTS DEL POBLE 
SINSAN SABI amb  NIF: G55147839 per un import de 1.800,00 euros, amb càrrec a la 
partida 18.600.231.480043 “SUBVENCIONS COOPERACIÓ”. 
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2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1800011004 Despeses 18600  231  480043 1800 SUBVENCIONS COOPERACIO 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.6. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT la GARROTXA AMB EL SAHARA 
 
Núm. de referència : X2018006809     
 
En relació a l’expedient CPG12018000059 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir  subvenció, amb caràcter de concurrència competitiva, prevista en el 
pressupost de l’any 2018, a l’ entitat LA GARROTXA AMB EL SAHARA amb  NIF: 
G55031074 per un import de 4.500,00 euros, amb càrrec a la partida 
18.600.231.480043 “SUBVENCIONS COOPERACIÓ”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
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5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1800011005 Despeses 18600  231  480043 4500 SUBVENCIONS COOPERACIO 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.7. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE DONES SUBSAHARIANES 
DE LA GARROTXA "YAGARU" 

 
Núm. de referència : X2018006810     
 
En relació a l’expedient CPG12018000060 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir  subvenció, amb caràcter de concurrència competitiva, prevista en el 
pressupost de l’any 2018, a l’ entitat ASSOCIACIÓ DE DONES SUBSAHARIANES 
“YAGARU” amb  NIF: G17784398 per un import de 3.000,00 euros, amb càrrec a la 
partida 18.600.231.480043 “SUBVENCIONS COOPERACIÓ”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1800011008 Despeses 18600  231  480043 3000 SUBVENCIONS COOPERACIO 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.8. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT AEIG NOSTRA DONA DEL TURA 
 
Núm. de referència : X2018006817     
En relació a l’expedient CPG12018000061 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir  subvenció, amb caràcter de concurrència competitiva, prevista en el 
pressupost de l’any 2018, a l’ entitat AEIG NOSTRA DONA DEL TURA amb  NIF: 
G08931974 per un import de 5.235,00 euros, amb càrrec a la partida 
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18.500.326.480022 “SUBVENCIONS JOVENTUT”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1800010001 Despeses 18500  326  480022 5235 SUBVENCIONS JOVENTUT 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.9. - APROVAR SUBVENCIÓ AL CENTRE EXCURSIONISTA OLOT 
 
Núm. de referència : X2018006818     
 
En relació a l’expedient CPG12018000062 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir  subvenció, amb caràcter de concurrència competitiva, prevista en el 
pressupost de l’any 2018, a l’ entitat CENTRE EXCURSIONISTA OLOT amb  NIF: 
G17132747 per un import de 3.053,75,00 euros, amb càrrec a la partida 
18.500.326.480022 “SUBVENCIONS JOVENTUT”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
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actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1800010002 Despeses 18500  326  480022 3053.75 SUBVENCIONS JOVENTUT 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.10. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ESPLAIS DE LA GARROTXA 
 
Núm. de referència : X2018006819     
 
En relació a l’expedient CPG12018000063 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir  subvenció, amb caràcter de concurrència competitiva, prevista en el 
pressupost de l’any 2018, a l’ entitat ESPLAIS DE LA GARROTXA amb  NIF: 
G17283979 per un import de 17.710,00 euros, amb càrrec a la partida 
18.500.326.480022 “SUBVENCIONS JOVENTUT”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1800010003 Despeses 18500  326  480022 17710 SUBVENCIONS JOVENTUT 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.11. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ DE MÚSICS I 
INTERPRETS D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2018007022     
 
En relació a l’expedient CPG12018000066 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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1r.) Concedir  subvenció, amb caràcter de concurrència competitiva, prevista en el 
pressupost de l’any 2018, a l’ entitat ASSOCIACIÓ DE MÚSICS I INTERPRETS 
D’OLOT amb  NIF: G17293242 per un import de 7.500,00 euros, amb càrrec a la 
partida 18.400.334.480020 “SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1800015032 Despeses 18400  334  480020 7500 SUBVENCIONS ACTIVITATS 

CIUTADANES 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
14.1. - APROVAR RENÚNCIA DE SUBVENCIÓ DE L'ASSOCIACIÓ DESOCUPATS 

ACTIUS GARROTXA 
 
Núm. de referència : X2018006820     
 
En relació a l’expedient CPG12018000064 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: 
 

1. Vist l’informe de renúncia de subvenció de l’ASSOCIACIÓ DESOCUPATS 
ACTIUS GARROTXA amb NIF G55165468. 

 
2. Acceptar la renúncia parcial de la subvenció atorgada a l’entitat ASSOCIACIÓ 

DESOCUPATS ACTIUS GARROTXA per un import de 375,20 euros, amb 
càrrec a la partida 17.200.430.480052 “SUBVENCIÓ ADAG 40”. 

 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 375.2 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.2. - APROVAR RENÚNCIA DE SUBVENCIÓ DE L'ENTITAT ASSOCIACIÓ LA 
GARROTXA AMB EL SAHARA 

 
Núm. de referència : X2018006827     
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En relació a l’expedient CPG12018000065 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: 
 

1. Vist l’informe de renúncia parcial de la subvenció atorgada a l’ASSOCIACIÓ 
ACAPS GARROTXA amb NIF G55031074.. 

 
2. Acceptar la renúncia parcial de la subvenció atorgada a l’ ASSOCIACIÓ LA 

ACAPS GARROTXA  per un import de 2.155,27 euros amb càrrec a la partida 
17.600.231.480043 “SUBVENCIONS C0OPERACIÓ”. 

 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 -2155.27 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

15.1. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I 
PROPIETARIS DEL NUCLI ANTIC 

 
Núm. de referència : X2018006781     
 
En relació a l’expedient CPG22018000029 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: 
 
Procedir a la bestreta de 1.360,00 euros a l’ Associació de veïns i propietaris del Nucli 
Antic en concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 
3.400,00 euros, destinada a l’activitat de manteniment del local social aprovada per la 
Junta de Govern Local de data 15/02/2018. 
 
Una vegada finalitzada l’activitat s’hauran de presentar els justificants en un termini 
màxim de dos mesos per tal de poder procedir a la liquidació definitiva de la 
subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1800012001001Despeses 18160  924  480003 1360 SUBVENCIONS BARRIS 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
15.2. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE MÚSICS I 

INTÈRPRETS D'OLOT 
 
Núm. de referència : X2018007031     
 
En relació a l’expedient CPG22018000032 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 3.000 euros a l’ Associació Músics i intèrprets d’Olot en 
concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 7.500 euros, 
destinada a l’activitat La Roda Musical aprovada per la Junta de Govern Local de data 
15/03/2018. 
 
Una vegada finalitzada l’activitat s’hauran de presentar els justificants en un termini 
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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 
200300 1800015032001Despeses 18400  334  480020 3000 SUBVENCIONS ACTIVITATS 

CIUTADANES 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

16.1. - APROVAR DEVOLUCIÓ DE FIANCES 
 
Núm. de referència : X2018006840     
 
En relació a l’expedient CPG22018000031 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Vistos els informes tècnics aprovar la següent relació de fiances i avals per tal de 
poder procedir a la seva devolució de la partida no pressupostària que correspongui. 
 
INTERESSATS IMPORT 
  
IMMOBILIARIA NOVA MONTOLIVET SL 600,00 
**** 300,00 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

17.1. - ACCEPTAR SUBVENCIÓ SISMÒGRAF 2018 
 
Núm. de referència : X2018002516     
 
Vist l’expedient núm: SCU12018000001 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 SOCIEDAD ESTATAL DE ACCION 
CULTURAL SA, amb destinació a PROGRAMA PICE. MODALIDAD VISITANTES -
FESTIVAL SISMÒGRAF 2018-, per un import de 2.300,00 €. 
 
2.- Agrair a  SOCIEDAD ESTATAL DE ACCION CULTURAL SA, 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. 
 

18.1. - APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEL SERVEI D'AIGUA I CLAVEGUERAM DEL 
4T TRIMESTRE 2017 
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Núm. de referència : X2018006774     
 
En relació a l’expedient IG192018000002 a nom de SOREA SA amb NIF A08146367 
corresponent a la liquidació del servei d’aigua i clavegueram del 4rt 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 4t trimestre 2017: 60.564,50 €. 
 
Segon: Aprovar l’excedent de tarifes d’aigua 4t trimestre 2017 (a favor de l’Ajuntament):  
2.116,04 €. 
 
Tercer.- Aprovar l’import liquidat en concepte de taxa clavegueram 4t trimestre 2017: 
55.284,18 €. 
 
Quart.- Aprovar l’import liquidat en concepte de drets de connexió període 2017/04: 
6.206,00 €. 
 
Cinquè.- Aprovar el cost de les taxes de la Generalitat “ CIH “ i “ C. A. “ en concepte 
d’edificis municipals, corresponents al període 2017/04: 13.689,92 €. 
 
Sisè.- Aprovar l’import de 775,69 € corresponent al cost a suportar pel període 4t 
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. 
 

19.1. - CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR APARELLAT AMB 
CONCRECIÓ DE L’ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA AL CARRER PALLEROL, 6. 

 
Núm. de referència : X2017029112 

 
Donat que el terreny on es pretén edificar la llicència sol·licitada,  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 OMA32017000100 en data 
registre entrada  15/02/2018 
a: **** 
per a: CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR APARELLAT (AMB 
CONCRECIÓ DE L'ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA)    
situada a: C PALLEROL N.6  
U.T.M : 6403202 
 
Condicions Generals: Aprovades per Comissió de Govern de 13/02/88 i modificades 
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per acord de la Junta de Govern de 18/06/08 
 
S’aprova/n la/les liquidació/ns que es detalla/en seguidament: CRL2018800013 
FMA2018600032    
 
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: 217913.09 euros  
1 Connexions desguassos habitatges 
1 Guals 
 
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

217913.09 6876.20 0 6876.20 515.00 7391.21 
 

Garanties: 
      
   mov terres + rep pav + gest res: 300 euros 

 
Total Liquidació Euros 
Per Drets 7391.21 
Per Garanties (4) 300.00 

 
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència: 24 mesos, a partir de la data de concessió, havent-
se de començar les obres dins el termini màxim de 12 mesos.  
 
 D'acord amb l'establert a l'art. 1 del Decret 282/1991, no es poden iniciar les 

obres de construcció si no s'ha presentat prèviament a l'Ajuntament el 
corresponent projecte executiu i el programa de control de qualitat.  

 Abans de l’inici de l’obra també 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 arquitecte assumint la direcció de l’obra. 3) Document signat per arquitecte 
tècnic assumint la direcció de l’execució de l’obra.  

 Es condiciona aquesta llicència al compliment a l’obra de les determinacions del 
document de Concreció de l’ordenació volumètrica incorporat a l’expedient i que 
s’aprova conjuntament amb el projecte d’edificació presentat.  

 Caldrà aportar document signat pels propietaris de les dues parcel·les del conjunt 
unitari de conformitat amb els materials d’acabat de façanes de l’edifici a utilitzar, 
especialment pel que fa al model de totxo ceràmic per quedar vist. Es condiciona 
l’autorització de la solució proposada a la conformitat dels Serveis tècnics 
municipals.  

 La primera utilització del l’edifici podria veure's limitada si la parcel·la no reuneix 
tots els elements d'urbanització previstos en el corresponent projecte 
d'urbanització d'acord amb l'art. 65 del Pla d’ordenació urbanística municipal i art. 
41 de la Llei d’urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010).  
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 En aplicació de la normativa de seguretat contra incendis del DB SI6 del Codi 
Tècnic de l’Edificació, cal que l’estructura principal de coberta garanteixi una 
resistència al foc R30.  

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

 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. Aquesta fiança també 
ha d’assegurar la correcta gestió de residus generats per l’obra. La fiança s’haurà 
de dipositar en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de 
notificació de la concessió de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta llicència 
queda supeditada a l’ingrés de la fiança en el termini esmentat.  

 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 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. 
 

20.1. - PROPOSANT DONAR COMPTE DELS ASSABENTATS D'OBERTURA I 
DELS DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 23 DE FEBRER I 6 DE MARÇ DE 

2018 RELATIUS A L’ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
Núm. de referència : X2018006474     
 
En relació a l’expedient AG012018000027, 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 
23 de febrer i 6 de març de 2018 relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen 
a continuació:  
 
Tràmit 
 

Nom / comercial Concepte Adreça Decret 
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Activitats  

Assabentat 
obertura 

Maria Pilar López 
Álvarez 

Perruqueria C/Madrid 80 B 2 01/03/2018 

Decret de 
suspensió 
d’activitat 

Núria Paguina 
Riera 

Estudi de 
patronatge 

C/Antoni Llopis 6 2 1 01/03/2018 

Assabentat 
obertura 

Domoli SL Taller de 
muntatge i 
soldadura de 
components 

C/Vallespir 12-14 06/03/2018 

Assabentat de 
canvi de raó 
social 

Olot Colors SL Venda de roba i 
complements 

C/Sant Rafel 33 B  01/03/2018 

 
Permisos d’abocaments d’aigües residuals 
Renovació 
permís 
abocament 
aigües 
residuals  

Martín i Conesa 
SA (BMW) 

Taller de 
reparació de 
vehicles 

Ronda les Mates 32 23/02/2018 

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


