ACTA NÚM. 16
JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA
19 D’ABRIL DE 2018
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 19 d’abril 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, Estanis Vayreda i
Puigvert, Jordi Alcalde i Gurt, Josep Gelis i Guix, Maria del Mar Roca i Reixach,
Montserrat Torras i Surroca.
Hi assisteixen, com a regidors de l’oposició, els Srs. Josep Guix Feixas, Anna
Descals Tresserras, Xavier García Zabal.
Actua com a secretària, la Secretària General, M. Glòria Gou Clavera.
Hi assisteix l’Interventor, Sr. Jordi Salvador Culí.
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 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 12 d’abril:
- el mateix dia 12 d’abril, va signar la renovació dels Convenis de col·laboració amb
l’Associació de Comerciants Olot, amb els Placers de la Plaça Mercat i amb
l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa, amb l’objectiu de treballar amb tots ells
conjuntament en la promoció de la ciutat.
- el dia 13 d’abril es va desplaçar al municipi de Vidreres per assistir a la reunió de
l’Executiva de l’AMI (Associació de Municipis per a la Independència) i al vespre, va
assistir a l’Assemblea de l’Associació de Veïns de Sant Francesc.
- el dia 17 d’abril es va desplaçar a Girona per entrevistar-se amb el Sr. PERE SALÓ,
director territorial d’Urbanisme. I a la tarda, va assistir a la reunió del Patronat de la
Fundació Hospital Sant Jaume, que va tenir lloc a l’antic Hospital.
- i finalment ahir, 18 d’abril, es va desplaçar a Barcelona per entrevistar-se d’una
banda, amb el Sr. RICARD FONT, Secretari d’Infraestructures i de l’altra, amb el Sr.
CAMIL COFAN, Subdirector General d’Urbanisme.
3. - DISPOSICIONS.- ASSABENTATS DE LES DISPOSICIONS PUBLICADES EN
ELS BUTLLETINS OFICIALS
Tot seguit la Secretària dóna compte a la Junta de Govern dels edictes i anuncis de
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l'Ajuntament d'Olot publicats als Butlletins Oficials BOE, BOP i DOGC, des de la
darrera sessió. I se n'acorda l'assabentat.
4.1. - CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB L'INSTITUT RAMON LLULL PER LA
16a. EDICIÓ DE LA BIENNAL DE VENÈCIA D'ARQUITECTURA 2018
Núm. de referència

: X2018010848

Vist que a la 16a edició de la Biennal d’Arquitectura de Venècia 2018 dins del
programa Eventi Collaterali, enguany el pavelló de Catalunya presentarà l’exposició
“RCR. Somni de natura_Catalonia in Venice” amb motiu de la concessió del Premi
Pritzker 2017 a l’estudi RCR Arquitectes. L’exposició estarà cocomissariada per Estel
Ortega i Pati Núñez i es podrà veure a Venècia del 26 de maig al 25 de novembre de
2018.
Vist que les comissaries han plantejat que el pavelló català de la Biennal d’Arquitectura
proposen posicionar Olot i posar en valor el paisatge i la cultura olotina i que
l’Ajuntament d’Olot, manifesta la seva voluntat de participar en aquest projecte, amb la
marca Olot Cultura, col·laborant en la producció de l’exposició d’arquitectura “RCR.
Somni de natura_Catalonia in Venice”.
Vist que l’organitzador general del pavelló català i la presència catalana a la Biennal
d’Arquitectua de Venècia és l’Institut Ramon Llull.
Vist que la Biennal de Venècia ha estat des de la seva inauguració, al 1895, un
esdeveniment artístic de transcendència internacional. A partir de la Segona Guerra
Mundial i, especialment, a partir de l’edició de 1999, ha estat a l’avantguarda de les
noves tendències artístiques i de l’organització d’esdeveniments internacionals en les
diferents disciplines de l’art contemporani (cinema, música, arts escèniques,
arquitectura i arts visuals).
En el context de la Biennal, les primeres exposicions d’arquitectura es van realitzar al
1975 però no va ser fins al 1980 quan es va crear una secció independent, al marge
de la Biennal d’Art.
La Biennal d’Arts Visuals i la d’Arquitectura s’alternen cada any i presenten, en les
respectives disciplines, una selecció de propostes contemporànies en cada una de les
seves tres seccions oficials: l’Exposició Internacional, els pavellons nacionals i els
Eventi Collaterali.
Aquesta exposició estarà acompanyada d’un programa d’activitats paral·leles entre les
quals destaquen quatre conferències / taules rodones amb la col·laboració
d’arquitectes de renom internacional.
Es proposa signar un conveni entre l’Ajuntament d’Olot i l’Institut Ramon LLull que
estableixi els termes de la col·laboració entre l’Institut Ramon Llull i l’Ajuntament d’OIot
per a la participació d’Olot, amb la marca OLOT CULTURA, en les conferències /
taules rodones que formen part del programa d’activitats paral·leles que acompanyen
l’exposició “RCR. Somni de natura_Catalonia in Venice”, en el marc de la 16a edició
de la Biennal d’Arquitectura de Venècia 2018, dins del programa Eventi Collateralli.
I on l’Ajuntament d’Olot col·labora en aquest projecte fent-se càrrec de les despeses i
de la coordinació del servei de càtering que tindrà lloc el dia 25 de maig de 2018 a
Venècia i que tancarà el cicle de conferències / taules rodones organitzades per l’IRL i

Mod_ACTS_DJGE

2

el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC).
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 CU012018000004 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Institut Ramon
Llull per tal de regular la participació d’Olot al programa Eventi Collateralli de la 16ena
Biennal d’Arquitectura de Venècia que se celebrarà aquest any 2018.
Segon.- Facultar l’alcalde d’Olot, Josep Maria Corominas, com a representat legal de
la corporació, per a la signatura del conveni entre les parts.
Tercer.- Fer reserva pressupostària “A” per la quantitat de mil euros (1.600 €)(IVA
inclòs) a la partida 18 100 912 226011 Promoció i Recepcions del Pressupost de
l’Ajuntament d’Olot.
Operació Referència
200200

Tipus
Partida
Despeses 18100 912 226011

Import
1600.00

Descripció
PROMOCIO I RECEPCIONS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
400 999 230 107 017 002

S’aprova per unanimitat.
5.1. - PRORROGAR EL CONVENI DE COL•LABORACIO ENTE L'AJUNTAMENT
D'OLOT I EL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA PEL PTT
Núm. de referència

: X2018009810

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, juntament amb el
Consell Comarcal i l’Ajuntament d’Olot, vénen realitzant durant els últims anys un
programa de garantia social en la modalitat “Pla de Transició al Treball” amb l’objectiu
d’afavorir la inserció professional d’aquest joves i/o, si escau, la seva reinserció en el
sistema educatiu, per tal de millorar les seves possibilitats d’ocupació en un futur,
d’acord amb el objectes dels programes de garantia social que preveu l’actual
ordenació del sistema educatiu.
En data 30 de novembre de 2017, la Junta de Govern de l’Ajuntament d’Olot va
aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal
Garrotxa per precisar les obligacions entre aquestes parts i establir el marc de
col·laboració que ha de regir en el desenvolupament del Pla de Transició al Treball
adreçat a joves de la comarca, preferentment de setze a vint-i-un anys, que han
acabat l’etapa d’educació obligatòria sense haver obtingut la corresponent titulació.
Aquest conveni tenia validesa fins el 31 de desembre de 2017, per això es creu
necessària la pròrroga per a l’any 2018.
Fonaments de dret
Articles 108 i següents de la Llei 26/1010 de 3 d’agost, de règim jurídic de les
administracions públiques de Catalunya. Article 303 a 311 del Decret 179/1995, de 13
de juny pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Articles 8,14 i DA 9a de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a
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la informació pública i bon govern.
En relació a l’expedient ED032018000003 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat d'Educació, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Prorrogar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i el Consell
Comarcal Garrotxa per establir el marc de col·laboració que ha de regir en el
desenvolupament del Pla de Transició al Treball adreçat a joves de la comarca,
preferentment de setze a vint-i-un anys, que han acabat l’etapa d’educació obligatòria
sense haver obtingut la corresponent titulació, per a l’any 2018.
Segon.- Aprovar l’addenda d’aquest conveni per l’any 2018 que es fixa amb la
quantitat de 4875€ corresponents al material del programa auxiliar de mecànica i
instal·lacions electromecànica a abonar a l’IES Garrotxa, amb càrrec a la partida
Conveni IES Garrotxa 18 500 326 480004 del pressupost de l’IMEJO
S’aprova per unanimitat.
6.1. - SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL DIPSALUT PEL MANTENIMENT DE
PARCS URBANS DE SALUT I XARXES D'ITINERARIS SALUDABLES.
Núm. de referència

: X2018010309

Atès que en data 6 de febrer de 2018, el Consell Rector de Dipsalut va aprovar la
convocatòria de subvencions adreçades a ajuntaments per al suport econòmic al
manteniment de Parc Urbans de Salut i Xarxes d’Itineraris Saludables.
Atès que l’Ajuntament d’Olot disposa de 3 parcs urbans de salut, d’una xarxa
d’itineraris saludables i, n’està realitzant actuacions de manteniment.
Atès Art. 2.1.d) i 40 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s'aprova
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.
En relació a l’expedient SP052018000003 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d'Esports, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Sol·licitar subvenció a DIPSALUT per a les tasques de manteniment dels
Parcs Urbans de Salut i la Xarxa d’Itnineraris Saludables d’Olot.
Segon.- Facultar a la regidora delegada d’Esports per signar tota la documentació
necessària per a la tramitació de la mateixa.
S’aprova per unanimitat.
7.1. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- PROPOSANT APROVAR EL CONVENI DE
COL•LABORACIÓ PER A PRÀCTIQUES EN EMPRESES, ENTRE L’AJUNTAMENT
D’OLOT, EL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA I L’EMPRESA FUSTERIA
BADOSA, S.L., DINS EL MARC DEL PROGRAMA DE PROJECTES INNOVADORS I
EXPERIMENTALS 2016 – UNA NOVA OPORTUNITAT.
Núm. de referència
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Vist que l’Ajuntament d’Olot té atorgada una subvenció per dur a terme el pla
d’execució anual denominat “GENERACIÓ DE NOVES OPORTUNITATS”, atorgada
per el Servei d’Ocupació de Catalunya dins el marc del Programa de projectes
innovadors i experimentals amb número d’expedient IE-20/16.
Vist que les activitats de capacitació especialitzada dins el marc del Programa de
projectes innovadors i experimentals 2016, hauran de tenir en compte les necessitats
de les empreses i del territori i incidir en els sectors amb més potencial per generar i/o
mantenir ocupació i, de cara a facilitar la posterior inserció laboral de les persones
destinatàries, podran incloure pràctiques no laborals en empreses.
Vist que en cas que es realitzin pràctiques no laborals o de perfeccionament
professional en empreses caldrà signar el corresponent conveni de col·laboració per a
pràctiques en empreses, que haurà d’identificar les parts i seguiment i el sistema
d’avaluació.
I en relació a l’expedient IM052018000007 i antecedents corresponents, el regidor
delegat de Promoció de la ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració per a pràctiques en empresa entre
l’Ajuntament d’Olot, el Servei d’Ocupació de Catalunya i l’empresa Fusteria Badosa,
S.A. dins el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals 2016 – Una
Nova Oportunitat.
S’aprova per unanimitat.
7.2. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- PROPOSANT APROVAR EL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ PER A PRÀCTIQUES EN EMPRESES, ENTRE L’AJUNTAMENT
D’OLOT, EL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA I L’EMPRESA VILA ROVIRA,
S.L., DINS EL MARC DEL PROGRAMA DE PROJECTES INNOVADORS I
EXPERIMENTALS 2016 – UNA NOVA OPORTUNITAT.
Núm. de referència

: X2018010673

Vist que l’Ajuntament d’Olot té atorgada una subvenció per dur a terme el pla
d’execució anual denominat “GENERACIÓ DE NOVES OPORTUNITATS”, atorgada
per el Servei d’Ocupació de Catalunya dins el marc del Programa de projectes
innovadors i experimentals amb número d’expedient IE-20/16.
Vist que les activitats de capacitació especialitzada dins el marc del Programa de
projectes innovadors i experimentals 2016, hauran de tenir en compte les necessitats
de les empreses i del territori i incidir en els sectors amb més potencial per generar i/o
mantenir ocupació i, de cara a facilitar la posterior inserció laboral de les persones
destinatàries, podran incloure pràctiques no laborals en empreses.
Vist que en cas que es realitzin pràctiques no laborals o de perfeccionament
professional en empreses caldrà signar el corresponent conveni de col·laboració per a
pràctiques en empreses, que haurà d’identificar les parts i seguiment i el sistema
d’avaluació.
I en relació a l’expedient IM082018000004 i antecedents corresponents, el regidor
delegat 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.- Aprovar el conveni de col·laboració per a pràctiques en empresa entre
l’Ajuntament d’Olot, el Servei d’Ocupació de Catalunya i l’empresa Vila Rovira, S.L.
dins el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals 2016 – Una Nova
Oportunitat.
S’aprova per unanimitat.
8.1. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADA
DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0130, DESTINADA A LA VENDA DE FRUITA I
VERDURA DE PRODUCCIÓ PRÒPIA , AL SR. ****
Núm. de referència

: X2018010761

Vista la instància de data 9 de març de 2018 (Registre general de l’Ajuntament d’Olot
núm. E2018003980), presentada per la Sra. ****, adjudicatària de la parada del mercat
setmanal núm. MS0130, de 6 metres, destinada a la venda de fruita i verdura de
producció pròpia, en la que demana que s’autoritzi el traspàs a favor del Sr. ****, 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 la Sra. **** ha acreditat documentalment, mitjançant una declaració
responsable la jubilació i la baixa 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 el Sr. **** 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’acord de la Comissió del Mercat Setmanal, adoptat en sessió de data 19
de març de 2018, favorable a autoritzar aquest traspàs.
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 IM022018000010 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:
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Primer.- AUTORITZAR el traspàs de la parada del mercat setmanal núm. MS0130, de
6 metres, destinada a la venda de fruita i verdura de producció pròpia, a favor del Sr.
**** (****)
Segon.- Aquest traspàs té efectes a data 1 de gener de 2018
Tercer.- Requerir al Sr. **** el pagament de la quantitat de DOS MIL CENT
QUARANTA-DOS EUROS (2.142.- €), 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.
9.1. - PAGAMENT D'UN COMPLEMENT DE NOCTURNITAT AL PERSONAL DE LA
POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS EL MES DE MARÇ DE 2018
Núm. de referència

: X2018009936

Atès l’informe del Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal de data 10 d’abril de
2018.
Vist l’expedient administratiu RH132018000054 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 març de 2018:
Nom i Cognoms

****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
****
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Data

Dies

Març 2018
Març 2018

7
7
4
6
6
5
7
7
4
4
4
7

Març 2018
Març 2018
Març 2018
Març 2018
Març 2018
Març 2018
Març 2018
Març 2018
Març 2018
Març 2018

Serveis
Nocturnitat
Nocturnitat
Nocturnitat
Nocturnitat
Nocturnitat
Nocturnitat
Nocturnitat
Nocturnitat
Nocturnitat
Nocturnitat
Nocturnitat
Nocturnitat

Import (€)

80,50 €
80,50 €
46,00 €
47,82 €
47,82 €
39,85 €
55,79 €
55,79 €
31,88 €
31,88 €
31,88 €
55,79 €

7

Març 2018

****
****
****
****

Març 2018
Març 2018
Març 2018

7
7
7
7

Nocturnitat
Nocturnitat
Nocturnitat
Nocturnitat

TOTAL

55,79 €
55,79 €
55,79 €
55,79 €
828,66 €

Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 18180 132 121031

Import
828.66

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
180 008 999 999 999 999
ALTRES COMPLEMENTS NOCTURNITAT
SEGURETAT

Tercer.- En cap cas, les quantitats assignades com a complement de nocturnitat,
durant un període de temps, originarà cap dret individual respecte a les variacions o
apreciacions corresponents a períodes successius.
S’aprova per unanimitat.
9.2. - PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL AL PERSONAL DE LA
BRIGADA MUNICIPAL PELS SERVEIS EXTRAORDINARIS REALITZATS EL MES
DE MARÇ DE 2018
Núm. de referència

: X2018010149

Vist l’expedient administratiu RH132018000056 i antecedents corresponents, i atès
l’informe del Director tècnic de la Brigada Municipal de data 5 d’abril 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 març de 2018:
Cognoms i Nom

Data

Hores
3,00

Import

S. Diürn

3,00

44,79 €

ELECTRICISTES Oficial 1º

2,00

51,00 €

17/03/2018

S. Mínim

1,00

25,50 €

17/03/2018

S. Mínim

1,00

25,50 €

ESCOLES Supervisor

1,00

25,50 €

S. Mínim

1,00

25,50 €

FUSTERS Supervisor

5,00

85,30 €

S. Festiu

5,00

85,30 €

JARDINERS Supervisor

4,00

68,24 €

S. Festiu

4,00

68,24 €

MAGATZEM Encarregat

13,00

270,39 €

18/03/2018

S. Festiu

4,00

74,84 €

25/03/2018

S. Festiu

5,00

93,55 €

28/03/2018

S. Mínim

1,00

25,50 €

30/03/2018

S. Mínim

1,00

25,50 €

30/03/2018

S. Mínim

1,00

25,50 €

****
Acte: volta ciclista Olot. De 15:00h a 18:00h.
Tancar carrers.

21/03/2018

****
Acte i urgència. Sortida a les 19:00h.
Desconnexió TV Olot i aixecar diferencial i
Acte: Olot TV. Sortida a les 10:00h.
Connexió de TV Olot a la Xarxa al firalet.-

****
Urgència Sala Torín. Sortida a les 21:00h.
Desembussar wc sala Torín.-

24/03/2018

****
Acte: Diada Rams. De 9:00h a 14:00h.
Muntar i desmuntar entarimat escales

25/03/2018

****
Actes varis. De 7:30h a 11:30h. Treure
corrals i gabies i endreçar; treure

18/03/2018

****
Actes varis. De 7:30h a 11:30h. Treure
corrals i gàbies i endreçar; treure
Acte: Diada Rams. De 9:00h a 14:00h.
Muntar i desmuntar entarimat escales
Urgència asfalt ( Policia). Sortida a les
16:00h. Forat calçada sota pont vial nord.
Urgència senyal. Sortida a les 14:15h.
Treure un senyal de Crta la Canya.Urgència policia. Sortida a les 15:14h.
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Brigada / Tipus servei
ASFALT Supervisor

44,79 €
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Farola a terra a c/ Costa Brava
Avaria enllumenat ( policia). Sortida a les
21:22h. Fallada de l´enllumenat al polígon

31/03/2018

S. Mínim

1,00

25,50 €

OPERATIVA Oficial 1º

7,00

110,17 €

21/03/2018

S. Diürn

3,00

43,65 €

18/03/2018

S. Festiu

4,00

66,52 €

OPERATIVA Supervisor

9,00

153,54 €

18/03/2018

S. Festiu

4,00

68,24 €

25/03/2018

S. Festiu

5,00

85,30 €

PALETES Oficial 1º

3,00

43,65 €

S. Diürn

3,00

43,65 €

PALETES Supervisor

1,00

25,50 €

S. Mínim

1,00

25,50 €

PINTORS Supervisor

3,00

44,79 €

S. Diürn

3,00

44,79 €

****
Acte: volta ciclista Olot. De 15:00h a 18:00h.
Tancar carrers.
Actes varis. De 7:30h a 11:30h. Treure
corrals i gàbies i endreçar; treure

****
Actes varis. De 7:30h a 11:30h. Treure
corrals i gàbies i endreçar; treure
Acte: Diada Rams. De 9:00h a 14:00h.
Muntar i desmuntar entarimat escales st

****
Acte: volta ciclista Olot. De 15:00h a 18:00h.
Tancar carrers.

21/03/2018

****
Urgència senyal. Sortida a les 14:15h.
Treure un senyal de Crta la Canya.-

30/03/2018

****
Acte: volta ciclista Olot. De 15:00h a 18:00h.
Tancar carrers.

21/03/2018

TOTAL

51,00

922,87 €

Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 18142 1532 13001

Import
578.89

0

Despeses 18142 165 13001

51

0

Despeses 18142 171 13001

68.24

0

Despeses 18142 1522 13001

224.74

Descripció
CC1 CC2
142 VIES
002
HORES
EXTRAORDINARIES
PUBLIQUES
HORES EXTRAORDINARIES ENLLUMENAT
142 002
BRIGADA
142 002
HORES
EXTRAORDINARIES
BRIGADA
JARDINERS
HORES
EXTRAORDINARIES
BRIGADA
142 002
EDIFICIS

CC3 CC4 CC5 CC6
999 999 999 999
999

999

999

999

999

999

999

999

999

999

999

999

S’aprova per unanimitat.
9.3. - PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL AL PERSONAL DE LA
POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS EL MES DE MARÇ DE 2018
Núm. de referència

: X2018009979

Atès l’informe del Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal de data 5 d’abril del
2018.
Vist l’expedient administratiu RH132018000055 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 març de
2018.
Nom i Cognoms / Data / Servei

Hores

Import (€)

1,00
1,00
4,00
2,5
4,00

16,63 €
16,63 €
58,20 €
36,38 €
58,20 €

****
11/03/2018 EMERGENCIA.
11/03/2018 EMERGENCIA.
12/03/2018 REFORÇ TORN.
21/03/2018 ACTE ESPORTIU. VOLTA CICLISTA A CATALUNYA
26/03/2018 TREURE COTXES MERCAT
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****
21/03/2018 ACTE ESPORTIU. VOLTA CICLISTA A CATALUNYA

3,5

50,93 €

0,75

10,91 €

3,75

54,56 €

1,25

18,19 €

3,5

56,04 €

2,5

36,38 €

0,75

12,01 €

8,25
8,25

150,98 €
150,98 €

8,25

150,98 €

8,25
1,5
8,25

150,98 €
24,02 €
150,98 €

1,00

14,55 €

8,25

137,20 €

3,5

50,93 €

1,25

18,19 €

3,5

56,04 €

1,00
8,25

14,55 €
137,20 €

****
21/03/2018 ACTE ESPORTIU. VOLTA CICLISTA A CATALUNYA

****
21/03/2018 ACTE ESPORTIU. VOLTA CICLISTA A CATALUNYA

****
21/03/2018 ACTE ESPORTIU. VOLTA CICLISTA A CATALUNYA

****
21/03/2018 ACTE ESPORTIU. VOLTA CICLISTA A CATALUNYA

****
21/03/2018 ACTE ESPORTIU. VOLTA CICLISTA A CATALUNYA

****
21/03/2018 ACTE ESPORTIU. VOLTA CICLISTA A CATALUNYA

****
24/03/2018 CAP DE TORN.
24/03/2018 REFORÇ TORN. CAPORAL DE TORN

****
17/03/2018 FIRES DIVERSES. FIRA EMBOTIT

****
18/03/2018 FIRES DIVERSES. FIRA EMBOTIT
21/03/2018 ACTE ESPORTIU. VOLTA CICLISTA A CATALUNYA
31/03/2018 REFORÇ TORN.

****
21/03/2018 ACTE ESPORTIU. VOLTA CICLISTA A CATALUNYA

****
28/03/2018 REFORÇ TORN.

****
21/03/2018 ACTE ESPORTIU. VOLTA CICLISTA A CATALUNYA

****
21/03/2018 ACTE ESPORTIU. VOLTA CICLISTA A CATALUNYA

****
21/03/2018 ACTE ESPORTIU. VOLTA CICLISTA A CATALUNYA

****
21/03/2018 ACTE ESPORTIU. VOLTA CICLISTA A CATALUNYA
31/03/2018 REFORÇ TORN.
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****
21/03/2018 ACTE ESPORTIU. VOLTA CICLISTA A CATALUNYA

3,5

50,93 €

8,25

137,20 €
1.820,77 €

****
17/03/2018 REFORÇ TORN. MANCA DE PERSONAL

TOTAL
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 18180 134 13001

Import
186.04

0

Despeses 18180 132 13001

1634.73

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
HORES EXTRAORDINARIES SEGURETAT
180 008
(
999 999 999 999
GRUA)
HORES EXTRAORDINARIES SEGURETAT
180 008 999 999 999 999

S’aprova per unanimitat.
9.4. - PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL A DIVERS PERSONAL DE
LES OFICINES PELS SERVEIS EXTRAORDINARIS REALITZATS EL MES DE
MARÇ DE 2018
Núm. de referència

: X2018010189

En relació a l’expedient RH132018000058 i antecedents corresponents, i atès els visti-plau del cap d’informàtica, el cap de la Brigada i l’informe NI022018000421 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
març de 2018:
Nom i Cognoms

Subàrea

****

****

Progrés
econòmic
Progrés
econòmic
Progrés
econòmic

****

Brigada

****

Brigada

****

Informàtica

****

Data

Muntatge i Control- Fira
5,00
Embotit 2018
Muntatge i Control- Fira
6,00
Embotit 2018
Muntatge i Control- Fira
4,50
Embotit 2018
Activació,
coordinació
i
Febrer i
15,33 d
seguiment
pla
actuació
01/03/18
10,16 f
nevades.

17 i
18/03/18
16, 17 i
18/03/18
17 i
18/03/18

10Facturació i serveis
12/01/18

Configurar

****

Informàtica

Núm.
hores

Serveis

Nextcloud,

23/02/18 i
certificats SSLL i SNS. Arreglar
04/04/18

servidor càmeres policia
19/10/17 Switching stp-in2in

TOTAL

Import €)
107,60 €
163,14 €
96,84 €
640,95 €

2,25

32,74 €

1,00 d
1,50 f

53,07 €

1,00

23,79 €

1.118,13 €

Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0
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Tipus
Partida
Despeses 18200 4311 13001

Import
270.74

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
HORES EXTRAORDINARIES DINAMIG200
FIRES009 999 999 999 999

11

0

Despeses 18200 4313 13001

96.84

0

Despeses 18142 150 13001

673.69

0

Despeses 18120 491 13001

76.86

HORES
EXTRAORDINARIES
DINAMIG
200 009
MERCAT
HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA
142 AD.
002
GRAL.
HORES EXTRAORDINARIES INFORMATICA
120 001
I
PROCESSOS

999

999

999

999

999

999

999

999

999

999

999

999

S’aprova per unanimitat.
9.5. - PAGAMENT HORES COMPLEMENTÀRIES AL PERSONAL DE LA BRIGADA
MUNICIPAL REALITZADES EL MES DE MARÇ DE 2018
Núm. de referència

: X2018010176

Atès l’informe del Director tècnic de la Brigada Municipal de data 4 d’abril de 2018.
Vist l’expedient administratiu RH132018000057 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 març de
2018 pel personal de la Brigada Municipal que es relaciona a continuació:
Cognoms i Nom

Data

Hores

Import

ELECTRICISTES Oficial 1º

Brigada/ Tipus de servei

10,00

192,91 €

24/03/2018

S. Festiu

2,00

33,26 €

25/03/2018

S. Festiu

2,00

33,26 €

25/03/2018

S. Festiu

3,00

49,89 €

20/03/2018

S. Mínim

1,00

25,50 €

23/03/2018

S. Mínim

1,00

25,50 €

30/03/2018

S. Mínim

1,00

25,50 €

FUSTERS Oficial 1º

3,00

43,65 €

S. Diürn

3,00

43,65 €

JARDINERS Oficial 1º

3,00

43,65 €

S. Diürn

3,00

43,65 €

JARDINERS Oficial 1º

4,00

66,52 €

S. Festiu

4,00

66,52 €

OPERATIVA Oficial 1º

7,00

110,17 €

21/03/2018

S. Diürn

3,00

43,65 €

18/03/2018

S. Festiu

4,00

66,52 €

OPERATIVA Oficial 1º

4,00

66,52 €

S. Festiu

4,00

66,52 €

PINTORS Oficial 1º

3,00

43,65 €

S. Diürn

3,00

43,65 €

34,00

567,07 €

****
Acte " Hora del Planeta". De 20:15h a
22:15. Apagar i encendre llums
Ajuntament i
Acte " Circ Brunete Bros". De 9:15h a
11:15h. Connexió escomesa corrent a Pl
Acte " Dia de Rams". De 11:00h a 14:00h.
Muntatge megafonia, connexions i
Urgència. Sortida a les 17:27h. Penjar i
recollir cables telèfon caiguts per impacte
Avaria enllumenat. Sortida a les 19:55h.
Arreglar incidència de llum al c/ Puig del
Urgència. Sortida a les 15:26h. Recollir
farola caiguda pel vent c/ Volcà Croscat.

****
Acte: volta ciclista Olot. De 15:00h a
18:00h. Tancar carrers.

21/03/2018

****
Acte: volta ciclista Olot. De 15:00h a
18:00h. Tancar carrers.

21/03/2018

****
Actes varis. De 7:30h a 11:30h. Treure
corrals i gàbies i endreçar; treure

18/03/2018

****
Acte: volta ciclista Olot. De 15:00h a
18:00h. Tancar carrers.
Actes varis. De 7:30h a 11:30h. Treure
corrals i gàbies i endreçar; treure

****
Actes varis. De 7:30h a 11:30h. Treure
corrals i gàbies i endreçar; treure

18/03/2018

****
Acte: volta ciclista Olot. De 15:00h a
18:00h. Tancar carrers.

21/03/2018

TOTAL

Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0
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Tipus
Partida
Despeses 18142 1522 121032

Import
280.21

Descripció
HORES
COMPLEMENTARIES

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
BRIGADA
142 002 999 999 999 999
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0

Despeses 18142 171 121032

110.17

0

Despeses 18142 1532 121032

176.69

EDIFICIS
HORES
COMPLEMENTARIES
BRIGADA
142 002
JARDINERS
HORES COMPLEMENTARIES BRIGADA
142 VIES
002
PUBLIQUES

999

999

999

999

999

999

999

999

S’aprova per unanimitat.
10.1. - PROPOSTA APROVACIÓ SIGNATURA CONVENI MARC DE
COL•LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT D'OLOT I LA UNIVERSITAT
AUTÒNOMA DE BARCELONA, I APROVAR LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES
Núm. de referència

: X2018010611

Vist que a la Universitat Autònoma de Barcelona es cursa el Màster en Periodisme
literari i humanitats, en el programa educatiu del qual s’estableix l’obligació dels
estudiants de realitzar pràctiques en les empreses o administracions públiques.
Atès que l’Ajuntament d’Olot col·labora amb diferents centres educatius per facilitar la
realització de pràctiques als seus alumnes.
Atès que la Residència d’arts, lletres i humanitats està disposada a col·laborar amb la
UAB per tal que els seus alumnes puguin adquirir coneixements relacionats amb
tasques que se’n deriven del funcionament normal del departament.
Vist l’expedient administratiu RH142018000002 i antecedents corresponents, l’Alcalde,
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- APROVAR SIGNATURA del Conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament
d’Olot i la Universitat Autònoma de Barcelona.
Segon.- Autoritzar la realització de pràctiques a la Residència d’arts, lletres i
humanitats al senyor **** (DNI ****), estudiant del Màster Periodisme literari i
humanitats de la Universitat Autònoma de Barcelona, durant el període comprès entre
el 23/04/2018 i el 18/06/2018 i es cursarà a distància, segons estableix el Conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i la UAB, per a la recerca de possibles futurs
residents, gestió de l’entorn web i xarxes socials, planificació del calendari d’estades i
activitats i actualització dels reculls de premsa, entre d’altres.
Tercer.- Incloure a l’alumne **** a l’assegurança de responsabilitat civil d’aquest
Ajuntament el temps que estiguin realitzant les pràctiques.
S’aprova per unanimitat.
11.1. - APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ DE
DUES PLACES DE TÈCNIC/A MIG MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ PER
PROMOCIÓ INTERNA
Núm. de referència: X2018010396

Atès que la Junta de Govern Local en la sessió ordinària de 21 d’abril de 2016 va
acordar l’aprovació de l’oferta d’ocupació pública de l’Ajuntament d’Olot per l’any 2016,
que conté dues places vacants de tècnic/a mig, una adscrita a la secció de
Comptabilitat i Pressupostos i l’altra a la secció de Recaptació, grup A2, pel sistema de
selecció de concurs oposició per promoció interna. Aquest acord es va publicar al
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Butlletí Oficial de la Província de Girona número 82 de 29 d’abril de 2016 i al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya número 7118 d’11 de maig de 2016.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada
d’Organització, Innovació i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria per a la selecció, mitjançant el sistema de
concurs oposició per promoció interna, de dues places de tècnic/a mig, una adscrita a
la secció Comptabilitat i Pressupostos i l’altra a la secció de Recaptació, grup A2,
vacants a la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Olot i incloses a l’oferta d’ocupació
pública per l’any 2016.
Segon.- Publicar les bases i la convocatòria íntegrament al Butlletí Oficial de la
Província de Girona i en extracte al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a la
pàgina web de l’Ajuntament d’Olot www.olot.cat (seu electrònica – convocatòries de
personal).
S’aprova per unanimitat.
CONTRACTACIÓ. OBRES
12.1. - APROVACIO NOU PROGRAMA D'OBRES D'INVERSIÓ DEL SERVEI
D'AIGUA 2009-2029
Núm. de referència : X2018011023

Atès l’informe del director tècnic de l’Àrea d’Infraestructura i Obra Pública de data 4
d’abril de 2018 en relació als servei d’aigua 2009-2029. any 10. Abril 2018 i vist
l’expedient administratiu núm: CC012018000166 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció
dels següents acords:
Primer.- Aprovar un nou programa d’obres d’inversió en la xarxa d’aigua i ordenar la
seva execució a “SOREA,SA” NIF. Núm.A0814636-7, consistents en:
a) Amb càrrec al fons de reposició de la tarifa, per un import total de : 36.484,71 €.,
segons:
-

MILLORA XARXA RONDA MONTOLIVET I CONNEXIÓ DE DOS FINALS DE
LÍNIA AL CARRER GERANIS: Motivat perquè l’actual canalització és de
fibrociment, té algunes escomeses de plom i passa per sota els murs de tanca
de propietats privades. Té una longitud de 64 metres i un pressupost de
12.515,49 €

-

XARXA AFECTADA PEL PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE CAMINS
VEINALS DE BATET, DESGLOSSAT FASE 1, MODIFICAT 1: Motivat per la
necessitat de reposar i millorar la xarxa en l’àmbit de les obres de pavimentació
dels camins de Batet. Té una longitud de 244 metres i un pressupost de
10.550,93 euros.

-

MILLORA DE LA XARXA DE BATET, EN EL TRAM DES DEL TRENCANT
DE LA POMAREDA FINS A CAN PELAT I LA INSTAL.LACIÓ DE DUES
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REDUCTORES DE PRESSIÓ DAVANT LA CANOVA I EL BRANCAL DE
CAL MARXANT. Motivat per les avaries i pèrdues a la xarxa degut a l’excés de
pressió manomètrica. Té una longitud de 282 metres i un pressupost de
13.418,29 euros.
b) Amb càrrec a fons perdut, per un import total de 6.404,10 euros. , segons:
-

REPOSICIÓ DE LA BOMBA DE RESERVA DEL POU 4 DEL PARC NOU:
Motivat per la fi de la vida útil de la bomba de reserva del pou num. 1, que no
és reparable. Té un import de 6.404,10 euros.

Segon.- Donar comptes al Govern Municipal de l’estat d’execució del pla
d’inversions de la xarxa d’aigua 2009-2029 executat per Sorea,SA , consistent en:
a) Amb càrrec al fons de reposició de la tarifa del servei, que a data d’avui i
incloent les noves obres equival a un 95% de les obres ordenades, té el resum
econòmic següent:

Fons de reposició tarifari
Excedents d’explotació
Total

Ordenat acumulat inclòs Executat acumulat a data
any 10
informe
3.359.592,39 €
3.172.880,35 €
247.768,01 €
259.567,30 €
3.607.360,40 €
3.432.447,65 €

b) A fons perdut amb càrrec a la companyia, que a data d’avui equival a un 98% de
les obres ordenades, té el resum econòmic següent:
Ordenat acumulat inclòs any 10
629.382,84 €

Executat acumulat a data informe
614.993,85 €

Quart.- Traslladar còpia de l’informe tècnic a l’empresa “Sorea,SA”
Cinquè.- Donar compte d’aquest acord al Ple de l’Ajuntament.
S’aprova per unanimitat.
CONTRACTACIÓ. SERVEIS
12.2. - SERVEIS DE TRAMOIES I CÀRREGUES PEL FESTIVAL SISMOGRAF 2018
Núm. de referència : X2018010609

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar els serveis de tramoies i càrregue per portar a
terme els diferents espectacles del Festival Sismògraf 2018, com es desprèn de
l’informe de data 13 d’abril de 2018, emès per la directora adjunta de l’Institut de
Cultura de la Ciutat d’Olot.
Segon.- Atès que es tracta d’un servei esporàdic i puntual.
Tercer.- Atès que es valora favorablement l’oferta presentada per l’empresa
“ROCATOMBA,SL”
Quart.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals
de contractació.
Cinquè.- Atès que una vegada fetes les comprovacions oportunes no consta que
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s’hagi adjudicat a l’empresa “ROCATOMBA,SL” per un servei, amb el mateix objecte
per import superior a 15.000 euros (IVA exclòs) i en el període d’un any.
Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa “ROCATOMBA,SL” i atès que aquesta
compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del
contracte.
Fonament jurídic
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 correspon a la modalitat de serveis regulada a l’article 17 de la mateixa.
Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de
l’expedient administratiu.
Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació.
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les
delegacions efectuades pel cartipàs municipal.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics i vist l’expedient administratiu núm:
CC012018000150, la regidora delegada d'Organització, proposa a la Junta de
Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar l’informe emès per la directora adjunta de l’Institut Municipal de
Cultura de la Ciutat d’Olot de data 13 d’abril de 2018 en el que es motiven les
necessitats de contractar.
Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a
favor de l’empresa “ROCATOMBA,SL” amb NIF núm. B17479817, el contracte
menor dels serveis de tramoies i càrregues per portar a terme els diferents espectacles
del Festival Sismògraf 2018 pel preu de QUATRE MIL NORANTA-DOS EUROS AMB
VUITANTA-TRES CÈNTIMS (4.092,83 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en TRES MIL TRES-CENTS VUITANTA-DOS EUROS
AMB CINQUANTA CÈNTIMS (3.382,50 €) de pressupost net i SET-CENTS DEU
EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS (710,33 €) d’IVA calculat amb un tipus del
21%
Tercer.- Els serveis es portaran a terme durant el període del 19 al 22 d’abril de 2018.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 4.092,83 €, IVA inclòs, amb
càrrec a la partida 18.400.334.227991 “actuacions sismògraf” del Pressupost
municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 18400 334 227991

Import
4092.83

Descripció
ACTUACIONS SISMOGRAF

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa “ROCATOMBA,SL”
Setè.- L’empresa ROCATOMBA SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012018000150.
S’aprova per unanimitat.
12.3. - SERVEI DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA TÈCNICA APLICACIONS
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GENESY I BPM
Núm. de referència : X2018010619
Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar el servei de consultoria i assistència tècnica
de les aplicacions GENESYS i BPM, com es desprèn de l’informe de data 26 de març
de 2018, emès pel responsable d’Informàtica i Noves Tecnologies.
Segon.- Atès que es tracta d’un servei esporàdic i puntual.
Tercer.- Atès que es valora favorablement l’oferta presentada per l’empresa “
AUDIFILM GRUPOAL SOFTWARE, SL”
Quart.- Atès que no s’està altern at l’objecte del contracte per evitar les regles generals
de contractació.
Cinquè.- Atès que una vegada fetes les comprovacions oportunes no consta que
s’hagi adjudicat a l’empresa no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les
regles generals de contractació.
Sisè.- Atès que una vegada fetes les comprovacions oportunes no consta que s’hagi
adjudicat a l’empresa l’empresa “ AUDIFILM GRUPOAL SOFTWARE, SL ” per un
servei, amb el mateix objecte per import superior a 15.000 euros (IVA exclòs) i en el
període d’un any.
Setè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa l’empresa “ AUDIFILM GRUPOAL
SOFTWARE SL ” i atès que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària
per realitzar la prestació objecte del contracte.
Fonament jurídic
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 correspon a la modalitat de serveis regulada a l’article 17 de la mateixa.
Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de
l’expedient administratiu.
Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació.
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les
delegacions efectuades pel cartipàs municipal.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics i vist l’expedient administratiu núm:
CC012018000151
i
antecedents
corresponents,
la regidora
delegada
d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar l’informe emès pel responsable d’Informàtica i Noves Tecnologies de
data 26 de març de 2018 en el que es motiven les necessitats de contractar.
Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a
favor de l’empresa l’empresa “ AUDIFILM GRUPOAL SOFTWARE, SL”, amb NIF
núm. B83998740, el contracte menor de serveis de consultoria i assistència tècnica de
les aplicacions GENESYS i BPM pel preu de DISSET MIL QUATRE-CENTS
SETANTA-DOS EUROS (17.472 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en CATORZE MIL QUATRE-CENTS QUARANTA
EUROS (14.440 €) de pressupost net i TRES MIL TRENTA-DOS EUROS AM B
QUARANTA CÈNTIMS (3.032,40 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %
Tercer.- El termini per a l’execució dels serveis serà a partir de la data de recepció de
la notificació de l’adjudicació
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 17.472,40 €, IVA inclòs, amb
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càrrec a la partida 18.120.491.220020 “manteniment i suport informàtic” del
Pressupost municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 18120 491 220020

Import
17472.40

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC
100 001 001 001 000 000

Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa “AUDIFILM GRUPOAL SOFTWARE, SL.
Setè.- L’empresa AUDIFILM GRUPOAL SOFTWARE SL adjuntarà una còpia d’aquest
acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient
CC012018000151.
S’aprova per unanimitat.
12.4. - REVISIÓ DE PREUS DEL SERVEI DE MANTENIMENT DELS ASCENSORS
DELS EDIFICIS MUNICIPALS
Núm. de referència

: X2013016008

La Junta de Govern Local de data 27 de març de 2014 va adjudicar a l’empresa
“Ascensors Serra, SA” el servei de manteniment dels ascensors instal·lats als edificis
municipals.
La durada del contracte s’establia en quatre anys amb efectes a partir del dia 1 d’abril
de 2014, amb possibilitat de dues pròrrogues d’any en any, de forma expressa i per
mutu acord de les parts.
La Junta de Govern Local de data 22 de març de 2018 va prorrogar el contracte
esmentat pel termini d’un any amb efectes del dia 1 d’abril de 2018.
Atès que la clàusula 7 del plec estableix que el preu es revisarà anualment d’acord
amb l’iPC i que la revisió no pot ser superior al 85% de variació experimentada per
l’índex adoptat.
Atès que l’IPC a març de 2017 es fixa en 1.2% i aplicat el 85% d’aquest, la revisió de
preus serà del 1,02%.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12013000016 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció
dels següents acords:
Primer.- Aprovar la revisió de preus del servei de manteniment dels ascensors
instal·lats als edificis municipals, adjudicat a l’empresa “ASCENSORS SERRA, SA”, tot
aplicant un 1,02% als preus del contracte, amb efectes del dia 1 d’abril de 2018,
segons el preus trimestrals (IVA inclòs) que es detallen a continuació:
EDIFICI
Can Jombi
Can Joanetes
Lliberada Ferrarons
Pavelló Esports
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191.14
169.37
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166.57

18

Pavelló Esports
Escola Malagrida
Escola Llar (2)
Escola d’Expressió
Escola de Sant Roc
Escola Pla de Dalt
Casa Trincheria
Biblioteca Marià Vayreda
Museu Comarcal de la Garrotxa
Museu dels Volcans
Teatre Principal (3)
Arxiu Municipal
Museu dels Sants
Museu dels Sants (plataforma)
Edifici FES
Antic Hospital Sant Jaume
Escola de Música

194.31
147.60
370.59
234.02
190.47
158.69
99.12
172.11
154.49
162.26
568.57
190.94
0
61.90
190.46
179.46
186.95

Segon.- Aprovar i disposar la depesa del servei de manteniment des de l’1 d’abril al 31
de desembre de 2018, segons:
Operació Referència
200220
200220
200220
200220

Tipus
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses

Partida
18500 323
18400 333
18330 342
18150 920

212001
212001
212001
212001

Import
4443.78
4235.49
1084.50
2072.79

Descripció
CC1 CC2
MANTENIMENT EDIFICIS ENSENYAMENT
100 001
MANTENIMENT EDIFICIS CULTURALS100 001
MANTENIMENT EDIFICIS ESPORTS I LLEURE
100 001
MANTENIMENT EDIFICIS CORPORACIO
100 001

CC3
001
001
001
001

CC4
001
001
001
001

S’aprova per unanimitat.
12.5. - REVISIÓ DE PREUS DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE DEIXALLES I
NETEJA VIÀRIA VIARIA ANY 2018
Núm. de referència

: X2011003316

L’Ajuntament Ple de data 29 d’agost de 2011 va adjudicar a l’empresa “UTE IGFA,SAURBASER,SA” el servei de recollida de deixalles i neteja viària per un termini de 8
anys a partir del dia 1 de gener de 2012 i fins al 31 de desembre de 2019, amb la
possibilitat de pròrroga de dos anys.
L’Ajuntament Ple de data 19 de març de 2015 va acordar prorrogar el contracte
esmentat per un termini de dos anys, tot fixant la seva finalització en data 31 de
desembre de 2021.
El plec de clàusules pel qual es regeix el contracte esmentat estableix que es revisarà
anualment tot aplicant el 85% de l’IPC Català amb referència al mes d’agost que a
data 31/08/2017 va ser d’un 2%; per tant l’import a aplicar per a l’any 2018 és del
1,70%.
Ateses les sol·licituds presentades per l’empresa “UTE IGFA,SA –URBASER,SA” en
data 17 de gener de 2018 Registre d’Entrada núm. E2018000629 i en data 1 de
febrer de 2018, Registre d’Entrada núm. E2018001549.
Vist l’informe del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de data 11 d’abril de 2018 .
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12011000008 i antecedents corresponents,
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CC5
000
000
000
000

CC6
000
000
000
000

la regidora delegada d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció
dels següents acords:
Primer.- Procedir a la revisió de preus, amb efectes del dia 1 de gener de 2018, del
servei de recollida de deixalles i neteja viària adjudicat a l’empresa
“INSTAL·LACIONS GESTIO FORMACIÓ I ASSESSORAMENT ,SA –URBASER,SA”
–UTE-, amb NIF núm. U55111645; d’acord amb l’informe del Consorci de Medi
Ambient i Salut Pública emès en data 11 d’abril de 2018 i que figura com annex a
l’expedient.
Segon.- Fixar per a l’anualitat 2018 els serveis de recollida de deixalles i neteja viària,
segons els següents imports:
Servei

Preu 2018 (BI)

Import IVA

Preu 2018 IVA inclòs

Partida pressupostaria

Recollida domèstica

1.091.378,06 €

109.137,81 €

1.200.515,87 €

2018 700 1621 227001

339.890,64 €

-

-

2018 700 1621 227001

207.159,03 €

20.715,90 €

227.874,93 € *

2018 700 1621 227001

748.170,98 €

74.817,10 €

822.988,08 €

2018 700 163 227000

146.020,63 €

14.602,06 €

160.622,69 €

2018 700 1621 227001

Recollida domèstica
envasos lleugers
Recollida d’activitats
particulars *
Neteja viària
Gestió de la planta
de transferència

Segon.- Aprovar i disposar les següents despeses:
- per import de setze mil dos-cents trenta-cinc euros amb quaranta-cinc
cèntims (16.235,45 €) amb càrrec a la partida núm. 18.700.1621.227001
“recollida i transport de residus”
- per import de tretze mil set-cents cinquanta-sis euros amb noranta-tres
cèntims (13.756,93 €) amb càrrec a la partida núm. 18.700.163.227000 “
neteja viària”.
Operació Referència
200220
200220
200220
200220
200220
1800115

Tipus
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses

Partida
18700 1621 227001
18700 1621 227001
18700 163 227000
18700 1621 227001
18700 1621 227001

Import
20067.62
5681.64
13756.93
2684.94
-12198.75

Descripció
RECOLLIDA I TRANSPORT RESIDUS
RECOLLIDA I TRANSPORT RESIDUS
NETEJA VIARIA
RECOLLIDA I TRANSPORT RESIDUS
RECOLLIDA I TRANSPORT RESIDUS

CC1
100
100
100
100
100

CC2
001
001
001
001
001

CC3
001
001
001
001
001

CC4
001
001
001
001
001

S’aprova per unanimitat.
12.6. - SERVEIS FORMATIUS DINS EL MARC DEL PROGRAMA "FEM OCUPACIO
PER A JOVES"
Núm. de referència : X2018010998

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar els serveis formatius del mòdul d’operacions
auxiliars de fabricació mecànica per tal de dura a terme la formació vinculada al
Programa “Fem Ocupació per a Joves 2017” que promou l’Ajuntament d’Olot
(expedient SOC016/17/00023), com es desprèn de l’informe de data 17 d’abril de
2018, emès per la gerent de DinàmiG.
Segon.- Atès que es tracta d’un servei esporàdic i puntual.
Tercer.- Atès que es valora favorablement l’oferta presentada per l’empresa “ TAVIL
IND, SAU”
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CC5
000
000
000
000
000

CC6
000
000
000
000
000

Quart.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals
de contractació.
Cinquè.- Atès que una vegada fetes les comprovacions oportunes no consta que
s’hagi adjudicat a l’empresa “ TAVIL IND, SAU” per un servei, amb el mateix objecte
per import superior a 15.000 euros (IVA exclòs) i en el període d’un any.
Setè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa “ TAVIL IND, SAU” i atès que aquesta
compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del
contracte.
Fonament jurídic
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 correspon a la modalitat de serveis regulada a l’article 17 de la mateixa.
Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de
l’expedient administratiu.
Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació.
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les
delegacions efectuades pel cartipàs municipal.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics i vist l’expedient administratiu núm:
CC012018000165, la regidora delegada d'Organització, proposa a la Junta de
Govern Local l’adopció dels següents acords
Primer.- Aprovar l’informe emès per la gerent de DinàmiG de data 17 d’abril de 2018
en el que es motiven les necessitats de contractar.
Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a
favor de l’empresa “TAVIL IND, SAU”, amb NIF núm. A17223116 el contracte menor
dels serveis formatius del mòdul d’operacions auxiliars de fabricació mecànica, dins el
marc del Programa “Fem Ocupació per a Joves” (expedient núm. SOC016/17/00023),
pel preu de set mil nou-cents dinou euros amb noranta-nou cèntims (7.919,99 €),
IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en sis mil cinc-cents quaranta-cinc euros amb quarantacinc cèntims (6.545,45 €) de pressupost net i mil tres-cents setanta-quatre euros amb
cinquanta-quatre cèntims (1.374,54 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %
Tercer.- Els serveis es portaran a terme durant el període del 23 d’abril de 2018 a 11
de maig de 2018.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 7.919,99 €, IVA inclòs, amb
càrrec a la partida 18.200.241.2279997 “SOC016/17/23 del Pressupost municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 18200 241 2279997

Import
7919.99

Descripció
SOC016/17/23 DESP. FEM
OCUPACIO PER JOVES ACT.C

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa “Tavil Ind.,SAU”
Setè- L’empresa TAVIL IND, SAU adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012018000165.
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S’aprova per unanimitat.
CONTRACTACIÓ. SUBMINISTRAMENTS
12.7. - SUBMINISTRAMENT DE DOS DESCALCIFICADORS PER INSTAL.LACIONS
ESPORTIVES MUNICIPALS
Núm. de referència : X2018010777

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar el subministrament i instal·lació de dos
descalcificador, un per substituir el vell a l’Estadi Municipal d’Olot i l’altre per posar als
Camps de Futbol del Pla de Baix, com es desprèn de l’informe de data 12 d’abril de
2018, emès pel Sr. Joan Freixes Figuerola, Coordinador d’Instal.lacions Esportives de
l’Ajuntament d’Olot.
Segon.- Atès que es tracta d’un subministrament esporàdic i puntual.
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar el
subministrament dels dos descalcificadors:
- ELÈCTRIC JOMI, SL
- INSTAL.LACIONS FLORENCI COS SL
- J. JUANOLA SL
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per
ELECTRIC JOMI SL per haver presentat l’oferta més favorable.
Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles
generals de contractació.
Sisè.- Atès que una vegada fetes les comprovacions oportunes no consta que s’hagi
adjudicat a l’empresa ELECTRIC JOMI SL durant la present anualitat pressupostària,
més contractes menors per aquest mateix objecte, que individual o conjuntament
superin el llindar establert per als contractes menors de subministraments a l’article
118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en
endavant LCSP).
Setè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa ELECTRIC JOMI SL i atès que aquesta
compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del
contracte.
Fonament jurídic
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 correspon a la modalitat de subministrament regulada a l’article 16 de la
mateixa.
Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de
l’expedient administratiu.
Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació.
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Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les
delegacions efectuades pel cartipàs municipal.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics,
PROPOSO
Primer.- Aprovar l’informe emès pel Sr. Joan Freixes Figuerola, Coordinador
d’Instal.lacions Esportives, de data 12 d’abril de 2018, en el que es motiven les
necessitats de contractar.
Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a
favor de l’empresa ELECTRIC JOMI SL, amb NIF núm. B1728026-4, el contracte
menor de subministrament i instal·lació de:
-

Estadi Municipal d’Esports: Sistema antical dropson EMI7500.
Camps Poliesportius Pla de Baix: Sistema antical dropson EMI8000.

pel preu de SET MIL CINC-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS
(7.572,18 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en SIS MIL DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS
(6.258 €) de pressupost net i MIL TRES-CENTS CATORZE EUROS AMB DIVUIT
CÈNTIMS (1.314,18 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21%.
Tercer.- El termini de lliurament, instal·lació i posta en marxa serà de 30 dies a
comptar a partir de la recepció de la notificació d’adjudicació.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 7.572,18 €, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida del pressupost municipal:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 18330 342 63207

Import
Descripció
7572.18 INVERSIONS ESPORTIVES

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i que
aquesta haurà d’incloure una còpia d’aquest acord o fer-hi constar el número
d’expedient CC012018000160.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a ELECTRIC JOMI SL, al Dept. de Tresoreria de
l’Ajuntament d’Olot, al Dept. de Comptabilitat i Pressupostos, a l’Institut Municipal
d’Esports i Lleure d’Olot (IMELLO) i a la resta d’empreses que han presentat
pressupost.
S’aprova per unanimitat.
12.8. - SUBMINISTRAMENT DE PLANTES PER ALS CONJUNTS FLORALS DELS
ESPAIS VERDS I URBANS DE LA CIUTAT
Núm. de referència : X2018010829

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari contractar el subministrament de plantes per a conjunts
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florals ubicats en parterres enjardinats i espais urbans de la ciutat, com es desprèn de
l’informe de data 13 d’abril de 2018, emès pel Sr. Marc Arimany Clavaguera, Tècnic
d’Espais Verds del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública d’Olot – SIGMA.
Segon.- Atès que es tracta d’un subministrament esporàdic i puntual.
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar el
subministrament de conjunts florals:
- CULTIUS EL ROCAR SL
- PROMOJARDÍ SERVEIS PER LA JARDINERIA SL
- CORMA SCCL
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per
PROMOJARDÍ SERVEIS PER LA JARDINERIA SL per haver presentat l’oferta més
favorable.
Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles
generals de contractació.
Sisè.- Atès que una vegada fetes les comprovacions oportunes no consta que s’hagi
adjudicat a l’empresa PROMOJARDÍ SERVEIS PER LA JARDINERIA SL durant la
present anualitat pressupostària, més contractes menors per aquest mateix objecte,
que individual o conjuntament superin el llindar establert per als contractes menors de
subministraments a l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic (en endavant LCSP).
Setè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa PROMOJARDÍ SERVEIS PER LA
JARDINERIA SL i atès que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària
per realitzar la prestació objecte del contracte.
Fonament jurídic
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 correspon a la modalitat de subministrament regulada a l’article 16 de la
mateixa.
Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de
l’expedient administratiu.
Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació.
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les
delegacions efectuades pel cartipàs municipal.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics,
PROPOSO
Primer.- Aprovar l’informe emès pel Sr. Marc Arimany Clavaguera, Tècnic d’Espais
Verds del SIGMA, de data 13 d’abril de 2018, en el que es motiven les necessitats de
contractar.
Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a
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favor de l’empresa PROMOJARDÍ SERVEIS PER LA JARDINERIA SL, amb NIF
núm. B64557697, el contracte menor de subministrament de plantes per a conjunts
florals ubicats en parterres enjardinats i espais urbans de la ciutat, pel preu de
TRETZE MIL CINC-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS
(13.524,31 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en DOTZE MIL DOS-CENTS NORANTA-QUATRE
EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS (12.294,83 €) de pressupost net i MIL
DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS (1.229,48 €)
d’IVA calculat amb un tipus del 10%.
Tercer.- El termini de lliurament s’establirà en 3 períodes: 25 d’abril, 1 de juny i 20 de
setembre de 2018. Aquests terminis es podran modificar en posteriors dates si els
serveis tècnics de l’Ajuntament d’Olot així ho requereixen.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 13.524,31 €, IVA inclòs, amb
càrrec a la partida del pressupost municipal:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 18100 171 210003

Import
13524.31

Descripció
ACTUACIONS VILES FLORIDES

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i que
aquesta haurà d’incloure una còpia d’aquest acord o fer-hi constar el número
d’expedient CC012018000162.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a PROMOJARDÍ SERVEIS PER LA JARDINERIA
SL, al Dept. de Tresoreria de l’Ajuntament d’Olot, al Dept. de Comptabilitat i
Pressupostos, a Marc Arimany Clavaguera (SIGMA) i a la resta d’empreses que han
presentat pressupost.
S’aprova per unanimitat.
13.1. - APROVAR ORDENACIONS DE DESPESES
Núm. de referència

: X2018010846

En relació a l’expedient CPG22018000050 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. 18/014 per un import de
109.911,13 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
109911.13

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
14.1. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ SOMARA
Núm. de referència

: X2018010001

En relació a l’expedient CPG12018000107 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
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l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb règim de concurrència competitiva, prevista en el
pressupost de l’any 2018, a l’ entitat ASSOCIACIÓ SOMARA amb NIF: G55309264
per un import de 250,00 euros, amb càrrec a la partida 18.330.341.480002
“SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per
tal de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220
1800014001

Tipus
Partida
Despeses 18330 341 480002

Import
250

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS 100 001 001 001 000 000
ESPORTIVES

S’aprova per unanimitat.
14.2. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB CANICROSS OLOT
Núm. de referència

: X2018010012

En relació a l’expedient CPG12018000108 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 règim de concurrència competitiva, prevista en el
pressupost de l’any 2018, a l’ entitat CLUB CANICROSS OLOT amb NIF: G55304927
per un import de 200,00 euros, amb càrrec a la partida 18.330.341.480002
“SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per
tal de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
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quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220
1800014002

Tipus
Partida
Despeses 18330 341 480002

Import
200

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS 100 001 001 001 000 000
ESPORTIVES

S’aprova per unanimitat.
14.3. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ ESPORTIVA GASTANT KEKS
Núm. de referència

: X2018010016

En relació a l’expedient CPG12018000109 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 règim de concurrència competitiva, a l’ entitat
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA GASTANT KEKS amb NIF: G55031587 per un import de
250,00 euros, amb càrrec a la partida 18.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS
ESPORTIVES”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per
tal de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220
1800014003

Tipus
Partida
Despeses 18330 341 480002

Import
250

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS 100 001 001 001 000 000
ESPORTIVES

S’aprova per unanimitat.
14.4. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB BASQUET OLOT
Núm. de referència
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En relació a l’expedient CPG12018000110 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 règim de concurrència competitiva, a l’ entitat CLUB
BASQUET OLOT amb NIF: G17145913 per un import de 200,00 euros, amb càrrec a
la partida 18.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per
tal de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220
1800014004

Tipus
Partida
Despeses 18330 341 480002

Import
200

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS 100 001 001 001 000 000
ESPORTIVES

S’aprova per unanimitat.
14.5. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB ATLETISME OLOT TERRA DE
VOLCANS
Núm. de referència

: X2018010030

En relació a l’expedient CPG12018000111 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 règim de concurrència competitiva, a l’ entitat CLUB
ATLETISME OLOT TERRA DE VOLCANS amb NIF: G55053136 per un import de
250,00 euros, amb càrrec a la partida 18.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS
ESPORTIVES”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per
tal de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
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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
200220
1800014005

Tipus
Partida
Despeses 18330 341 480002

Import
250

Descripció
SUBVENCIONS ENTITATS
ESPORTIVES

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
14.6. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT FOMENT DE LA PESCA ESPORTIVA
D'OLOT
Núm. de referència

: X2018010034

En relació a l’expedient CPG12018000112 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 règim de concurrència competitiva, a l’ entitat FOMENT
DE LA PESCA ESPORTIVA D’OLOT amb NIF: G17281627 per un import de 300,00
euros, amb càrrec a la partida 18.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS
ESPORTIVES”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per
tal de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220
1800014006

Tipus
Partida
Despeses 18330 341 480002

Import
300

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS 100 001 001 001 000 000
ESPORTIVES

S’aprova per unanimitat.
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14.7. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB ESCACS OLOT
Núm. de referència

: X2018010036

En relació a l’expedient CPG12018000113 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 règim de concurrència competitiva, a l’ entitat CLUB
ESCACS OLOT amb NIF: G17251364 per un import de 200,00 euros, amb càrrec a la
partida 18.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per
tal de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220
1800014007

Tipus
Partida
Despeses 18330 341 480002

Import
200

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS 100 001 001 001 000 000
ESPORTIVES

S’aprova per unanimitat.
14.8. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CONSELL ESPORTIU DE LA
GARROTXA
Núm. de referència

: X2018010045

En relació a l’expedient CPG12018000114 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 règim de concurrència competitiva, prevista en el
pressupost de l’any 2018, a l’ entitat CONSELL ESPORTIU DE LA GARROTXA amb
NIF: G17091133 per un import de 250,00 euros, amb càrrec a la partida
18.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per
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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
200220
1800014008

Tipus
Partida
Despeses 18330 341 480002

Import
250

Descripció
SUBVENCIONS ENTITATS
ESPORTIVES

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
14.9. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ESCOLA PIA
Núm. de referència

: X2018010057

En relació a l’expedient CPG12018000115 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 règim de concurrència competitiva, a l’ entitat ESCOLA
PIA amb NIF: R1700058I per un import de 350,00 euros, amb càrrec a la partida
18.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per
tal de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.

Operació Referència
200220
1800014009

Mod_ACTS_DJGE

Tipus
Partida
Despeses 18330 341 480002

Import
352

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS 100 001 001 001 000 000
ESPORTIVES
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S’aprova per unanimitat.
14.10. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ESCOLA PIA
Núm. de referència

: X2018010059

En relació a l’expedient CPG12018000116 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 règim de concurrència competitiva, a l’ entitat ESCOLA
PIA amb NIF: R1700058I per un import de 200,00 euros, amb càrrec a la partida
18.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per
tal de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220
1800014010

Tipus
Partida
Despeses 18330 341 480002

Import
200

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS 100 001 001 001 000 000
ESPORTIVES

S’aprova per unanimitat.
14.11. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ CULTURAL I RECREATIVA ELS
MORRUTS
Núm. de referència

: X2018010060

En relació a l’expedient CPG12018000117 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 règim de concurrència competitiva, a l’ entitat
ASSOCIACIÓ CULTURAL I RECREATIVA ELS MORRUTS amb NIF: G55010805 per
un import de 500,00 euros, amb càrrec a la partida 18.330.341.480002
“SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
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conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per
tal de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220
1800014011

Tipus
Partida
Despeses 18330 341 480002

Import
500

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS 100 001 001 001 000 000
ESPORTIVES

14.12. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB CICLISTA INFANTIL OLOT
Núm. de referència

: X2018010062

En relació a l’expedient CPG12018000118 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 règim de concurrència competitiva, a l’ entitat CLUB
CICLISTA INFANTIL OLOT amb NIF: G17309899 per un import de 400,00 euros, amb
càrrec a la partida 18.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per
tal de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220
1800014012

Mod_ACTS_DJGE

Tipus
Partida
Despeses 18330 341 480002

Import
400

Descripció
SUBVENCIONS ENTITATS
ESPORTIVES

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000
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S’aprova per unanimitat.
14.13. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB TENIS TAULA OLOT
Núm. de referència

: X2018010064

En relació a l’expedient CPG12018000119 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 règim de concurrència competitiva, a l’ entitat CLUB
TENIS TAULA OLOT amb NIF: G17810458 per un import de 300,00 euros, amb
càrrec a la partida 18.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per
tal de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220
1800014013

Tipus
Partida
Despeses 18330 341 480002

Import Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
300
SUBVENCIONS ENTITATS 100 001 001 001 000 000
ESPORTIVES

S’aprova per unanimitat.
14.14. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB VOLEIBOL OLOT
Núm. de referència

: X2018010073

En relació a l’expedient CPG12018000120 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, l'Alcalde d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció
dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb règim de concurrència competitiva, a l’ entitat CLUB
VOLEIBOL OLOT amb NIF: G17153164 per un import de 300,00 euros, amb càrrec a
la partida 18.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
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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
200220
1800014015

Tipus
Partida
Despeses 18330 341 480002

Import
300

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS 100 001 001 001 000 000
ESPORTIVES

S’aprova per unanimitat.
14.15. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB VOLEIBOL OLOT
Núm. de referència

: X2018010076

En relació a l’expedient CPG12018000121 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 règim de concurrència competitiva, a l’ entitat CLUB
VOLEIBOL OLOT amb NIF: G17153164 per un import de 450,00 euros, amb càrrec a
la partida 18.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per
tal de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220
1800014016

Mod_ACTS_DJGE

Tipus
Partida
Despeses 18330 341 480002

Import
450

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS 100 001 001 001 000 000
ESPORTIVES
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S’aprova per unanimitat.
14.16. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB VOLEIBOL OLOT
Núm. de referència

: X2018010078

En relació a l’expedient CPG12018000122 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 règim de concurrència competitiva, a l’ entitat CLUB
VOLEIBOL OLOT amb NIF: G17153164 per un import de 245,00 euros, amb càrrec a
la partida 18.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per
tal de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220
1800014017

Tipus
Partida
Despeses 18330 341 480002

Import
245

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES
100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
14.17. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB TENIS OLOT
Núm. de referència

: X2018010080

En relació a l’expedient CPG12018000123 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 règim de concurrència competitiva, a l’ entitat CLUB
TENIS OLOT amb NIF: G17094319 per un import de 150,00 euros, amb càrrec a la
partida 18.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
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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
200220
1800014018

Tipus
Partida
Despeses 18330 341 480002

Import
150

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS 100 001 001 001 000 000
ESPORTIVES

S’aprova per unanimitat.
14.18. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB TENIS OLOT
Núm. de referència

: X2018010081

En relació a l’expedient CPG12018000124 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 règim de concurrència competitiva, a l’ entitat CLUB
TENIS OLOT amb NIF: G17094319 per un import de 100,00 euros, amb càrrec a la
partida 18.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per
tal de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220
1800014019

Mod_ACTS_DJGE

Tipus
Partida
Despeses 18330 341 480002

Import Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100
SUBVENCIONS ENTITATS 100 001 001 001 000 000
ESPORTIVES
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14.19. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB TENIS OLOT
Núm. de referència

: X2018010084

En relació a l’expedient CPG12018000125 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 règim de concurrència competitiva, a l’ entitat CLUB
TENIS OLOT amb NIF: G17094319 per un import de 250,00 euros, amb càrrec a la
partida 18.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per
tal de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220
1800014020

Tipus
Partida
Despeses 18330 341 480002

Import Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
250
SUBVENCIONS ENTITATS 100 001 001 001 000 000
ESPORTIVES

14.20. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT FUNDACIÓ PRIVADA TOMMY
ROBREDO
Núm. de referència

: X2018010085

En relació a l’expedient CPG12018000126 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 règim de concurrència competitiva, prevista, a l’ entitat
FUNDACIÓ PRIVADA TOMMY ROBREDO amb NIF: G55026355 per un import de
450,00 euros, amb càrrec a la partida 18.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS
ESPORTIVES”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per
tal de signar i justificar el corresponent conveni.
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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
200220
1800014021

Tipus
Partida
Despeses 18330 341 480002

Import
450

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS 100 001 001 001 000 000
ESPORTIVES

S’aprova per unanimitat.
14.21. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT AMIPA ESCOLA JOAN XXIII
Núm. de referència

: X2018010086

En relació a l’expedient CPG12018000127 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 règim de concurrència competitiva, a l’ entitat AMIPA
ESCOLA JOAN XXIII amb NIF: G17347113 per un import de 600,00 euros, amb
càrrec a la partida 18.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per
tal de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220
1800014022

Tipus
Partida
Despeses 18330 341 480002

Import Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
600
SUBVENCIONS ENTITATS 100 001 001 001 000 000
ESPORTIVES

S’aprova per unanimitat.
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14.22. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT AMIPA ESCOLA JOAN XXIII
Núm. de referència

: X2018010090

En relació a l’expedient CPG12018000128 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 règim de concurrència competitiva, a l’ entitat AMIPA
ESCOLA JOAN XXIII amb NIF: G17347113 per un import de 300,00 euros, amb
càrrec a la partida 18.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per
tal de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220
1800014023

Tipus
Partida
Despeses 18330 341 480002

Import
300

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ENTITATS 100 001 001 001 000 000
ESPORTIVES

S’aprova per unanimitat.
14.23. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB NATACIÓ OLOT
Núm. de referència

: X2018010173

En relació a l’expedient CPG12018000129 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 règim de concurrència competitiva a l’ entitat CLUB
NATACIÓ OLOT amb NIF: G17067398 per un import de 300,00 euros, amb càrrec a
la partida 18.330.341.480002 “SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació,
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per
tal de signar i justificar el corresponent conveni.
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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
200220
1800014014

Tipus
Partida
Despeses 18330 341 480002

Import
300

Descripció
SUBVENCIONS ENTITATS
ESPORTIVES

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
14.24. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT FUNDACIÓ NZURI DAIMA
Núm. de referència

: X2018010174

En relació a l’expedient CPG12018000130 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 règim de concurrència competitiva a l’ entitat
FUNDACIÓ NZURI DAIMA amb NIF: G55146195 per un import de 2.000,00 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
200220
1800011009

Tipus
Partida
Despeses 18600 231 480043

Import
2000

Descripció
SUBVENCIONS
COOPERACIO

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
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15.1. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS
BARRI DESEMPARATS
Núm. de referència

: X2018010834

En relació a l’expedient CPG22018000048 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 800,00 euros a l’ Associació de Veïns Barris Desemparats en
concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 2.200,00
euros, destinada a l’activitat Festa del barri aprovada per la Junta de Govern Local de
data 29/03/2018.
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
200220
1800012007001
Despeses 18160 924 480003

Import
800

Descripció
SUBVENCIONS BARRIS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
15.2. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE JOVES
GOS DE SANT ROC
Núm. de referència

: X2018010840

En relació a l’expedient CPG22018000049 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 1.120,00 euros a l’ Associació de Joves Gos de Sant Roc en
concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 2.800,00
euros, destinada a l’activitat Sant Roc festival aprovada per la Junta de Govern Local
de data 08/03/2018.
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
200220
1800015021001
Despeses 18400 334 480020

Import Descripció
1120 SUBVENCIONS ACTIVITATS
CIUTADANES

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
16.1. - APROVAR DEVOLUCIÓ DE FIANCES
Núm. de referència

: X2018010827

En relació a l’expedient CPG22018000047 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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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.
TERCER

IMPORT

WATTIA INNOVA SL
****
COMUNITAT PROPIETARIS AV ST JORDI
****
CLUB TENIS OLOT
****

300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
600,00

S’aprova per unanimitat.
17.1. - ACCEPTAR SUBVENCIÓ FESTIVAL SISMÒGRAF 2018
Núm. de referència : X2018005757

Vist l’expedient núm: SCU12018000003 d’acceptació de subvenció festival Sismògraf
2018 i antecedents corresponents, el regidor delegat d'Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local l’adopció dels següents acords:
1.- Acceptar la subvenció atorgada per DIPUTACIO DE GIRONA, amb destinació a
SUBVENCIÓ NOMINATIVA EXCLOSA DE CONCURRÈNCIA PÚBLICA -FESTIVAL
SISMÒGRAF 2018-, per un import de 30.000,00 €.
2.- Agrair a la DIPUTACIÓ DE GIRONA, la concessió de l’esmentada subvenció.
3.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als
efectes de fiscalització.
El termini de justificació de la subvenció finalitza el 14 de setembre de 2018
4.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de
Seguretat Social.
5.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari vinculat
amb l’expedient.
S’aprova per unanimitat.
17.2. - ACCEPTAR SUBVENCIÓ PER A L’ENDERROC DE L’EDIFICI DEL CARRER
SANT MIQUEL, 6-6B.
Núm. de referència : X2018005926

Vist l’expedient núm: SUR12018000002 d’acceptació de subvenció per a l’enderroc de
l’edifici del carrer Sant Miquel, 6-6B i antecedents corresponents, el regidor delegat d'
Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
1.- Acceptar la subvenció atorgada per la DIPUTACIÓ DE GIRONA, amb destinació a
l’enderroc de l’edifici Sant Miquel, 6-6B, per un import de 44.705.00 €.
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2.- Agrair a la DIPUTACIÓ DE GIRONA, la concessió de l’esmentada subvenció.
3.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als
efectes de fiscalització.
El termini de justificació de la subvenció finalitza el 16 de novembre de 2018.
4.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de
Seguretat Social.
5.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari vinculat
amb l’expedient.
S’aprova per unanimitat.
17.3. - ACCEPTAR SUBVENCIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER A
L'ORGANITZACIÓ DEL FESTIVAL SISMÒGRAF 2018
Núm. de referència : X2018007053

Vist l’expedient núm: SCU12018000004 d’acceptació subvenció de la GENERALITAT
DE CATALUNYA per a l’organització del Festival Sismògraf 2018 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 GENERALITAT DE CATALUNYA.
DEPARTAMENT DE CULTURA, amb destinació a l’organització del Festival Sismògraf
2018, per un import de 150.000,00 €.
2.- Agrair a GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE CULTURA, la
concessió de l’esmentada subvenció.
3.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als
efectes de fiscalització.
El termini de justificació de la subvenció finalitza l’1 de desembre de 2018.
4.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de
Seguretat Social.
5.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari vinculat
amb l’expedient.
S’aprova per unanimitat.
18.1. - RATIFICACIO DECRET ALCALDIA D'APROVACIÓ BASES REDUCCIÓ
TAXA ESCOMBRARIES 2018 - MAJORS 60 ANYS
Núm. de referència : X2018008356
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En relació a l’expedient d’ofici ES022018000004 i antecedents anteriors, la
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del
següent acord:
Primer.- Ratificar el decret d’alcaldia de data 13 d’abril de 2018 on s’aprovaven les
bases per a la sol·licitud de reducció de la taxa per prestació de servei de recollida i
tractament d’escombraries i residus i taxa de servei de clavegueram exercici 2018,
segons detall:
“Vist l’expedient d’ofici ES022018000004 pel que es proposa la fixació de les bases per a la
sol·licitud de reducció taxa d’escombraries domiciliàries i taxa de serveis de clavegueram
exercici 2018.
De cares a afavorir a les famílies amb més escassos recursos econòmics pel que fa al
pagament de la taxa per recollida i tractament d’escombraries i residus i taxa clavegueram
amb efectes per l’actual 2018.
S’ACORDA:
Primer.- Aprovar les següents bases a regir per a la sol·licitud de reducció de la taxa de
prestació de servei de recollida i tractament d’escombraries domiciliàries i taxa de serveis de
clavegueram a regir per aquest exercici 2018:
Aquestes bases van dirigides a unitats familiars amb tots els membres amb edat superior als
60 anys.
Segon.- Obrir un període de presentació per a acollir-se a la reducció del rebut de la taxa
per recollida i tractament d’escombraries i residus i taxa clavegueram exercici 2018, des del
dia 16 d’abril fins el 15 de juny d’aquest any.
Tercer.- Per poder gaudir de la reducció caldrà:
 El sol·licitant i la seva unitat familiar han de ser majors de 60 anys.
 Els ingressos de la unitat familiar de convivència no poden superar:
Famílies d’1 sol membre: 1,56 vegades el S.M.I ,es a dir, 16.072,06€ bruts anuals
Famílies de més d’1 membre: 1,95 vegades el S.M.I, és a dir, 20.090,07€ bruts
anuals
Per unitats familiars amb algun membre amb un grau de discapacitat igual o major del 45%
i/o tingui un grau de dependència II o III:
Famílies d’1 sol membre: 2,028 vegades el S.M.I ,es a dir, 20.893,67€ bruts
anuals
Famílies de més d’1 membre: 2,535 vegades el S.M.I, és a dir, 26.117,09€ bruts
anuals
 En cas de posseir propietats, només poden accedir a la reducció les persones que
siguin
titulars d’una sola propietat ubicada a la ciutat d’Olot (habitatge+garatge), i que
aquesta no tingui un valor cadastral superior als 100.000€.
 Els diners estalviats o l’import de qualsevol altre producte financer de la unitat
familiar de
Convivència (part computable) no poden ser superior als següents imports:
- pel primer membre
20.000€
- pel segon membre
15.000€
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- a partir del tercer membre 10.000€
 Estar als corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament d’Olot.
Quart.- Les bases dels ingressos anuals per a l’exercici 2018 són:
La referència és el salari mínim interprofessional (SMI), que queda fixat per aquest
exercici 2018 en la quantitat anual de 10.302,60€.
FAMILIES D’1 SOL MEMBRE
- Ingressos anuals fins al 60% del SMI .........................................
6.181,56€
- Ingressos anuals superiors al 60% del SMI fins el SMI.........................
10.302,60€
- Ingressos anuals superiors al SMI fins al 1,2 del SMI.... .....................
12.363,12€
- Ingressos anuals superiors al 1,2 del SMI fins 1,56 del SMI.....................
16.072,06€
Les bonificacions a aplicar, sempre i quan les sol·licituds reuneixin els mínims exigits són:
- Ingressos anuals fins al 60% del SMI .........................................
95%
- Ingressos anuals superiors al 60% del SMI fins el SMI.........................
- Ingressos anuals superiors al SMI fins el 1,2 del SMI ...........................
- Ingressos anuals superiors al 1,2 del SMI fins el 1,56 del SMI ..................

75%
50%
30%

FAMILIES DE MÉS D’1 MEMBRE
- Ingressos anuals fins al 60% del SMI .........................................
6.181,56€
- Ingressos anuals superiors al 60% del SMI fins el SMI.........................
10.302,60€
- Ingressos anuals superiors al SMI fins al 1,5 del SMI.... .....................
15.453,90€
- Ingressos anuals superiors al 1,5 del SMI fins 1,95 del SMI.....................
20.090,07€
Les bonificacions a aplicar, sempre i quan les sol·licituds reuneixin els mínims exigits són:
- Ingressos anuals fins al 60% del SMI .........................................
95%
- Ingressos anuals superiors al 60% del SMI fins el SMI.........................
- Ingressos anuals superiors al SMI fins el 1,5 del SMI ...........................
- Ingressos anuals superiors al 1,5 del SMI fins el 1,95 del SMI ..................

75%
50%
30%

Cinquè.- Aquestes bases seran molt més beneficioses per a les unitats familiars que
compleixin algun dels casos següents:
 algun dels seus membres tingui un grau de discapacitat igual o major del
45%
 algun dels seus membre tingui un grau de dependència II o III
FAMILIES D’1 SOL MEMBRE
En aquests casos la base dels ingressos serà:
- Ingressos anuals fins al 78% del SMI .............................................. 8.036,03€
- Ingressos anuals superiors al 78% del SMI fins al 1,3 del SMI..............
13.393,38€
- Ingressos anuals superiors al 1,3 del SMI fins al 1,56 del SMI.............
16.072,06€
- Ingressos anuals superiors al 1,56 del SMI fins al 2,028 del SMI............
20.893,67€
Les bonificacions a aplicar, sempre i quan les sol·licituds reuneixin els mínims exigits són
- Ingressos anuals fins al 78% del SMI ...................................................
- Ingressos anuals superiors al 78% del SMI fins al 1,3 del SMI...................
- Ingressos anuals superiors al 1,3 del SMI fins al 1,56 del SMI.................
- Ingressos anuals superiors al 1,56 del SMI fins al 2,028 del SMI...............
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FAMILIES DE MÉS D’1 MEMBRE
- Ingressos anuals fins al 78% del SMI .............................................. 8.036,03€
- Ingressos anuals superiors al 78% del SMI fins al 1,3 SMI....................
13.393,38€
- Ingressos anuals superiors al 1,3 del SMI fins al 1,95 del SMI.... .........
20.090,07€
- Ingressos anuals superiors al 1,95 del SMI fins 2,535 del SMI.................
26.117,09€
Les bonificacions a aplicar, sempre i quan les sol·licituds reuneixin els mínims exigits són:
- Ingressos anuals fins al 78% del SMI .............................................. 95%
- Ingressos anuals superiors al 78% del SMI fins al 1,3 SMI...................
- Ingressos anuals superiors al 1,3 del SMI fins el 1,95 del SMI ..............
- Ingressos anuals superiors al 1,95 del SMI fins el 2,535 del SMI .............

75%
50%
30%

Sisè.- Per justificar la sol·licitud cal adjuntar els següents documents:
-

Fotocòpia del NIF del/de la sol·licitant.
En cas d’habitatge propi, fotocòpia del rebut de l’IBI 2017
Fotocòpia rebut taxa d’escombraries de l’exercici 2017
Fotocòpia del darrer rebut de l’aigua
Justificants de cobrament (sou/pensió/viduïtat/d’atur)
Justificants de no ingressos (no subsidi d’atur/no prestació ICASS O INNS)
Certificats bancaris del saldo mitjà ponderat/saldo a 31/12/2017 de tots el
productes financers
Documentació acreditativa, si s’escau, del grau de discapacitat o
dependència.

Només en cas que no s’hagi autoritzat a l’Ajuntament per a l’obtenció directe de
les dades relacionades:
-

-

Certificat de convivència de la unitat familiar, expedit per l’Ajuntament d’Olot.
Còpia de la declaració de renda de tots els membres de la unitat familiar, o
certificat negatiu en cas de no fer-la, expedit per l’Agència Estatals
d’Administració Tributària.
Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament
d’Olot.

Setè.- Per sol·licitar la reducció cal adreçar-se a la l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC)
d’aquest Ajuntament de dilluns a dijous, en horari de 8 a 18 hores ininterrompudament, i
el divendres en horari de 8 a 15 hores, on s’assessorarà adequadament i es facilitaran
els impresos pertinents.
Vuitè.- Es posarà en coneixement del públic en general, l’obertura d’aquest període de
presentació de noves sol·licituds a través de la premsa local i altres mitjans habituals.
Novè.- El present acord es ratificarà a la propera Junta de Govern Local.”

S’aprova per unanimitat.
19.1. - RATIFICAR EL DECRET ALCALDIA D'APROVACIO BASES REDUCCIO
TAXA ESCOMBRARIES FINQUES ZONA RUSTICA
Núm. de referència : X2018010272

En relació a l’expedient d’ofici ES022018000011 i antecedents anteriors, la
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del
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següent acord:
Primer.- Ratificar el decret d’alcaldia de data 13 d’abril de 2018 on s’aprovaven les
bases per a la sol·licitud de reducció de la taxa per prestació de servei de recollida i
tractament d’escombraries i residus per a les vivendes ubicades en sòl rústic
exercici 2018, segons detall:
“Vist l’expedient d’ofici ES022018000011 pel que es proposa la fixació de les bases per a la
sol·licitud de reducció d’escombraries domiciliàries vivendes ubicades en sòl rústic exercici
2018.
Atès el que contempla l’ordenança fiscal 3.9 reguladora de la taxa per prestació del servei
de recollida i tractament d’escombraries i residus, al seu article 6è. Bonificacions, en relació
a les vivendes ubicades en sòl rústic: “les unitats tributàries corresponents a finques amb
destí vivenda i ubicades en sòl rústic, podran ser objecte de bonificació de fins un 30%,
motivada per la realització d’activitats agrícoles o ramaderes, per la naturalesa concreta de
les instal·lacions ubicades a la vivenda rústica o per les característiques de la prestació del
servei”.
S’ACORDA:
Primer.- Aprovar les següents bases a regir per a la sol·licitud de reducció de la taxa
municipal de recollida d’escombraries domiciliàries per les vivendes ubicades en sòl rústic a
regir per aquest exercici 2018.
Segon.- Obrir un període de presentació de noves sol·licituds per a acollir-se a la reducció
del rebut de la taxa per recollida i tractament d’escombraries i residus vivendes ubicades en
sòl rústic exercici 2018, des del dia 16 d’abril fins el 15 de juny d’aquest any.
Tercer.- Per sol·licitar la reducció cal adreçar-se a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC)
d’aquest Ajuntament de dilluns a dijous, en horari de 8 a 18 hores ininterrompudament, i el
divendres en horari de 8 a 15 hores, amb la documentació acreditativa en cada supòsit.
Quart.- Es posarà en coneixement del públic en general l’obertura d’aquest període de
presentació de noves sol·licituds a través de la premsa local i altres mitjans habituals.
Cinquè.- El present acord es ratificarà a la propera Junta de Govern Local.”

S’aprova per unanimitat.
20.1. - APROVACIO ALTES LIQUIDACIONS IAE 3r I 4t TRIMESTRE - EXERCICI
2017
Núm. de referència : X2018010521

En relació a l’expedient administratiu AE012018000010 i antecedents corresponents,
la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
Primer.

Aprovar les liquidacions corresponents a les altes del 3r. I 4t. trimestre de
l’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES que importen les següents
quantitats i notificar-les als titulars afectats:
3r. trimestre 2017
IAE
.
.
.
RECÀRREC DIPUTACIÓ
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.
.

.
.

2.804,14.-€
. 372,16.-€
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TOTAL
4t. trimestre 2017
IAE .
.
.
.
RECÀRREC DIPUTACIÓ .
TOTAL.
Segon.

Tercer.

.

.

.

.

3.176,30.-€

.
.

.
.

13.111,29.-€
3.779,85.-€

.

.

16.891,14.€

El període de cobrament en voluntària serà fins el dia 05 de juny de 2018.
Transcorregut aquest termini, els deutes que no s’hagin fet efectius, seran
exigits en via de constrenyiment i acreditaran el recàrrec de constrenyiment,
interessos de demora i, en el seu cas, les costes que es produeixin.
Procedir a la notificació de la liquidació individual als interessats afectats.

S’aprova per unanimitat.
21.1. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI
Núm. d’expedient:R0082018000031
Núm. de referència : X2018009321

Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment
núm. 40245385/P01
nom: ****
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost
sobre Béns Immobles dels exercicis: 13/14/15/16/17, i per import principal de 1089,82
euros,
Tenint present els següents fonaments de fet i dret:
 Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del
meritament del tribut.
 Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al
titular del rebut.
 Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles,
associats a l’immoble que es transmet, ...’
 Considerant que l’article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels
responsables solidaris.
 I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació,
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular,

Mod_ACTS_DJGE

49

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent
acord:
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. 40245385/P01,
ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació.
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C COMPOSITOR PEDRELL, 18 1
6 al pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis
de 13/14/15/16/17.
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BANKIA SA per tal que efectuï l'ingrés
del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li que en cas de
no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article 62.2 de l’esmentada Llei
general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i s'ordenarà
l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el recàrrec,
interessos i costes que es puguin produir.
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a
la quantitat de 1089,82 euros, corresponents al nominal del deute.
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació,
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144:
 si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des
de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil
immediatament posterior.
 si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o
el dia hàbil immediatament posterior.
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S):
nom del deutor
Expedient
concepte tributari:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

****

40245385/P01
impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15/16/17
13IB16826/14IB17333/15IB17338/16IB16813/17IB17550
13/14/15/16/17
9412401DG5791S008WP
C COMPOSITOR PEDRELL, 18 1 6
17: 28451,40
1089,82 euros
1764/770/192/33609
04/01/17
comprador a qui es deriva BANKIA SA
NIF comprador
A14010342

S’aprova per unanimitat.
21.2. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI
Núm. d’expedient: R0082018000032
Núm. de referència : X2018009561
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Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment
núm. 40245385P/02
nom: ****
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost
sobre Béns Immobles dels exercicis: 13/14/15/16/17, i per import principal de 1271,44
euros,
Tenint present els següents fonaments de fet i dret:
 Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del
meritament del tribut.
 Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al
titular del rebut.
 Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles,
associats a l’immoble que es transmet, ...’
 Considerant que l’article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels
responsables solidaris.
 I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació,
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular,
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent
acord:
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. 40245385P/02,
ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació.
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C COMPOSITOR PEDRELL, 18 2
4 al pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis
de 13/14/15/16/17.
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BANKIA SA per tal que efectuï l'ingrés
del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li que en cas de
no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article 62.2 de l’esmentada Llei
general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i s'ordenarà
l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el recàrrec,
interessos i costes que es puguin produir.
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a
la quantitat de 1271,44 euros, corresponents al nominal del deute.
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CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació,
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144:
 si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des
de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil
immediatament posterior.
 si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o
el dia hàbil immediatament posterior.
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S):
nom del deutor
Expedient
concepte tributari:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

****

40245385P/02
impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15/16/17
13IB16825/14IB17332/15IB17340/16IB16812/17IB17549
13/14/15/16/17
9412401DG5791S012EA
C COMPOSITOR PEDRELL, 18 2 4
17: 33193,23
1271,44 euros
1764/770/204/33613
04/01/17
comprador a qui es deriva BANKIA SA
NIF comprador
A14010342

S’aprova per unanimitat.
21.3. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI
Núm. d’expedient: R0082018000033
Núm. de referència : X2018009581

Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment
núm. 40245385P/03
nom: ****
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost
sobre Béns Immobles dels exercicis: 13/14/15/16/17, i per import principal de 1089,82
euros,
Tenint present els següents fonaments de fet i dret:
 Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del
meritament del tribut.
 Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al
titular del rebut.
 Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els
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notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles,
associats a l’immoble que es transmet, ...’
 Considerant que l’article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels
responsables solidaris.
 I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació,
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular,
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent
acord:
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. 40245385P/03,
ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació.
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C COMPOSITOR PEDRELL, 18 2
6 al pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis
de 13/14/15/16/17.
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BANKIA SA per tal que efectuï l'ingrés
del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li que en cas de
no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article 62.2 de l’esmentada Llei
general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i s'ordenarà
l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el recàrrec,
interessos i costes que es puguin produir.
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a
la quantitat de 1089,82 euros, corresponents al nominal del deute.
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació,
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144:
 si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des
de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil
immediatament posterior.
 si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o
el dia hàbil immediatament posterior.
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S):
nom del deutor
Expedient
concepte tributari:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
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40245385P/03
impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15/16/17
13IB16824/14IB17334/15IB17339/16IB16811/17IB17548
13/14/15/16/17
9412401DG5791S014TD
C COMPOSITOR PEDRELL, 18 2 6
17: 28451,40
1089,82 euros
1764/770/210/33615
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data transmissió

04/01/17

comprador a qui es deriva BANKIA SA

NIF comprador

A14010342

S’aprova per unanimitat.
21.4. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI
Núm. d’expedient: R0082018000034
Núm. de referència : X2018009585

Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment
núm. 40245385P/04
nom: ****
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost
sobre Béns Immobles dels exercicis: 13/14/15/16/17, i per import principal de 1089,82
euros,
Tenint present els següents fonaments de fet i dret:
 Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del
meritament del tribut.
 Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al
titular del rebut.
 Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles,
associats a l’immoble que es transmet, ...’
 Considerant que l’article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels
responsables solidaris.
 I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació,
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular,
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent
acord:
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. 40245385P/04,
ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació.
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C COMPOSITOR PEDRELL, 18 3
6 al pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis
de 13/14/15/16/17.
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TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BANKIA SA per tal que efectuï l'ingrés
del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li que en cas de
no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article 62.2 de l’esmentada Llei
general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i s'ordenarà
l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el recàrrec,
interessos i costes que es puguin produir.
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a
la quantitat de 1089,82 euros, corresponents al nominal del deute.
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació,
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144:
 si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des
de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil
immediatament posterior.
 si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o
el dia hàbil immediatament posterior.
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S):
nom del deutor
Expedient
concepte tributari:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

****

40245385P/04
impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15/16/17
13IB16823/114IB17331/15IB17341/16IB16810/17IB17547
13/14/15/16/17
9412401DG5791S020IH
C COMPOSITOR PEDRELL, 18 3 6
17: 28451,40
1089,82 euros
1764/770/224/33621
04/01/17
comprador a qui es deriva BANKIA SA
NIF comprador
A14010342

S’aprova per unanimitat.
21.5. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI
Núm. d’expedient: R0082018000035
Núm. de referència : X2018009589

Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment
núm. 41568505F
nom: ****
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost
sobre Béns Immobles dels exercicis: 13/14/15/16, i per import principal de 698,30
euros,
Tenint present els següents fonaments de fet i dret:
 Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del
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meritament del tribut.
Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al
titular del rebut.
Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles,
associats a l’immoble que es transmet, ...’
Considerant que l’article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels
responsables solidaris.
I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació,
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular,

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent
acord:
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. 41568505F,
ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació.
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C EVELI BARNADAS, 4 1 2 al
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de
13/14/15/16.
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble CLAYSBURG SLU per tal que efectuï
l'ingrés del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li que en
cas de no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article 62.2 de l’esmentada
Llei general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i s'ordenarà
l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el recàrrec,
interessos i costes que es puguin produir.
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a
la quantitat de 698,30 euros, corresponents al nominal del deute.
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació,
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144:
 si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des
de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil
immediatament posterior.
 si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o
el dia hàbil immediatament posterior.
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S):
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nom del deutor
Expedient
concepte tributari:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

****

41568505F
impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15/16
13IB15938/14IB16408/15IB16411/16IB15932
13/14/15/16
8298206DG5689N004EP
C EVELI BARNADAS, 4 1 2
17: 30451,95
698,30 euros
748/198/128/8003
29/11/2016
comprador a qui es deriva CLAYSBURG SLU
NIF comprador
B87304390

S’aprova per unanimitat.
21.6. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI
Núm. d’expedient: R0082018000036
Núm. de referència : X2018009590

Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment
núm. 41595295W
nom: ****
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost
sobre Béns Immobles dels exercicis: 16/17, i per import principal de 340,69 euros,
Tenint present els següents fonaments de fet i dret:
 Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del
meritament del tribut.
 Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al
titular del rebut.
 Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles,
associats a l’immoble que es transmet, ...’
 Considerant que l’article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels
responsables solidaris.
 I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació,
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular,
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent
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acord:
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. 41595295W,
ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació.
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça AV SANTA COLOMA, 288 3 1 al
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de
16/17.
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BANKIA SA per tal que efectuï l'ingrés
del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li que en cas de
no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article 62.2 de l’esmentada Llei
general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i s'ordenarà
l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el recàrrec,
interessos i costes que es puguin produir.
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a
la quantitat de 340,69 euros, corresponents al nominal del deute.
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació,
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144:
 si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des
de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil
immediatament posterior.
 si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o
el dia hàbil immediatament posterior.
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S):
nom del deutor
Expedient
concepte tributari:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

****

41595295W
impost béns immobles naturalesa urbana, 16/17
16IB1636/17IB1748
16/17
7093505DG5679S019LE
AV SANTA COLOMA, 288 3 1
17: 21304,37
340,69 euros
1021/341/93/12586
03/03/17
comprador a qui es deriva BANKIA SA
NIF comprador
A14010342

S’aprova per unanimitat.
21.7. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI
Núm. d’expedient: R0082018000037
Núm. de referència : X2018009592

Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment
núm. 41688785C
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nom: ****
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost
sobre Béns Immobles dels exercicis: 16/17, i per import principal de 853,70 euros,
Tenint present els següents fonaments de fet i dret:
 Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del
meritament del tribut.
 Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al
titular del rebut.
 Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles,
associats a l’immoble que es transmet, ...’
 Considerant que l’article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels
responsables solidaris.
 I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació,
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular,
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent
acord:
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. 41688785C,
ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació.
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C NOTARI MIQUEL MARC, 14 1 1
al pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de
16/17.
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BANKIA SA per tal que efectuï l'ingrés
del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li que en cas de
no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article 62.2 de l’esmentada Llei
general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i s'ordenarà
l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el recàrrec,
interessos i costes que es puguin produir.
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a
la quantitat de 853,70 euros, corresponents al nominal del deute.
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació,
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a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144:
 si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des
de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil
immediatament posterior.
 si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o
el dia hàbil immediatament posterior.
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S):
nom del deutor
Expedient
concepte tributari:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

****

41688785C
impost béns immobles naturalesa urbana, 16/17
16IB20631/17IB21616
16/17
8408302DG5780N017KP
C NOTARI MIQUEL MARC, 14 1 1
17: 53383,66
853,70 euros
1165/422/86/17200
11/04/17
comprador a qui es deriva BANKIA SA
NIF comprador
A14010342

S’aprova per unanimitat.
21.8. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI
Núm. d’expedient: R0082018000038
Núm. de referència : X2018009595

Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment
núm. 45172135C
nom: ****
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost
sobre Béns Immobles dels exercicis: 2015, i per import principal de 358,95 euros,
Tenint present els següents fonaments de fet i dret:
 Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del
meritament del tribut.
 Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al
titular del rebut.
 Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles,
associats a l’immoble que es transmet, ...’
 Considerant que l’article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general
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tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels
responsables solidaris.
 I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació,
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular,
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent
acord:
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. 45172135C,
ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació.
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça CM TEULERIA, 3 2 2 al pagament
dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 2015.
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA per tal que efectuï l'ingrés del nominal del deute, el detall del qual ara
es relaciona, i comunicar-li que en cas de no fer-lo efectiu dins dels terminis
assenyalats a l'article 62.2 de l’esmentada Llei general tributària, es dictarà
providència de constrenyiment, i s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, per
cobrir l'import del crèdit més el recàrrec, interessos i costes que es puguin produir.
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a
la quantitat de 358,95 euros, corresponents al nominal del deute.
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació,
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144:
 si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des
de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil
immediatament posterior.
 si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o
el dia hàbil immediatament posterior.
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S):
nom del deutor
Expedient
concepte tributari:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

****

45172135C
impost béns immobles naturalesa urbana, 2015
15IB8250
2015
7092302DG5679S037FG
CM TEULERIA, 3 2 2
17: 46687,98
358,95 euros
1626/684/48/29059
10/11/2015
comprador a qui es deriva BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
NIF comprador
A48265169

S’aprova per unanimitat.
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21.9. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI
Núm. d’expedient: R0082018000039
Núm. de referència : X2018009603

Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment
núm. 46670095J
nom: ****
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost
sobre Béns Immobles dels exercicis: 2014, i per import principal de 460,94 euros,
Tenint present els següents fonaments de fet i dret:
 Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del
meritament del tribut.
 Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al
titular del rebut.
 Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles,
associats a l’immoble que es transmet, ...’
 Considerant que l’article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels
responsables solidaris.
 I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació,
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular,
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent
acord:
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. 46670095J,
ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació.
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C IGNASI BUXO GOU, 16 3 2 al
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de
2014.
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BANCO SANTANDER per tal que
efectuï l'ingrés del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li
que en cas de no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article 62.2 de
l’esmentada Llei general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i
s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el
recàrrec, interessos i costes que es puguin produir.
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QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a
la quantitat de 460,94 euros, corresponents al nominal del deute.
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació,
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144:
 si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des
de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil
immediatament posterior.
 si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o
el dia hàbil immediatament posterior.
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S):
nom del deutor
Expedient
concepte tributari:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

****

46670095J
impost béns immobles naturalesa urbana, 2014
14IB5031
2014
8508509DG5780N015PI
C IGNASI BUXO GOU, 16 3 2
17: 60762,39
460,94 euros
1671/711/139/30449
03/11/2014
comprador a qui es deriva BANCO SANTANDER
NIF comprador
A39000013

S’aprova per unanimitat.
21.10. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI
Núm. d’expedient: R0082018000040
Núm. de referència : X2018009606

Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment
núm. 46673201Z
nom: ****
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost
sobre Béns Immobles dels exercicis: 13/14/15/16, i per import principal de 3272,36
euros,
Tenint present els següents fonaments de fet i dret:
 Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del
meritament del tribut.
 Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al
titular del rebut.
 Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el

Mod_ACTS_DJGE

63

fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles,
associats a l’immoble que es transmet, ...’
 Considerant que l’article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels
responsables solidaris.
 I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació,
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular,
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent
acord:
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. 46673201Z,
ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació.
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça AV REI JAUME II, 34 B 1 al
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de
13/14/15/16.
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BANKIA SA per tal que efectuï l'ingrés
del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li que en cas de
no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article 62.2 de l’esmentada Llei
general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i s'ordenarà
l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el recàrrec,
interessos i costes que es puguin produir.
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a
la quantitat de 3272,36 euros, corresponents al nominal del deute.
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació,
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144:
 si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des
de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil
immediatament posterior.
 si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o
el dia hàbil immediatament posterior.
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S):
nom del deutor
Expedient
concepte tributari:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
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46673201Z
impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15/16
13IB1346/14IB1464/15IB1436/16IB1413
13/14/15/16
8308707DG5780N017KP
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adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

AV REI JAUME II, 34 B 1
17: 107419,89
3272,36 euros
1864/824/87/21335
0303/16
comprador a qui es deriva BANKIA SA
NIF comprador
A14010342

S’aprova per unanimitat.
21.11. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI
Núm. d’expedient: R0082018000041
Núm. de referència : X2018009622

Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment
núm. 46919127R
nom: ****
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost
sobre Béns Immobles dels exercicis: 13/14/15, i per import principal de 1108,29 euros,
Tenint present els següents fonaments de fet i dret:
 Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del
meritament del tribut.
 Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al
titular del rebut.
 Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles,
associats a l’immoble que es transmet, ...’
 Considerant que l’article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels
responsables solidaris.
 I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació,
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular,
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent
acord:
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. 46919127R,
ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació.
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C VOLCA RODO, 3 al pagament
dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 13/14/15.
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TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BBVA RMBS 9 FONDO DE
TITULIZACIONES DE ACTIVOS per tal que efectuï l'ingrés del nominal del deute, el
detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li que en cas de no fer-lo efectiu dins dels
terminis assenyalats a l'article 62.2 de l’esmentada Llei general tributària, es dictarà
providència de constrenyiment, i s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, per
cobrir l'import del crèdit més el recàrrec, interessos i costes que es puguin produir.
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a
la quantitat de 1108,29 euros, corresponents al nominal del deute.
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació,
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144:
 si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des
de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil
immediatament posterior.
 si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o
el dia hàbil immediatament posterior.
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S):
nom del deutor
Expedient
concepte tributari:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

****

46919127R
impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15
13IB3050/14IB3404/15IB3266
13/14/15
8397613DG5689N001HU
C VOLCA RODO, 3
17: 49968,52
1108,29 euros
1043/354/74/14720
03/12/15
comprador a qui es deriva BBVA RMBS 9 FONDO DE TITULIZACIONES DE ACTIVOS
NIF comprador
V85936391

S’aprova per unanimitat.
21.12. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI
Núm. d’expedient: R0082018000042
Núm. de referència : X2018009624

Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment
núm. 77885445Q
nom: ****
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost
sobre Béns Immobles dels exercicis: 13/14/15/16/17, i per import principal de 2296,56
euros,
Tenint present els següents fonaments de fet i dret:
 Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un
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subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del
meritament del tribut.
Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al
titular del rebut.
Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles,
associats a l’immoble que es transmet, ...’
Considerant que l’article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels
responsables solidaris.
I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació,
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular,

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent
acord:
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. 77885445Q,
ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació.
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C ROCACORBA, 33 al pagament
dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de
13/14/15/16/17.
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BANCO POPULAR ESPAÑOL per tal
que efectuï l'ingrés del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i
comunicar-li que en cas de no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article
62.2 de l’esmentada Llei general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i
s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el
recàrrec, interessos i costes que es puguin produir.
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a
la quantitat de 2296,56 euros, corresponents al nominal del deute.
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació,
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144:
 si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des
de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil
immediatament posterior.
 si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o
el dia hàbil immediatament posterior.
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DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S):
nom del deutor
Expedient
concepte tributari:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

****

77885445Q
impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15/16/17
13IB1974/14IB2335/15IB2220/16IB2270/17IB2399
13/14/15/16/17
7513914DG5771S007DQ
C ROCACORBA, 33
17: 57755,93
2296,56 euros
1253/471/144/19065
23/02/17
comprador a qui es deriva BANCO POPULAR ESPAÑOL
NIF comprador
A28000727

S’aprova per unanimitat.
21.13. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI
Núm. d’expedient: R0082018000043
Núm. de referència : X2018009626

Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment
núm. B17565136/05
nom: PROMOLOT GARROXA SL
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost
sobre Béns Immobles dels exercicis: 13/14/15/16, i per import principal de 638,96
euros,
Tenint present els següents fonaments de fet i dret:
 Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del
meritament del tribut.
 Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al
titular del rebut.
 Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles,
associats a l’immoble que es transmet, ...’
 Considerant que l’article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels
responsables solidaris.
 I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació,
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular,
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Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent
acord:
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal PROMOLOT GARROXA SL
expedient núm. B17565136/05, ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de
les oficines de recaptació.
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça AV ONZE DE SETEMBRE 13 1 5
al pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de
13/14/15/16.
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble TARGOBANK SA per tal que efectuï
l'ingrés del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li que en
cas de no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article 62.2 de l’esmentada
Llei general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i s'ordenarà
l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el recàrrec,
interessos i costes que es puguin produir.
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a
la quantitat de 638,96 euros, corresponents al nominal del deute.
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació,
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144:
 si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des
de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil
immediatament posterior.
 si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o
el dia hàbil immediatament posterior.
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S):
nom del deutor
Expedient
concepte tributari:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

PROMOLOT GARROXA SL
B17565136/05
impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15/16
13IB17877/14IB18405/15IB18365/16IB17779
13/14/15/16
8103601DG5780S008FS
AV ONZE DE SETEMBRE 13 1 5
17: 21123,15
638,96 euros
1483/602/127/22556
13/09/16
comprador a qui es deriva TARGOBANK SA
NIF comprador
A79223707

S’aprova per unanimitat.
21.14. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI
Núm. d’expedient: R0082018000044
Núm. de referència : X2018009639
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Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment
núm. X2839917S
nom: ****
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost
sobre Béns Immobles dels exercicis: 11/12/13/14/15/16, i per import principal de
1546,37 euros,
Tenint present els següents fonaments de fet i dret:
 Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del
meritament del tribut.
 Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al
titular del rebut.
 Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles,
associats a l’immoble que es transmet, ...’
 Considerant que l’article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels
responsables solidaris.
 I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació,
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular,
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent
acord:
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. X2839917S,
ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació.
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C REI MARTI L'HUMA, 11 6 2 al
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de
11/12/13/14/15/16.
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BANKIA SA per tal que efectuï l'ingrés
del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li que en cas de
no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article 62.2 de l’esmentada Llei
general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i s'ordenarà
l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el recàrrec,
interessos i costes que es puguin produir.
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a
la quantitat de 1546,37 euros, corresponents al nominal del deute.
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CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació,
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144:
 si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des
de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil
immediatament posterior.
 si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o
el dia hàbil immediatament posterior.
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S):
nom del deutor
Expedient
concepte tributari:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

****

X2839917S
impost béns immobles naturalesa urbana, 11/12/13/14/15/16
11IB21300/12IB21514/13IB21746/14IB22380/15IB22236/
11/12/13/14/15/16
8509801DG5780N136LE
C REI MARTI L'HUMA, 11 6 2
17: 36779,36
1546,37 euros
995/305/34/10538
22/02/16
comprador a qui es deriva BANKIA SA
NIF comprador
A14010342

S’aprova per unanimitat.
21.15. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI
Núm. d’expedient: R0082018000045
Núm. de referència : X2018009640

Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment
núm. X6684570B/01
nom: ****
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost
sobre Béns Immobles dels exercicis: 12/13/14/15, i per import principal de 925,46
euros,
Tenint present els següents fonaments de fet i dret:
 Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del
meritament del tribut.
 Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al
titular del rebut.
 Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat
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subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles,
associats a l’immoble que es transmet, ...’
 Considerant que l’article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels
responsables solidaris.
 I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació,
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular,
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent
acord:
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. X6684570B/01,
ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació.
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C VERGE DE MONTSERRAT, 10
5 2 al pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als
exercicis de 12/13/14/15.
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BANKIA SA per tal que efectuï l'ingrés
del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li que en cas de
no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article 62.2 de l’esmentada Llei
general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i s'ordenarà
l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el recàrrec,
interessos i costes que es puguin produir.
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a
la quantitat de 925,46 euros, corresponents al nominal del deute.
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació,
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144:
 si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des
de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil
immediatament posterior.
 si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o
el dia hàbil immediatament posterior.
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S):
nom del deutor
Expedient
concepte tributari:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
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****
X6684570B/01
impost béns immobles naturalesa urbana, 12/13/14/15
12IB12367/13IB12397/14IB12809/15IB12833
12/13/14/15
8298202DG5689N021QZ
C VERGE DE MONTSERRAT, 10 5 2
17: 32299,19
925,46 euros
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Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

1622/681/125/8524
01/06/15
comprador a qui es deriva BANKIA SA
NIF comprador
A14010342

S’aprova per unanimitat.
21.16. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI
Núm. d’expedient: R0082018000046
Núm. de referència : X2018009644

Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment
núm. X6684570B/02
nom: ****
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost
sobre Béns Immobles dels exercicis: 12/13/14/15, i per import principal de 81,60 euros,
Tenint present els següents fonaments de fet i dret:
 Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del
meritament del tribut.
 Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al
titular del rebut.
 Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles,
associats a l’immoble que es transmet, ...’
 Considerant que l’article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels
responsables solidaris.
 I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació,
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular,
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent
acord:
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. X6684570B/02,
ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació.
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C VERGE DE MONTSERRAT, 10
B 10 al pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als
exercicis de 12/13/14/15.
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TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BANKIA SA per tal que efectuï l'ingrés
del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li que en cas de
no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article 62.2 de l’esmentada Llei
general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i s'ordenarà
l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el recàrrec,
interessos i costes que es puguin produir.
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a
la quantitat de 81,60 euros, corresponents al nominal del deute.
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació,
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144:
 si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des
de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil
immediatament posterior.
 si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o
el dia hàbil immediatament posterior.
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S):
nom del deutor
Expedient
concepte tributari:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

****

X6684570B/02
impost béns immobles naturalesa urbana, 12/13/14/15
12IB12368/13IB12396/14IB12808/15IB12834
12/13/14/15
8298202DG5689N010HD
C VERGE DE MONTSERRAT, 10 B 10
17: 1226,92
81,60 euros
1622/681/125/8524
01/06/15
comprador a qui es deriva BANKIA SA
NIF comprador
A14010342

S’aprova per unanimitat.
22.1. - CONCEDIR LLICÈNCIA D'INSTAL·LACIÓ D'ASCENSOR EN EDIFICI
PLURIFAMILIAR, al carrer VERGE DE LA GUIA N.28
Núm. de referència

: X2018008484

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per INSTAL·LACIÓ
D'ASCENSOR EN EDIFICI PLURIFAMILIAR, al carrer VERGE DE LA GUIA N.28, del
municipi d’Olot.
Identificació de l’expedient: OMA32018000033
Situació: C VERGE DE LA GUIA N.0028
UTM: : 8504207
1.- En data 22/03/2018, **** amb DNI: ****, presenta projecte d’obres majors per
INSTAL·LACIÓ D'ASCENSOR EN EDIFICI PLURIFAMILIAR, amb situació al carrer
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VERGE DE LA GUIA N.28, d’Olot.
2.- En data 9/04/2018 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.
3.- En data 16/04/2018 el Lletrat d’Urbanisme ha emès informe favorable al respecte.
FONAMENT DE DRET
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny
de 2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de
setembre de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la
Generalitat de data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on
es situa l’edificació existent de Sòl urbà consolidat. Zona eixampla urbà d’intensitat
1 (10.1)
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de
Catalunya, estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les
llicències d’obres. És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret
Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme.
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local,
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 30 de juny de 2015, que va delegar
aquesta competència en aquest òrgan municipal.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar a **** amb DNI: ****, llicència d’obres (OMA32018000033), per
INSTAL·LACIÓ D'ASCENSOR EN EDIFICI PLURIFAMILIAR, amb situació al carrer C
VERGE DE LA GUIA N.0028, del municipi d’Olot, d’acord amb el projecte presentat.
SEGON. Informar que no podran inciar-se les obres en tant no es doni compliment als
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències
d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran
les corresponents actuacions sancionadores.
TERCER. El termini per començar les obres és de 4 mesos i el termini per acabar-les
és de 12 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir
qualsevol d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no
s’han acabat les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a
l’ordenament urbanístic vigent.
QUART.S’aprova/n
CRL2018800024

la/les

liquidació/ns

que

es

detalla/en

seguidament:

Liquidació/ns de drets i/o fiances: imports, lloc, terminis, forma de pagament i recursos
que es poden interposar contra l’ acte de liquidació, són els que es determinen a la
liquidació adjunta.
Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
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Per: Un pressupost de: 23568.12 euros
Base liquidable (3)
Drets
23568.12 754.18

% bonificació
0

Drets definitius
754.18

Taxes
64.10

Total Drets
818.28

Garanties:
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties (4)

Euros
818.28
0

CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats.
Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local
en sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de
Govern Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010.
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers.
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin.
3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a
l’interessat de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el
propi interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta
petició.
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos
així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i
podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de
l’Ajuntament, amb càrrec a l’interessat.
5.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar, una pròrroga del termini d’inici i/o final
de l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui.
De no existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència
assenyalat a l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar
les obres.
6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no
podran envair l’espai públic.
7.- Els desguassos interiors de l’edifici hauran de contenir el corresponent sifó inodor.
8.- Es prohibeix practicar als soterranis qualsevol obra que afecti la via pública o
terrenys del seu domini.
9.- No es permet que com a conseqüència de l’execució de les obres, s’embrutin els
embornals de la via pública, essent obligació del promotor l’adopció de les mesures
adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de
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la fiança dipositada en concepte de moviment de terres o runes i reposició de
paviments.
10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model,
rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la
corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència.
11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís,
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal.
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o
que afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació
vigent.
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les
prestacions de la Seguretat Social.
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la
corresponent llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals
que causi.
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En
cas d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les
sancions que corresponguin.
CONDICIONS PARTICULARS:
1. Aquesta llicència no autoritza l'ocupació de la via pública amb materials o
altres elements propis de l'obra.
2. Com a mínim 48 hores abans de qualsevol operació de càrrega o de
descàrrega que impliqui ocupació de la via pública caldrà comunicar-ho a la
Policia Municipal per tal de preveure la senyalització necessària.
.
S’aprova per unanimitat.
22.2. - CONCEDIR LLICÈNCIA D'OBRES MAJORS DE REFORMA I AMPLIACIÓ
D'HABITATGE UNIFAMILIAR APARELLAT, al carrer : AV CATALUNYA N.5
Núm. de referència

: X2018004322

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per REFORMA I AMPLIACIÓ
D'HABITATGE UNIFAMILIAR APARELLAT, al carrer : AV CATALUNYA N.0005, del
municipi d’Olot.
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Identificació de l’expedient: OMA32018000018
Situació: AV CATALUNYA N.0005
UTM: : 7696406
1.- En data 9/02/2018, **** en representació de **** amb DNI: ****, presenta projecte
d’obres majors per REFORMA I AMPLIACIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR
APARELLAT, amb situació al carrer AV CATALUNYA N.5, d’Olot.
2.- En data 9 d’abril de 2018 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.
3.- En data 16 d’abril de 2018 el Lletrat d’Urbanisme ha emès informe favorable al
respecte.
FONAMENT DE DRET
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny
de 2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de
setembre de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la
Generalitat de data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on
es situa l’edificació existent de Sòl urbà consolidat, Edificació aïllada d’intensitat 6
(Clau 12.6) – Eixample Malagrida.
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de
Catalunya, estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les
llicències d’obres. És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret
Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme.
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local,
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 30 de juny de 2015, que va delegar
aquesta competència en aquest òrgan municipal.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar a **** amb DNI: ****, representat per ****, llicència d’obres
(OMA32018000018), per REFORMA I AMPLIACIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR
APARELLAT, amb situació a l’AVINGUDA CATALUNYA N.5, del municipi d’Olot,
d’acord amb el projecte presentat.
SEGON. Informar que no podran inciar-se les obres en tant no es doni compliment als
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències
d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran
les corresponents actuacions sancionadores.
TERCER. El termini per començar les obres és de 4 mesos i el termini per acabar-les
és de 12 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir
qualsevol d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no
s’han acabat les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a
l’ordenament urbanístic vigent.
QUART. S’aprova/n
CRL2018800023
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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: 25488.74 euros
Base liquidable (3)
25488.74

Drets
815.64

% bonificació
0

Drets definitius
815.64

Taxes
64.10

Total Drets
879.74

Garanties:
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties (4)

Euros
879.74
0

CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats.
Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local
en sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de
Govern Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010.
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers.
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin.
3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a
l’interessat de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el
propi interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta
petició.
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos
així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i
podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de
l’Ajuntament, amb càrrec a l’interessat.
5.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar, una pròrroga del termini d’inici i/o final
de l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui.
De no existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència
assenyalat a l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar
les obres.
6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no
podran envair l’espai públic.
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7.- Els desguassos interiors de l’edifici hauran de contenir el corresponent sifó inodor.
8.- Es prohibeix practicar als soterranis qualsevol obra que afecti la via pública o
terrenys del seu domini.
9.- No es permet que com a conseqüència de l’execució de les obres, s’embrutin els
embornals de la via pública, essent obligació del promotor l’adopció de les mesures
adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de
la fiança dipositada en concepte de moviment de terres o runes i reposició de
paviments.
10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model,
rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la
corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència.
11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís,
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal.
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o
que afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació
vigent.
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les
prestacions de la Seguretat Social.
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la
corresponent llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals
que causi.
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En
cas d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les
sancions que corresponguin.
CONDICIONS PARTICULARS:
1. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: 1) Document signat per contractista o
contractistes assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra, així com
documentació que acrediti la seva condició de contractista. 2) Qüestionari
Estadístic d’Edificació i Habitatge signat pel promotor de l’obra i pel tècnic
redactor del projecte.
2. Els materials, textures i colors d’acabat de façana hauran de coincidir amb
els característics del conjunt edificat d’acord amb el criteri determinat a
l’article 128 del Pla d’ordenació urbanística municipal.
3. Aquesta llicència no autoritza l'ocupació de la via pública amb materials
o altres elements propis de l'obra.
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4. Com a mínim 48 hores abans de qualsevol operació de càrrega o de
descàrrega que impliqui ocupació de la via pública caldrà comunicar-ho a la
Policia Municipal per tal de preveure la senyalització necessària.
5. 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.
6. D'acord a l'art. 3-a) del RD 1448/89 en relació al 77.2 de la Llei 38/88, el
termini per donar d'alta l'immoble reformat és de 2 mesos a partir del dia
següent a la data d'acabament de les obres. A aquests efectes caldrà
adreçar-se a l’Àrea d'Urbana de l’Ajuntament -2n. pis -. Cal aportar la
següent documentació: 1) Plànol de situació i d'emplaçament, 2) Plànols
definitius de cada planta, 3) Certificat final d'obra, 4) Fotografia/es de la
façana (10x15), 5) Fotocòpia DNI del titular, 6) Fotocòpia del rebut actual
IBI i 7) Fotocòpia de les escriptures.
S’aprova per unanimitat.
23.1. - PROPOSANT DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT
CONTRA L'ACORD DE CONCESSIÓ DE LA LLICÈNCIA AMBIENTAL PER A
INDÚSTRIA DE FABRICACIÓ DE PRODUCTES DE MATÈRIES PLÀSTIQUES A
L'AV. ANTONI GAUDÍ 18
Núm. de referència

: X2017005944

El dia 1 de febrer de 2018, NR E2018001607, la Sra. **** presenta recurs de reposició
contra l’acord de Junta de Govern Local de l’ajuntament d’Olot, de 14 de desembre de
2017, de concessió de la llicència ambiental municipal d’obertura per a una activitat de
fabricació de productes de matèries plàstiques termoestables i termoplàstiques,
titularitat de Noa Brands Europe SLU, ubicada a l’av. Antoni Gaudí núm. 18, epígrafs
5.17a i 5.17b de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de
les activitats, Annex II.
El recurs potestatiu de reposició ha estat interposat en temps i forma, de conformitat
amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
El dia 26 de març de 2018, la Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental acorda
desestimar el recurs presentat en atenció als següents informes:


Pel que fa exclusivament a l’al·legació que fa referència a la qüestió plantejada en
matèria urbanística, recollida al punt 1 del recurs, l’arquitecte municipal el dia 16 de
febrer de 2018 ha emès l’informe que es transcriu a continuació:
“El recurrent manifesta: Respecte al concepte “ús general industrial”, trobem que ni en
l’article 177 de les normes urbanístiques del POUM ni en la normativa de la Modificació
puntual del POUM aprovada definitivament en data 17 de juny de 2009, es precisen quines
són les activitats concretes que s’admeten dins aquest “ús general industrial”, és a dir, no
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es concreta si una indústria de fabricació de productes de matèries termoestables forma
part d’aquest ús general. Per la qual cosa, entenem que no es podria haver informat
favorablement la compatibilitat urbanística de l’activitat projectada.
La definició de l’ús industrial que estableix la normativa del POUM d’Olot és la següent:
- Article 176.3.3 :
Comprèn les activitats de tipus industrial i de magatzem.
Es consideren activitats industrials les dirigides a l’obtenció, reparació,
manteniment, transformació o reutilització de productes industrials, a l’envasat i
embalatge així com a l’aprofitament, recuperació i eliminació de residus o
subproductes, qualsevol que sigui la naturalesa dels recursos i processos tècnics
utilitzats.
Les presents Normes Urbanístiques inclouen dins l'ús global industrial els usos
específics de magatzem, industrial i logístic.
- Article 177.3.9:
Comprèn les activitats manufacturades, les d'obtenció, reparació, manteniment,
transformació o reutilització de productes industrials, les d’envasat i embalatge així
com les d’aprofitament, recuperació i eliminació de residus o subproductes,
qualsevol que sigui la naturalesa dels recursos i processos tècnics utilitzats, així
com els tallers de reparació que, per la seva condició, necessiten instal·lacions
adequades, i tots aquells que, per a les seves especials característiques puguin
ocasionar perill, molèstia o incomoditat a les persones o veïns.
Es considera que l’ús proposat, de fabricació de productes de matèries plàstiques
termoestables, consisteix en una activitat d’obtenció i transformació de productes
industrials i, en conseqüència, SÍ s’ajusta a l’ús general industrial admès a la zona 16.4 on
es pretén situar, d’acord amb l’establert a l’article 14 de la MPOUM-8 del sòl industrial
d’Olot.
Ateses les raons exposades, es proposa desestimar el recurs presentat pel que fa a la
motivació urbanística plantejada.”



Pel que fa les al·legacions que fan referència als aspectes de medi ambient,
l’enginyer tècnic el dia 20 de febrer 2018, ha emès l’informe que es transcriu a
continuació:
“Es proposa desestimar les al·legacions presentades atès que aquestes tenen el mateix
contingut tècnic que les al·legacions presentades a l’ajuntament, per part de la interessada,
el dia 6 de novembre de 2017. Aquestes al·legacions ja van ser avaluades i el tècnic
sotasignat va proposar que es desestimessin el dia 9 de novembre de 2017.”

De conformitat amb l’article 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques; el decret d’alcaldia dictat el dia 2
de juliol de 2015, publicat al BOP 141, de 23 de juliol de 2015, el qual estableix la
delegació d’atribucions a la Junta de Govern Local; així com la Modificació puntual del
POUM aprovada definitivament en data 17 de juny de 2009.
En relació a l’expedient AC012017000001, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció del següent acord:
RESOLC
Únic.- DESESTIMAR el recurs de reposició interposat per la Sra. **** contra l’acord de
Junta de Govern Local de l’ajuntament d’Olot, de 14 de desembre de 2017, de
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concessió de la llicència ambiental municipal d’obertura per a una activitat de
fabricació de productes de matèries plàstiques termoestables i termoplàstiques,
titularitat de Noa Brands Europe SLU, ubicada a l’av. Antoni Gaudí núm. 18, en base
als arguments que consten en l’informe de la Ponència Comarcal d’Avaluació
Ambiental del dia 26 de març de 2018, transcrit en els antecedents d’aquest acord.
S’aprova per unanimitat.
24.1. - PROPOSANT DONAR COMPTE DELS ASSABENTATS D’OBERTURA I
DELS DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 9 I 12 D’ABRIL DE 2018 RELATIUS A
L’ÀREA DE MEDI AMBIENT
Núm. de referència

: X2018010428

En relació a l’expedient AG012018000036, 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 9 i
12 d’abril de 2018 relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen a continuació:
Nom / comercial

Concepte

Assabentat
obertura

Dolors
Ruiz

Despatx
disseny

Assabentat
obertura

Vanessa
García

Assabenta
obertura

Mohamed
Azouaghe

Assabentat
obertura

Mireia
Domènech

Tràmit

Adreça

Decret

C/Dr. Joaquim Masmitjà
17 B

10/04/2018

Habitatge d’ús
turístic

C/Esparraguera 4 B

10/04/2018

Bar

C/Notari Miquel Març 18 B
Locals 1 i 2

10/04/2018

Habitatge d’ús
turístic

C/Geranis 74

11/04/2018

Activitats

Assabentat
canvi
titularitat
Assabentat
canvi
titularitat
Assabentat
canvi
titularitat
Assabentat
canvi
titularitat
Assabentat
canvi
titularitat
Assabentat
canvi
substancial
Assabentat
canvi
titularitat
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Solanilla
Seoane

Costa

de

de
de

Lina
Yaneth
Castro Álvarez

Bar restaurant

C/Nou de Sant Antoni 5

10/04/2018

de
de

Laura Cano Feixas

Bar amb fleca i
pastisseria

Ctra. la Pinya 17

10/04/2018

de
de

Laura Cano Feixas

Bar amb fleca i
pastisseria

Ctra. les Tries 19 B 4

12/04/2018

de
de

Laura Cano Feixas

Bar amb fleca i
pastisseria

Av. Reis Catòlics 26 B 1

12/04/2018

de
de

Samba FM Bah

Bar restaurant

Pl. Móra 3

11/04/2018

de
no

José
Antonio
Marqués Tavares

Bar restaurant

Pg. Blay 14

11/04/2018

de
de

Lídia
Merino

Centre
psicologia

C/Antoni Llopis 6 1 4

11/04/2018

Fageda

de
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Assabentat
canvi
titularitat
Assabentat
canvi
titularitat
Assabentat
canvi
titularitat
Assabentat
canvi
titularitat

de
de

Osona
2015

Mobile

Venda
de
telefonia mòbil

Pl. Major 10 B 2

11/04/2018

de
de

Càmping amb
restaurant

Av. Pere Badosa 11

11/04/2018

de
de

Càmping
Caravanning
les
Tries Olot 1964
Drinklaw.
Jordi
Corbaton.

Bar musical

Pl. Del Puig del Roser 10
B

12/04/2018

de
de

Sara
Bassagañas

Explotació
ramadera
avícola

Mas el Serrat

12/04/2018

C/Bardissa 11

09/04/2018

Horts Bonavista 7

10/04/2018

Orri

Gossos potencialment perillosos
Boxer creuat
Concessió
****
llicència

Horts
Baixa

****

Hort municipal

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