ACTA NÚM. 23
JUNTA DE GOVERN LOCAL
7 DE JUNY DE 2018
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 7 de juny 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 i
Montserrat Torras i Surroca.
Hi assisteixen, com a regidors de l’oposició, els Srs. Clara Casanovas i Sarsanedas,
Josep Guix Feixas, Anna Descals Tresserras.
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera.
Hi assisteix 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 31 de maig :
- el 1 de juny, juntament amb el regidor Estanis Vayreda, es va desplaçar a Barcelona
per entrevistar-se d’una banda amb la Sra. MONTSERRAT VILALTA, Directora
General de Comerç i de l’altra, amb el Sr. GERARD FIGUERAS, Secretari General de
l’Esport.
- el dia 2 de juny va presidir l’acte de reconeixement als joves que varen obtenir el
premi “Joves i més”, celebrat al Saló de Sessions d’aquest Ajuntament; va visitar
l’exposició de pintura i dibuix de la gent gran, que va tenir lloc a la Capella de Sant
Ferriol i finalment va presenciar la 2ª sessió del Festival de Patinatge al pavelló
Municipal.
- el dia 3 de juny, festivitat de Corpus, va presidir la tradicional Sardana de Corpus a la
Plaça Major.
- el dia 4 de juny, va tenir una trobada amb el Sr. JOAN RAMON CASALS, Alcalde de
Molins de Rei, va assistir a la reunió de la Comissió Permanent d’Innovacc que va tenir
lloc a la Sala Gussinyé i juntament amb els regidors Berga i Vayreda, va visitar la
remodelació de l’emblemàtica espardenyeria de can Baldiret.
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- el dia 5 de juny, va assistir a l’acte de presentació de l’Observatori de la Construcció i
la Renovació Urbana de les Comarques de Girona que va tenir lloc a la seu de la
demarcació del Col·legi d’Arquitectes de Girona.
- i el dia 6 de juny, va assistir al plenari del Consell Escolar Municipal que com és
habitual se celebra al Saló de Sessions d’aquest Ajuntament.
3. - DISPOSICIONS.- Assabentats de les disposicions publicades en els butlletins
oficials
Tot seguit la Secretària dóna compte a la Junta de Govern dels edictes i anuncis de
l'Ajuntament d'Olot publicats als Butlletins Oficials BOE, BOP i DOGC, des de la
darrera sessió. I se n'acorda l'assabentat.
4.1. - ACORDAR FORMAR PART COM A SOCI DE L'OBSERVATORI DE LA
REHABILITACIÓ I RENOVACIÓ URBANA DE LES COMARQUES DE GIRONA
Núm. de referència

: X2018016876

La Taula de Construcció, organisme integrat per les tres entitats següents: Col·legi
d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’edificació de Girona, el Gremi de
Promotors i Constructors d’edificis de Girona i la Demarcació de Girona del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya, ha creat l’Observatori de la rehabilitació i renovació urbana
de les Comarques de Girona.
En tant que l’objecte d’aquest observatori és que la rehabilitació i renovació urbana
esdevinguin una plataforma d’estudi i anàlisi relacionats amb les ciutats i també
fomentar les polítiques actives d’incidència en la transformació de la ciutat.
Vistos els Estatuts i en especial el capítol V “socis i col·laboradors” que preveu que
mitjançant sol·licitud dirigida a la Junta de Govern de l’Observatori, les persones
jurídiques i entitats jurídiques públiques o privades, sense ànim de lucre podran
pertànyer al dit Observatori com a socis,
Es proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents acords:
Primer.- Acordar formar part com a soci de l’Observatori de la rehabilitació i renovació
urbana de les Comarques de Girona.
Segon.- Presentar sol·licitud d’adscripció davant la Junta de Govern de l’Observatori
de la rehabilitació i renovació urbana de les Comarques de Girona.
Tercer.- Convalidar aquest acord pel Plenari Municipal amb la corresponent
subscripció dels Estatuts.
S’aprova per unanimitat.
5.1. - ESMENAR ERROR ATORGAMENT SUBVENCIÓ PER A LA REHABILITACIÓ
DE FAÇANES.
Núm. de referència

: X2018016129

En relació a la concessió d’un ajut econòmic per a la millora i rehabilitació de la façana
de l’edifici del c. Joaquim Vayreda, 18 d’Olot, atorgat per Junt a de Govern Local de
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data 28 de desembre de 2017 al Sr. **** (expedient HA042017000007), segons les
bases específiques de subvencions de l’Ajuntament d’Olot per a l’arranjament, millora
o rehabilitació de façanes d’edificis provats, destinades a aconseguir millorar i
rehabilitar les façanes dels edificis situats dins l’àmbit del municipi d’Olot, aprovades
per Junta de Govern Local de data 21 de setembre de 2017 i publicades al BOP núm.
214 de 9 de novembre de 2017.
Atès que tant l’import de l’actuació com l’import de l’ajut econòmic es va produir un
error de càlcul al no tenir en compte la partida de cost “lloguer braç articular per
realitzar treballs a una alçada màxima de 8m” (1.028,50 €), susceptible de ser
subvencionat.
Segons acord de Junta de Govern Local de data 28 de desembre de 2017, el cost de
l’actuació era de 4.972,52 € essent conseqüentment l’import de l’ajut econòmic
2.486,30 €, quan en realitat l’import de l’actuació va ser de 6.001,09 € i l’ajut econòmic
hauria d’haver estat de 3.000,00 €.
Atès que ja es va fer efectiu el pagament de l’ajut econòmic de 2.486,30 € al Sr. ****,
segons informe de data 5 de febrer de 2018 (X2017030837).
En relació a l’expedient HA042018000003, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Esmenar l’error en l’atorgament de la subvenció i reconèixer l’ajut econòmic
per a la millora i rehabilitació de la façana de l’edifici del c. Joaquim Vayreda, 18 d’Olot
en un import total de 3.000,00 €, a favor del Sr. ****.
SEGON.- Que es procedeixi al pagament de la diferència de 513,70 € (cinc-cents
tretze euros amb setanta cèntims), de la partida SUBVENCIONS HABITATGE
FAÇANES 2018140152178005.
Operació Referència Tipus
Partida
Import
200240
Despeses 18140 1521 78005 513.70

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS HABITATGE ( FAÇANES) 140 999 999 099 999 999

TERCER.- Facultar a l’Alcalde per signar tota la documentació necessària.
S’aprova per unanimitat.
6.1. - FESTES DEL TURA: APROVACIÓ DE LES BASES PER A L’ADJUDICACIÓ
DE BARRAQUES I NETEJA DE GOTS, PER A LES FESTES DEL TURA 2018.
Núm. de referència

: X2018016890

Vista la proposta de bases per adjudicar les barraques i la neteja de gots per a les
Festes del Tura 2018, presentades per la Comissió de Festes.
Considerant que aquestes bases, en haver estat redactades per la Comissió de
Festes, disposen del vistiplau de les diverses entitats ciutadanes que en formen part i,
en conseqüència, responen a la voluntat d’una part important del teixit associatiu local.
Vist l’expedient administratiu FE012018000001 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present resolució, el regidor delegat de l’Àrea de Festes,
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proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:
Primer.- APROVAR les bases per a l’adjudicació de les barraques i de la neteja de
gots, per a les Festes del Tura de l’any 2018.
Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats aquests acords,
mitjançant la publicació del corresponent anunci al BOP de Girona, a la premsa local i
al tauler d’anuncis de la Corporació, pel termini de vint dies hàbils, per a la presentació
d’al·legacions. En cas de no haver-hi al·legacions aquestes bases quedaran
definitivament aprovades
S’aprova per unanimitat.
7.1. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- PROPOSANT APROVAR EL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL PLA DE L'ESTANY I
L'AJUNTAMENT D'OLOT PER A LA IMPARTICIÓ DE LA FORMACIÓ PREVISTA
EN EL MARC DEL PROGRAMA "FEM OCUPACIÓ PER A JOVES".
Núm. de referència

: X2018016605

Vista l’Ordre EMO/256/2015 de 5 d’agost, modificada per l’ordre TSF/212/2016, de 29
de juliol, que conté les bases reguladores del Programa “Fem Ocupació per a Joves”,
així com la resolució TSF/2936/2017, d’1 de desembre, per la qual s’obre la
convocatòria anticipada per al 2018 per a la concessió de subvencions destinades a la
realització de les actuacions del Programa “Fem Ocupació per a Joves”.
Vist que per tal d’optimitzar els recursos ocupacionals existents al territori on es
desenvolupi el projecte, les entitats promotores o associades/vinculades podran
derivar persones joves a accions formatives gestionades per altres entitats públiques o
privades i en cas que aquestes accions formatives estiguin subvencionades en el marc
d’una convocatòria del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, aquesta derivació
s’haurà d’articular mitjançant un conveni de col·laboració entre l’entitat promotora o
associada/vinculada i l’entitat que realitza la formació.
Atès que el Consell comarcal del Pla de l’Estany com a entitat promotora del Programa
Fem Ocupació per a Joves, ha mostrat el seu interès en subscriure un conveni de
col·laboració amb l’Ajuntament d’Olot com a entitat gestora de l’Aula Mentor.
En relació a l’expedient IM052018000008 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 entre l’Ajuntament d’Olot i el Consell
Comarcal del Pla de l’Estany, per la impartició de la formació prevista en el marc del
Programa “Fem Ocupació per a Joves”.
Segon.- Facultar a l’alcalde per signar tota la documentació necessària
S’aprova per unanimitat.
CONTRACTACIÓ. SERVEIS
8.1. - PRÒRROGA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D'ÚS PRIVATIU DE LA VIA
PÚBLICA AMB UNA INSTAL·LACIÓ DESMUNTABLE AMB DESTINACIÓ A
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RESTAURANT A LA PLAÇA MAJOR.
Núm. de referència

: X2013017072

La Junta de Govern Local del dia 26 de juny de 2014 va adjudicar a l’empresa “CA
L’AMIC,SL” la concessió administrativa d’ús privatiu de la via pública amb una
instal·lació desmuntable amb destinació a restaurant a la plaça Major per un termini de
quatre (4) anys amb efectes del dia 1 de juliol de 2014, és a dir fins el 30 de juny de
2018.
El plec de clàusules administratives particulars que regeix la concessió en la seva
clàusula cinquena estableix que la concessió es pot prorrogar de forma expressa, any
a any fins a un màxim de sis anys.
La Junta de Govern Local del dia 1 de febrer de 2018 va aprovar la revisió de preus de
la concessió, tot fixant en 3.594,79 €/any l’import del cànon per a 2018, i va requerir a
l’empresa “Ca l’Amic,SL” el pagament del primer semestre.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12013000019 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció
dels següents acords:
Primer.- Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 1 de juliol de 2018, la
concessió administrativa d’ús privatiu de la via pública amb una instal·lació
desmuntable amb destinació a restaurant a la plaça Major, adjudicada a l’empresa “CA
L’AMIC,SL” (B17557505).
Segon.- Requerir l’empresa “CA l’AMIC,SL” que procedeixi al pagament de MIL SETCENTS NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS (1.797,39 €)
corresponents a l’import del cànon des de l’1 de juliol al 31 de desembre de 2018.
El pagament d’aquest cànon s’efectuarà per quotes trimestrals dins dels cinc primers
dies de cada trimestre.
S’aprova per unanimitat.
CONTRACTACIÓ. SUBMINISTRAMENTS
8.2. - SUBMINISTRAMENT DE 9 PC'S PELS SERVEIS DE GIS I CAD
Núm. de referència : X2018014647

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari contractar el subministrament de 9 ordinadors destinats
a les àrees d’Urbanisme, Infraestructures i AIT, com es desprèn de l’informe de data
16 de maig de 2018, emès pel Responsable de l’Àrea d’Informàtica i Noves
Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot.
Segon.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses:
-

ESTANYS BLAUS, SL.
NEW PROJECT NETWORKING, SL.
COMERCIAL GARESTANY SAL.
SERVEIS INFORMÀTICS OLOT, SL.
MICROSISTEMES, SA.
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-

RICOH ESPAÑA SL
INFORGEST INFORMATICA, SL.

Tercer.- De les 7 ofertes sol·licitades, s’han presentat 5 ofertes dins del termini
establert a l’efecte.
Quart.- Una vegada analitzats els pressupostos presentats, es valora com a més
favorable el presentat per l’empresa RICOH ESPAÑA SL, amb NIF B-82080177, per
un import de deu mil cent vuitanta euros amb seixanta-dos cèntims (10.180,62 €), IVA
exclòs, pels motius exposats en l’informe de valoració emès pel Responsable de l’Àrea
d’Informàtica i Noves Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot, d’acord amb el qual es
considera la millor oferta en relació qualitat-preu.
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 RICOH ESPAÑA 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 RICOH ESPAÑA 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 Responsable de l’Àrea d’Informàtica i Noves
Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot, de data 16 de maig 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 RICOH ESPAÑA SL, amb NIF núm. B82080177, el contracte
menor de subministrament de 9 ordinadors pel preu de DOTZE MIL TRES-CENTS
DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS (12.318,55 €), IVA inclòs.
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L’esmentat preu es desglossa en deu mil cent vuitanta euros amb seixanta-dos
cèntims (10.180,62 €) de pressupost net i dos mil cent trenta-set euros amb norantatres cèntims (2.137,93 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21%.
Tercer.- El termini de lliurament 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 12.318,55 €, IVA inclòs, amb
càrrec a la partida del pressupost municipal:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Import
Descripció
Despeses 18120 491 63601 12318.55 EQUIPAMENT INFORMATIC
(PR18-65)

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 CC012018000254.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a RICOH ESPAÑA SL, al Dept. de Tresoreria de
l’Ajuntament d’Olot, al Dept. de Comptabilitat i Pressupostos, al Dept. d’Informàtica i a
la resta d’empreses que han presentat pressupost.
S’aprova per unanimitat.
9.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES
Núm. de referència

: X2018016894

En relació a l’expedient CPG22018000074 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 depeses annex núm. 18/21 per un import de
86.920,18 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
86920.18

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

S’aprova per unanimitat.
10.1. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ ALLIBEREM-NOS
Núm. de referència

: X2018016859

En relació a l’expedient CPG12018000181i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció, amb caràcter de concurrència competitiva, a l’ entitat
ASSOCIACIÓ ALLIBEREM-NOS amb NIF: G55312276 per un import de 2.400,00
euros, amb càrrec a la partida 18.600.231.480006 “SUBVENCIONS ACCIÓ SOCIAL” I
18.400.334.480020 “SUBVENCIÓ ACTIVITATS CIUTADANES”.
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
200240

Tipus
Despeses

Partida
99999

Import
2400

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

S’aprova per unanimitat.
11.1. - APROVAR 2n AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ CASA
CULTURA DE ANDALUCIA DE LA GARROTXA
Núm. de referència

: X2018016871

En relació a l’expedient CPG22018000072 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 2.000,00 euros a l’ Associació Casa Cultura de Andalucia de
la Garrotxa en concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de
5.000,00 euros, destinada a l’activitat despeses de la entitat, aprovada per la Junta de
Govern Local de data 23/03/2018.
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
1800012006002
Despeses 18160 924 480003

Import
2000

Descripció
SUBVENCIONS BARRIS

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

S’aprova per unanimitat.
12. - APROVAR ENDOSSAMENTS
La Junta de Govern Local acorda deixar aquests punt de l’ordre del dia sobre la taula
per manca d’expedients.
13.1. - APROVAR DEVOLUCIÓ DE FIANÇA
Núm. de referència
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: X2018016874

En relació a l’expedient CPG22018000073 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Vistos els informes tècnics aprovar la següent relació de fiances per tal de poder
procedir a la seva devolució de la partida no pressupostària que correspongui.
TERCER

IMPORT

****

300,00

S’aprova per unanimitat.
14.1. - ACCEPTAR SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER AL
FINANÇAMENT DE LES ACTIVITATS I PROJECTES CULTURALS DE LES
OFICINES JOVES - COMISSIÓ D'ALUMNES Ideal OJG
Núm. de referència

: X2018004454

En relació a l’expedient SED12018000001 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 al
finançament de les activitats i projectes culturals de les oficines joves - comissió
d’alumnes Ideal OJG, per un import de 4.324,63 €.
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 15 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.
15.1. - DONAR COMPTE DEL ESTUDI DE COMPTE DE RECAPTACIÓ ANY 2017
Núm. de referència

: X2018016942

En relació a l’expedient CPG52018000008 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:
Donar compte del estudi del compte de recaptació de l’any 2017 presentat pels serveis
de Tresoreria.
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S’aprova per unanimitat.
16.1. - MILLORA ENERGÈTICA DE L'ENLLUMENAT DE L'EIXAMPLE MALAGRIDA
I DEL BARRI DE BONAVISTA ANY 2018
Núm. de referència

: X2018017027

Vista la memòria valorada de millora energètica de l’enllumenat de l’eixample
Malagrida i del barri de Bonavista any 2018, redactada pel director de l’Àrea
d’Infraestructura i Urbanisme en data maig de 2018, la qual consisteix en la millora
tècnica sobre 177 pàmpols d’enllumenat públic de la xarxa viaria dotats d’equips de
diferents potències, respecte dels quals es planteja la seva substitució per pàmpols
equipats amb leds de cara a la millora energètica i adequació lumínica de la
instal·lació.
Vist l’art. 37 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
En relació a l’expedient UPOM2018000018, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Serveis urbans, Espai públic i
infraestructures i obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR la memòria valorada de millora energètica de l’enllumenat de
l’eixample Malagrida i del barri de Bonavista any 2018.
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament.
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
S’aprova per unanimitat.
17.1. - PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ADEQUACIÓ LOCAL PER A OFICINA DE
TREBALL EN COOPERACIÓ COWORKING. C AIGUA, 5.- Proposant aprovar.
Núm. de referència

: X2018017033

Vist el projecte bàsic i executiu d’adequació de local per a oficina de treball en
cooperació “coworking” al carrer aigua, 5, redactat per Colomer Rifà, SLP en data maig
de 2018, conforme al qual té per objecte la reforma interior de la planta baixa d’un edifici
existent, per tal d’adequar-la a les necessitats per a realitzar l’activitat d’una oficina de
treball en cooperació.
Vist l’art. 37 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
En relació a l’expedient UPOM2018000019, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Serveis urbans, Espai públic i
infraestructures i obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR el projecte bàsic i executiu d’adequació de local per a oficina de
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treball en cooperació “coworking” al carrer aigua, 5, redactat per Colomer Rifà, SLP en
data maig de 2018.
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament.
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
S’aprova per unanimitat.
18.1. - AMPLIACIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES I
CONSTRUCCIÓ D’ASCENSOR AL CARRER REBAIXINC, 16.
Núm. de referència

: X2018007176

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per Ampliació d’habitatge
unifamiliar entre mitgeres i construcció d’ascensor al carrer Rebaixinc, 16 al C
REBAIXINC N.16, del municipi d’Olot.
Identificació de l’expedient: OMA32018000029
Situació: C REBAIXINC N.0016
1.- En data 13/03/2018, **** amb DNI: ****, presenta projecte d’obres majors per
Ampliació d’habitatge unifamiliar entre mitgeres i construcció d’ascensor, amb
situació al carrer C REBAIXINC N.16, d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per Joan
Vila i Solé.
2.- En data 10/05/2018 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.
3.- En data 24/05/2018 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 URBÀ CONSOLIDAT. Zona suburbana d’intensitat 2
(11.2).
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:
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PRIMER.- Atorgar a **** amb DNI: ****, llicència d’obres (OMA32018000029), per ****
amb DNI: ****, presenta projecte d’obres majors per Ampliació d’habitatge
unifamiliar entre mitgeres i construcció d’ascensor, amb situació al carrer C
REBAIXINC N.16, d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per Joan Vila i Solé.
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 2 i el termini per acabar-les és de
18. 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. Donar compte de l’ingrés de les AUTOLIQUIDACIONS que es detalla/en
seguidament: CRA2018600014 FMA2018600072
Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per: Un pressupost de: 17273.46 euros
no Connexions desguassos habitatges
no Connexions desguassos industrial o comercial
no Veles, marquesines o tendals
Base liquidable (3)
17273.46

Drets % bonificació
552.75
-95%

Drets definitius
27.64

Taxes
64.10

Total Drets
91.74

Garanties:
Garantia per moviment de terres: 300 euros
Garantia de gestió de residus: 300 euros
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties

Euros
91.74
300.00

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.
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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
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.
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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 les obres caldrà aportar:
- document signat pel contractista o contractistes assumint la responsabilitat de
l’execució de l’obra
2. Aquesta llicència no autoritza l'ocupació de la via pública amb materials o altres
elements propis de l'obra.
3. 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.
4. L'excavació prevista s'executarà d'acord amb les condicions determinades per
l'Ordenança Municipal d'Obres a la Via Pública aprovada el 27/04/1995.
5. S’imposa una fiança de 300,00 € per garantir la correcta gestió de residus generals
per l’obra d’acord amb la memòria del projecte presentat.
6. Prèviament o simultàniament a la presentació del certificat final d’obra caldrà aportar
document que acrediti la correcta gestió dels residus generats per l’obra segons
l’establert a l’Ordenança general de gestió de residus aprovada el 15/03/2002 i
modificada el 28/07/2005.
S’aprova per unanimitat.
18.2. - CONCEDIR LLICÈNCIA D'OBRES DE CONSTRUCCIÓ EN NAU
INDUSTRIAL AL CARRER ROSELLÓ, 21
Núm. de referència

: X2018007962

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de FONT DE NOC SL per
CONSTRUCCIÓ DE NAU INDUSTRIAL, al C ROSSELLÓ N.21, del municipi d’Olot.
Identificació de l’expedient: OMA32018000032
Situació: C ROSSELLÓ N.0021
UTM: : 8621306
1.- En data 20/03/2018, FONT DE NOC SL amb DNI: B1751160-1, representat per

****, presenta projecte d’obres majors per CONSTRUCCIÓ DE NAU INDUSTRIAL,
amb situació al carrer C ROSSELLÓ N.0021, d’Olot, d’acord amb el projecte redactat
per MARC AVELLANA CASI I MIQUEL FRADERA ARROYO.
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2.- En data 22/05/2018 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.
3.- En data 24/05/2018 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 d’indústria aïllada
d’intensitat 3. clau 16.3.
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 FONT DE NOC SL amb DNI: B1751160-1, representat per ****,
llicència d’obres (OMA32018000032), per CONSTRUCCIÓ DE NAU INDUSTRIAL,
amb situació al C ROSSELLÓ N.0021, del municipi d’Olot, d’acord amb el projecte
redactat per MARC AVELLANA CASI I MIQUEL FRADERA ARROYO.
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 24 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 la/les liquidació/ns
CRA2018600013 FMA2018600071

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
Per: Un pressupost de: 279738.90 euros
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Base liquidable (3)
279738.90

Drets
8951.64

% bonificació
0

Drets definitius Taxes
8951.64 525.30

Total Drets
9476.94

Garanties:
mov terres + gest res + rep pav: 300.00 euros
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties

Euros
9476.94
300.00

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
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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: 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.

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

3.

Aquesta llicència només empara les obres expressades en el projecte i caldrà
presentar una comunicació, o sol·licitar llicència si correspon, per les obres
d’adequació que es puguin executar a l’interior dels locals (que inclouran
obligatòriament els serveis d’higiene previstos a les Ordenances del Pla General
d’Olot).

4.

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

5.

L’excavació prevista s’executarà d’acord amb les condicions determinades a la
vigent Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública.
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6.

Caldrà construir una tanca de parcel·la, que podrà ser d’obra fins a una alçada
màxima de 0,60 m i fins a 2,00 m es podrà suplementar amb reixa o filat metàl·lic
o plantació vegetal, d’acord amb les condicions de l’article 322 del POUM.

7.

S’imposa una fiança de 300,00 € per garantir la neteja i/o reposició de
paviments de la via pública que puguin afectar-se per l’execució de l’obra,
especialment pels treballs de moviment i transport de terres o runes previstos.
Aquesta fiança també ha d’assegurar la correcta gestió de residus generats per
l’obra. La fiança s’haurà de dipositar en el termini màxim de 15 dies naturals a
comptar des de la data de notificació de la concessió de la llicència d’obres.
L’efectivitat d’aquesta llicència queda supeditada a l’ingrés de la fiança en el
termini esmentat.

8.

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.

9.

Per la concessió de la llicència de primera utilització, serà necessari presentar la
documentació que acrediti la correcta gestió de residus, d’acord amb les
condicions de l’Ordenança General de Gestió de Residus aprovada el 15/03/02 i
modificada el 28/07/2005.

10. D’acord amb el Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari aprovat per Real
Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, i el Reial Decret 417/2006, de 7 d'abril, pel
qual es desenvolupa el text refós de la Llei del cadastre immobiliari, el termini per
declarar l’alteració cadastral és de 2 mesos a partir del dia següent a la data de
finalització de l’obra. A aquests efectes caldrà adreçar-se a l’Oficina d’atenció al
ciutadà (OAC) de l’Ajuntament d’Olot. 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/les façana/es (10x15), 5), fotocòpia
DNI del titular i 6) Fotocòpia de les escriptures de propietat de la finca, (si cal).
Tota la documentació es pot adjuntar en format digital, o enviar-ho a
cadastre@olot.cat.
S’aprova per unanimitat.
19.1. - CONVENI: APROVAR UNA ADDENDA AL CONVENI SUBSCRIT AMB
L'ASSOCIACIÓ ADAD ACCIONS SOCIALS, PER FOMENTAR LA RECOLLIDA
SELECTIVA DE LA ROBA USADA
Núm. de referència

: X2017015269

La Junta de Govern Local, en sessió de data 29 de juny de 2017, va aprovar un
conveni de col·laboració amb l’Associació ADAD Accions Socials, per fomentar la
recollida selectiva de roba usada.
Atesa la necessitat manifestada per l’Associació ADAD Accions Socials de determinar
el cost econòmic que representa l’ocupació de la via pública amb els contenidors de
recollida selectiva de roba.
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Considerant l’Ordenança fiscal 3.1 de l’Ajuntament d’Olot per l’any 2018, relativa a les
taxes per a la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local i de
conformat amb la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya; la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques; i la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
En relació a l’expedient SICO2017000004, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar una addenda al conveni de col·laboració subscrit entre l’Ajuntament
d’Olot i l’Associació ADAD Accions Socials, per fomentar la recollida selectiva de roba
usada, a l’efecte de determinar el cost econòmic que representa l’ocupació de la via
pública amb els contenidors de recollida selectiva de roba.
Segon.- La determinació del cost econòmic del conveni es realitza aplicant
l’Ordenança fiscal relativa a les taxes per a la utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic local de l’exercici que correspongui.
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària.
S’aprova per unanimitat.
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el
president aixeca la sessió a dos quarts menys cinc minuts de nou del matí, i per a
constància del que s’hi ha tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la
meva signatura.
VIST I PLAU
L’ALCALDE

LA SECRETÀRIA
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