
 
 
 

ACTA NÚM. 4 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

4 DE FEBRER DE 2016 
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 4 de febrer de 2016, 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 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, Josep Guix Feixas, 
Estanis Vayreda i Puigvert, Jordi Alcalde i Gurt, Núria Fité i Grabalosa, Josep 
Gelis i Guix, Maria del Mar Roca i Reixach. 
 
També hi assisteixen com a regidores delegades expressament convidades per tal de 
presentar els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part 
resolutiva ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la 
votació, i segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, les 
Sres. Montserrat Torras i Surroca, Mercè Traveria Costa. 
 
També hi assisteixen, com a regidors convidats de l’oposició, els Srs. Lluís Rubió 
Amargant, Xavier García Zabal. 
 
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 dels ACTES i REUNIONS a les quals ha assistit des de la 
darrera Junta de Govern, celebrada el dia 4 de febrer: 
 
- en primer lloc agraeix al Primer Tinent d’Alcalde, Josep Berga Vayreda, el fet d’haver-
lo substituït en les funcions pròpies de l’alcaldia durant el passat cap de setmana que 
es va absentar de la ciutat.  
 
- el dia 4 de febrer, va assistir a la presentació del projecte de turisme de reunions 
Olot-Girona-Lloret, que va tenir lloc a la seu de l’Arxiu Comarcal i que va comptar amb 
la presència dels respectius alcaldes.  
  
- el dia 8 de febrer va rebre la visita de la diputada de Serveis Socials a la Diputació de 
Barcelona, la Sra. MERITXELL BUDÓ, i va mantenir una trobada amb els veïns del 
Firal i carrers adjacents a l’auditori del Casal Marià per explicar-los l’inici del procés 
participatiu.  
 
- el dia 10 de febrer, es va desplaçar a Barcelona per entrevistar-se d’una banda amb 
el Sr. DAVID ELVIRA, el nou Director de Catsalut, i de l’altra, amb el Sr. ENRIC 
TRUÑÓ, de l’empresa Sport Assistance. En trobar-se a Barcelona,  va aprofitar per fer 



 

el programa de ràdio “Fil directe amb l’alcalde” des de l’emissora de la Ser a la ciutat 
comtal.  
 
- i finalment comenta que avui rebrà la visita del Sr. CARLES PARRAMON, Cap de 
vendes de l’Incasòl, que ve a entrevistar-se amb dos empresaris locals interessats en 
l’adquisició d’una parcel·la del polígon de la Guardiola.  
 

3. - DISPOSICIONS.- ASSABENTATS DE LES DISPOSICIONS PUBLICADES EN 
ELS BUTLLETINS OFICIALS 

 
La Secretària informa que des de la darrera sessió de la Junta de Govern fins avui, no 
s’han publicat edictes ni anuncis de l'Ajuntament d'Olot als Butlletins Oficials BOE, 
BOP i DOGC.                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

4.1. - AUTORITZAR LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES A LA SUBÀREA 
D'INTERVENCIÓ A UNA ALUMNA DE L'UNIVERSITAT DE GIRONA 

 
Núm. de referència : X2016002236     
 
Atès que a la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de Girona es cursa el 
Grau en Administració i Direcció d'Empreses, 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 Subàrea d’Intervenció està disposada a col·laborar amb La universitat de 
Girona 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 RH142016000002 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.- AUTORITZAR la realització de pràctiques a la Subàrea d’Intervenció a la Sra. 
**** (NIF ****), estudiant de Grau en Administració i Direcció d'Empreses a la Facultat 
de Ciències Econòmiques i Empresarials, durant el període comprès entre el 11/02/16 i 
el 15/06/16 i amb l’horari dilluns, dimecres i dijous de les 8 a 14 hores i dimarts i 
divendres de 8 h a 13 hores, segons estableix el conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament d’Olot i la Universitat de Girona, per realitzar tasques de seguiment de la 
facturació, comptabilització, ... i altres que se’n deriven del normal funcionament del 
departament, i sense percebre cap remuneració. 
 
Segon.- INCLOURE a la Sra. **** a l’assegurança de responsabilitat civil de 
l’Ajuntament d’Olot el temps que estigui realitzant les pràctiques. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.1. - RENOVACIÓ CONTRACTE DEL SERVEI D'IMPLANTACIÓ DE MESURES 
DERIVADES DE LES OBLIGACIONS DE LA LOPD 

 
Núm. de referència : X2016002153     
 



 
 
 

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 14 de novembre de 2013 va 
aprovar l’encàrrec específic de contractació al Consell Comarcal de la Garrotxa del 
servei d’implantació de les mesures derivades de les obligacions de la LOPD i 
elaboració i manteniment de seguretat mitjançant un procediment de contractació 
agregada.  
El Consell de Presidència del Consell Comarcal de la Garrotxa en data 13 de febrer de 
2014 va adjudicar a l’empresa “CIENCIA E INGENIERIA ECONOMICA Y SOCIAL , SL 
“ (INSTITUTO CIES) el servei d’implantació de les mesures derivades de les 
obligacions de la LOPD i elaboració i manteniment del document de seguretat.  
 
Atès el comunicat del Consell Comarcal de la Garrotxa de data 29 de gener de 2016 
en relació a la renovació per dos anys més d’aquest contracte. 
I vist l’expedient administratiu núm. CC012016000054 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert,  proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Manifesta la voluntat d’aquesta Corporació per a la renovació del contracte 
que el Consell Comarcal té adjudicat a l’empresa “ Ciencia e Ingenieria Econòmica y 
Social,SL” (Instituto Cies) NIF B74172537, per a l’execució del servei d’implantació 
de les mesures derivades de les obligacions de la LOPD i elaboració i manteniment del 
document de seguretat; per un termini de dos anys (2016-2017).  
 
Segon.- L’import total de la despesa per a 2016 es de: Base: SIS-CENTS EUROS 
(600 €) + IVA: CENT VINT-I-SIS EUROS (126 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16130  920  226040 726 DEFENSA JURIDICA I GESTORIA 000 000 000 000 000 000 
 

Tercer.-  L’empresa “Ciencia e Ingenieria Econòmica y Social,SL” adjuntarà una còpia 
d’aquest acord a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.2. - ESTUDI D'HIDROLOGIA I HIDRAULICA DEL DRENATGE URBÀ PREVI AL 
PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'UNA AREA D'EQUIPAMENT ESPORTIU EN EL 
SÒL NO URBANITZABLE DE LA CARRETERA DE RIUDAURA -MAS LA CANAL 

 
Núm. de referència : X2016001857     
 
La Junta de Govern de data 28/01/2016 va acordar adjudicar a l’empresa “ ABM 
Serveis d’Enginyeria i Consulting,SLU” els treballs de realització d’un estudi 
d’hidrologia i hidràulica del drenatge urbà previ al projecte de construcció d’una àrea 
d’equipament esportiu en el sòl no urbanitzable de la carretera de Riudaura – Mas La 
Canal; per import de 5.384,50 € (IVA inclòs).   
Atès que s’ha observat un error material en l’aplicació de la partida pressupostària i 
vist l’expedient administratiu núm. CC012016000039  i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
Rectificar l’acord de la Junta de Govern Local del dia 28701/2016 d’adjudicació dels 
treballs de realització de l’estudi d’hidrologia i hidràulica del drenatge urbà, previ al 
projecte de construcció d’una àrea d’equipament esportiu en el sòl no urbanitzable de 
la carretera de Riudaura –Mas Canal, per import de 5.384,50 € (IVA inclòs); en el sentit 
d’aplicar la despesa amb càrrec a la partida “ instal·lacions esportives (camps de 
futbol)”. 



 

 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 0099 Despeses 16330  3421 63202 -5384.50 INVERSIONS ESPORTIVES 000 000 000 000 000 000 
200220  Despeses 16330  3421 63205 5384.50 INSTAL.LACIONS ESPORTIVES (CAMPS 

FUTBOL) 
000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 

 
5.3. - RECTIFICACIÓ ACORD D'ADJUDICACIÓ ESTUDI DE MOBILITAT 
GENERADA, PREVI AL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'UNA ÀREA 

D'EQUIPAMENT ESPORTIU EN SÒL NO URBANITZABLE  DE LA CARRETERA 
DE RIUDAURA- MAS LA CANAL 

 
Núm. de referència : X2016001840     
 
La Junta de Govern Local de data 28/01/2016 va acordar adjudicar a l’empresa “ 
Ingenieria de Trafico,SL”  els treballs de realització d’un estudi d’avaluació de la 
mobilitat generada, previ al projecte de construcció d’una àrea d’equipament esportiu 
en el sòl  no urbanitzable de la carretera de Riudaura – Mas La Canal; per un import 
de 5.203 € (IVA inclòs). 
Atès que s’ha observat un error material en l’aplicació de la partida pressupostària i 
vist l’expedient CC012016000038 i antecedents corresponents, la regidora delegada  
de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
   
Rectificar l’acord de la Junta de  Govern Local del dia 28/01/2016 d’adjudicació dels 
treballs de realització d’un estudi d’avaluació de la mobilitat generada, previ al projecte 
de construcció d’una àrea d’equipament esportiu en el sòl no urbanitzable de la 
carretera de Riudaura- Mas La Canl, per import de 5.203 € (IVA inclòs); en el sentit 
d’aplicar la despesa amb càrrec a la partida “ Instal·lacions esportives (camps de 
futbol)” 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 0098 Despeses 16330  3421 63202 -5203 INVERSIONS ESPORTIVES 000 000 000 000 000 000 
200220  Despeses 16330  3421 63205 5203 INSTAL.LACIONS ESPORTIVES (CAMPS 

FUTBOL) 
000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.4. - ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE 
PUBLICITAT, DE LES OBRES DE RESTAURACIÓ DE LA COBERTA I FAÇANA DE 

LA CAPELLA DE SANT FRANCESC. VOLCÀ MONTASACOPA D'OLOT. 
 
Núm. de referència : X2016000949     
 
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 21 de gener de 2016 va aprovar 
l’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, les obres 
de restauració de la coberta i la rehabilitació de la façana de la capella de Sant 
Francesc al Volcà Montsacopa d’Olot.  
L’Ajuntament va convidar a participar a la licitació a les empreses: “Puig Alder, SL”; 
“Smoc,SL”; “Construccions J. Pallàs,SL” ; “Construccions Sant Jaume, SL” i “Ramon 
Canalias Planagumà; aquest últim excusa la seva participació.  
 
Van presentar pliques, fins el dia 27 de gener de 2016 (termini atorgat) les empreses: 
“Puig Alder, SL”; “Smoc,SL”; “Construccions J. Pallàs,SL”. 
 



 
 
 

Efectuada l’obertura de pliques el dia 28 de gener de 2016 i vist l’informe de valoració 
dels Serveis Tècnics Municipals del dia  28 de gener de 2016, que l’oferta millor 
puntuada (97,50puts) és la presentada per l’empresa “ Puig Alder,SL”. 
 
I vist l’expedient CCS12016000001 i  antecedents corresponents, la regidora 
delegada de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords 
  
Primer.-  Adjudicar a l’empresa “PUIG ALDER, SL” les obres de restauració de la 
coberta i la rehabilitació de la façana de la capella de Sant Francesc al Volcà 
Montsacopa d’Olot; d’acord amb la memòria valorada redactada pels Serveis Tècnics 
Municipals i aprovada per la Junta de Govern Local del dia 21 de gener de 2016; per 
un import de QUARANTA-SET MIL TRES-CENTS SEIXANTA EUROS AMB 
SEIXANTA-UN CÈNTIMS (47.360,61 €) + IVA: NOU MIL NOU-CENTS QUARANTA-
CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS (9.945,73 €) . 
 
Segon.- Aquest contracte es regirà pel plec de clàusules administratives particulars 
que fou aprovat per la Junta de Govern Local del dia 21 de gener de 2016. 
 
Tercer.- L’import del contracte es pagarà amb càrrec a la partida: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1600042 Despeses 16141  1532 61904 57306.34 ACTUACIONS VOLCA MONTSACOPA 000 000 000 000 000 000 
200200 1600042 Despeses 16141  1532 61904 -7155.39 ACTUACIONS VOLCA MONTSACOPA 000 000 000 000 000 000 
 
 

Quart.-  El termini d’execució de les obres objecte del contracte és de vint-i-vuit (28) 
dies naturals a comptar des de la data de notificació de l’acord d’adjudicació.  
 
Cinquè.- La direcció tècnica de les obres de referència anirà a càrrec de l’arquitecte 
municipal Sr Albert Pons Clutaró i de l’arquitecta tècnica municipal Sra. Gemma 
Planagumà Calm. 
 
Sisè.- La coordinació de seguretat i salut anirà a càrrec de l’arquitecta tècnica 
municipal Sra. Gemma Planagumà Calm.  
 
Setè.- L’empresa “PUIG ALDER,SL” ha presentat la documentació acreditativa de 
trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i de la 
Seguretat Social i d’haver constituït la garantia definitiva per import de DOS MIL 
TRES-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS (2.368,03 €); d’acord 
amb el que s’estableix en la clàusula 12 del plec. 
Així mateix ha presentat la documentació de l’empresa  a què fa referència la clàusula 
8.2 del plec.   
 
Vuitè.- Requerir l’empresa “Puig Alder,SL” per tal de formalitzar el contracte d’obres 
d’acord amb el que s’estableix en la clàusula 13 del plec.  
 
Novè.- Facultar el Sr. Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació signi 
el corresponent contracte.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.5. - SERVEIS DE DIVULGACIÓ, PRODUCCIÓ I DIFUSIÓ INFORMACIÓ 
MUNICIPAL 

 
CC012016000044 



 

Núm. de referència : X2016002030     
 
Vist l’informe de l’Àrea de Comunicació d’aquest Ajuntament en relació  a la valoració 
del pressupost núm. 215-16 de “Radio Olot, SL” per emissió i realització de falques. 
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012016000044 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert,  proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Contractar amb RADIO OLOT SA (A2879563-1)  els serveis de divulgació, 
producció i difusió de la informació municipal per un termini des de l'1 de gener al 31 
de desembre de 2016. Aquest servei inclou: 
-l’emissió i realització de 1.600 falques 
-l’emissió del programa “l’Ajuntament informa” amb periodicitat setmanal (excepte el 
període de vacances de l’emissora) 
-la cobertura informativa d’esdeveniments considerats d’interès municipal.   
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: DOTZE MIL TRES-CENTS 
NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS (12.396,69 €) + IVA: DOS 
MIL SIS-CENTS TRES EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS (2.603,31 €).  Es pagarà 
amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16130  920  226020 15000 ANUNCIS, PUBLICITAT I SUBSCRIPCIONS000 000 000 000 000 000 
 

Tercer.- RADIO OLOT SA adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
5.6. - SERVEIS D'INSERCIÓ ESPAI PUBLICITARI AL SETMANARI "LA COMARCA 

D'OLOT" 
 
Núm. de referència : X2016002032     
 
Atès l’informe de l’Àrea de Comunicació d’aquest Ajuntament  de data 29 de gener de 
2016 pel que fa a la contractació d’un espai publicitari al setmanari “La Comarca 
d’Olot” per tal de donar a conèixer als ciutadans l’activitat municipal i els 
esdeveniments i projectes de la Ciutat que s’hi desenvolupem.  
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012016000045 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert,  proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Contractar amb l’empresa  EDICIONS EL BASSEGODA SL (B1703911-6)  la 
inserció d’un espai publicitari al setmanari "La Comarca d'Olot"; al preu de 130 
€/inserció + IV  per un total de 49 setmanes i per un termini des de l’1 de gener al 31 
de desembre de 2016; per a la inserció de totes aquelles informacions de l’activitat 
municipal i els esdeveniments i projectes que s’hi desenvolupen.  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: SIS MIL TRES-CENTS SETANTA 
EUROS (6.370€) + IVA: MIL TRES-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA 
CÈNTIMS (1.337,70 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16130  920  226020 7707.70 ANUNCIS, PUBLICITAT I SUBSCRIPCIONS000 000 000 000 000 000 
 



 
 
 

Tercer.- EDICIONS EL BASSEGODA SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la 
factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.7. - SERVEIS I ASSISTÈNCIA TÈCNICA APLICACIONS "GENESYS5" 
 
Núm. de referència : X2016002039     
 
Vist l’informe del responsable d’Informàtica i Noves Tecnologies de data 2 de gener de 
2016 favorable al pressupost presentat per l’empresa “Audifilm ABI,SL” per als serveis 
i assistència tècnica del seu propi  programari de gestió de l’Administració local. 
   
I vist l’expedient administratiu núm: CC012016000046 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert,  proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Contractar amb l’empresa  AUDIFILM ABI SL (B8399874-0)  els serveis i 
assistència tècnica de les  aplicacions del seu programari  "GENESYS5"; d’acord amb 
la seva oferta núm.Q16012EG-01 que figura com annex a l’expedient.  
Aquesta assistència tècnica compren 22 jornades  a realitzar durant l’any 2016 i  
segons: 
a)Entorn BMP: 
-desenvolupament dels tràmits en el BPM tant interns com externs 
-configuració i posta en marxa tràmits externs d’autoliquidacions de vehicles i 
plusvàlues. 
b) altres adaptacions particulars que l’Ajuntament estigui interessat del seu programari 
standard. 
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: CATORZE MIL  SIS-CENTS 
TRENTA EUROS (14.630 €) + IVA: TRES MIL SETANTA-DOS EUROS AMB 
TRENTA CÈNTIMS ( 3.072, 30 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16120  920  220020 17702.30 MECANITZACIO I TRAMITACIO 

ELECTRONICA 
000 000 000 000 000 000 

 

Tercer.- AUDIFILM ABI SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
5.8. - TREBALLS DE REPARACIÓ DE LA CLIMATITZACIÓ DE LA "SALA TORÍN" 

 
Núm. de referència : X2016002109     
 
Atès l’informe de l’enginyer tècnic industrial d’aquest Ajuntament favorable als treballs 
realitzats per l’empresa “J. Juanola,SL” per localitzar i arranjar la fuga de líquid 
refrigerant (sistema de climatització) de la “Sala Torín”. 
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012016000050 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert,  proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Contractar amb l’empresa J.JUANOLA SL (B1723661-3)  els treballs  de 
reparació del sistema de climatització de la "Sala Torin" ; segons consta en la seva 



 

factura núm.  150593 i l’informe favorable de l’enginyer tècnic industrial d’aquest 
Ajuntament.  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: TRES MIL TRES-CENTS TRENTA-
QUATRE EUROS (3.334 €) + IVA: SET-CENTS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS 
(700,14 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16400  3331 212000 4034.14 CONSERVACIO EDIFICIS CULTURALS000 000 000 000 000 000 

 

Tercer.- J.JUANOLA SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
5.9. - APROVACIÓ ESTAT D'EXECUCIÓ I PROPOSTES D'INCLUSIÓ D'OBRES EN 

EL PROGRAMA D'INVERSIONS SERVEI D'AIGUA 2009-2029 
 
Núm. de referència : X2016002149     
 
Atès l’informe del director tècnic de l’Àrea d’Infraestructura i Obra Pública  del dia 15 
de gener de 2016 en relació als servei d’aigua 2009-2029 i vist l’expedient 
administratiu núm. CC012016000053 i antecedents corresponents, la regidora 
delegada de Participació, Transparència i Govern obert,  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 per un 
import total de 36.627,96 € i ordenar la seva execució a  l’empresa “SOREA 
SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, SA –SOREA, SA- amb 
càrrec al fons de reposició de la tarifa del servei atenent a la justificació de la seva 
viabilitat econòmica. Aquestes obres són: 
 

MILLORA XARXA CAMI CAN MALI 14.420,90 € 
MILLORA XARXA CARRER MESTRE TOLDRÀ 12.067,72 € 
MILLORA XARXA CARRETERA LES FEIXES 3.995,43 € 
INSTAL.LACIÓ D'UN COMPTADOR DE REG A L'HOSPITAL 319,95 € 
MILLORA DE LA XARXA DE CAN MOREI I CAN CARLICUS 5.823,96 € 
 
Segon.- Aprovar un nou programa d’obres d’inversió en la xarxa d’aigua per un 
import total de 16.711,94 € i ordenar la seva execució a “SOREA, SA” a fons perdut 
amb càrrec de la companyia. Aquestes obres són: 
MILLORA TELECOMANDAMENT PARC NOU 11.039,48 € 
SUBSTITUCIO DE LA BOMBA DEL POU NUM.3 DEL PARC NOU 5.672,46 € 
 

Tercer.- 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 amb càrrec al fons de 
reposició de la tarifa del servei, que a data d’avui i incloent les noves obres, té el 
resum econòmic següent: 

 

- Import d’obra acumulat amb càrrec a tarifa exigible a Sorea inclòs any 7: 3.831.929,45 € 

- Import d’obra acumulat amb càrrec a tarifa ordenat a Sorea fins ara : 3.211.327,90 € 

- Import d’obra acumulat amb càrrec a tarifa executat per Sorea: 3.070.985,87 € 

Quart.- 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 a fons perdut amb càrrec a 
la companyia, que té el resum econòmic següent: 

 

- Inversió acumulada exigible a Sorea fins l’any 20: 1.105.420,00 € 

- Inversió acumulada ordenada per l’Ajuntament a Sorea incloent any 7: 546.663,22 € 

- Inversió acumulada executada per Sorea incloent any 7: 530.023,04 € 

 

Cinquè.-  Traslladar còpia de l’informe tècnic a l’empresa SOREA, SA 
 
Sisè.-  Donar compte d’aquest acord a l’Ajuntament Ple.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
5.10. - PRÒRROGA CONTRACTE D'ARRENDAMENT DEL LOCAL DE LA SEU DE 

L'INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ D'OLOT 
 
Núm. de referència : X2016002182     
 
En data 31 de desembre de 2015 finalitzà el contracte d’arrendament subscrit entre 
aquest Ajuntament i la societat “Familia Canadell CB” per a l’arrendament del local 
situat al carrer Lorenzana, núm. 15 i destinat a dependències de l’Institut Municipal de 
Promoció d’Olot; el qual fou signat en data 3 de febrer de 2012 i modificat per acord de 
la Junta de Govern Local del dia 31/01/2013.. 
Ateses les converses mantingudes entre aquest Ajuntament i la propietat  de voluntat 
de  procedir a la pròrroga del contracte  d’arrendament esmentat; i vist l’expedient 
administratiu núm: CC012016000055 i antecedents corresponents, la regidora 
delegada de Participació, Transparència i Govern obert,  proposa a la Junta de 
Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Prorrogar el contracte d’arrendament subscrit  entre aquest Ajuntament i la 
societat “FAMILIA CANADELL CB” d’arrendament del local  del carrer Lorenzana, 
núm. 15 i destinat a dependències de l’Institut de Promoció d’Olot; amb les mateixes 
condicions que figuren en el contracte  signat en data 3 de febrer de 2012 i  el 
document de modificació de contracte signat en data 1 de febrer de 2013. 
 
Segon.- El termini de la pròrroga del contracte és amb efectes 1 de gener de 2016 i 
fins el 31 de desembre de 2019.  
   
Tercer.- Fixar  MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS (1.250 €) + IVA, l’import 
mensual de l’arrendament esmentat.  L’import total de la despesa  per a 2016 és de: 
Base: QUINZE MIL EUROS (15.000 €) + IVA: TRES MIL CENT CINQUANTA EUROS 
(3.150€).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16130  920  202000 18150 LLOGUERS 000 000 000 000 000 000 
 

Quart.- FAMILIA CANADELL CB  presentarà el rebut mensual corresponent.  
 
Cinquè.- Facultar el Sr. Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació 
signi el la documentació corresponent.  
 
S’aprova per unanimitat. 



 

 
5.11. - DONAR COMPTE DECRET DE L'ALCALDIA DE DATA 28/01/2016 DEL 

SERVEI DE SEGURETAT OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ 
 
Núm. de referència : X2016001864     
 
Per Decret de delegació de l’Alcaldia, la Regidora-delegada de Participació, 
Transparència i Govern Obert de data 28 de gener de 2016 es va  contractar amb 
l’empresa “ Federal Vigilància i Seguretat, SA” el servei de seguretat de les 
dependències de l’OAC per un termini des de l’1 de febrer al 31 de desembre de 2016. 
 
Vist  l’expedient  núm. CC012016000040  i antecedents corresponents, la regidora 
delegada  de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
DONAR COMPTE del Decret  de la Regidora-delegada (Decret de delgació núm. 
D2015LDEC001750 de 30/06/2015) de Participaciò, Transparència i Govern Obert 
d’aquest Ajuntament, de data 28 de gener de 2016 de contractació amb l’empresa 
“FEDERAL VIGILÀNCIA I SEGURETAT ,SA” del servei de seguretat de les l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà per un termini des de l’1 de febrer al 31 de desembre de 2016; i 
per un import total de 8.678,25 € + IVA.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.12. - SERVEI DE PODA DELS PLÀTANS DE LA PLAÇA CLARÀ 
 
Núm. de referència : X2016002123     
 
Atès l’informe del SIGMA  de valoració dels pressupostos presentats per les empreses: 
“Arico Forest, SL” ; “Arboreal” i “X. Pujolar” per realitzar els treballs de poda dels 
plàtans de la plaça Clarà, el qual és favorable a l’empresa “Arico Forest,SL”. 
 
Vist l’expedient administratiu núm. CC012016000052 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert,  proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Contractar amb l’empresa ARICO FOREST SL (B1757479-9)  els treballs de 
poda dels plàtans de la Plaça Clarà, d’acord amb el seu pressupost núm. 1171 i 
l’informe tècnic del SIGMA que figuren com annex a l’expedient.   
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: NOU MIL QUATRE-CENTS CINC 
EUROS (9.405 €) + IVA: MIL NOU-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB CINC 
CÈNTIMS (1.975,05 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16142  171  210001 11380.05 JARDINERIA (PODES ESPECIALS) 000 000 000 000 000 000 
 

Tercer.- ARICO FOREST SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.13. - REVISIÓ PREU CONCESSIÓ D'ÚS TERRENY MUNICIPAL PER A LA 
INSTAL·LACIÓ ESTACIÓ DE SERVEI  I EDIFICI ANNEX CARRER ZAMENHOFF 

 
Núm. de referència : X2016002044     



 
 
 

 
Atès que per acord de la Comissió de Govern del dia 29 de gener de 2003 es va 
traspassar a favor de l’empresa “Cepsa Estacions de Servicios,SA” la concessió d’ús 
d’un terreny municipal per a la instal·lació d’una estació de servei i edifici annex al 
carrer Zamenhoff.  
Atès que el contracte estableix que el cànon addicional s’actualitzarà anualment amb 
efectes del dia 1 de gener d’acord amb l’iPC i que a 21/12/2015 es fixa en: 0,0%  i vist  
l’expedient administratiu núm.  CC012016000047 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert,  proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Fixar en MIL TRES-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS 
(1.352,06 €/mensuals, el preu per a  l’any 2016 del cànon addicional per a la 
concessió d’ús d’un terreny municipal per a la instal·lació d’una estació de servei i 
edifici annex al carrer Zamenhoff, adjudicada a l’empresa CEPSA ESTACIONES DE 
SERVICIO SA (A80298896).  
 
Segon.- El pagament d’aquest cànon s’efectuarà trimestralment i dins els primers 
quinze dies.  
 

Tercer.- Les quantitats esmentades s’ingressaran a la partida núm. “cànon explotació 
estació de servei”. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.14. - REVISIÓ PREU CONCESSIÓ D'ÚS D'UN TERRENY UBICAT AL CARRER 
SERRA DE SANT VALENTÍ -C/ BESTRACÀ 

 
Núm. de referència : X2016002059     
 
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 23 d’octubre de 2003 acordà adjudicar a 
“Ambulàncies Garrotxa, SL”  la concessió d’ús d’un terreny municipal ubicat al carrer 
Serra de Sant Valentí xamfrà carrer Bestracà.  
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el di 19 de novembre de 2015 autoritza la cessió 
de la concessió esmentada  a favor de  “Transport Sanitari de Catalunya SLU” fent 
avinent que el cessionari queda subrogat en tots els drets i obligacions que tenia el 
cedent.  
 
Atesa la clàusula quarta del plec de condicions que regeix la concessió, el cànon 
s’actualitzarà anualment i de manera acumulativa d’acord amb l’IPC de Catalunya. 
Atès que aquest a 31/12/2015 es fixa en : 0’3%i  vist l’expedient administratiu núm. 
CC012016000049 i antecedents corresponents, la regidora delegada de 
Participació, Transparència i Govern obert,  proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Fixar en SET MIL VUIT-CENTS UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC 
CÈNTIMS (7.801,65 €) el cànon anual per a 2016 de la concessió d’ús d’un terreny 
municipal ubicat al carrer Serra de Sant Valentí xamfrà carrer Bestracà; cedit a 
“TRANSPORT SANITARI DE CATALUNYA SLU” (B6200328-0).  
 
Segon.- El pagament d’aquest cànon s’efectuarà trimestralment i dins des cinc primers 
dies de cada trimestre.  
 
S’aprova per unanimitat. 



 

5.15. - REVISIÓ PREU CONCESSIÓ QUIOSC "PLAÇA CLARÀ" 
 
Núm. de referència : X2016002197     
 
Atès l’acord del Ple de l’Ajuntament del dia 28 de juliol de 2005 de modificació i 
pròrroga de la concessió administrativa d’ús privatiu de la via pública per a la 
instal·lació d’un quiosc de “premsa i varis” a la plaça Clarà. 
 
Atès que segons s’estableix en aquest acord els darrers cinc anys (2016-2020) 
s’aplicarà el 100% del cànon actual, amb les actualitzacions anuals per l’IPC.  
 
Atès que el cànon fixat l’any 2005 i que es pren com a referència per determinar el de 
la resta d’anys de la concessió és de 3.364,73 €. 
 
Atès que  l’IPC a 31/12/2015 es fixa en un 0,0%. 
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012016000056 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert,  proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-  Fixar en TRES MIL TRES-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB 
SETANTA-TRES  CÈNTIMS  (3.364,73 €)  el cànon anual corresponent a l’any 2016, 
de la concessió administrativa d’ús privatiu de la via pública per a la instal·lació i 
explotació d’un quiosc de “premsa i varis” de la plaça Clarà; a satisfer pel 
concessionari Sr. JORDI COMA COMA (77911998-G) 0  
 
Segon.- L ‘esmentada quantitat se satisfarà mitjançant pagaments trimestrals que es 
faran  a la bestreta i dintre dels primers quinze dies de cada trimestre. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
5.16. - REVISIÓ PREU CÀNON CONCESSIÓ D'ÚS DEL COMPLEX ESPORTIU DEL 

CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS 
 
Núm. de referència : X2016002204     
 
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 30 de setembre de 2010 va adjudica a la 
Unió Esportiva Olot, la concessió administrativa d’ús del complex esportiu del camp 
municipal d’esports per un termini de 10 anys.  
Atès el que s’estableix en la clàusula 10 del plec, el cànon de la concessió es revisarà 
anualment d’acord amb la variació de l’IPC de Catalunya. Atès que aquests en data 
31/12/2015 es fixa en 0,3% i vist l’expedient administratiu núm. CC012016000057 i 
antecedents corresponents, la regidora delegada de Participació, Transparència i 
Govern obert,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Fixar en CINC-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT 
CÈNTIMS (529,88 €)/anuals  el cànon de la concessió d’ús del complex esportiu del 
camp municipal d’esports per a l’any 2016, que d’acord amb la clàusula 10 del plec la 
Unió Esportiva Olot ho satisfarà a l’Institut Municipal d’Esports i Lleure.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
5.17. - REVISIÓ PREU CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D'ÚS PRIVATIU DE LA VIA 

PÚBLICA AMB UNA INSTAL·LACIÓ DESMUNTABLE AMB DESTINACIÓ A 



 
 
 

RESTAURANT A LA PLAÇA MAJOR 
 
Núm. de referència : X2016002213     
 
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 28 de juny de 2014 va acordar 
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 
d’Olot. 
Atès que en la clàusula 6 del plec de clàusules administratives particulars que regeix la 
concessió esmentada, s’estableix que el cànon s’incrementarà a data 1 de gener de 
cada any d’acord amb l’IPC de Catalunya; i atès que aquest en data 31/12/2015 es fixa 
en 0,3% i vist l’expedient administratiu núm: CC012016000058 i antecedents 
corresponents, la regidora delegada de Participació, Transparència i Govern 
obert,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Fixar en TRES MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB 
NORANTA-TRES CÈNTIMS (3.485,93 €) /any  el preu per a l’any 2016 de la 
concessió administrativa d’ús privatiu de la via pública amb la instal·lació desmuntable 
amb destinació a restaurant a la Plaça Major d’Olot, adjudicada a l’empresa “ CA 
L’AMIC, SL” (B1755750-5). 
 
Segon.- El pagament d’aquest cànon s’efectuarà per quotes trimestrals dintre els cinc 
primers dies de cada trimestre.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.18. - REVISIÓ PREU CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA ÚS PRIVATIU DE LA VIA 
PÚBLICA PER A  L'EXPLOTACIÓ D'UN QUIOSC  AL PASSEIG DE BLAY 

 
Núm. de referència : X2016002218     
 
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 18 de desembre de 2014 va 
adjudicar a la Sra. Concepción Soler Prat la concessió administrativa per a l’explotació 
del quiosc situat en una porció del domini públic del Passeig de Blay d’Olot.  
Atès que la clàusula 6 del plec de clàusules administratives particulars que regeix 
aquesta concessió estableix que el preu del cànon serà revisat anualment d’acord amb 
l’IPC i que aquest en data 31/12/2015 es fixa en un 0,0%. 
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012016000059 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert,  proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Fixar en DOS MIL QUATRE-CENTS EUROS (2400 €)/any  el preu per a l’any 
2016 de la concessió administrativa per a l’explotació del quiosc situat en una porció 
del domini públic del Passeig de Blay, adjudicat a la Sra. CONCEPCION SOLER 
PRAT (40286422-J). 
 
Segon.- El pagament d’aquest cànon s’efectuarà d’acord amb el que s’estableix en la 
clàusula 6 del plec de clàusules administratives. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.19. - REVISIÓ PREU CONCESSIÓ GESTIÓ DEL SERVEI DE CEMENTIRI 
MUNICIPAL ANY 2016 



 

 
Núm. de referència : X2016002250     
 
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 14 de desembre del 2000 acordà 
adjudicar la gestió del servei de Cementiri Municipal a l’empresa “Besora,SL” 
 
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de 19 d’octubre de 2005 d’ampliació de la 
concessió i atesa la clàusula cinquena del plec de condicions que regeix l’esmentada 
concessió i que l’IPC a 31/12/2015 es fixa en 0,0%  
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012016000060 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert,  proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Fixar en QUARANTA-NOU MIL NOU-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB 
VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS (49.972,84 €) + IVA: DEU MIL QUATRE-CENTS 
NORANTA –QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS (10.494,30 €),  el preu de la 
concessió per a la gestió del Cementiri Municipal per a l’any 2016, adjudicada a 
l’empresa BESORA SOCIEDAD LIMITADA (B1706037-7) .  
 
Segon.- L’import de la concessió se satisfarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16170  164  227990 60467.14 CEMENTIRI 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
5.20. - APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES  I CONVOCATÒRIA LICITACIÓ PER A 

L'ADJUDICACIÓ DELS SERVEIS DE PRODUCCIÓ I DIFUSIÓ DE MATERIAL 
AUDIOVISUAL DE L'AJUNTAMENT D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2014003845     
 
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 22 de maig de 2014 va adjudicar 
a l’empresa “OLOT TELEVISIÓ, SL” els serveis de producció i difusió de material 
audiovisual de l’Ajuntament d’Olot; per un termini de dos anys amb efectes del dia 1 de 
juny de 2014 i per un import total de 115.720,40 € + IVA.  
 
Atès el contracte finalitza en data 31 de maig de 2016 i  que s’ha de procedir a 
l’aprovació de la despesa pel que fa a l’exercici 2016 (mesos de gener a maig)  i vist  
l’expedient CCS12014000006 i antecedents corresponents, la regidora delegada  de 
Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
Primer.- Aprovar la despesa, corresponent als mesos de gener a maig de 2016, del 
contracte de serveis de producció i difusió de material audiovisual de l’Ajuntament 
d’Olot, per import de  Base: VINT-I-CINC MIL VUIT-CENTS QUARANTA-QUATRE 
EUROS AMB NOU CÈNTIMS ( 25.844,09 €) + IVA: CINC MIL QUATRE-CENTS 
VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS . 
 
Segon.- L’esmentada quantitat es pagarà amb càrrec a  la partida : 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16130  920  226020 31271.35 ANUNCIS, PUBLICITAT I SUBSCRIPCIONS000 000 000 000 000 000 

 



 
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

5.21. - PRORROGA CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB "LA FAGEDA 
FUNDACIÓ"PER SERVEIS MANTENIMENT ÀREA D'ESPORTS 

 
Núm. de referència : X2016002256     
Vist l’expedient administratiu núm. CC012016000061 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert,  proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Prorrogar el conveni de col·laboració subscrit amb “LA FAGEDA 
FUNDACIÓ” (G1780824-7) per a la realització de treballs de manteniment de diverses 
instal·lacions de l'àrea d'esports, amb efectes de l’1 de gener de 2016 i fins a la 
formalització del nou  contracte de serveis de jardineria; per un import mensual de 
423,50 € + IVA.  
 
Segon.- L’import total de la despesa prevista per a l’any 2016 (01/01/2016 a 
31/07/2016) és  de: Base: DOS MIL NOU-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB 
CINQUANTA CÈNTIMS (2.964,50 €) + IVA: DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS 
AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS (296,45 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16142  171  210000 3260.95 JARDINERIA 000 000 000 000 000 000 
 

Tercer.- LA FAGEDA FUNDACIO adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.22. - PRÒRROGA CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB "LA FAGEDA 
FUNDACIO" PER SERVEIS DE JARDINERIA CONJUNTS FLORALS I ESPAIS 

EMBLEMÀTICS 
 
Núm. de referència : X2016002261     
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012016000062 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert,  proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Prorrogar el conveni de col·laboració subscrit amb “LA FAGEDA 
FUNDACIO” (G1780824-7) per a la realització dels serveis de jardineria dels conjunts 
florals i espais emblemàtics de la Ciutat; amb efectes de l’1 de gener de 2016 ( els 
treballs es realitzen durant els mesos de març a octubre) i fins  la formalització del nou 
contracte de serveis de jardineria; per un import mensual de 2.777.84 € + IVA. 
 
Segon.- L’import total de la despesa prevista per a l’any 2016 (03/01/2016 a 
31/07/2016) és de: Base: TRETZE MIL VUIT-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB 
VINT CÈNTIMS (13.889,20 €) + IVA: MIL TRES-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS 
AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS (1.388,92 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16142  171  210000 15278.12 JARDINERIA 000 000 000 000 000 000 
 
 

Tercer.- LA FAGEDA FUNDACIO adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 



 

5.23. - PRÒRROGA CONVENI COL·LABORACIÓ AMB "LA FAGEDA FUNDACIÓ" 
PER SERVEIS JARDINERIA. SECTOR ENTRADES D'OLOT I EIXOS 

 
Núm. de referència : X2016002266     
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012016000063 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert,  proposa a la Junta 
de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Prorrogar el conveni de col·laboració subscrit amb “LA FAGEDA FUNDACIO” 
(G1780824-7) per a la inserció laboral de les persones malaltes mentals per tal de 
realitzar diversos treballs de jardineria  sector: Entrades d’Olot i Eixos; així com les 
ampliacions acordades per la JGL. de 5 d’abril de 2006, 28 d’abril de 2007 i 30 de 
gener de 2008.  
Aquesta pròrroga és amb efectes del dia 1 de gener de 2016 i fins a la formalització 
del nou contracte de serveis de jardineria, per un import mensual de 5.415,25 € + IVA  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: TRENTA-SET MIL  VUIT-CENTS 
VUITANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS (37.885,78€ )  € + IVA: 
TRES MIL SET-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNITMS 
(3788,58 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16142  171  210000 41674.36 JARDINERIA 000 000 000 000 000 000 

 
Tercer.- LA FAGEDA FUNDACIO adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
5.24. - PRORROGA CONVENI SUBSCRIT AMB "LA FAGEDA FUNDACIÓ" PER A 

LA REALITZACIÓ SERVEIS DE JARDINERIA. SECTOR RIU FLUVIÀ 
 
Núm. de referència : X2016002301 
     
Vist l’expedient administratiu núm: CC012016000064 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert,  proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-  Prorrogar el conveni de col·laboració subscrit amb “LA FAGEDA 
FUNDACIO” (G1780824-7) per a la inserció de malaltes mentals per tal de realitzar 
diversos treballs de jardineria sector: Riu Fluvià;  així com les ampliacions acordades 
per la JGL. de 5 d’abril de 2006, 28 de febrer de 2007 i 30 de gener de 2008. 
Aquesta pròrroga és amb efectes del dia 1 de gener de 2016 i fins a la formalització 
del nou contracte de serveis de jardineria, per un import mensual de  3.476,95 € + 
IVA  
 
Segon.- L’import total de la despesa prevista per a l’any 2016 (01/01/2016 a 
31/07/2016) és de: Base: VINT-I-QUATRE MIL TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS 
AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS (24.338,65 €) + IVA: DOS MIL QUATRE-CENTS 
TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS (2.433,87 €)) €.  Es pagarà 
amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16142  171  210000 26772.52 JARDINERIA 000 000 000 000 000 000 
 



 
 
 

Tercer.- LA FAGEDA FUNDACIO adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.25. - PRÒRROGA COVENI DE COL·LABORACIÓ AMB "LA FAGEDA 
FUNDACIÓ" PER REALITZACIÓ DE SERVEIS DE JARDINERIA SECTOR NUCLI 

ANTIC 
 
Núm. de referència : X2016002306     
 
Vist l’expedient administratiu núm. CC012016000065 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert,  proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-  Prorroga el conveni de col·laboració subscrit amb “LA FAGEDA FUNDACIÓ” 
(G1780824-7) per a la inserció de persones malaltes mentals per a la realització dels 
serveis de jardineria del sector Nucli Antic; així com les ampliacions acordades per la 
JGL del dia 5 d’abril de 2006, 28 de febrer de 2007, 30 de gener de 2008 i 2 de març 
de 2011. 
Aquesta pròrroga és amb efectes del dia 1 de gener de 2016 i fins a la formalització 
del nou contracte de serveis de jardineria, per un import mensual de 4.907,66 € + IVA  
 
Segon.- L’import total de la despesa prevista per a l’any 2016 (01/01/2016 a 
30/07/2016) és de: Base: TRENTA-QUATRE MIL TRES-CENTS CINQUANTA-TRES 
EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS (34.353,62 €) + IVA: TRES MIL QUATRE-
CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS (3.435,36 €).  Es 
pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16142  171  210000 37788.98 JARDINERIA 000 000 000 000 000 000 
 

Tercer.- LA FAGEDA FUNDACIO adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.26. - PRÒRROGA CONVENI SUBSCRIT AMB "LA FAGEDA FUNDACIÓ" PER 
REALITZACIÓ SERVEIS DE JARDINERIA SECTOR BARRIS 

 
Núm. de referència : X2016002312     
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012016000066 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert,  proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Prorrogar el conveni de col·laboració subscrit amb “LA FAGEDA 
FUNDACIÓ” (G1780824-7) per a la realització dels serveis de jardineria de la zona 
“Parc Nou” i ampliació segons acord JGL: 24/02/2007 i modificació acord JGL 
02/03/2011.  
Aquesta pròrroga és amb efectes del dia 1 de gener de 2016 i fins a la formalització 
del nou contracte de serveis de jardineria, per un import mensual de 2.177,83 € + IVA  
 
Segon.- L’import total de la despesa prevista per a l’any 2016 (01/01/2016 a 
31/07/2016) és  de: Base: QUINZE MIL DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS 
AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS (15.244,81 €) + IVA: MIL CINC-CENTS VINT-I-
QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS (1.524,48 €).  Es pagarà amb 



 

càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16142  171  210000 16769.29 JARDINERIA 000 000 000 000 000 000 

 
Tercer.- LA FAGEDA FUNDACIO adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.27. - SERVEIS DE JARDINERIA DESTINATS A MANTENIMENT D'ESPAIS 
EXTERIORS I EQUIPAMENTS PÚBLICS 

 
Núm. de referència : X2016002315     
 
Vist l’expedient administratiu núm.  CC012016000067 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert,  proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Contractar amb “LA FAGEDA FUNDACIO” (G1780824-7)  els serveis de 
millora del manteniment  d’espais exteriors d’equipaments públics  tals com els centres 
d’ensenyament (escoles i instituts) , el nou Parc de Bombers i el exteriors de l’Hospital 
ComarcaL. 
Aquesta contractació és amb efectes del dia 1 de gener de 2016 i fins a la 
formalització del nou contracte de serveis de jardineria; per un import mensual de 
904,17 € + IVA   
 
Segon.- L’import total de la despesa prevista per a l’any 2016 (01/01/2016 a 
31/012/2016)  és de: Base: SIS MIL TRES-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB DINOU 
CÈNTIMS (6.329,19 €) + IVA: SIS-CENTS TRENTA-DOS EURSO AMB NORANTA-
DOS CÈNTIMS (632,92 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16142  171  210000 6962.11 JARDINERIA 000 000 000 000 000 000 
 

Tercer.- LA FAGEDA FUNDACIO adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.28. - PRORROGA CONVENI SUBSCRIT AMB "LA FAGEDA FUNDACIÓ" 
SERVEIS JARDINERIA SECTOR BARRIS 

 
Núm. de referència : X2016002336     
Vist l’expedient administratiu núm. CC012016000068 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert,  proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-Prorrogar el conveni de col·laboració subscrit amb “LA FAGEDA FUNDACIÓ” 
(G1780824-7) per a la inserció laboral de les persones malaltes mentals per a la 
realització de diversos treballs de jardineria sector: Barris; així com les ampliacions 
acordades per la JGL de 5 d’abril de 2006, 28 de febrer de 2007 i 30 de gener de 
2008.  
Aquesta pròrroga és amb efectes del dia 1 de gener de 2016 i fins a la formalització 
del nou contracte de serveis de jardineria, per un import mensual de 5.460 € + IVA.  
 
Segon.- L’import total de la despesa prevista per a l’any 2016 (01/01/2016 a 



 
 
 

31/07/2016) és de: Base: TRENTA-VUIT MIL DOS-CENTS VINT EUROS (38.220€) + 
IVA: TRES MIL VUIT-CENTS VINT-I-DOS EUROS (3.822 €).  Es pagarà amb càrrec 
a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16142  171  210000 42042 JARDINERIA 000 000 000 000 000 000 

 
Tercer.- LA FAGEDA FUNDACIO adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ 
PRESENTADA PER LA SRA.  ****, PER DANYS OCASIONATS PER UNA 

CAIGUDA A LA VIA PÚBLICA. 
 
Núm. de referència : X2016002082     
 
Vist l’escrit presentat per la Sra. **** en el que formula reclamació patrimonial contra 
l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats per una caiguda a la via pública i atesos els 
següents  
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Primer.- En escrit de data 17 de novembre de 2015 (Registre General, núm. 
E2015011491/17-11-2015), la Sra. **** va formular reclamació patrimonial de quantitat 
indeterminada pels danys ocasionats per una caiguda a la vorera de l’avinguda Reis 
Catòlics, davant del Supermercat DIA, aproximadament a les vuit del vespre del dia 10 
d’octubre de 2015. L’accident es va produir quan la Sra. **** va entrebancar-se amb 
una placa de metall a la vorera a causa d’unes obres que feien al Supermercat DIA. 
Arran de l’ensopegada va caure i va colpejar-se les dos mans i el genoll esquerra, 
sense que es produís cap fractura, per bé que el dolor era molt fort. A l’escrit acaba 
assenyalant que l’accident el va veure un agent de la policia municipal i que la 
indemnització que es demana és per cobrir les despeses de rehabilitació. 
 
Segon.- En informe del sotsinspector en cap de la policia municipal de 21 de gener de 
2016 (Referència: PD032015000147), s’assenyala que, l’agent que va atendre a la 
Sra. **** no era de la policia municipal, sinó una agent de parquímetres. En aquest 
informe s’assenyala que l’agent de parquímetres va manifestar que els elements 
d’obra que varen causar la caiguda pertanyien a una obra que estava realitzant un 
establiment de l’avinguda dels Reis Catòlics i que no eren de cap obra pública. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- L’article 139.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, assenyala, d’acord 
amb l’article 106.2 de la Constitució, que “Els particulars tenen dret a ser indemnitzats 
per les administracions públiques corresponents de tota lesió que pateixin en qualsevol 
dels seus béns i drets, tret dels casos de força major, sempre que la lesió sigui 
conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics”. Aquest article 
determina que la  responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques sigui de 
caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui imprescindible acreditar que el dany o lesió 
sofert pel reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis 
públics, en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció 
estranya que pugui interferir alterant el nexe causal. 



 

En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 174 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, assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els 
perjudicis causats als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del 
funcionament dels serveis públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o 
agents, en els termes establerts per la legislació general sobre responsabilitat 
administrativa” 
 
Segon.- La jurisprudència ha reiterat en nombroses sentències que, perquè es pugui 
declarar la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, és necessari 
que qui la pretén acrediti i provi que es donen les circumstàncies següents: a) que el 
dany o lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis 
públics en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte sense intervenció 
estranya que pogués interferir alterant el nexe causal; b) que el dany sigui efectiu, 
econòmicament avaluable i individualitzat en relació a una persona o grups de 
persones; c) que el particular afectat no tingui el deure jurídic de suportar el dany; d) 
que no hi hagi força major; i e) que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons 
l’estat dels coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la 
producció dels danys. En tractar-se d’una responsabilitat objectiva és necessària la 
concurrència de tots aquests elements -que han de ser provats per qui els al·lega- i 
entre els que té una especial rellevància, en tant que element essencial de la 
responsabilitat, la relació de causalitat entre el dany i el funcionament del servei públic. 
 
Tercer.- Tant el relat de la Sra. **** com el de l’agent de parquímetres que la va 
atendre desprès de la caiguda deixen clar que, en aquest cas, els danys patits per la 
Sra. **** no són atribuïbles de forma directa i exclusiva al funcionament dels serveis 
públics municipals. 
 
Efectivament, la Sra. **** i l’agent de parquímetres coincideixen en afirmar que els 
elements d’obra (una espècie de placa de metall) que varen causar la caiguda 
pertanyien a una obra que estava realitzant un establiment de l’avinguda dels Reis 
Catòlics (el Supermercat DIA) i que no eren de cap obra pública de responsabilitat 
municipal. 
 
Quart.- La càrrega de provar la certesa dels fets dels que es desprèn la reclamació, 
correspon a la part reclamant i, en aquest cas, no  ha quedat provat que els danys 
reclamats siguin conseqüència directa i exclusiva del funcionament d’un servei públic 
municipal. La pretensió de la part reclamant sobrepassa l’àmbit de la responsabilitat 
objectiva de les administracions públiques i deriva cap a la conversió de l’Ajuntament 
d’Olot en una mena d’asseguradora universal de qualsevol eventualitat que es 
produeixi a la ciutat amb independència de la pròpia actuació administrativa. 
 
De conformitat amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú i vist l’expedient 
administratiu SRP12016000001 i antecedents corresponents, que serveixen de 
motivació a la present resolució, la regidora delegada de l’Àrea de Participació, 
Transparència i Govern Obert, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del 
següent acord: 
 
DENEGAR la indemnització reclamada per la Sra. ****, pels danys ocasionats per una 
caiguda a la via pública, en no quedar provat el nexe causal entre els danys reclamats 
i el funcionament dels serveis públics municipals. 
 



 
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

6.2. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ 
PRESENTADA PER ****, PER DANYS A UN VEHICLE. 

 
Núm. de referència : X2016002098     
 
Vist l’escrit presentat pel Sr. **** , en representació d’**** , en el que formula 
reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a un vehicle 
de la seva propietat i atesos els següents  
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Primer.- En escrit de data 24 de novembre de 2015 (Registre General, núm. 
E2015011790/25-11-2015), el Sr. ****, en representació d’****, va formular reclamació 
patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys que va partir el vehicle de la seva 
propietat, marca NISSAN, model NV 200, matrícula ****, el dia 27 de novembre de 
2014, quan estava aparcat a la plaça Palau. A l’escrit s’assenyala que quan va anar a 
buscar el vehicle aparcat hi havia un senyal de trànsit recolzat sobre el muntant de la 
porta davantera dreta. El Sr. **** assenyala que la causa va ser possiblement que un 
altre vehicle reculant toqués el senyal i el fes caure sobre del seu vehicle. També 
manifesta que el senyal va ser recollit per la Brigada Municipal, per la qual cosa, quan 
va venir la policia municipal el senyal ja no hi era. A la petició s’hi acompanyen els 
següents documents: informe valoració pericial de 30 de març de 2015 (Ref. 177/30-
03-2015) per un import de 411,11 euros, que és la quantitat que es reclama i un 
reportatge fotogràfic (9 fotos) del vehicle accidentat. 
 
Segon.- En informe de la policia municipal de data 14 de desembre de 2015 (Ref.: 
PD032015000148) s’assenyala que, a les 10:30 hores del dia 27 de novembre de 
2014, es va rebre una trucada informant que, a la plaça Palau, un vehicle havia topat 
contra un senyal de trànsit vertical i l’havia fet caure sobre un altre vehicle estacionat. 
Arran de la trucada es va obrir el servei núm. 10991/2014 i un patrulla es va adreçar a 
la plaça Palau, on ja no hi havia ni el presumpte vehicle causant de l’accident ni el 
senyal de trànsit. En el lloc dels fets, la persona que havia trucat a la policia municipal, 
que es va identificar com a responsable de l’empresa ****, va manifestar que el vehicle 
causant de l’accident havia marxat i que la Brigada Municipal havia retirat el senyal de 
trànsit afectat. A l’informe s’apunta que no hi havia testimonis dels fets i que la persona 
requirent va ensenyar a l’agent actuant una furgoneta amb el logotip de l’empresa ****, 
que tenia alguna ratllada a la zona del mirall retrovisor esquerra. 
 
Tercer.- En informe del director tècnic de la Brigada Municipal, de data 28 de 
desembre de 2015 (Ref.: 2015-63), emès en relació a la reclamació del Sr. ****, pels 
danys ocasionats al vehicle NISSAN NV 200, matrícula ****, el dia 27 de novembre de 
2014, quan estava aparcat a la plaça Palau, s’assenyala: que la Brigada Municipal és 
el departament encarregat de la reposició de la senyalització vertical a la via pública; 
que el senyal estava ben col·locat i al lloc adequat; que el senyal va caure degut a la 
topada d’algun cotxe contra el mateix senyal i no perquè estigués mal col·locat o mal 
ubicat; que en el moment que es va tenir coneixement de la topada i de la inclinació 
del senyal recolzat-se en un vehicle, la Brigada Municipal va procedir a la seva 
immediat reposició. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 



 

Primer.- L’article 139.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, assenyala, d’acord 
amb l’article 106.2 de la Constitució, que “Els particulars tenen dret a ser indemnitzats 
per les administracions públiques corresponents de tota lesió que pateixin en qualsevol 
dels seus béns i drets, tret dels casos de força major, sempre que la lesió sigui 
conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics”. Aquest article 
determina que la  responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques sigui de 
caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui imprescindible acreditar que el dany o lesió 
sofert pel reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis 
públics, en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció 
estranya que pugui interferir alterant el nexe causal. 
 
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 174 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, 
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis 
causats als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels 
serveis públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes 
establerts per la legislació general sobre responsabilitat administrativa” 
 
Segon.- La jurisprudència ha reiterat en nombroses sentències que, perquè es pugui 
declarar la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, és necessari 
que qui la pretén acrediti i provi que es donen les circumstàncies següents: a) que el 
dany o lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis 
públics en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte sense intervenció 
estranya que pogués interferir alterant el nexe causal; b) que el dany sigui efectiu, 
econòmicament avaluable i individualitzat en relació a una persona o grups de 
persones; c) que el particular afectat no tingui el deure jurídic de suportar el dany; d) 
que no hi hagi força major; i e) que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons 
l’estat dels coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la 
producció dels danys. En tractar-se d’una responsabilitat objectiva és necessària la 
concurrència de tots aquests elements -que han de ser provats per qui els al·lega- i 
entre els que té una especial rellevància, en tant que element essencial de la 
responsabilitat, la relació de causalitat entre el dany i el funcionament del servei públic. 
 
Tercer.- La determinació de si els danys patits pel vehicle propietat del Sr. **** són 
atribuïbles de forma directa i exclusiva al funcionament dels serveis públics municipals 
no és gens fàcil. En aquest sentit, el fet que cap servei de l’Ajuntament d’Olot 
intervingués directament en l’accident ni hi haguessin testimonis del mateix, dificulta 
enormement esbrinar com i perquè es va produir aquest accident.  
 
En aquest cas té especial rellevància que el mateix Sr. **** manifesti a la policia 
municipal que l’accident es va produir perquè un vehicle no identificat va topar contra 
el senyal de trànsit vertical i, com a conseqüència d’aquesta topada, el senyal va caure 
sobre el vehicle de la seva propietat. 
 
El relat del Sr. ****  confirma les afirmacions del director tècnic de la Brigada Municipal; 
és a dir, que el senyal estava ben col·locat i en el lloc adequat i que si va caure va ser 
per la topada d’un cotxe contra el senyal i no perquè aquest senyal de trànsit estigués 
mal col·locat o mal ubicat. 
 
Quart.- La càrrega de provar la certesa dels fets dels que es desprèn la reclamació, 
correspon a la part reclamant i, en aquest cas, no queda provada la relació causal 
entre els danys que es reclamen i el funcionament dels serveis municipals. La 



 
 
 

pretensió de la part reclamant sobrepassa l’àmbit de la responsabilitat objectiva de les 
administracions públiques i deriva cap a la conversió de l’Ajuntament d’Olot en una 
mena d’asseguradora universal de qualsevol eventualitat que es produeixi a la ciutat 
amb independència de la pròpia actuació administrativa. 
 
De conformitat amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú i vist l’expedient 
administratiu SRP12016000002 i antecedents corresponents, que serveixen de 
motivació a la present resolució, la regidora delegada de l’Àrea de Participació, 
Transparència i Govern Obert, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del 
següent acord: 
 
DENEGAR la indemnització reclamada per Sr. ****, en representació d’****, per danys 
al vehicle matricula ****, en no quedar acreditat que aquests danys siguin 
conseqüència del funcionament dels serveis públics municipals. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.3. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- ESTIMAR LA RECLAMACIÓ 
PRESENTADA PEL SR. ****,  PER DANYS OCASIONATS A UN VEHICLE 

 
Núm. de referència : X2016002162     
 
Vist l’escrit presentat pel Sr. ****, en el que es formula reclamació patrimonial contra 
l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a un vehicle de la seva propietat en 
accident a la via pública i atesos els següents  

 
ANTECEDENTS DE FET 

 
Primer.- En data 2 de febrer de 2015 (Registre General, núm. E2015000870), el Sr. 
**** va formular reclamació patrimonial de quantitat indeterminada contra l’Ajuntament 
d’Olot, pels danys que va partir el vehicle de la seva propietat, marca Toyota, model 
Yaris, matrícula ****, la nit del 23 al 24 de gener de 2015, quan es trobava 
correctament estacionat al carrer Roses, a conseqüència de l’impacte d’uns 
contenidors d’escombraries que, per culpa del fort vent, es varen desplaçar des de la 
seva ubicació originaria a la cruïlla dels carrer Iu Pasqual i Roses i que varen anar 
pendent avall pel carrer Roses fins a bolcar. En el recorregut de baixada pel carrer 
Roses, els contenidors varen topar amb el vehicle del Sr. **** i li van provocar diverses 
rascades al xassís lateral dret i van trencar-li el retrovisor exterior del mateix costat. A 
la petició s’hi acompanyen fotografies dels contenidors i del vehicle accidentat. 
 
Segon.- En escrit de data 23 d’abril de 2015 (Registre General, núm. 
S2015006634/27-04-2015) es va notificar a l’empresa IGFA, S.A.-URBASER, S.A. 
UTE, concessionària del servei municipal de recollida d’escombraries, la interposició 
d’aquesta reclamació de responsabilitat patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, als 
efectes que emetessin un informe sobre aquesta incidència i valoressin la possibilitat 
d’incloure-la en l’assegurança que té contractada per fer front a aquesta mena de 
situacions, de conformitat amb les previsions del plec de clàusules que, aprovat pel 
plenari de l’Ajuntament en sessió de data 24 de març de 2011, regeix la concessió 
d’aquest servei municipal.  
 
Tercer.- En informe del Sotsinspector en cap de la Policia Municipal de 12 de maig de 
2015 (Ref.: PD0320150000452) s’apunta que la policia municipal no va intervenir 



 

directament en aquest incident. 
 
Quart.- A requeriment d’aquest Ajuntament, el Sr. **** va complementar la seva 
reclamació aportant la documentació acreditativa de la titularitat del vehicle i les 
factures de la reparació dels danys que es reclamen, que es fixen en 669,01 euros: 
factura de “REPAUTO, CB”, de 13 de febrer de 2015, per un import de 223,67 euros i 
factura de “Planxisteria i Pintura Pekin, SC”, de 17 de març de 2015, per un import de 
475,34 euros.  
 
Cinquè.- En escrit de data 18 de novembre de 2015 (Registre General, núm. 
S2015019009/23-11-2015) es reiterar la petició formulada en escrit de 23 d’abril de 
2105 (Registre General, núm. S2015006634/27-04-2015) sense que tampoc en 
aquesta cas s’hagi obtingut cap resposta de l’empresa IGFA, S.A.-URBASER, S.A. 
UTE. En aquest escrit s’assenyalava expressament l’obligació de l’Ajuntament de 
resoldre la reclamació i la possibilitat, prèvia incoació del preceptiu expedient 
administratiu, de rescabalar-se a càrrec de la garantia dipositada per l’empresa 
concessionària, per respondre del correcte funcionament del servei de recollida de 
deixalles i neteja viària d’Olot.   
 

FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- L’article 139.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, d’acord amb l’article 
106.2 de la Constitució, assenyala que “Els particulars tenen dret a ser indemnitzats 
per les administracions públiques corresponents de tota lesió que pateixin en qualsevol 
dels seus béns i drets, tret dels casos de força major, sempre que la lesió sigui 
conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics”.  
 
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 174 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, 
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis 
causats als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels 
serveis públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes 
establerts per la legislació general sobre responsabilitat administrativa” 
 
Segon.- La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques es basa en un 
sistema de responsabilitat objectiva, la qual cosa implica que no cal que hi hagi culpa o 
negligència, sinó únicament un funcionament normal o anormal dels serveis públics, 
un dany avaluable econòmicament i una relació de causalitat entre un i altre. També 
que el ciutadà afectat no tingui el deure jurídic de suportar aquest dany, que no hi hagi 
força major i que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons l’estat dels 
coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la producció 
dels danys. 
 
Així doncs, esdevé imprescindible acreditar que el dany o lesió sofert per la part 
reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, 
en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció estranya 
que pugui interferir alterant el nexe causal. 
 
En la tramitació d’aquest expedient administratiu, si bé s’ha pogut acreditar que a la nit 
del 23 al 24 de gener de 2015, a la ciutat d’Olot, hi va bufar un vent fort, no s’ha pogut 
acreditar l’excepcionalitat d’aquest fenomen ni la seva imprevisibilitat, en el sentit en 
què la jurisprudència interpreta l’article 139 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. 



 
 
 

En el present cas, és raonable apreciar la relació causal entre els danys reclamats i el 
funcionament dels serveis municipals, d’acord amb els articles 25 de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril i 66  del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‘abril, pel que fa a les competències 
atorgades als municipis en matèria de trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat, 
així com en el manteniment i conservació del mobiliari urbà (contenidors) i en matèria 
de gestió de residus sòlids urbans.  
 
Vist l’expedient administratiu SRP12016000003 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada de l’Àrea de 
Participació, Transparència i Govern Obert, proposa a la Junta de Govern Local 
l'adopció dels següents acords: 
 

Primer.- Acceptar la reclamació patrimonial formulada pel Sr. ****, pels danys 
ocasionats a un vehicle de la seva propietat, matricula ****, que estava estacionat al 
carrer Roses d’aquesta ciutat. 
 
Segon.- Efectuar un pagament de SIS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB UN 
CÈNTIM (669,01.- €) a favor del Sr. ****, en concepte d’indemnització pels danys 
ocasionats a un vehicle de la seva propietat. Aquest pagament es farà a càrrec de la 
partida: 16.130.920.224000 “Assegurances”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses  669.01  130 001 999 052 999 999 

 
Tercer.- Notificar aquest acord a IGFA, S.A.-URBASER, S.A., UTE, concessionària del 
servei de recollida municipal d’escombraries domiciliàries. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.4. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- ESTIMAR LA RECLAMACIÓ 
PRESENTADA PER LA SRA. ****,  PER DANYS OCASIONATS A UN VEHICLE 

 
Núm. de referència : X2016002168     
 
Vist l’escrit presentat per la Sra. ****, en el que es formula reclamació patrimonial 
contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a un vehicle de la seva propietat en 
accident a la via pública i atesos els següents  

 
ANTECEDENTS DE FET 

 
Primer.- En escrit de data 5 de març de 2015 (Registre General, núm. 
E2015002039/05-03-2015), la Sra. **** va formular reclamació patrimonial de quantitat 
indeterminada contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys que va partir el vehicle de la seva 
propietat, marca Audi A4, matrícula ****, el dia 5 de març de 2015, quan es trobava 
correctament estacionat al carrer Joan de Cabirol, a conseqüència de l’impacte d’uns 
contenidors d’escombraries que s’havien desplaçat fins a col·lisionar amb la part del 
darrera del vehicle, provocant desperfectes en la xapa i en la pintura. A l’escrit 
s’assenyala que el 5 de març de 2015 va ser un dia de grans ventades. A la petició s’hi 
acompanyen dues fotografies dels contenidors desplaçats i del vehicle accidentat. 
 
Segon.- En escrit de data 23 d’abril de 2015 (Registre General, núm. 
S2015006634/27-04-2015) es va notificar a l’empresa IGFA, S.A.-URBASER, S.A. 
UTE, concessionària del servei municipal de recollida d’escombraries, la interposició 
d’aquesta reclamació de responsabilitat patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, als 



 

efectes que emetessin un informe sobre aquesta incidència i valoressin la possibilitat 
d’incloure-la en l’assegurança que té contractada per fer front a aquesta mena de 
situacions, de conformitat amb les previsions del plec de clàusules que, aprovat pel 
plenari de l’Ajuntament en sessió de data 24 de març de 2011, regeix la concessió 
d’aquest servei municipal.  
 
Tercer.- En informe del Sotsinspector en cap de la Policia Municipal de 12 de maig de 
2015 (Ref.: PD032015000042) s’apunta que la policia municipal no va intervenir 
directament en aquest incident; per bé que constata que el dia 5 de març de 2015 a 
Olot hi bufava un fort vent, que va ocasionar moltes altres incidències. 
 
Quart.- En data 13 de maig de 2015 (Registre General, núm. E2015004543) i a 
requeriment d’aquest Ajuntament, la Sra. **** va complementar la seva reclamació 
aportant la documentació acreditativa de la titularitat del vehicle i la factura de la 
reparació dels danys, de 12 de maig de 2015, emesa de “Tallers Sacrest, SL”, per un 
import de 413,19 euros, que és la quantitat que es reclama. 
 
Cinquè.- En escrit de data 18 de novembre de 2015 (Registre General, núm. 
S2015019009/23-11-2015) es reiterar la petició formulada en escrit de 23 d’abril de 
2105 (Registre General, núm. S2015006634/27-04-2015) sense que tampoc en 
aquesta cas s’hagi obtingut cap resposta de l’empresa IGFA, S.A.-URBASER, S.A. 
UTE. En aquest escrit s’assenyalava expressament l’obligació de l’Ajuntament de 
resoldre la reclamació i la possibilitat, prèvia incoació del preceptiu expedient 
administratiu, de rescabalar-se a càrrec de la garantia dipositada per l’empresa 
concessionària, per respondre del correcte funcionament del servei de recollida de 
deixalles i neteja viària d’Olot.   
 

FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- L’article 139.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, d’acord amb l’article 
106.2 de la Constitució, assenyala que “Els particulars tenen dret a ser indemnitzats 
per les administracions públiques corresponents de tota lesió que pateixin en qualsevol 
dels seus béns i drets, tret dels casos de força major, sempre que la lesió sigui 
conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics”.  
 
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 174 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, 
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis 
causats als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels 
serveis públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes 
establerts per la legislació general sobre responsabilitat administrativa” 
 
Segon.- La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques es basa en un 
sistema de responsabilitat objectiva, la qual cosa implica que no cal que hi hagi culpa o 
negligència, sinó únicament un funcionament normal o anormal dels serveis públics, 
un dany avaluable econòmicament i una relació de causalitat entre un i altre. També 
que el ciutadà afectat no tingui el deure jurídic de suportar aquest dany, que no hi hagi 
força major i que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons l’estat dels 
coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la producció 
dels danys. 
 
Així doncs, esdevé imprescindible acreditar que el dany o lesió sofert per la part 



 
 
 

reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, 
en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció estranya 
que pugui interferir alterant el nexe causal. 
 
En la tramitació d’aquest expedient administratiu, si bé s’ha pogut acreditar que el dia 
5 de març de 2015, a la ciutat d’Olot, hi va bufar un vent fort, no s’ha pogut acreditar 
l’excepcionalitat d’aquest fenomen ni la seva imprevisibilitat, en el sentit en què la 
jurisprudència interpreta l’article 139 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. 
 
En el present cas, a la vista dels informes policials, és raonable apreciar la relació 
causal entre els danys reclamats i el funcionament dels serveis municipals, d’acord 
amb els articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 66  del Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d‘abril, pel que fa a les competències atorgades als municipis en matèria de trànsit, 
estacionament de vehicles i mobilitat, així com en el manteniment i conservació del 
mobiliari urbà (contenidors) i en matèria de gestió de residus sòlids urbans.  
 
Vist l’expedient administratiu SRP12016000004 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada de l’Àrea de 
Participació, Transparència i Govern Obert, proposa a la Junta de Govern Local 
l'adopció dels següents acords: 
 

Primer.- Acceptar la reclamació patrimonial formulada per la Sra. ****, pels danys 
ocasionats a un vehicle de la seva propietat, matricula ****, que estava estacionat al 
carrer Joan de Cabirol d’aquesta ciutat. 
 
Segon.- Efectuar un pagament de QUATRE-CENTS TRETZE EUROS AMB DINOU 
CÈNTIMS (413,19.- €) a favor de la Sra. ****, en concepte d’indemnització pels danys 
ocasionats a un vehicle de la seva propietat. Aquest pagament es farà a càrrec de la 
partida: 16.130.920.224000 “Assegurances”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 16130  920  224000 413.19 ASSEGURANCES 130 001 999 052 999 999 

 
Tercer.- Notificar aquest acord a IGFA, S.A.-URBASER, S.A., UTE, concessionària del 
servei de recollida municipal d’escombraries domiciliàries. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.5. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- ESTIMAR LA RECLAMACIÓ 
PRESENTADA PER "REALE SEGUROS GENERALES, SA",  PER DANYS 

OCASIONATS A UN VEHICLE PROPIETAT DE LA SRA. **** 
 
Núm. de referència : X2016002176     

 
Vist l’escrit presentat per la lletrada Sra. ****, en nom i representació de “REALE 
SEGUROS GENERALES, SA”, en el que es formula reclamació patrimonial contra 
l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a un vehicle propietat de la Sra. **** en 
accident a la via pública i atesos els següents  

 
ANTECEDENTS DE FET 

 
Primer.- En escrit de data 12 de maig de 2015 (Registre General, núm. 
E2015004641/10-05-2015), la representació de la companyia d’assegurances “REALE 
SEGUROS GENERALES, SA”  va formular reclamació patrimonial contra l’Ajuntament 
d’Olot, pels danys que va partir el vehicle marca Seat, model Córdoba, matrícula ****, 



 

propietat d’una seva assegurada: la Sra. ****, el dia 9 de desembre de 2014, que es 
trobava correctament estacionat al carrer Racimir, com a conseqüència de l’impacte 
d’un contenidor d’escombraries contra la part posterior lateral dret, a causa del fort 
vent que bufava aquell dia. Aquesta reclamació, que ja havia estat plantejada 
inicialment als mesos de febrer i març per la mateixa propietària del vehicle sinistrat  i 
per Reale Seguros, es va completar en l’escrit de 12 de maig de 2015 amb l’aportació 
dels següents documents: pòlissa d’assegurances contractada amb “REALE 
SEGUROS GENERALES, SA” per la Sra. **** ; informe de la policia municipal de 29 
de gener de 2015 (ref. X2015001673); informe pericial de valoració de danys de 20 de 
febrer de 2015, emès per Sirvent Trulls Enginyeria i Peritacions, SL (NR 3064433); 
factura de reparació de danys de 24 de febrer de 2015, emesa per Tallers Juvecar, per 
un import de 425,73 euros, que és la quantitat que es reclama; i fotografies dels danys 
del vehicle accidentat. 
 
Segon.- En escrit de data 23 d’abril de 2015 (Registre General, núm. 
S2015006634/27-04-2015) es va notificar a l’empresa IGFA, S.A.-URBASER, S.A. 
UTE, concessionària del servei municipal de recollida d’escombraries, la interposició 
d’aquesta reclamació de responsabilitat patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, als 
efectes que emetessin un informe sobre aquesta incidència i valoressin la possibilitat 
d’incloure-la en l’assegurança que té contractada per fer front a aquesta mena de 
situacions, de conformitat amb les previsions del plec de clàusules que, aprovat pel 
plenari de l’Ajuntament en sessió de data 24 de març de 2011, regeix la concessió 
d’aquest servei municipal.  
 
Tercer.- En informe del Sotsinspector en cap de la Policia Municipal d’11 de maig de 
2015 (Ref.: PD032015000044) es reprodueix l’informe de 29 de gener de 2015 (ref. 
X2015001673), que havia estat aportat per la representació de “REALE SEGUROS 
GENERALES, SA” en el seu escrit de reclamació patrimonial. En aquest informe es 
relaten els fets tal  i com els va conèixer la policia municipal i constaten l’existència 
d’un fort vent, de contenidors desplaçats per culpa del vent i dels danys ocasionats al 
vehicle de la Sra. **** ; així mateix identifiquen testimonis presencials de l’incident. 
 
Quart.- En escrit de data 18 de novembre de 2015 (Registre General, núm. 
S2015019009/23-11-2015) es reiterar la petició formulada en escrit de 23 d’abril de 
2105 (Registre General, núm. S2015006634/27-04-2015) sense que tampoc en 
aquesta cas s’hagi obtingut cap resposta de l’empresa IGFA, S.A.-URBASER, S.A. 
UTE. En aquest escrit s’assenyalava expressament l’obligació de l’Ajuntament de 
resoldre la reclamació i la possibilitat, prèvia incoació del preceptiu expedient 
administratiu, de rescabalar-se a càrrec de la garantia dipositada per l’empresa 
concessionària, per respondre del correcte funcionament del servei de recollida de 
deixalles i neteja viària d’Olot.   
 

FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- L’article 139.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, d’acord amb l’article 
106.2 de la Constitució, assenyala que “Els particulars tenen dret a ser indemnitzats 
per les administracions públiques corresponents de tota lesió que pateixin en qualsevol 
dels seus béns i drets, tret dels casos de força major, sempre que la lesió sigui 
conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics”.  
 
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 174 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, 



 
 
 

assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis 
causats als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels 
serveis públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes 
establerts per la legislació general sobre responsabilitat administrativa” 
 
Segon.- La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques es basa en un 
sistema de responsabilitat objectiva, la qual cosa implica que no cal que hi hagi culpa o 
negligència, sinó únicament un funcionament normal o anormal dels serveis públics, 
un dany avaluable econòmicament i una relació de causalitat entre un i altre. També 
que el ciutadà afectat no tingui el deure jurídic de suportar aquest dany, que no hi hagi 
força major i que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons l’estat dels 
coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la producció 
dels danys. 
 
Així doncs, esdevé imprescindible acreditar que el dany o lesió sofert per la part 
reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, 
en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció estranya 
que pugui interferir alterant el nexe causal. 
 
En la tramitació d’aquest expedient administratiu, si bé s’ha pogut acreditar que el dia 
9 de desembre de 2014, a la ciutat d’Olot, hi va bufar un vent fort, no s’ha pogut 
acreditar l’excepcionalitat d’aquest fenomen ni la seva imprevisibilitat, en el sentit en 
què la jurisprudència interpreta l’article 139 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. 
 
En el present cas, a la vista dels informes policials, és raonable apreciar la relació 
causal entre els danys reclamats i el funcionament dels serveis municipals, d’acord 
amb els articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 66  del Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d‘abril, pel que fa a les competències atorgades als municipis en matèria de trànsit, 
estacionament de vehicles i mobilitat, així com en el manteniment i conservació del 
mobiliari urbà (contenidors) i en matèria de gestió de residus sòlids urbans. A l’acta 
policial es reconeixen els danys ocasionats per un contenidor d’escombraries, que 
s’havia desplaçat mogut pel vent, al vehicle propietat de la Sra. **** que estava 
estacionat al carrer Racimir. 
 
Vist l’expedient administratiu SRP12016000005 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada de l’Àrea de 
Participació, Transparència i Govern Obert, proposa a la Junta de Govern Local 
l'adopció dels següents acords: 
 

Primer.- Acceptar la reclamació patrimonial formulada per “REALE SEGUROS 
GENERALES, SA”, pels danys ocasionats a un vehicle propietat de la Sra. ****, 
matricula ****, que estava estacionat al carrer Racimir d’aquesta ciutat. 
 
Segon.- Efectuar un pagament de QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB 
SETANTA-TRES CÈNTIMS (425,73.- €) a favor de la “REALE SEGUROS 
GENERALES, SA”, en concepte d’indemnització pels danys ocasionats a un vehicle 
propietat de la seva assegurada: Sra. ****. Aquest pagament es farà a càrrec de la 
partida: 16.130.920.224000 “Assegurances”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 16130  920  224000 425.73 ASSEGURANCES 130 001 999 052 999 999 

 
Tercer.- Notificar aquest acord a IGFA, S.A.-URBASER, S.A., UTE, concessionària del 
servei de recollida municipal d’escombraries domiciliàries. 
 



 

S’aprova per unanimitat. 
 

7.1. - APROVACIÓ RELACIÓ OBLIGACIÓ DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2016002154     
 
En relació a l’expedient CPG22016000013 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’aprovació de la següent relació d’obligació de despeses: 
 
N.Opera. Explicació Aplicació Denominació Aplicació Import 

160000123 50712282L  RODRIGUEZ ALVAREZ MARIA 
DEL PILAR 

     320212 COSTES PENDENTS 29,09 

  TAXES NOTES SIMPLES DE NOVEMBRE 
2015 

     320001 I.R.P.F. PROFESSIONALS     
160000124 50712282L  RODRIGUEZ ALVAREZ MARIA 

DEL PILAR 
     320212 COSTES PENDENTS 120,00 

  TAXES ANOTACIO I CANCEL.LACIO EMB.      320001 I.R.P.F. PROFESSIONALS     
  FINQUES D'INTERGARROTXA SL                 
  B17718164                 
160000130 50712282L  RODRIGUEZ ALVAREZ MARIA 

DEL PILAR 
16130  920  226040 DEFENSA JURIDICA I GESTORIA 18,19 

  NOTA SIMPLE      320001 I.R.P.F. PROFESSIONALS     
160000160 B17781873  GERMANS ESPARCH SLL 16330  3421 212001 MANTENIMENT EDIFICIS ESPORTS 277,09 

  REPARACIO PER AVERIA TEMPESTA                 
  ESTACIO SOLAR PAVELLO ESPORTS                 
160000139 A08522955  ETRA BONAL SA 16180  132  221990 MATERIAL TECNIC SERVEIS SEGURETAT 183,92 

  SUBMINISTRAMENT LLICENCIA CAMERA                 
  DEL DIPOSIT DE MOTOS                 
160000147 A08522955  ETRA BONAL SA 16141  133  210002 CONSERVACIO SEMAFORS I PILONES 945,82 

  REPARACIO PER ACCIDENT PILONA C. 
ALTA                 

  MADUIXA 2/9/2015                 
160000149 A08522955  ETRA BONAL SA 16141  133  210002 CONSERVACIO SEMAFORS I PILONES 2.125,07 

  SUBMINISTRAMENT MATERIAL 
INSTAL.LACIO                 

  PILONA C. HOSPICI                 
160000198 J55225098  FLUVIUS LIBRIS, SC 16130  920  227060 DISSENY I IMATGE GRAFICA 1.548,80 

  DISSENY LLIBRE TEMATICA LOCAL                 
160000152 A17092610  SACOPA SAU 16700  1721 63301 ESTALVI ENERGETIC 1.390,14 

  MATERIAL TECNIC                 
160000142 B08658601  ECA ENTIDAD COLABORADORA 

DE LA ADMINISTRACION SL UNIPERSONAL 
16150  920  212001 MANTENIMENT EDIFICIS CORPORACIO 152,38 

  INSPECIO INSTAL.LACIONS CLIMATITZACIO 16400  3331 212001 MANTENIMENT EDIFICIS CULTURALS 457,17 

            16500  323  212001 MANTENIMENT EDIFICIS ENSENYAMENT 1.371,51 

            16330  3421 212001 MANTENIMENT EDIFICIS ESPORTS 761,94 

160000151 B17307497  TERUNDAR SL 16700  1721 63301 ESTALVI ENERGETIC 7.744,00 

  LLOGUERS EQUIPS DE CONTROL                 
160000266 B55222178  DETALL AGUSTI 1876 SL 16180  132  221990 MATERIAL TECNIC SERVEIS SEGURETAT 59,28 

  MATERIAL TECNIC                 
160000122 B17288598  A G ASSESSORIA I GESTIO 

OLOT SL 
16130  920  226040 DEFENSA JURIDICA I GESTORIA 769,37 

  DESEMBRES: ASSEGURANCES SOCIALS                 
160000150 B17089764  ELECTRICITAT ALTUSA SL 16150  920  212001 MANTENIMENT EDIFICIS CORPORACIO 551,91 

  PAVELLO FIRA NADAL CAP D'ANY                 
160000269 G63799191  ECO UNION 16160  925  227997 PROGRAMES ACTUACIONS CIVIQUES 3.146,00 

  LLOGUER EXPO EXO-FORUM COP21                 
160000145 B17280264  ELECTRIC JOMI SL 16400  3331 212000 CONSERVACIO EDIFICIS CULTURALS 3.065,89 

  TREBALLS ESTALVI ENERGETIC                 
150009105 G17315854  ASSOCIACIO VEINS BARRI DE 

PEQUIN 
15160  924  480003 CONVENIS BARRIS 1.800,00 



 
 
 

  CONVENI 2015 - FESTA MAJOR I 
CASTANYADA                 

160000164 B17653213  BASSOLS ENERGIA 
COMERCIAL SL 

16330  3421 221004 ENLLUMENAT EDIFICIS ESPORTS 5.271,29 

  AV.REP.ARGENTINA PAVELLO 24/11-
29/12/15                 

160000166 B17653213  BASSOLS ENERGIA 
COMERCIAL SL 

16330  3421 221004 ENLLUMENAT EDIFICIS ESPORTS 520,37 

  AV. SANT JORDI, 209  24/11/15-28/12/15                 
160000167 B17653213  BASSOLS ENERGIA 

COMERCIAL SL 
16142  165  221000 ENLLUMENAT PUBLIC 485,71 

  C MADRID 06/11/15-04/12/15                 
160000168 B17653213  BASSOLS ENERGIA 

COMERCIAL SL 
16500  323  221002 ENLLUMENAT EDIFICIS ENSENYAMENT 2.583,42 

  AV.ST. JOAN ABADESSES 12/11/15-11/12/15                 
160000169 B17653213  BASSOLS ENERGIA 

COMERCIAL SL 
16150  920  221001 ENLLUMENAT EDIFICIS CORPORACIO 2.324,53 

  AJUNTAMENT 31/10/15-30/11/15                 
160000170 B17653213  BASSOLS ENERGIA 

COMERCIAL SL 
16400  3331 221003 ENLLUMENAT EDIFICIS CULTURALS 1.627,07 

  HOSPICI PPAL. 31/10/15-30/11/15                 
160000161 B17543299  SERRALLERIA DERI SL 16500  323  212000 CONSERVACIO EDIFICIS ENSENYAMENT 157,30 

  PLANXES COLOR PLATA                 
160000133 77919490K  ROMERO BARRANCO DAVID 16142  1511 221990 MATERIAL TECNIC BRIGADA I SERVEIS 

AUXILIARS 
385,54 

  TREBALLS EXTERNS GENER                 
160000135 A08728636  REVISIONS DE VEHICLES SA 16142  1511 214000 CONSERVACIO VEHICLES BRIGADA 54,70 

  ITV 5279CYB                 
160000136 A08728636  REVISIONS DE VEHICLES SA 16142  1511 214000 CONSERVACIO VEHICLES BRIGADA 54,70 

  ITV 1792CTN                 
160000141 J58899618  BOLETIN ECONOMICO DE LA 

CONSTRUCCION SCP 
16110  920  220010 PREMSA, REVISTES I LLIBRES 110,00 

  SUBSICRIPCIO BOLETIN ECONOMICO 
CONSTRUC.                 

160000206 77921888G  BASAGAÑA ROQUE, LAURA 16130  920  227060 DISSENY I IMATGE GRAFICA 302,50 

  DISSENY MOU-TE BE      320001 I.R.P.F. PROFESSIONALS     
160000137 G17808247  LA FAGEDA FUNDACIO 16142  171  210000 JARDINERIA 789,53 

  SUBMINISTRAMENT PLANTA VARIADA                 
160000134 B17389768  ESJA PINTORS SL 16400  3331 212000 CONSERVACIO EDIFICIS CULTURALS 2.952,40 

  PINTURA CAPELLA DESEMPARATS                 
160000138 B17164153  CONSTRUCCIONS MEROCA SL 16142  171  210000 JARDINERIA 217,80 

  SUMINISTRAMENT D'UN ROURE PENOL                 
160000153 B66001561  PREMIRA ENERGIA SL 16500  323  212001 MANTENIMENT EDIFICIS ENSENYAMENT 1.776,28 

  GASOIL - ESCOLA EL MORROT                 
160000154 B66001561  PREMIRA ENERGIA SL 16500  323  212001 MANTENIMENT EDIFICIS ENSENYAMENT 611,49 

  GASOIL CIRCUMVALACIO CORTS 
CATALANES                 

160000155 B66001561  PREMIRA ENERGIA SL 16500  323  212001 MANTENIMENT EDIFICIS ENSENYAMENT 2.052,93 

  GASOIL - ESCOLA PLA DE DALT                 
160000157 B66001561  PREMIRA ENERGIA SL 16500  323  212001 MANTENIMENT EDIFICIS ENSENYAMENT 2.905,21 

  GENER: GASOIL                 
160000158 B66001561  PREMIRA ENERGIA SL 16500  323  212001 MANTENIMENT EDIFICIS ENSENYAMENT 3.655,58 

  GENER: GASOIL                 
160000159 B66001561  PREMIRA ENERGIA SL 16500  323  212001 MANTENIMENT EDIFICIS ENSENYAMENT 1.283,69 

  GENER: GASOIL                 
160000113 G17961210  ASSOCIACIO DEL GRUP 

MUNICIPAL DE CIU D'OLOT 
16100  912  480021 TRANSFERENCIES GRUPS MUNICIPALS 1.485,00 

  GENER: APORTACIO MUNICIPAL                 
160000246 E17600206  BASSOLS COROMINA  VILA CB 16130  920  202000 LLOGUERS 831,56 

  GENER: LLOGUER LOCAL AV.SANT JOAN      320003 I.R.P.F. LLOGUERS     
  LES ABADESSES                 
160000250 R0800102F  ORDRE DEL CARME 

PROVINCIAL DE CATALUNYA 
16130  920  202000 LLOGUERS 11.058,49 

  ARRENDAMENT TERRENY PROPIETAT                 



 

  DELS PARES CARMELITES                 
160000254 E55116784  MAS BERNAT CB 16130  920  202000 LLOGUERS 1.045,52 

  ARRENDAMENT FINCA A ON ESTA 
INSTAL.LAT                 

  CENTRE REEMISSOR                 
160000262 40216773P  BELLAPART COMA 

MONTSERRAT 
16130  920  202000 LLOGUERS 662,83 

  FEBRER: LLOGUER LOCAL AV. VENEZUELA      320003 I.R.P.F. LLOGUERS     
160000240 B55049654  VALLVELLA FINQUES SL 16130  920  202000 LLOGUERS 1.060,31 

  GENER: LLOGUER LOCAL AV.XILE,6      320003 I.R.P.F. LLOGUERS     
160000247 E17600206  BASSOLS COROMINA  VILA CB 16130  920  202000 LLOGUERS 831,26 

  FEBRER: LLOGUER LOCAL AV.SANT JOAN      320003 I.R.P.F. LLOGUERS     
  LES ABADESSES                 
160000258 40216773P  BELLAPART COMA 

MONTSERRAT 
16130  920  202000 LLOGUERS 662,83 

  GENER: LLOGUER LOCAL AV. VENEZUELA      320003 I.R.P.F. LLOGUERS     
160000110 G55242085  CANDIDATURA D'UNITAT 

POPULAR- OLOT 
16100  912  480021 TRANSFERENCIES GRUPS MUNICIPALS 675,00 

  GENER: APORTACIO MUNICIPAL                 
160000112 G55247712  GRUP MUNICIPAL P.S.C. 

AJUNTAMENT D'OLOT 
16100  912  480021 TRANSFERENCIES GRUPS MUNICIPALS 675,00 

  GENER: APORTACIO MUNICIPAL                 
160000249 40228021D  MOLAS PUIGVERT, MERCE. 16130  920  202000 LLOGUERS 506,81 

  OCUPACIO CAMI ACCES SANT FRANCESC                 
  EX.2016                 
160000257 R1700002G  BISBAT DE GIRONA 16130  920  202000 LLOGUERS 2.357,52 

  CONVENI UTILITZACIO CASAL MARIA                 
160000111 G55242606  GRUP MUNICIPAL ESQUERRA 

REPUBLICANA DE CATALUNYA 
16100  912  480021 TRANSFERENCIES GRUPS MUNICIPALS 945,00 

  GENER: APORTACIO MUNICIPAL                 
160000239 40216665S  MAS HOSTENCH MONTSERRAT 16130  920  202000 LLOGUERS 1.820,93 

  PRIMER SEMESTRE 2016: LLOGUER 
INSTAL. 

     320003 I.R.P.F. LLOGUERS     

  PISCIFACTORIA DE LES FONTS                 
160000248 B55049654  VALLVELLA FINQUES SL 16130  920  202000 LLOGUERS 1.060,31 

  FEBRER: LLOGUER LOCAL AV. XILE, 6      320003 I.R.P.F. LLOGUERS     
160000156 B66001561  PREMIRA ENERGIA SL 16500  323  212001 MANTENIMENT EDIFICIS ENSENYAMENT 2.531,27 

  GENER: GASOIL                 
160000207 B17809674  PROJECTES D'ARQUITECTURA I 

URBANISME CANOSA-DIEZ SLP 
16140  1510 227061 SERVEIS EXTERNS ( SUPORT 

URBANISTIC ) 
665,50 

  RECURS CONT. ADMIN. PL. CAMPDENMAS                 
160000171 B17931973  AUBERT IMPRIMEIX SL 16160  925  227997 PROGRAMES ACTUACIONS CIVIQUES 496,10 

  MAPES DESPLEGABLES                 
160000264 A17023250  GARAGE ANDREU SA 16180  132  214000 CONSERVACIO VEHICLES SERVEI 

SEGURETAT 
134,92 

  COLLAR CALBERIA                 
160000265 A17023250  GARAGE ANDREU SA 16180  132  214000 CONSERVACIO VEHICLES SERVEI 

SEGURETAT 
213,34 

  MONTAR BATERIA 7472BRC                 
160000140 B17034307  FLORENCI COS SL 16710  311  227990 ACTUACIONS SALUT PUBLICA -505,78 

  ABONAMENT                 
  ERROR FACTURACIÓ CONTROL 

LEGIONEL.LA                 
160000256 E55116784  MAS BERNAT CB 16130  920  202000 LLOGUERS 1.262,90 

  ARRENDAMENT FINCA HORTS                 
160000267 B17487604  MONMOTOR SL 16180  132  214000 CONSERVACIO VEHICLES SERVEI 

SEGURETAT 
332,05 

  REVISIO KIA 9085DJH                 
160000268 B61275210  MAGIC LLUMS SL 16180  132  214000 CONSERVACIO VEHICLES SERVEI 

SEGURETAT 
286,77 

  INFOKEY                 
                            

                    Total Relació 87.735,05 

                           



 
 
 

 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 87735.05 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.1. - DEVOLUCIÓ FIANCES 
 
Núm. de referència : X2016002097     
En relació a l’expedient CPG22016000012 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Vistos els informes tècnics aprovar la següent relació de fiances i avals per tal de 
poder procedir a la seva devolució de la partida no pressupostària que correspongui. 
 
TERCER IMPORT 
  
CAMÓS I FILLS SL 2.367,39  

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.1. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT LLUÈRNIA ASSOCIACIÓ CULTURAL LLAC 
 
Núm. de referència : X2016002041     
 
En relació a l’expedient CPG12016000012 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.) Es proposa concedir l’ajut econòmic a LLUÈRNIA ASSOCIACIÓ CULTURAL 
LLAC amb  NIF: G55180871 per un import de 50.000,00 euros, amb càrrec a la partida 
16.400.334.480032 “CONVENI LLUÈRNIA“. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència. 
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 i rebuts i del formulari de justificació 
el qual el trobareu a l’Ajuntament o bé a la seva web municipal i a la firma del conveni. 
Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà sense 
efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16400  334  227990 50000 ACTUACIONS LLUERNIA 000 000 000 000 000 000 



 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.2. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CENTRE CATÒLIC 
 
Núm. de referència : X2016002043     
 
En relació a l’expedient CPG12016000013 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.) Es proposa concedir l’ajut econòmic al CENTRE CATÒLIC amb  NIF: G17380981 
per un import de 7.000,00 euros, amb càrrec a la partida 16.400.334.480031 
“CONVENI GROC LLIMONA“. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència. 
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 i rebuts i del formulari de justificació 
el qual el trobareu a l’Ajuntament o bé a la seva web municipal i a la firma del conveni. 
Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà sense 
efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16400  334  480031 7000 CONVENI GROC LLIMONA 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.3. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CENTRE D'INICIATIVES TURÍSTIQUES OLOT 
 
Núm. de referència : X2016002045     
 
En relació a l’expedient CPG12016000014 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.) Es proposa concedir l’ajut econòmic al CENTRE D’INICIATIVES TURÍSTIQUES 
D’OLOT amb  NIF: G17058983 per un import de 27.000,00 euros, amb càrrec a la 
partida 16.310.3382.480017 “CONVENI CIT“. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència. 
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 i rebuts i del formulari de justificació 
el qual el trobareu a l’Ajuntament o bé a la seva web municipal i a la firma del conveni. 
Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà sense 
efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16310  3382 480017 27000 CONVENI CIT 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.4. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT AGRUPACIÓ DE PESSEBRISTES D'OLOT 
 
Núm. de referència : X2016002046     
 
En relació a l’expedient CPG12016000015 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.) Es proposa concedir l’ajut econòmic a l’AGRUPACIÓ DE PESSEBRISTES 
D’OLOT amb  NIF: G55135867 per un import de 8.000,00 euros, amb càrrec a la 
partida 16.400.334.480023 “CONVENI AGRUPACIÓ DE PESSEBRISTES“. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència. 
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 i rebuts i del formulari de justificació 
el qual el trobareu a l’Ajuntament o bé a la seva web municipal i a la firma del conveni. 
Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà sense 
efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16400  334  480023 8000 CONVENI AGRUPACIO PESSEBRISTES000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.5. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ OLOT FOTOGRAFIA 



 

 
Núm. de referència : X2016002048     
 
En relació a l’expedient CPG12016000016  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.) Es proposa concedir l’ajut econòmic a l’ASSOCIACIÓ OLOT FOTOGRAFIA amb  
NIF: G17560517 per un import de 15.000,00 euros, amb càrrec a la partida 
16.400.334.480019 “CONVENI OLOT FOTOGRAFIA“. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència. 
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 i rebuts i del formulari de justificació 
el qual el trobareu a l’Ajuntament o bé a la seva web municipal i a la firma del conveni. 
Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà sense 
efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16400  334  480019 15000 CONVENI OLOT FOTOGRAFIA 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.6. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CENTRE CATÒLIC 
 
Núm. de referència : X2016002050     
 
En relació a l’expedient CPG12016000017 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.) Es proposa concedir l’ajut econòmic al CENTRE CATÒLIC amb  NIF: V17118233 
per un import de 23.000,00 euros, amb càrrec a la partida 16.310.3382.480016 
“CONVENI CENTRE CATÒLIC“. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència. 
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 i rebuts i del formulari de justificació 
el qual el trobareu a l’Ajuntament o bé a la seva web municipal i a la firma del conveni. 



 
 
 

Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà sense 
efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16310  3382 480016 23000 CONVENI CENTRE CATOLIC 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.7. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ CULTURAL RIALLES OLOT 
 
Núm. de referència : X2016002052     
 
En relació a l’expedient CPG12016000018 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.) Es proposa concedir l’ajut econòmic a l’ASSOCIACIÓ CULTURAL RIALLES OLOT 
amb  NIF: G17437302 per un import de 9.000,00 euros, amb càrrec a la partida 
16.310.3382.480014 “CONVENI RIALLES“. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència. 
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 i rebuts i del formulari de justificació 
el qual el trobareu a l’Ajuntament o bé a la seva web municipal i a la firma del conveni. 
Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà sense 
efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16310  3382 480014 9000 CONVENI RIALLES 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.8. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ESCOLA DE DANSA FOLKLÒRICA DE LA 
GARROTXA 

 
Núm. de referència : X2016002053     
 
En relació a l’expedient CPG12016000019 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.) Es proposa concedir l’ajut econòmic a l’ESCOLA DE DANSA FOLKLÒRICA DE LA 
GARROTXA amb  NIF: G17347972 per un import de 4.000,00 euros, amb càrrec a la 
partida 16.400.334.480013 “CONVENI ESCOLA DE DANSA FOLKLÒRICA DE LA 
GARROTXA“. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència. 
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 i rebuts i del formulari de justificació 
el qual el trobareu a l’Ajuntament o bé a la seva web municipal i a la firma del conveni. 
Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà sense 
efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16400  334  480013 4000 CONVENI ESCOLA DE DANSA FOLKLORICA 

DE LA GARROTXA 
000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
9.9. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT COL·LECTIU DE CINEMA INDEPENDENT DE LA 

GARROTXA 
 
Núm. de referència : X2016002054     
 
En relació a l’expedient CPG12016000020 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.) Es proposa concedir l’ajut econòmic al COL·LECTIU DE CINEMA INDEPENDENT 
DE LA GARROTXA amb  NIF: G17481417 per un import de 3.000,00 euros, amb 
càrrec a la partida 16.400.334.480012 “CONVENI COL·LECTIU CINEMA 
INDEPENDENT“. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència. 
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 i rebuts i del formulari de justificació 
el qual el trobareu a l’Ajuntament o bé a la seva web municipal i a la firma del conveni. 
Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà sense 



 
 
 

efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16400  334  480012 3000 CONVENI COL.LECTIU CINEMA 

INDEPENDENT 
000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.10. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ DE MÚSICS I INTÈRPRETS 
D'OLOT I COMARCA 

 
Núm. de referència : X2016002058     
 
En relació a l’expedient CPG12016000021 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.) Es proposa concedir l’ajut econòmic a l’ ASSOCIACIÓ DE MÚSICS I 
INTÈRPRETS D’OLOT I COMARCA amb  NIF: G17293242 per un import de 7.500,00 
euros, amb càrrec a la partida 16.400.334.480011 “CONVENI ASSOCIACIÓ MÚSICS I 
INTÈRPRETS“. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència. 
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 i rebuts i del formulari de justificació 
el qual el trobareu a l’Ajuntament o bé a la seva web municipal i a la firma del conveni. 
Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà sense 
efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16400  334  480011 7500 CONVENI ASSOCIACIO MUSICS I 

INTERPRETS 
000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
9.11. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ CULTURAL I SARDANISTA FLOR 

DE FAJOL 
 



 

Núm. de referència : X2016002060     
 
En relació a l’expedient CPG12016000022 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.) Es proposa concedir l’ajut econòmic a l’ ASSOCIACIÓ CULTURAL I 
SARDANISTA FLOR DE FAJOL amb  NIF: G17160466 per un import de 6.000,00 
euros, amb càrrec a la partida 16.400.334.480010 “CONVENI ASSOCIACIÓ FLOR DE 
FAJOL“. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència. 
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 i rebuts i del formulari de justificació 
el qual el trobareu a l’Ajuntament o bé a la seva web municipal i a la firma del conveni. 
Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà sense 
efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16400  334  480010 6000 CONVENI ASSOCIACIO FLOR DE FAJOL000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.12. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT AGRUPACIÓ SARDANISTA OLOT 
 
Núm. de referència : X2016002062     
 
En relació a l’expedient CPG12016000023 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.) Es proposa concedir l’ajut econòmic a l’ AGRUPACIÓ SARDANISTA OLOT amb  
NIF: G17064908 per un import de 19.000,00 euros, amb càrrec a la partida 
16.400.334.480009  “CONVENI AGRUPACIÓ SARDANISTA D’OLOT“. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència. 
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 i rebuts i del formulari de justificació 
el qual el trobareu a l’Ajuntament o bé a la seva web municipal i a la firma del conveni. 



 
 
 

Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà sense 
efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16400  334  480009 19000 CONVENI AGRUPACIO SARDANISTA D'OLOT000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.13. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ CULTURAL LA QUÍMICA 
 
Núm. de referència : X2016002063     
 
En relació a l’expedient CPG12016000024 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.) Es proposa concedir l’ajut econòmic a l’ ASSOCIACIÓ CULTURAL LA QUÍMICA 
amb  NIF: G55101000 per un import de 14.200,00 euros, amb càrrec a la partida 
16.400.334.480020 “CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES“. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència. 
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 i rebuts i del formulari de justificació 
el qual el trobareu a l’Ajuntament o bé a la seva web municipal i a la firma del conveni. 
Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà sense 
efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16400  334  480020 14200 CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.14. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ CULTURAL RIALLES OLOT 
 
Núm. de referència : X2016002112     
 
En relació a l’expedient CPG12016000025 de 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.) Es proposa concedir l’ajut econòmic a l’ASSOCIACIÓ CULTURAL RIALLES OLOT 
amb  NIF: G17437302 per un import de 2.700,00 euros, amb càrrec a la partida 
16.500.3372.480022 “CONVENIS JOVENTUT“. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència. 
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 i rebuts i del formulari de justificació 
el qual el trobareu a l’Ajuntament o bé a la seva web municipal i a la firma del conveni. 
Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà sense 
efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16500  3372 480022 2700 CONVENIS JOVENTUT 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.1. - AVANÇAMENT SUBVENCIÓ 
 
Núm. de referència : X2016002077     
 
En relació a l’expedient CPG22016000010  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 11.000,00 euros al CENTRE D’INICIATIVES TURÍSTIQUES 
D’OLOT en concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 
27.000,00 euros, destinada a activitats organitzades per l’entitat i aprovada per la 
Junta de Govern Local de data 4/2/2016. 
 
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. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.2. - AVANÇAMENT SUBVENCIÓ 
 
Núm. de referència : X2016002083     
 
En relació a l’expedient CPG22016000011 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 5.680,00 euros a l’ Associació CULTURAL LA QUÍMICA en 
concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 14.200,00 
euros, destinada a l’activitat: Festival el Mini i aprovada per la Junta de Govern Local 
de data 4/2/2016. 
 
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. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.1. - CONVENI.- DOCUMENT DE CONSTITUCIÓ DE SERVITUD 
ADMINISTRATIVA D'AQÜEDUCTE CAMÍ DE CAN MALI. 

 
Núm. de referència : X2016001989     
 
Vist que a la finca amb referència cadastral 17121A027000120000MT, polígon 27, 
parcel·la 12 del Cadastre rústic l’Ajuntament, en compliment del pla d’inversions 
aprovat per la Corporació, té previst instal·lar una canonada per al subministrament 
d’aigua potable de la zona. 
 
Vist que la finca és propietat del senyor **** i la senyora ****. 
 
Vist el conveni signat amb l’Ajuntament d’Olot en data 11 de desembre de 2015. 
 
En relació a l’expedient URG42016000002, 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 document de constitució de servitud administrativa d’aqüeducte, 
en execució del Projecte d’ampliació de la xarxa d’aigua potable del camí de Can Mali 
(gossera municipal) 
 
SEGON.-PROCEDIR a la seva inclusió com a dret real de servitud en el llibre inventari 
de béns municipals.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

12.1. - ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A CENTRE FISIOTERAPÈUTIC A 
L'AVINGUDA SANTA COLOMA, 66. 

 
Núm. de referència : X2015027929 

 
Donat que el terreny on es pretén edificar la llicència sol·licitada, SI té la condició legal 
de solar, i que SI compleix les determinacions del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal, quant a volum, alçàries, ocupació del sol i usos. Previ pagament dels drets 
liquidats i segons els arts.187 i següents del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme i 71 i següents  del Decret 179/1995 
pel qual s’aprova el  Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, s’acorda: 
 



 

CONCEDIR, la llicència sol·licitada, segons expedient OMA32015000114 en data 
registre entrada 16/12/2015 
a: **** 
per a: ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A CENTRE FISIOTERAPÈUTIC    
situada a: AV SANTA COLOMA N.0066  
U.T.M : 6890411 
 
Condicions Generals: Aprovades per Comissió de Govern de 13/02/88 i modificades 
per acord de la Junta de Govern de 18/06/08 
 
S’aprova/n la/les liquidació/ns que es detalla/en seguidament: CRL2016800016     
 
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: 184132.50 euros  
2 Rètols  
 
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

184132.50 5850.21 -50% 2996.15 515.00 3511.15 
 

Garanties: 
 

Total Liquidació Euros 
Per Drets 3511.15 
Per Garanties (4) 0 

 
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència: 12 mesos, a partir de la data de concessió, havent-
se de començar les obres dins el termini màxim de 4 mesos.  
 
1. En aplicació de la normativa de seguretat contra incendis, en l’execució de l’obra 

caldrà observar les següents mesures: Tots els baixants de menys de 50 cm de 
diàmetre, però que estiguin separats menys de 3 m, sumaran la seva secció de pas, 
i si superen els 50 cm2, es tractaran de forma que assegurin la sectorització 
obligatòria. El titular de l’obra és responsable de l’execució i del manteniment de les 
obres de seguretat esmentades i de les previstes a la documentació tècnica de 
l’obra que estableix la reglamentació vigent. 

2. En aplicació de l’establert al Decret 135/1995, d’accessibilitat, i d’acord amb els 
criteris d’interpretació de la Taula d’Accessibilitat a les Activitats a Catalunya, 
s’admet la ubicació de la porta d’entrada a l’extrem de la rampa sense replà de 
separació, sempre que a l’exterior hi hagi un timbre accessible. El pendent màxim 
de la rampa serà del 12%. 

3. Aquesta llicència s’atorga sense perjudici de les condicions que puguin derivar-se 
de l’expedient d’obertura de l’activitat. 

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



 
 
 

5. D'acord  a  l'art.28.2 del RD 417/2006 en relació al 76 del RDL 2/2004,  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. 
 

12.2. - REFORMA D'HABITATGE EN EDIFICI BIFAMILIAR AL CARRER BISBE 
VILANOVA, 23 PIS 2N. 

 
Núm. de referència : X2015027412 

 
Donat que el terreny on es pretén edificar la llicència sol·licitada, SI té la condició legal 
de solar, i que SI compleix les determinacions del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal, quant a volum, alçàries, ocupació del sol i usos. Previ pagament dels drets 
liquidats i segons els arts.187 i següents del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme i 71 i següents  del Decret 179/1995 
pel qual s’aprova el  Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, s’acorda: 
 
CONCEDIR, la llicència sol·licitada, segons expedient OMA32015000111 en data 
9/12/2015 registre entrada  E2015012287. 
a: **** 
per a: REFORMA D'HABITATGE EN EDIFICI BIFAMILIAR    
situada a: C BISBE VILANOVA N.0023 Pis.2  
U.T.M : 7899911 
 
Condicions Generals: Aprovades per Comissió de Govern de 13/02/88 i modificades 
per acord de la Junta de Govern de 18/06/08 
 
S’aprova/n la/les liquidació/ns que es detalla/en seguidament: CRL2016800014 
FMA2016600011    
 
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: 53365.14 euros  
  
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

53365.14 1654.32 0 1654.32 62.85 1717.17 
 

Garanties: 
      
   Mov runes + rep pav + gest res: 600 euros 

   
Total Liquidació Euros 



 

Per Drets 1717.17 
Per Garanties (4) 600.00 

 
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència: 12 mesos, a partir de la data de concessió, havent-
se de començar les obres dins el termini màxim de 4 mesos.  
 
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  no  autoritza  l'ocupació  de  la  via  pública  amb materials o 
altres elements propis de l'obra. 

3. S’imposa  una  fiança de 600,00 € per garantir  la  neteja  i/o reposició de 
paviments  de la via pública que puguin afectar-se  per l’execució de l’obra, 
especialment pels treballs de  moviment i transport de terres 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. 

4. 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. 
 

12.3. - ADEQUACIÓ D'EDIFICI PER A 2 HABITATGES AL CARRER OLÍMPIA, 13 
 
 

Núm. de referència : X2015026691 

 
Donat que el terreny on es pretén edificar la llicència sol·licitada, SI té la condició legal 
de solar, i que SI compleix les determinacions del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal, quant a volum, alçàries, ocupació del sol i usos. Previ pagament dels drets 
liquidats i segons els arts.187 i següents del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme i 71 i següents  del Decret 179/1995 
pel qual s’aprova el  Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, s’acorda: 
 
CONCEDIR, la llicència sol·licitada, segons expedient OMA32015000107 en data 
registre entrada  26/11/2015 
a: **** 
per a: ADEQUACIÓ D'EDIFICI PER A 2 HABITATGES    
situada a: C OLÍMPIA N.0013  
U.T.M : 6611403 
 
Condicions Generals: Aprovades per Comissió de Govern de 13/02/88 i modificades 
per acord de la Junta de Govern de 18/06/08 
 
S’aprova/n la/les liquidació/ns que es detalla/en seguidament: CRL2016800015     
 



 
 
 

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: 41504.52 euros  
2 Connexions desguassos habitatges 
  

Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 
41504.52 1528.44 0 1528.44 62.85 1591.29 

 
Garanties: 

 
Total Liquidació Euros 
Per Drets 1591.29 
Per Garanties (4) 0 

 
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència: 24 mesos, a partir de la data de concessió, havent-
se de començar les obres dins el termini màxim de 4 mesos. 
 
1. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: 1) Document signat per contractista 

assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra i document que l’acrediti (model 
36, certificat d’alta a l’epígraf corresponent o altra documentació equivalent). 2) 
Document visat i signat per arquitecte tècnic assumint la direcció 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. Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de la 
via pública. 

4. D'acord  a  l'art.28.2 del RD 417/2006 en relació al 76 del RDL 2/2004,  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. 
 
13.1. - APROVACIÓ D'UNS CRITERIS PER AUTORITZAR L'OCUPACIÓ DE LA VIA 

PÚBLICA AMB PARADES DE VENDA EL DIA DE SANT JORDI 2016. 
 
Núm. de referència : X2016002085     
 
L’Ajuntament d’Olot, arran de l’experiència dels darrers anys, considera necessari 
l’establiment d’uns criteris per determinar com s’ha de realitzar l’ocupació de la via 
pública, el dia 23 d’abril, per la venda de productes típics de la Diada de Sant Jordi. 
Aquests criteris no constitueixen cap regulació reglamentària, sinó que es limiten a 



 

establir unes pautes per a l’ocupació de la via pública, de conformitat amb la normativa 
de règim local aplicable: la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local; el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya; el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que 
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals; i també les Ordenances 
municipals de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Vist l’expedient administratiu VS432016000004 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present proposta, 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 del següent acord: 
 
Únic.- Aprovar els criteris per a l’autorització de l’ocupació de la via pública durant el 
dia de Sant Jordi 2016, per a la instal·lació de parades per a la venda de productes 
típics d’aquesta diada, que figuren a l’annex. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.1. - DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS ENTRE EL DIA 26 I 28 DE 
GENER DE 2016 RELATIUS A L'ÀREA DE MEDI AMBIENT 

 
Núm. de referència : X2016001998     
 
En relació a l’expedient AG012016000005, 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: 
 
Únic.- Donar compte dels decrets dictats el dia 25 i 28 de gener de 2016 relatius a 
l’Àrea de Medi Ambient que es relacionen a continuació:  
 
Tràmit Nom / comercial Concepte Adreça Decret 
Obertura Nua  Venda de roba C/Sant Rafel 20 26/01/2016 

Obertura La cuina del Mercat Restaurant Pl. de l’Hospital 1 26/01/2016 

Obertura DIA  Autoservei Av. Reis Catòlics 9 26/01/2016 

Canvi de 
titularitat 

Carnisseria Haquim Carnisseria C/Mossèn Jacint 
Verdaguer 10  
(Pl. Bufadors) 

26/01/2016 

Canvi de raó 
social (SC a 
persona física) 

Bar Cal Txe Bar C/Ramon Berenguer 6 28/01/2016 

Canvi de raó 
social (SC a 
persona física) 

L’Annex Centre 
d’activitats 
extraescolars 

C/Antoni Llopis 6, 1r 
4a  

28/01/2016 

Canvi de raó 
social (SC a 
persona física) 

Ferralum Serralleria Av. Morrot 120 28/01/2016 

Baixa ús hort F.M.V. Baixa ús hort 
municipal 

Mas Bernat 35 25/01/2016 



 
 
 

Baixa ús hort A.P.S. Baixa ús hort 
municipal 

Parc Nou 13 25/01/2016 

Baixa ús hort JM.G.T. Baixa ús hort 
municipal 

Parc Nou 40 25/01/2016 

Baixa ús hort J.S.J. Baixa ús hort 
municipal 

Parc Nou 21 25/01/2016 

Rectificació 
decret 
12/11/2015 ús 
hort 

JL. G.M. Cessió ús hort 
municipal 

Les Planotes 28 25/01/2016 

 
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 mig 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 


