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ACTA NÚM. 8 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

3 DE MARÇ DE 2016 
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 3 de març de 2016 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 delegats de l’oposició, els Srs. Anna Barnadas i 
López, Mireia Tresserras Fluvià, Lluís Rubió Amargant, Xavier García Zabal. 
 
Hi assisteix l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí. 
 
Actua com a secretària, la Vicesecretària, Sra. Alícia Vila Torrents. 
 
Hi assisteix el Gerent, Sr. Jordi Güell 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 Vicesecretària llegeix l'acta de la sessió anterior, que s'aprova per unanimitat.                                                                                                                                                                                                                                            
 

2. - DESPATX OFICIAL 
 
El Sr. Alcalde comenta les reunions de treball i actes als quals ha assistit  des de la 
celebració de la darrera Junta, celebrada el dia 25 de febrer: 
 
- en primer lloc agraeix al primer Tinent d’Alcalde, Sr. Josep Berga, el fet d’haver-lo 
substituït en les funcions pròpies de l’Alcalde durant el cap de setmana llarg que va fer 
vacances.  
 
- el dia 1 de març es va desplaçar a Barcelona per assistir a una reunió amb el 
Conseller de Salut i amb el Director de Catsalut.  
 
- i finalment comenta que avui dijous, tornarà a anar a Barcelona per entrevistar-se 
amb l’Hble. Sra. Neus Munté, Consellera de Presidència de la Generalitat de 
Catalunya.  

 
3. - DISPOSICIONS.- ASSABENTATS DE LES DISPOSICIONS PUBLICADES EN 

ELS BUTLLETINS OFICIALS 
 
Tot seguit la Vicesecretària dóna compte a la Junta de Govern dels edictes i anuncis 
de l'Ajuntament d'Olot publicats als Butlletins Oficials BOE, BOP i DOGC, des de la 
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darrera sessió. I se n'acorda l'assabentat.                                                                                                                                                                                                           
 
4.1. - APROVAR ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 

I ENCÀRREC ENTRE L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA I 
L'AJUNTAMENT D'OLOT PER A L'ANY 2016 RELATIU A L'OFICINA 

D'HABITATGE 
 
Núm. de referència : X2016004499     
 
Vist que en data per Ple de l’Ajuntament d’Olot en sessió ordinària celebrada en data 
de 24 d’abril de 2014 es va aprovar Conveni de Col·laboració i Encàrrec de Gestions 
entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot per al període 2014 
relatiu a l’Oficina d’Habitatge.  
 
Vista la possibilitat de prorrogar la vigència del Conveni signat en data de 12 de març 
de 2014, entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot, fins el dia 
31 de desembre de 2016 
 
En relació a l’expedient HA012016000004, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la pròrroga del Conveni de Col·laboració entre l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot, per a l’any 2016, relatiu a l’Oficina Local 
d’Habitatge.  
 
Segon.- Facultar l’Alcalde per signar tota la documentació necessària.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
5.1. - APROVAR ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE L'AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT D'OLOT 
PER A L'ANY 2016, RELATIU AL PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL LLOGUER 

SOCIAL 
 
Núm. de referència : X2016004519     
 
Vist que en data per Ple de l’Ajuntament d’Olot en sessió ordinària celebrada en data 
de 24 d’abril de 2014 es va aprovar Conveni de Col·laboració entre l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot per al període 2014 relatiu al Programa 
de Mediació per al Lloguer Social. 
 
Vista la possibilitat de prorrogar la vigència del Conveni signat en data de 12 de març 
de 2014, entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot, fins el dia 
31 de desembre de 2016. 
 
En relació a l’expedient HA012016000005, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la pròrroga del Conveni de Col·laboració entre l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot, per a l’any 2016, relatiu al Programa de 
Mediació per al Lloguer Social.  
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Segon.- Facultar l’Alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 

S’aprova per unanimitat. 
 
6.1. - DENEGAR L'AMPLIACIÓ DE LA PARADA DEL MERCAT SETMANAL NÚM. 

MS0085, DESTINADA A LA VENDA DE ROBA DE DONA. 
 
Núm. de referència : X2016004389     
 
Vista la instància de data 14 de desembre de 2015 (Registre general de l’Ajuntament, 
núm. E2015012489), presentada pel Sr. ****, en la que demana que s’autoritzi 
l’ampliació de la parada núm. MS0085 del mercat setmanal del dilluns, destinada a la 
venda de roba de dona, de 6 metres, de la que n’és adjudicatari, per arribar als 8 
metres d’espai de venda. 
 
Considerant que, en aquests moments, la manca d’espai no permet atendre la petició 
d’ampliació del lloc de venda.  
 
De conformitat amb el Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en 
mercat de marxants: el Reglament del mercat municipal de venda no sedentària; i en 
compliment de l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal, adoptat en sessió de data 
8 de febrer de 2016, desfavorable a l’ampliació de la parada. 
 
Vist l'expedient administratiu IM022016000020 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de Promoció de la 
Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent 
acord: 
 
ÚNIC: DENEGAR la petició del Sr. **** (NIF ****) l’autorització per ampliar la parada 
del mercat setmanal núm. MS0085, destinada a la venda de roba e dona, que es 
mantindrà en els sis (6) metres actuals, atès que no es disposa d’espai per atendre 
aquesta demanda d’ampliació. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
6.2. - DENEGAR L’AMPLIACIÓ DE LA PARADA DEL MERCAT SETMANAL NÚM. 

MS0120, DESTINADA A LA VENDA DE FRUITA I VERDURA. DENEGAR 
L’AMPLIACIÓ DE LA PARADA DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0120, 

DESTINADA A LA VENDA DE FRUITA I VERDURA. 
 
Núm. de referència : X2016004390     
 
Vista la instància de data 18 de gener de 2016 (Registre de l’IMPC, núm. 11), 
presentada pel Sr. **** en la que demana que s’autoritzi l’ampliació de la parada núm. 
MS0120 del mercat setmanal del dilluns, destinada a la venda de fruita i verdura, de 6 
metres, de la que n’és adjudicatari, per arribar als 9 metres d’espai de venda. 
 
Considerant que, en aquests moments, la manca d’espai no permet atendre la petició 
d’ampliació del lloc de venda.  
 
De conformitat amb el Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en 
mercat de marxants: el Reglament del mercat municipal de venda no sedentària; i en 
compliment de l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal, adoptat en sessió de data 
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8 de febrer de 2016, desfavorable a l’ampliació de la parada. 
 
Vist l'expedient administratiu IM022016000021 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de Promoció de la 
Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent 
acord: 
 
ÚNIC: DENEGAR la petició del Sr. **** (NIF ****), l’autorització per ampliar la parada 
del mercat setmanal núm. MS0120, destinada a la venda de fruita i verdura, que es 
mantindrà en els 6 metres actuals, atès que no es disposa d’espai per atendre aquesta 
demanda d’ampliació. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
6.3. - DENEGAR L'AMPLIACIÓ DE LA PARADA DEL MERCAT SETMANAL NÚM. 

MS0047, DESTINADA A LA VENDA DE ROBA INTERIOR. 
 
Núm. de referència : X2016004391     
 
Vista la instància de data 7 de desembre de 2015 (Registre de l’Ajuntament d’Olot, 
núm. E2015012238), presentada pel Sr. ****, en la que demana que s’autoritzi 
l’ampliació de la parada núm. MS0047 del mercat setmanal del dilluns, destinada a la 
venda de roba interior, de 6 metres, de la que n’és adjudicatari, per arribar als 8 metres 
d’espai de venda. 
 
Considerant que, en aquests moments, la manca d’espai no permet atendre la petició 
d’ampliació del lloc de venda.  
 
De conformitat amb el Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en 
mercat de marxants; el Reglament del mercat municipal de venda no sedentària; i en 
compliment de l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal, adoptat en sessió de data 
8 de febrer de 2016, desfavorable a l’ampliació de la parada. 
 
Vist l'expedient administratiu IM022016000022 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de Promoció de la 
Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent 
acord: 
 
ÚNIC: DENEGAR al Sr. **** (NIF ****), l’autorització per ampliar en dos metres més la 
parada del mercat setmanal núm. MS0047, destinada a la venda de roba interior, que 
es mantindrà es mantindrà en els sis (6) metres actuals, atès que no es disposa 
d’espai per atendre aquesta demanda d’ampliació. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
6.4. - DENEGAR L'AMPLIACIÓ DE LA PARADA DEL MERCAT SETMANAL NÚM. 

MS0042, DESTINADA A LA VENDA DE MARROQUINERIA. 
 

Núm. de referència : X2016004392     
 
Vista la instància de data 3 de febrer de 2016 (Registre de l’IMPO, núm. 36/2016), 
presentada pel Sr. ****, en la que demana que s’autoritzi l’ampliació de la parada núm. 
MS0042 del mercat setmanal del dilluns, destinada a la venda de marroquineria, de 7 
metres, de la que n’és adjudicatari, per arribar als 10 metres d’espai de venda. 
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Considerant que, en aquests moments, la manca d’espai no permet atendre la petició 
d’ampliació del lloc de venda.  
 
De conformitat amb el Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en 
mercat de marxants; el Reglament del mercat municipal de venda no sedentària; i en 
compliment de l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal, adoptat en sessió de data 
8 de febrer de 2016, desfavorable a l’ampliació de la parada. 
 
Vist l'expedient administratiu IM022016000023 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de Promoció de la 
Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent 
acord: 
 
Únic.- DENEGAR al Sr. **** (NIF ****) l’autorització per ampliar en tres metres més la 
parada del mercat setmanal núm. MS0042, destinada a la venda de marroquineria, 
que es mantindrà en els set (7) metres actuals, atès que no es disposa d’espai per 
atendre aquesta demanda d’ampliació. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
6.5. - DENEGAR L’AMPLIACIÓ DE LA PARADA DEL MERCAT SETMANAL NÚM. 

MS0076, DESTINADA A LA VENDA DE ROBA INTERIOR. DENEGAR 
L’AMPLIACIÓ DE LA PARADA DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0076, 

DESTINADA A LA VENDA DE ROBA INTERIOR. 
 
Núm. de referència : X2016004393     
 
Vista la instància de data 3 de febrer de 2016 (Registre de l’IMPO, núm. 37/2015), 
presentada pel Sr. ****, en la que demana que s’autoritzi l’ampliació de la parada núm. 
MS0076 del mercat setmanal del dilluns, destinada a la venda de roba interior, de 8 
metres, de la que n’és adjudicatària, per arribar als 10 metres d’espai de venda. 
 
Considerant que, en aquests moments, la manca d’espai no permet atendre la petició 
d’ampliació del lloc de venda.  
 
De conformitat amb el Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en 
mercat de marxants; el Reglament del mercat municipal de venda no sedentària; i en 
compliment de l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal, adoptat en sessió de data 
8 de febrer de 2016, desfavorable a l’ampliació de la parada. 
 
Vist l'expedient administratiu IM022016000024 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de Promoció de la 
Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent 
acord: 
 
ÚNIC: DENEGAR la petició del Sr. **** (NIF ****) l’autorització per ampliar en dos 
metres més la parada la parada del mercat setmanal núm. MS0076, destinada a la 
venda de roba interior, que es mantindrà en els vuit (8) metres actuals, atès que no es 
disposa d’espai per atendre aquesta demanda d’ampliació.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.6. - DENEGAR EL TRASPAS I L'AMPLIACIÓ DE LA PARADA DEL MERCAT 
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SETMANAL NÚM. MS0079, DESTINADA A LA VENDA DE CONFECCIÓ. 
 

Núm. de referència : X2016004394     
 
Vista la instància de data 15 de maig de 2015 (Registre general de l’IMPO, núm. 
500/07-12-2015), presentada pel Sr. ****, en la que demana que s’autoritzi el traspàs 
de la parada núm. MS0079 del mercat setmanal del dilluns, destinada a la venda de 
confecció, de 5 metres, de la que n’és adjudicatari, a favor de la seva esposa, la Sra. 
****, per situacions sobrevingudes; alhora que demana una ampliació de la parada de 
3 metres, per arribar als 8 metres d’espai de venda. 
 
Considerant que el Sr. **** no ha satisfet la taxa anual de participació al mercat 
setmanal d’Olot, corresponen a l’any 2015. 
 
Considerant que, en aquests moments, la manca d’espai no permet atendre la petició 
d’ampliació del lloc de venda.  
 
De conformitat amb el Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en 
mercat de marxants: el Reglament del mercat municipal de venda no sedentària; i en 
compliment de l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal, adoptat en sessió de data 
8 de febrer de 2016, desfavorable tant al traspàs com a l’ampliació de la parada. 
 
Vist l'expedient administratiu IM022016000025 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de Promoció de la 
Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- DENEGAR la petició del Sr. **** (NIF ****), de traspassar la parada del mercat 
setmanal núm. MS0079, de 5 metres, destinada a la venda de confecció, a favor de la 
seva esposa, Sra. ****. 
 
Segon.- DENEGAR al Sr. **** (NIF ****), l’autorització per ampliar la parada del mercat 
setmanal núm. MS0079, destinada a la venda de confecció, que es mantindrà en els 
cinc (5) metres actuals, atès que no es disposa d’espai per atendre aquesta demanda 
d’ampliació. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.7. - AUTORITZAR EL CANVI DE NOM DE LA PARADA DEL MERCAT 
SETMANAL NÚM. MS0140, DESTINADA A LA VENDA DE FRUITA I VERDURA, AL 

SR. **** 
 

Núm. de referència : X2016004644     
 
Vista la instància presentada en data 15 de febrer de 2016 (Registre d’entrada de 
l’IMPO núm. 66/2016) pel Sr. ****, en representació de la societat  civil ****, en la que 
demana que s’autoritzi el canvi de nom de la parada núm. MS0140 del mercat 
setmanal del dilluns, destinada a la venda de fruita i verdura, de 12 metres, de la que 
n’és adjudicatària la societat civil ****, a favor d’ell mateix, Sr. ****, en tant que soci de 
****. Aquest canvi ve motivat per la necessitat d’adequar-se a la nova normativa 
tributària de les societats civils. 
 
Considerant que el Sr. **** compleix els requisits assenyalats a l’article 9 Reglament 
del mercat municipal de venda no sedentària (RMM) per ser titular d’ una autorització 
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per a la venda en el mercat setmanal, segons s’acredita en la documentació que 
s’acompanya a l’escrit de petició. 
 
Considerant l’article 16 RMM i l’Ordenança fiscal 3.4 de l’Ajuntament d’Olot per l’any 
2016, relativa a les taxes d’expedició de documents administratius, en relació a 
l’Ordenança fiscal 3.15 de l’Ajuntament d’Olot per l’any 2016, relativa a les taxes de 
mercats, mercats extraordinaris, rengle i atraccions. 
 
Vist l'expedient administratiu IM022016000026 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de 
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- AUTORITZAR a favor del Sr. **** (****) el canvi de nom de la parada MS0140 
del mercat setmanal del dilluns, de 12 metres i destinada a la venda de fruita i verdura, 
de la que n’era titular la societat civil ****, amb efectes econòmics de l’1 d’abril de 
2016. 
 
Segon.- Aquesta modificació en l’autorització de venda al mercat setmanal no 
comporta la imposició de taxes. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.8. - AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADA DEL MERCAT SETMANAL 
NÚM. MS0073, DESTINADA A CONFECCIÓ: VENDA DE ROBA D’HOME, AL SR. 

****. 
 
Núm. de referència : X2016004653   
 
Vista la instància de data 8 de febrer de 2016 (Registre general de l’IMPO, núm. 75/22-
02-2016), presentada pel Sr. **** i per la Sra. **** (****), adjudicataris de la parada del 
mercat setmanal núm. MS0073, de 6 metres, destinada a la venda de confecció: roba 
d’home, en la que es demana que s’autoritzi el traspàs a favor del fill del Sr. ****, el Sr. 
****. 
 
Considerant que l’article 16 del Reglament del mercat municipal de venda no 
sedentària (RMM) assenyala que l’autorització municipal de venda no sedentària en el 
mercat setmanal és  transmissible, alhora que determina que aquesta transmissió és 
possible per situacions sobrevingudes a favor, entre d’altres, d’un parent de fins a 
tercer grau tant per afinitat com per consanguinitat o persona amb que es trobi lligat 
per anàloga relació d’afectivitat i convivència. 
 
Considerant que el Sr. **** compleix els requisits assenyalats a l’article 9 RMM per 
obtenir una autorització per a la venda en el mercat setmanal, segons s’acredita en la 
documentació que s’acompanya a l’escrit de petició. 
 
Considerant l’Ordenança fiscal 3.4 de l’Ajuntament d’Olot per l’any 2015, relativa a les 
taxes d’expedició de documents administratius, en relació a l’Ordenança fiscal 3.15 de 
l’Ajuntament d’Olot per l’any 2015, relativa a les taxes de mercats, mercats 
extraordinaris, rengle i atraccions. 
 
Vist l'expedient administratiu IM022016000027 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de Promoció 
de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció dels 
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següents acords: 
 
Primer.- AUTORITZAR el traspàs de la parada del mercat setmanal núm. MS0073, de 
6 metres, destinada a la venda de confecció: roba d’home, a favor del Sr. **** (****), 
amb efectes econòmics de l’1 d’abril de 2016. 
 
Segon.- Aquesta transmissió en l’autorització de venda al mercat setmanal no 
comporta la imposició de taxes. 
 
Tercer.- La vigència d’aquesta transmissió d’autorització de venda al mercat setmanal 
d’Olot finalitzarà el dia  7 d’octubre de 2025, de conformitat amb la disposició 
transitòria segona de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.1. - APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ 
D'UN OFICIAL 1A. LLAUNER-SERRALLER 

 
Núm. de referència: X2016004587     
 
Vist l’expedient administratiu, antecedents corresponents i que hi ha la petició del 
Director tècnic de la Brigada Municipal demanant la incorporació d’oficials 1a. per 
atendre necessitats urgents i inajornables del departament. 
 
Atès que no hi ha borsa de treball de processos de selecció anteriors. 
 
En relació a l’expedient RH122016000006, la regidora delegada d’Organització, 
Innovació i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria per a la contractació d’un lloc de treball 
d’oficial 1a. llauner-serraller, grup C2, adscrit a la Brigada Municipal, mitjançant un 
contracte laboral temporal a jornada completa. 
 
Segon.- Publicar al BOP, al DOGC, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament d’Olot i a la 
pàgina web www.olot.cat. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.1. - RECTIFICACIÓ ACORD JUNTA GOVERN LOCAL DEL DIA 25/02/2016 
D'ADJUDICACIÓ DE L'OBRA DE REFORÇ ESTRUCTURAL DE LA FAÇANA DEL 

CARRER MULLERAS NÚM. 13 DE L'EDIFICI ANTIC HOSPITAL SANT JAUME 
 
Núm. de referència : X2016003443     
 
La Junta de Govern Local del dia 25 de febrer de 2016 va adjudicar a l’empresa 
“Garrotxa Serveis de  Construcció, SL”  les obres Rectificació error material acord 
Junta Govern Local del dia 25/02/2016 d'adjudicació bores de reforç estructural façana 
carrer Mulleras 13 de l'edifici de l'antic Hospital. Atesa la sol·licitud presentada en data 
26/02/2016 Registre d’Entrada núm. E2016002036 pel Sr. Lluís Colom Pagès en 
representació de les empreses “Puig Alder,SL” i “Garrotxa Serveis de Construcció,SL” 
en la qual demana que l’adjudicació es faci a nom de “Puig Alder,SL” atès que s’ha  
interpretat erròniament el pressupost en figurar el nom comercial “Garrotxa 
Construccions” en el pressupost.  
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I vist l’expedient nùm. CC012016000094  i antecedents corresponent, la regidora 
delegada  de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Acceptar la petició del Sr. Lluís Colom Pagés i rectificar l’acord de la Junta de Govern 
Local del dia 25 de febrer de 2016 d’adjudicació de les obres de reforç estructural de la  
façana carrer Mulleras 13 de l'edifici de l'antic Hospital per import de 21.291,45 € (IVA 
inclòs); en el sentit d’ajudicar-ho a l’empresa “PUIG ALDER,SL” d’acord amb els 
antecedents descrits. 
L’import de la despesa es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 16000593 Despeses 16140  933  63206 -21291.45 ACT. ANTIC HOSPITAL SANT JAUME 

(PRESTEC) 
000 000 000 000 000 000 

200220  Despeses 16140  933  63206 21291.45 ACT. ANTIC HOSPITAL SANT JAUME 
(PRESTEC) 

000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.2. - SERVEI DE MANTENIMENT VISOR-GIS INTRANET 
 
Núm. de referència : X2016004567     
 
Atès l’informe de responsable d’Informàtica i Noves Tecnologies  de data 23 de febrer 
de 2016, el qual es favorable a la contractació del servei de manteniment, que inclou 
actualitzacions de versions, gestió i resolució d’incidències, del servidor GIS intranet 
que utilitza l’Àrea d’Informació al Territori.  
 
I vist l’expedient administratiu núm. CC012016000118 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  CONSULTORIA TECNICA NEXUS 
GEOGRAFICS SL (B1752542-9)  el servei de manteniment del servidor GIS intranet , 
que inclou actualitzacions  de versions, gestió i resolució d’incidències; per un termini 
des de l’1 de gener al 31 de desembre de  2016; i amb destí a l’Àrea d’Informació del 
Territori. 
Tot això d’acord amb el seu pressupost i l’informe tècnic que figuren com annex a 
l’expedient.   
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: DOS MIL SIS-CENTS NORANTA-
CINC EUROS (2.695  €) + IVA: CINC-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB 
NORANTA-CINC CÈNTIMS (565,95 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16120  920  220020 3260.95 MECANITZACIO I TRAMITACIO 

ELECTRONICA 
000 000 000 000 000 000 

 

Tercer.- CONSULTORIA TECNICA NEXUS GEOGRAFICS SL adjuntarà una còpia 
d’aquest acord a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.3. - TREBALLS DE SEGUIMENT I COORDINACIÓ OBRES DE REFORMA I 
ADEQUACIÓ DE L'EDIFICI DE L'ANTIC HOSPITAL SANT JAUME 
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CC012016000122 
Núm. de referència : X2016004591     
 
Atès l’informe de l’arquitecte municipal de data 1 de febrer de 2016 que fa referència a 
la necessitat de contractar  de nou els serveis de seguiment i coordinació de les obres 
de reforma i adequació de l’edifici de l’antic Hospital Sant Jaume, atès que els treballs 
esmentats contractats anteriorment no es van poder finalitzar degut a l’aparició de 
diversos imprevistos en el projecte, així com també per a la contractació per part de 
l’Ajuntament  de la redacció i direcció de les obres d’un projecte de reforç de 
l’estructura de l’edifici.  
 
Atès que s’informa favorablement l’oferta presentada per l’empresa “Serconsttec 
Garrotxa, SL” i vist l’expedient administratiu núm. CC012016000122 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  SERCONSTTEC GARROTXA SL (B1788902-3) 
els treballs de seguiment i coordinació de les obres de reforma i adequació de l'edifici 
de l'antic Hospital Sant Jaume d'Olot  d’acord amb la seva oferta ref. P15/424 i 
l’informe de l’arquitecte municipal que figuren com annex a l’expedient.  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: CINC MIL NOU-CENTS VINT-I-
CINC EUROS (5.925 €) + IVA: MIL DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS 
AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS (1.244,25 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16140  933  63206 7169.25 ACT. ANTIC HOSPITAL SANT JAUME 

(PRESTEC) 
000 000 000 000 000 000 

 

Tercer.- SERCONSTTECC GARROTXA SL  realitzarà els treballs esmentats  un 
termini fins a 31 de març de 2016. 
 
Quart.-   “Serconsttec Garrotxa,SL” adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.4. - PRESTACIÓ SERVEI SOJ ANY 2015 
 
Núm. de referència : X2016004617     
 
Atès el conveni signat en data 25 de juliol de 2013 d’aprovació del conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i el Col·legi d’Advocats de Girona per al 
funcionament d’un servei d’orientació jurídica (SOJ) al municipi d’Olot.  
Atès que l’Ajuntament finançarà la prestació d’aquest servei per un import de 3.696 
€/any + IVA. 
Atesa la factura presentada pel “Col·legi d’advocats de Girona” de prestació del servei 
durant l’any 2015 i vist l’informe favorable de la responsable del conveni i vist 
l’expedient administratiu núm. CC012016000123 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.- Que els serveis econòmics d’aquest Ajuntament procedeixin al pagament de 
la factura núm. 71/2016,  a favor del COL·LEGI D’ADVOCATS DE GIRONA 
(Q1763003-I), corresponent a la prestació servei d'orientació jurídica SOJ al Municipi 
d'Olot  durant l’any 2015. 
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Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: TRES MIL SIS-CENTS NORANTA-
SIS EUROS (3.696 €) + IVA: SET-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB SETZE 
CÈNTIMS (776,16 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16130  920  226040 4472.16 DEFENSA JURIDICA I GESTORIA 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.5. - APROVACIÓ  DESPESES ESPECTACLES FESTIVAL DE DANSA 
"SISMÒGRAF 2016" 

 
Núm. de referència : X2016004647     
 
Durant els dies 31 de març, 1,2 i 3 d’abril d’enguany es portarà a terme a Olot una 
nova edició del festival de dansa “SISMÒGRAF”. 
Atès l’informe del gerent de l’Institut de Cultura d’Olot favorable a la programació de 
diverses actuacions que  es portaran a terme durant el festival i aprovació de la 
despesa corresponent.  
 
I vist l’expedient administratiu núm. CC012016000124 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 les despeses d’actuació de les companyies de dansa,amb els 
espectacles que es descriuen a continuació amb destí al festival  de dansa 
“SISMÒGRAF 2016”. 

 
Segon.- L’import total de la despesa es de : Base: DIVUIT MIL NOU-CENTS VINT-I-
UN EUROS AMB SET CÈNTIMS (18.921,07 €) + TRES MIL NOU-CENTS SETANTA-
TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS (3.973,43 €)  Es pagarà amb 
càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200  Despeses 16400  334  227991 22894.50 ACTUACIONS SISMOGRAF 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.6. - OBRES DE MODIFICACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE 
L'EDIFICI DE L'ANTIC HOSPITAL SANT JAUME 

COMPANYIA NOM FISCAL NIF ESPECTACLE  PREU  

HELLO!EARTH hello!earth, co CVR 31432960  
LIFE IN THE 
UNIVERSE 15.000,00 

CSDIT/LIPI     5 MINUTS DE DANSA 1.000,00 

LABUENACIA LES DISFRUTONES G66372327 LA DONA DEL SAC 1.815,00 
HECTOR PLAZA/AGNÈS 
SALES Associació Cultural Rotativa G66361536 EHIZA 1.381,00 

SARA CANO SARA CANO DURAN 04206345J A PALO SECO REDUX 876,00 
OLATZ DE ANDRES CON 
TARDE O TEMPRANO 
TARDE AC TARDE O TEMPRANO DANZA G99190589 ESFERA 2.036,00 

KREGO MARTIN DANZA KREGO MARTIN DANZA G95689386 TO BE CONTINUED 302,5 

AGITART ASSOCIACIÓ AGITART G55218150 SAND 302,5 

JOAN CATALÀ 
SANMOR Desarrollo Empresarial 
SL B06514640 

YOU WALL FALL 
AGAIN 181,5 

    22.894,50 
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Núm. de referència : X2016004572     
 
Atès l’informe de l’arquitecte municipal de data 26 de febrer de 2016 que fa referència 
a les actuacions d’adequació de les instal·lacions generals de l’edifici de l’antic 
Hospital Sant Jaume per adequar-lo a nous usos. 
Atès que segons l’informe esmentat es fa necessari modificar les instal·lacions 
elèctriques. Atès que s’han demanat pressupostos a les empreses: “Electricitat 
Mas,SL”; “Ricam Instal·lacions Elèctriques, SL” i “Brugat Electrotècnics” i que l’informe 
tècnic és favorable al de l’empresa “Electricitat Mas,SL” . 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012016000119 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  ELECTRICITAT MAS SL (B1705883-5)  les obres   
de modificació de les instal·lacions elèctriques de l'edifici de l'antic Hospital Sant 
Jaume; d’acord amb el seu pressupost  núm. J770 i l’informe de l’arquitecte municipal 
que figuren com annex a l’expedient.  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: CATORZE MIL NOU-CENTS 
CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS (14.959,66 €) + IVA: 
TRES MIL CENT QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS 
(3.141,53 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16140  933  63206 18101.19 ACT. ANTIC HOSPITAL SANT JAUME 

(PRESTEC) 
000 000 000 000 000 000 

 

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

8.7. - OBRES DE MODIFICACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, 
CLIMATITZACIÓ I AIGUA DE L'EDIFICI DE L'ANTIC HOSPITAL SANT JAUME 

 
Núm. de referència : X2016004580     
 
Atès l’informe de l’arquitecte municipal de data 26 de febrer de 2016 que fa referència 
a les actuacions d’adequació de les instal·lacions generals de l’edifici de l’antic 
Hospital Sant Jaume per a adequar-lo a nous usos.  
Atès que segons l’informe esmentat es fa necessari modificar les instal·lacions de la 
xarxa contra incendis, climatització i aigua per a l’adequació del local comercial amb 
façana a la plaça Hospital. 
Atès que per a la realització d’aquestes obres s’han demanat pressupostos a : 
“Florenci Cos,SL”; “Lotei” i “Anvic Climatizacions ,SL ” i que l’informe tècnic és 
favorable al presentat per  l’empresa “Florenci Cos,SL”. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CC012016000121 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  FLORENCI COS SL (B1703430-7)  les obres de 
modificació de les instal·lacions contra incendis, climatització i aigua de l'edifici de 
l'antic Hospital Sant Jaume, per a l’adequació del local comercial amb façana a la 
plaça Hospital; d’acord amb els seus pressuposta Ref. 1950, 1958 i 1968 i l’informe 
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tècnic annex a l’expedient.  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: SET MIL TRES-CENTS VUITANTA-
CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS (7.385,28€) + IVA: MIL CINC-CENTS 
CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS (1.550,91 €). Es pagarà amb 
càrrec a: 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16140  933  63206 8936.19 ACT. ANTIC HOSPITAL SANT JAUME 

(PRESTEC) 
000 000 000 000 000 000 

 

Tercer.- FLORENCI COS SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
9.1. - SUBMINISTRAMENT GASOIL PER A CALEFACCIÓ A DIVERSES ESCOLES 

DE LA CIUTAT 
 
Núm. de referència : X2016004576   
   
Atesa la necessitat de subministrament de gasoil per a calefacció a les escoles: CEIP 
Morrot, CEIP Pla de Dalt i CEIP Malagrida, s’ha demanat pressupost a les empreses 
“Premira Energia, SL”, “Fills de Velasco” i BP Oil SL”, les quals han presentat oferta 
excepte BP Oil SL. 
 
Vist l’informe de l’enginyer tècnic industrial d’aquest Ajuntament del dia 2 de març de 
2016 de valoració de les ofertes esmentades juntament amb l’expedient administratiu 
núm. CC012016000120 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 FILLS DE VELASCO SA (A1709136-4) el subministrament de 
gasoil per a calefacció a les escoles Morrot, Pla de Dalt i Malagrida fins a un màxim de 
18.000 litres per un import de 0.3661 €/litre + IVA d’acord amb l’informe emès per 
l’enginyer tècnic industrial i que figura com a annex a l’expedient. El subministrament 
es farà mitjançant les següents condicions: 
 

a) Les escoles a subministrar (i per aquest ordre i omplint els dipòsits al màxim) 
són: CEIP Morrot – ple, CEIP Pla de Dalt – ple, CEIP Malagrida – 2 dipòsits de 
10.000 litres i 1.000 litres (primer cal servir el dipòsit petit i la resta fins els 
18.000 litres de la totalitat del dipòsit gran). 

b) El subministrament es realitzarà dins el dia natural ofertat (dijous) i el dia 
següent (divendres). 

c) Un cop executada la càrrega i dins les 24 h. Següents hàbils, s’enviarà còpia 
de l’albarà per PDF, el qual contindrà les dades fiscals i com a mínim: el nom i 
lloc d’entrega, la data i l’hora d’entrega així com els noms i cognoms (de forma 
intel·ligible) de qui firma els albarans amb el seu DNI (no NIF). 

d) ... presentarà factura a l’Ajuntament en data posterior al darrer subministrament 
i haurà de coincidir amb els albarans de subministrament lliurats en el seu 
moment. 

 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: SIS MIL CINC-CENTS VUITANTA-
NOU EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS  (6.589,80 €) + IVA: MIL TRES-CENTS 
VUITANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS (1.383,86 €).  Es pagarà 
amb càrrec a: 
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Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16500  323  212001 7973.66 MANTENIMENT EDIFICIS ENSENYAMENT000 000 000 000 000 000 
 
 

Tercer.- FILLS DE VELASCO SA adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA 
ACORD J.G.L. 23-12-2015. SRA. ****, PER DANYS OCASIONATS A UN VEHICLE 

EN ACCIDENT A LA VIA PÚBLICA AMB UNA PILONA HIDRÀULICA. 
 
Núm. de referència : X2015028501     
 
Vist l’escrit presentat per l’advocat Sr. ****, actuant en nom i representació de la Sra. 
****, pel que interposa recurs de reposició, contra l’acord de la Junta de Govern Local, 
de data 23 de desembre de 2015 i atesos els següents  
 

ANTECEDENTS 
 
Primer.- En escrit de data 21 d’octubre de 2015 (Registre de Correus de Girona de 28 
d’octubre de 2015 i Registre General de l’Ajuntament d’Olot, núm. E2015010816/29-
10-2015), el lletrat Sr. ****, en nom i representació de la Sra. ****, va formular 
reclamació patrimonial, per un valor de 882,32.- €, pels danys que va partir, el dia 29 
d’abril de 2015, el vehicle propietat de la seva representada marca Peugeot, model 
307, matricula ****, quan, conduit per Sr. ****, circulava pel passeig Bisbe Ramon 
Guillamet i en arribar a l’alçada de les pilones del Casal Marià la pilona esquerra, en el 
seu sentit de la marxa, va pujar quan el turisme era a sobre causant-li danys de 
consideració. A la petició s’hi acompanya la següent documentació: informe d’accident 
de trànsit de la Policia Municipal, núm. 53/2015, de data 29 d’abril de 2015; reportatge 
fotogràfic de l’accident; informe valoració pericial de 22 de maig de 2015 (NV 
12235703), emès per Comalada Peritaciones, SL; i factura de reparació núm. 1009, de 
4 de maig de 2015 i rebut de pagament de la mateixa data, per un import de 882,32.- 
€, emesos per Ramon Garatge. Aquesta petició complementa a una d’anterior, de data 
17 de juliol de 2015 (E2015007261/17-07-2015). 
 
En la tramitació de l’expedient administratiu de reclamació patrimonial es varen 
demanar diversos informes, a l’efecte de determinar la veracitat dels fets: 
 
a.- Informe d’accident de trànsit de la Policia Municipal, núm. 53/2015, de 29 d’abril 
(una copia del qual figura en la documentació aportada per la mateixa part reclamant) i 
acta de la Policia Municipal, núm. 497/2015, de 29 d’abril. 
 
b.- Informe de la responsable de la gestió dels comandaments per a l’accés al Barri 
Vell, de data 20 de novembre de 2015. 
 
c.- Informe de data 25 de novembre de 2015 (Registre General núm. 
E2015011839/26-11-2015), del cap de manteniment de l’empresa ETRA BONAL, S.A., 
concessionària del servei de manteniment de les pilones hidràuliques instal·lades a la 
ciutat d’Olot. 
 
Segon.- A la vista de l’expedient administratiu, la Junta de Govern Local, en sessió de 
data 23 de desembre de 2015, va acordar denegar la indemnització reclamada per la 
Sra. ****, pels danys a un vehicle de la seva propietat, en produir-se l’accident com a 
conseqüència de l’actuació del conductor del vehicle accidentat; la qual cosa trenca el 



 
 
 

 15 

nexe causal entre els danys reclamats i el funcionament dels serveis públics 
municipals. 
 
Tercer.- En escrit de gener de 2016 (Registre General de l’Ajuntament d’Olot, núm. 
E2016000536/21-01-2016), el lletrat Sr. ****, en nom i representació de la Sra. ****, va 
interposar recurs de reposició contra l’acord de la Junta de Govern Local, de data 23 
de desembre de 2015, de denegació d’indemnització per danys a un vehicle en 
accident amb una pilona hidràulica. En aquest recurs s’assenyala la impossibilitat que 
el vehicle de la Sra. **** avancés pel passeig Bisbe Guillament si les pilones haguessin 
estat alçades, ja que la distància entre ambdues impedeix poder passar-hi pel mig; així 
mateix s’apunta que si les pilones haguessin estat alçades s’hagué produït una 
col·lisió frontal que hagués provocat danys a la part frontal del vehicle i aquests danys, 
tal i com s’acredita en les fotografies incloses en l’acta de la Policia Municipal, núm. 
497/2015, són inexistents, doncs la pilona mai va ser colpejada. En aquest sentit, 
s’assenyala que el semàfor estava en verd i d’aquí el conductor del vehicle accedís al 
passeig Bisbe Guillamet. També destaca les discrepàncies existents entre l’informe de 
l’empresa concessionària i l’informe de la Policia Municipal pel que fa a quin era l’estat 
d’aquesta instal·lació, ja que si bé l’empresa manifesta que no hi havia cap problema 
(perquè havia estat revisada el dia anterior), la Policia Municipal manifesta que 
aquestes pilones no funcionaven correctament, des de les 07:00 hores del dia de 
l’accident. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- El recurs potestatiu de reposició ha estat interposat en temps i forma, de 
conformitat amb els articles 107, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en 
la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. 
 
Segon.- 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 pateixi 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” 
 
Tercer.- 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 
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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. 
 
Les al·legacions de la Sra. **** han de preses en consideració en la seva totalitat. Les 
discrepàncies entre l’informe de l’empresa “ETRA BONAL, SA” i l’informe emès pels 
agents de la Policia Municipal que va personar-se al lloc de l’accident crea dubtes 
sobre el funcionament de les pilones hidràuliques, que s’han de resoldre a favor de 
l’informe policial. Sense qüestionar les característiques tècniques del sistema descrites 
en l’informe de l’empresa “ETRA BONAL, SA”, sembla evident que, en aquest cas, el 
mecanisme de seguretat no va funcionar de forma totalment correcta i que, a més, 
aquest funcionament deficient de tot el sistema de pilones d’accés al passeig Bisbe 
Guillamet, ja havia estat detectat per la Policia Municipal des de primeres hores del 
matí i molt abans que es produís l’accident. 
 
D’altra banda, les fotografies que apareixen en el reportatge fotogràfic que acompanya 
l’acta de la Policia Municipal, núm. 497/2015, de 29 d’abril, no mostren un xoc frontal, 
sinó una pilona encastada a sota del vehicle; la qual cosa no fa pensar en una col·lisió 
frontal del vehicle amb una pilona que estigues aixecada, sinó amb un vehicle que va 
ser envestit per una pilona que es va alçar mentre passava per sobre de la mateixa. 
En aquesta situació és impossible determinar si la part de la instal·lació corresponent 
al semàfor funcionava correctament o si també estava afectada pel mal funcionament 
del sistema, atès que en els informe policials no hi trobem cap referència expressa. 
 
En el present cas, a la vista de l’informe policial, 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 de vehicles 
i mobilitat.  
 
Vist l’expedient administratiu SRP12015000028 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: 

 
RESOLC 

 
Primer.- ESTIMAR el recurs de reposició interposat per la representació de la Sra. ****, 
contra l’acord de la Junta de Govern Local, de data 23 de desembre de 2015, de 
denegació d’indemnització per danys a un vehicle de la seva propietat en accident 
amb una pilona hidràulica. 
 
Segon.- ACCEPTAR la reclamació patrimonial formulada per la Sra. **** pels danys 
ocasionats al vehicle de la seva propietat, matricula ****, en topar amb una pilona 
hidràulica que no va funcionar correctament quan entrava al passeig Bisbe Ramon 
Guillamet. 
 
Tercer.- Efectuar un pagament de VUIT-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB 
TRENTA-DOS CÈNTIMS (882,32.- €) a favor de la Sra. ****, en concepte 
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d’indemnització pels danys ocasionats a un vehicle de la seva propietat en accident 
amb una pilona hidràulica. 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 882.32 ASSEGURANCES 130 001 999 052 999 999 
 

Quart.- Notificar aquest acord a l’empresa “ETRA BONAL, SA”, concessionària del 
servei de manteniment de les pilones hidràuliques instal·lades a la ciutat d’Olot. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.1. - SOL·LICITAR L'ALTA EN EL TRÀMIT DE "SOL·LICITUD D'ACCÉS A LA 
INFORMACIÓ PÚBLICA", DEL SERVEI E-TRAM. 

 
Núm. de referència : X2016004536     
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament d’Olot, en sessió de 21 de desembre de 2006 va 
aprovar un conveni amb el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya 
per adherir-se a l’ “e-TRAM”  per a la realització de diversos tràmits i procediments 
dels serveis oferts pel Consorci AOC. 
 
Atès que en aquest mateix Ple es va acordar delegar a la Junta de Govern Local la 
capacitat per modificar la relació de procediments i tràmits establertes en l’acord 
primer. 
 
Atesa la voluntat de l’Ajuntament d’Olot d’acostar i fer més accessible l’administració 
als ciutadans, facilitar-los l’accés a la informació i millorar la prestació dels serveis de 
tramitació. 
 
Vist l’expedient SG102016000003 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.- Sol·licitar al Consorci d’Administració Oberta de Catalunya, l’alta de 
l’Ajuntament d’Olot en el tràmit Sol·licitud d’accés a la informació pública”, tràmit 
associat a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. 
 
Segon.- Acceptar les condicions generals i específiques establertes pel Consorci AOC 
per a la prestació d’aquest servei. 
 
Tercer.- Habilitat al Consorci AOC com a encarregat del tractament de les dades de 
caràcter personal a les quals pugui tenir accés en els termes exposats en la present 
sol·licitud.   
 
S’aprova per unanimitat. 
 

12.1. - APROVACIÓ RELACIÓ D'OBLIGACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2016004566     
 
En relació a l’expedient CPG22016000022 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’obligacions de despeses: 
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N.Opera. Explicació Aplicació Denominació Aplicació Import 

160001029 B17954348  TAXI TOUR GARROTXA SL 16400  334  227991 ACTUACIONS SISMOGRAF 1.200,00 

  VIATGE FESTIVAL SISMOGRAF               
160001051 G17808247  LA FAGEDA FUNDACIO 16142  171  210000 JARDINERIA 750,02 

  DESEMBRE: JARDINERIA               
160001028 A17098021  CARLES FONTFREDA SA 16400  334  227991 ACTUACIONS SISMOGRAF 3,88 

  CINTA AILLANT TESA SISMOGRAF               
160000997 B17280264  ELECTRIC JOMI SL 16142  1511 221990 MATERIAL TECNIC BRIGADA I 

SERVEIS AUXILIARS 
4.114,00 

  MUNTATGE LLUMENERES               
160001016 B17889023  SERCONSTTEC GARROTXA SL 16141  933  63225 R15 ACTUACIONS ANTIC HOSPITAL 

(IFS) 
4.189,62 

  REFORMA ANTIC HOSPITAL SANT JAUME               
160000998 B28078020  3M ESPAÑA, SL 16400  3331 212001 MANTENIMENT EDIFICIS CULTURALS 1.386,00 

  MANTENIMENT SISTEMA ROBARTORI               
160001047 A28795631  RADIO OLOT SA 16400  3331 221003 ENLLUMENAT EDIFICIS CULTURALS 1.133,87 

  GENER: CONSUM LLUM CAN TRINCHERIA               
160001012 B17058835  ELECTRICITAT MAS SL 16150  920  212000 CONSERVACIO EDIFICIS 

CORPORACIO 
207,03 

  INSTAL.LACIO MANGETOTERMIC HOSPITAL VELL               
160001014 B17430596  AUTO DIESEL OLOT, S.L. 16142  1511 221990 MATERIAL TECNIC BRIGADA I 

SERVEIS AUXILIARS 
156,85 

  REPARACIÓ VEHICLES 16142  1511 214000 CONSERVACIO VEHICLES BRIGADA 918,69 

160001033 B17236613  J.JUANOLA SL 16500  323  212000 CONSERVACIO EDIFICIS 
ENSENYAMENT 

1.363,71 

  REPARACIO CALEFACCIÓ 16330  3421 212001 MANTENIMENT EDIFICIS ESPORTS 226,82 

        16150  920  212001 MANTENIMENT EDIFICIS 
CORPORACIO 

128,12 

160001034 B17236613  J.JUANOLA SL 16150  920  212001 MANTENIMENT EDIFICIS 
CORPORACIO 

333,83 

  REPARACIO EDIFICIS CALEFACCIÓ 16500  323  212001 MANTENIMENT EDIFICIS 
ENSENYAMENT 

414,13 

        16400  3331 212000 CONSERVACIO EDIFICIS CULTURALS 20,12 

        16330  3421 212000 CONSERVACIO EDIFICIS ESPORTS 179,08 

160001038 B17236613  J.JUANOLA SL 16330  3421 63203 R15 INVERSIONS ESPORTIVES 1.191,85 

  CANVI ESCLAFADOR CAMP FUTBOL MATES               
160001039 B17236613  J.JUANOLA SL 16130  920  63501 MOBILIARI I MATERIAL 

INVENTARIABLE 
452,61 

  NEVERA POLCIA MUNICIPAL               
160001041 B17236613  J.JUANOLA SL 16330  3421 212001 MANTENIMENT EDIFICIS ESPORTS 53,24 

  INSPECCIO PERIODICA PAVELLO I MUSEU SANT 16400  3331 212001 MANTENIMENT EDIFICIS CULTURALS 53,24 

160001042 B17236613  J.JUANOLA SL 16150  920  212000 CONSERVACIO EDIFICIS 
CORPORACIO 

1.420,48 

  RADIADORS URBANISME               
160001043 B17236613  J.JUANOLA SL 16400  3331 212001 MANTENIMENT EDIFICIS CULTURALS 2.332,76 

  REPARACIO AC ARXIU               
160000972 B17039132  FERROS AGUSTI 1876 SL 16142  1532 210000 CONSERVACIO VIES PUBLIQUES 172,67 

  TUB, PASSAMA, SIMPLE T               
160000973 B55222186  INDUSTRIAL AGUSTI 1876 SL 16142  1511 221990 MATERIAL TECNIC BRIGADA I 

SERVEIS AUXILIARS 
540,09 

  MATERIAL TECNIC BRIGADA 16142  1532 210000 CONSERVACIO VIES PUBLIQUES 130,81 

        16150  920  212000 CONSERVACIO EDIFICIS 
CORPORACIO 

2,69 

160001009 B59987529  BENITO URBAN SLU 16142  1532 210000 CONSERVACIO VIES PUBLIQUES 2.831,40 

  BANCS BARCINO 12               
160001010 B17543299  SERRALLERIA DERI SL 16500  323  212000 CONSERVACIO EDIFICIS 

ENSENYAMENT 
175,45 

  MOTOR MARCA SOMFI               
160001011 A17098021  CARLES FONTFREDA SA 16500  323  212000 CONSERVACIO EDIFICIS 

ENSENYAMENT 
30,35 

  MATERIAL PINTORS 16142  1532 210000 CONSERVACIO VIES PUBLIQUES 934,70 

        16142  1511 221990 MATERIAL TECNIC BRIGADA I 
SERVEIS AUXILIARS 

5,03 
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160001017 B17653213  BASSOLS ENERGIA COMERCIAL SL 16142  165  221000 ENLLUMENAT PUBLIC 24.507,30 

  GENER: CONSUM ELECTRICITAT 16150  920  221001 ENLLUMENAT EDIFICIS CORPORACIO 7.335,35 

        16330  3421 221004 ENLLUMENAT EDIFICIS ESPORTS 4.365,62 

        16400  3331 221003 ENLLUMENAT EDIFICIS CULTURALS 6.911,11 

        16500  323  221002 ENLLUMENAT EDIFICIS 
ENSENYAMENT 

10.589,39 

        16500  323  221002 ENLLUMENAT EDIFICIS 
ENSENYAMENT 

2.239,30 

160001035 B17089764  ELECTRICITAT ALTUSA SL 16150  920  212000 CONSERVACIO EDIFICIS 
CORPORACIO 

41,75 

  REPARAR CIXES PAVELLO FIRAL               
160001036 B17280264  ELECTRIC JOMI SL 16330  933  63215 R15 CANVI FANALS CAMP FUTBOL ST. 

PERE MARTIR 
2.191,92 

  MILLORA CAMP DE FUTBOL PLA DE DALT               
160001044 A08522955  ETRA BONAL SA 16141  133  210002 CONSERVACIO SEMAFORS I PILONES 745,31 

  REAPARCIO SEMAFOR POU DEL GLAÇ               
160001045 A08522955  ETRA BONAL SA 16141  133  210002 CONSERVACIO SEMAFORS I PILONES 853,68 

  REPARACIO SEMAFOR AV. REIS CATOLICS               
160000974 B60569613  CH QUIMICA SL 16142  1511 221990 MATERIAL TECNIC BRIGADA I 

SERVEIS AUXILIARS 
448,45 

  ANITDESLIZANTE               
160000975 40328412M  MONTENEGRO GALINDO FRANCISCO 

JAVIER 
16142  1511 221990 MATERIAL TECNIC BRIGADA I 

SERVEIS AUXILIARS 
9,95 

  CALBE DADES SAMSUNG               
160001022 B61505814  ALQUILERES GRANOLLERS SL 16142  171  210001 JARDINERIA (PODES ESPECIALS) 849,57 

  PLATAFORMA MECAPLUS               
160000976 77897579Y  MATEU MUNELLS MANEL 16142  1532 210000 CONSERVACIO VIES PUBLIQUES 7,74 

  SENYALITZACIO               
160000978 A28220192  PROMOTORA MEDITERRANEA-2 SA 16142  1532 210000 CONSERVACIO VIES PUBLIQUES 1.013,84 

  CUBA INCOMPLETA HM 16142  1511 221990 MATERIAL TECNIC BRIGADA I 
SERVEIS AUXILIARS 

885,25 

        16142  171  210000 JARDINERIA 128,02 

160001008 B17889023  SERCONSTTEC GARROTXA SL 16141  933  63225 R15 ACTUACIONS ANTIC HOSPITAL 
(IFS) 

4.189,63 

  COORDINACIO OBRES ANTIC HOSPTA ST.JAUME               

  SERVEIS REALITZATS MES DESEMBRE               
160001030 77912072D  SERRA FONTFREDA MARC 16400  334  227991 ACTUACIONS SISMOGRAF 2.831,40 

  MODIFICACIONS SISMOGRAF 2016      320001 I.R.P.F. PROFESSIONALS   
160001037 B60773587  DAT INFORMATICA SL 16120  920  220020 MECANITZACIO I TRAMITACIO 

ELECTRONICA 
1.202,36 

  MANTENIMENT SIGE OAC               
160001040 B17236613  J.JUANOLA SL 16150  920  212000 CONSERVACIO EDIFICIS 

CORPORACIO 
779,24 

  SUBSITITUTCIO FRANCOLI LES MATES               
160000977 B17292111  FIGUERAS FILLS SL 16142  165  221005 ALTRES DESPESES ENLLUMENAT 1.179,75 

  INSPECCIONS TENSIO ESCOLES               
160000979 A08178097  GUERIN SAU 16142  1511 221120 MATERIAL TECNIC ENLLUMENAT 549,23 

  MATERIAL ELECTRIC 16400  3331 212000 CONSERVACIO EDIFICIS CULTURALS 103,85 

        16142  1511 221990 MATERIAL TECNIC BRIGADA I 
SERVEIS AUXILIARS 

4,77 

        16500  323  212000 CONSERVACIO EDIFICIS 
ENSENYAMENT 

115,79 

        16150  920  212000 CONSERVACIO EDIFICIS 
CORPORACIO 

208,55 

160000980 A08178097  GUERIN SAU 16150  920  212000 CONSERVACIO EDIFICIS 
CORPORACIO 

-83,49 

  ABONAMENT               

  RECTIFICATIVA 14929               
160000996 B60641263  RESINAS OLOT SL 16142  1511 63902 R15 EQUIPAMENT BRIGADA 1.226,94 

  20 TAULES  CHOPIN               
160001002 P6700007E  CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA 16700  1621 227003 RECOLLIDA SELECTIVA RESIDUS 4.256,90 

  GENER: RECOLLIDA CARTRO I PAPER COMERCIA               
160001018 77919490K  ROMERO BARRANCO DAVID 16142  1511 221990 MATERIAL TECNIC BRIGADA I 

SERVEIS AUXILIARS 
686,07 

  TREBALLS EXTERNS BRIGADA 02/02-12/02/16               
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160001020 J17158650  VIDRES LA FAGEDA, SC 16330  3421 212000 CONSERVACIO EDIFICIS ESPORTS 924,89 

  VIDRES PAVELLO               
160001032 A08178097  GUERIN SAU 16700  1721 63301 ESTALVI ENERGETIC 751,41 

  LAMPADA LED STREET               
160001048 B17990649  DOMOSTOCK SL 16400  3331 212000 CONSERVACIO EDIFICIS CULTURALS 72,60 

  CLIMATITZACIO BIBILIOTECA               
160000981 B173883315  MABRES I PEDRA ARTIFICIAL COLL, SL 16142  1532 210000 CONSERVACIO VIES PUBLIQUES 126,90 

  PEDRA C/ JACINT VERDAGUER               
160000982 B63535587  GARROTXA SERVEIS DE TRANSPORT I 

RESIDUS SLU 
16310  3381 221990 MATERIAL TECNIC FESTES 297,66 

  RECOLLIDA ARBRES DE NADAL               
160000985 A08002743  SIMON LIGHTING SA 16142  1511 221120 MATERIAL TECNIC ENLLUMENAT 323,99 

  MATERIAL ELCTRIC               
160000986 B17606625  OLIVERAS DERIVATS I MATERIALS SLU 16142  1532 210000 CONSERVACIO VIES PUBLIQUES 199,72 

  TEULA HIPANIA 16142  1511 221990 MATERIAL TECNIC BRIGADA I 
SERVEIS AUXILIARS 

90,11 

160000987 B17606625  OLIVERAS DERIVATS I MATERIALS SLU 16500  323  212000 CONSERVACIO EDIFICIS 
ENSENYAMENT 

109,63 

  ESCOLA BELLES ARTS REPARACIO               
160000999 46672624N  ARBUSA RUBIO MIQUEL 16100  912  226992 CIUTAT DELS DETALLS 1.079,32 

  CARTESLL PAS COLON               
160001001 B63535587  GARROTXA SERVEIS DE TRANSPORT I 

RESIDUS SLU 
16142  171  210000 JARDINERIA 593,51 

  TEURE NIUS DE PORCESSIONARIA               
160001003 39384604W  SOLDEVILA ROMERO, JOAQUIM 16110  920  226060 REUNIONS, CONFERENCIES I 

SEMINARIS 
350,00 

  PONENCIA POLICIA      320001 I.R.P.F. PROFESSIONALS   
160001031 G17955618  ASSOCIACIO D'IDEES 

ESTILITERARILLIURE 
16400  334  227991 ACTUACIONS SISMOGRAF 610,00 

  UP-DUCCIO SISMOGRAF               
160000983 B59987529  BENITO URBAN SLU 16142  1532 210000 CONSERVACIO VIES PUBLIQUES 2.359,50 

  10 BANCS NEO BARCINO               
160000984 B17343914  MECANIQUES OLBAR SL 16500  323  212000 CONSERVACIO EDIFICIS 

ENSENYAMENT 
28,81 

  REPARAR CISTELLES INOX               
160000990 B55222186  INDUSTRIAL AGUSTI 1876 SL 16330  3421 212000 CONSERVACIO EDIFICIS ESPORTS 20,02 

  MATERIAL TECNIC BRIGADA 16500  323  212000 CONSERVACIO EDIFICIS 
ENSENYAMENT 

19,16 

        16142  1511 221990 MATERIAL TECNIC BRIGADA I 
SERVEIS AUXILIARS 

86,89 

        16150  920  212000 CONSERVACIO EDIFICIS 
CORPORACIO 

92,40 

160000991 B55222178  DETALL AGUSTI 1876 SL 16142  1511 221990 MATERIAL TECNIC BRIGADA I 
SERVEIS AUXILIARS 

-3,78 

  ANTIRROBO CABLE DRAKO 65 LLAVE               
160000992 B55222178  DETALL AGUSTI 1876 SL 16142  1511 221990 MATERIAL TECNIC BRIGADA I 

SERVEIS AUXILIARS 
18,80 

  MATERIAL TECNIC BRIGADA 16500  323  212000 CONSERVACIO EDIFICIS 
ENSENYAMENT 

49,67 

160001004 B55222186  INDUSTRIAL AGUSTI 1876 SL 16180  132  221990 MATERIAL TECNIC SERVEIS 
SEGURETAT 

53,00 

  GUANTSS, CORTAPERNOS               
160001005 B55222178  DETALL AGUSTI 1876 SL 16180  132  221990 MATERIAL TECNIC SERVEIS 

SEGURETAT 
22,46 

  CLAUER, CLAU, ADHESIU               
160000993 A17094855  JORDI MALLARACH SA 16500  323  212000 CONSERVACIO EDIFICIS 

ENSENYAMENT 
33,71 

  JOC POMS               
160000994 A17094855  JORDI MALLARACH SA 16150  920  212000 CONSERVACIO EDIFICIS 

CORPORACIO 
9,22 

  SUPOERT LLEIXA BLANC               
160000995 A17094855  JORDI MALLARACH SA 16500  323  212000 CONSERVACIO EDIFICIS 

ENSENYAMENT 
33,61 

  RODA, PORTA, PERN               
160001006 B17279084  OLOT MOTOR S.L. 16180  132  214000 CONSERVACIO VEHICLES SERVEI 

SEGURETAT 
63,65 

  ALFOMBRE GOMA 7585HMF               
160001007 40286790J  TARRES COLOM LLUIS (CICLES TARRES) 16180  132  214000 CONSERVACIO VEHICLES SERVEI 

SEGURETAT 
30,25 



 
 
 

 21 

  REPASSAR BICILCETA ELECTRICA               
160001015 B55123350  CROPICS PASTISSERIA SL 16100  912  226011 PROMOCIO I RECEPCIONS 163,58 

  COQUES               
160001046 B17280264  ELECTRIC JOMI SL 16400  3331 212000 CONSERVACIO EDIFICIS CULTURALS 636,46 

  DIFERENCIAL CAN TRINCHERIA               
160000988 A17023250  GARAGE ANDREU SA 16180  132  214000 CONSERVACIO VEHICLES SERVEI 

SEGURETAT 
25,02 

  NETEJA INTERIOR  CITROEN C4               
160000989 B17288507  EXCAVACIONS COLL S.L. 16142  1511 221990 MATERIAL TECNIC BRIGADA I 

SERVEIS AUXILIARS 
1.037,58 

  MATERIAL C/ ROSER EXCAVADORA               
160001000 B17279084  OLOT MOTOR S.L. 16142  1511 214000 CONSERVACIO VEHICLES BRIGADA 978,44 

  REPARACIO VEHICLE               
160001023 B59996629  ECADE EMPRESA CATALANA DE 

DESRATITZACIO SL 
16710  311  227990 ACTUACIONS SALUT PUBLICA 90,75 

  DESINSECTACIO DE MOSQUES ESCOLA LLAR               
160001025 46671188W  ALSINA COLL SUSANNA 16400  334  227991 ACTUACIONS SISMOGRAF 3.619,84 

  FEBRER: ORGANITZACIO SISMOGRAF      320001 I.R.P.F. PROFESSIONALS   
160001027 B66687724  Agente129, SL 16400  334  227991 ACTUACIONS SISMOGRAF 6.615,07 

  AGENTE 129 PRODUCCIO SISMOGRAF               
160001049 B08658601  ECA ENTIDAD COLABORADORA DE LA 

ADMINISTRACION SL UNIPERSONAL 
16142  165  221005 ALTRES DESPESES ENLLUMENAT 28,65 

  MODIFICACIO INSTAL.LACIO BAIXA TENSIO               
160001050 A29061595  HELPA SA 16180  132  221990 MATERIAL TECNIC SERVEIS 

SEGURETAT 
190,21 

  GEL DE MANS LIMAN-FRESH               

                      

                Total Relació 

                    

129.260,39 

 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 129260.59 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.1. - APROVACIÓ CERTIFICACIONS D'OBRA 
 
Núm. de referència : X2016004571     
 
En relació a l’expedient CPG22016000023 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar la certificació de liquidació definitiva d’obres d’Elèctric Jomi, SL corresponent a 
les obres de EXECUCIÓ I MILLORA DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I 
TELECOMUNICACIONS PLAÇA CAN JOANETES 11  amb càrrec a la partida 
16.120.491.63607 “R15 CABLEJAT ELÈCTRIC I XARXA POLICIA” per un import de 
19.526,72 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200400 1600359 Despeses 16120  491  63607 19526.72 R15 CABLEJAT ELECTRIC I XARXA POLICIA180 008 999 060 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.1. - AVANÇAMENT SUBVENCIÓ 
 
Núm. de referència : X2016004574     
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En relació a l’expedient CPG22016000024 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 9.280,00 euros a la Junta veïnal de Batet de la Serra en 
concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 23.200,00 
euros, aprovada per la Junta de Govern Local de data 25/02/2016. 
 
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. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200400 1600601 Despeses 16160  943  468000 9280 CONVENIS JUNTA VEINAL DE BATET160 004 999 065 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

15.1. - LEGALITZACIÓ D'ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A TALLER DE 
MANTENIMENT DE VEHICLES AL CARRER TERRASSA, 14. 

 
Núm. de referència : X2016001677 

 
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 OMA32016000013 en data 
registre entrada  21/01/2016 
a: **** 
per a: LEGALITZACIÓ D'ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A TALLER DE 
MANTENIMENT DE VEHICLES    
situada a: C TERRASSA N.14  
U.T.M : 8404413 
 
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: CRL2016800022     
 
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: 416.80 euros  
  
1 Rètols  
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Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 
416.80 83.97 0 83.97 26.80 110.77 

 
Garanties: 

 
Total Liquidació Euros 
Per Drets 110.77 
Per Garanties (4) 0 

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

1. En aplicació de l’establert als articles 177.3.9 i 279 del POUM, s’autoritza 
l’establiment de l’ús d’indústria tipus l, que inclou els tallers de manteniment de 
vehicles, amb servei de rentat i de reparacions, a excepció dels tallers del ram 
de planxa o pintura. 

2. Aquesta llicència s’atorga sense perjudici de les condicions que es puguin 
determinar en l’expedient d’obertura de l’activitat. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
16.1. - MEMÒRIA VALORADA DE CONSERVACIÓ I MILLORA D'URBANITZACIÓ, 

FERMS I ACCESSIBILITAT A LES VIES PÚBLIQUES. ANY 2016.- Proposant 
aprovar. 

 
Núm. de referència : X2016004446     
 
Vist que l’Ajuntament es planteja la necessitat de planificar i executar actuacions 
periòdiques destinades a la conservació i millora dels vials públics, pel que fa als ferms 
dels vials públics i elements d’urbanització i xarxes de serveis amb l’objecte de 
mantenir-hi les condicions funcionals pels quals han estat planificats i executats.  
 
Vista la memòria valorada de conservació i millora d’urbanització, ferms i accessibilitat 
a les vies públiques, any 2016, redactada pel director de l’àrea d’Infraestructura i Obra 
Pública, senyor Ramon Prat Molas en data febrer de 2016, que té per objecte definir 
les obres de conservació i millora del ferm, dels elements d’urbanització i de les 
condicions d’accessibilitat, a diferents trams de la xarxa viària urbana. 
 
Vist que l’estudi s’ha redactat a partir d’un inventari del conjunt de la xarxa viària de la 
ciutat i les  queixes ciutadanes, seleccionant les actuacions tot establint un ordre de 
prioritats basat en l’estat de la infraestructura, la jerarquia viària i la definició funcional 
de cada tram de carrer. 
 
Vist l’art. 37 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
En virtut de l’exposat, el regidor delegat de serveis urbans, espai públic, 
infraestructura i obra pública, proposa a la Junta de Govern Local de la Corporació 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR la memòria valorada de conservació i millora d'urbanització, 
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ferms i accessibilitat a les vies públiques. any 2016, redactada pel director de l’àrea 
d’Infraestructura i Obra Pública, senyor Ramon Prat Molas en data febrer de 2016. 
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

17.1. - SUBVENCIÓ.- PROPOSANT SOL·LICITAR A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 
DINS EL PROGRAMA FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL 

 
Núm. de referència : X2016001147     

 
La Diputació de Girona ha aprovat les bases per a la convocatòria de les subvencions 
del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per a l’any 2016.  
 
L’Ajuntament d’Olot vol concórrer a l’esmentada convocatòria en la línia referida a 
despeses en inversions reals amb la memòria valorada següent: 
 

• Conservació i millora d’urbanització, ferms i accessibilitat a les vies públiques 
any 2016, redactada pel director de l’àrea d’Infraestructura i Obra Pública, 
senyor Ramon Prat Molas en data febrer de 2016. 

 
L’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot, com a organisme autònom local, creat per 
l’Ajuntament d’Olot, vol concórrer a l’esmentada convocatòria en la línia referida a 
despeses culturals gestionant el 15% del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 
(63.469,65€), que es destinarà a l’activitat cultural de la ciutat d’Olot programada per 
l’Institut de Cultura, d’acord amb la memòria adjunta. 
 
Vist l’expedient administratiu SUR12016000002 i antecedents corresponents, el 
regidor delegat de l’Àrea d’Urbanisme, Infraestructura i Obra Pública, proposa a 
la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- SOL·LICITAR a la Diputació de Girona un ajut global de 423.131,00€ dins 
el “Fons de Cooperació econòmica i cultural 2015”, amb el benentès que 359.661,35€ 
(85%) es destinaran a l’execució de la memòria valorada: 
 

• Conservació i millora d’urbanització, ferms i accessibilitat a les vies públiques 
any 2016, redactada pel director de l’àrea d’Infraestructura i Obra Pública, 
senyor Ramon Prat Molas en data febrer de 2016. 

 
I la resta corresponent a un import de 63.469,65€ (15%), es destinaran a l’activitat 
cultural de la ciutat d’Olot programada per l’Institut de Cultura. 
 
SEGON.- FACULTAR l’Alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
TERCER.- TRASLLADAR aquest acord a la Diputació de Girona, amb tota la 
documentació necessària per a la seva sol·licitud. 
 

• Diputació de Girona – C/ Pujada Sant Martí, 4-5 – 17004 Girona 
• Ajuntament d’Olot - Infraestructura i Obra Pública 
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• Ajuntament d’Olot - Institut de Cultura 
• Ajuntament d’Olot - Ingressos 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
18.1. - PAGAMENT EXPROPIACIÓ.- PROPOSANT PRENDRE ACORD RELATIU AL 

PAGAMENT DE L'EXPROPIACIÓ FORÇOSA D'UNA FINCA DEL CARRER 
MACARNAU. 

 
Núm. de referència : X2016004661     

 
En data de 20 de febrer de 2015, es va signar acta d’ocupació i de pagament en 
relació a dues finques incloses en el polígon d’actuació 01.01 anomenat Plaça de 
Braus i situades al capdamunt del carrer Macarnau, davant del Cementiri Municipal. 
Com sia que es va pactar el pagament del justpreuament en tres terminis, correspon 
ara, de satisfer el segon dels termini pactats, per import de 155.000 euros. 
 
L’import té assignació pressupostària a la partida 16 140 1510 60901 Adquisició finca 
carrer Roser. 
 
Vist l’expedient URG42016000004, i antecedents corresponents, el regidor delegat  de 
Serveis urbans, Espai públic i infraestructures i obra pública, Mobilitat i ocupació de la 
via pública, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar el pagament de la quantitat de 155.000 euros en concepte 
d’expropiació forçosa de les finques registrals números 5602 i 2905 abans propietat 
del senyor ****, amb càrrec a la partida pressupostària 16 140 1510 60901, d’acord 
amb l’acta d’ocupació i de pagament subscrita el 20 de febrer de 2015. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 16140  1510 60901 155000 ADQUISICIO FINCA C.ROSER 140 099 999 060 999 999 

 
SEGON.- Notificar als interessats en l’expedient. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

19.1. - DONAR COMPTE.- PAGAMENT DE LA INDEMNITZACIÓ CONVENI 
OCUPACIÓ HOSPITAL COMARCAL. 

 
Núm. de referència : X2016004799     
 
Vist que en data de 16 de desembre de 2011, es va signar conveni amb **** i **** en 
ordre, entre altres, a la indemnització per ocupació anticipada de terrenys de la seva 
propietat amb destí a Hospital Comarcal  de la Garrotxa. Contempla el conveni citat el 
pagament anual de l’import de 6.828’05 euros que en l’anualitat de 2016 és de 6.841 
euros. 
 
En relació a l’expedient URG42016000005, 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: 
 
DONAR COMPTE del pagament de la quantitat de 6.841 euros e concepte 
d’indemnització per l’ocupació anticipada dels terrenys sobres els quals es va construir 
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l’Hospital comarcal de la Garrotxa, d’acord amb el convingut en el document signat el 
dia 16 de desembre de 2011 i aprovat en el Ple del mateix mes i any. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

20.1. - ASSABENTATS.- PROPOSANT DONAR COMPTE DE LES 
COMUNICACIONS D'OBRES PRESENTADES ENTRE ELS DIES 1 I 31 DE GENER 

RELATIUS A L'ÀREA DE SERVEUS URBANS, ESPAI PÚBLIC I 
INFRAESTRUCTURA I OBRA PÚBLICA. 

 
Núm. de referència : X2016004449     
 
En relació a l’expedient URG72016000001, 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: 
 
Donar compte de les comunicacions d'obres presentades entre els dies 1 i 31 de 
gener relatius a l'Àrea de serveis urbans, espai públic i infraestructura i obra pública. 
 
Data 
sol·licitud 

Tipus d'obra Adreça Informe 

04/01/2016 NETEJAR NAU I RETIRAR 
RUNES 

C. CONSELL DE CENT, 0008  Favorable 

05/01/2016 REFORMA BANY C. VOLCÀ PEDRA AGUDA, 0026  Favorable 
05/01/2016 COL·LOCAR AILLANT 

PARET EXTERIOR 
C. TIL.LER, 0001  Favorable 

07/01/2016 REFORMA CUINA I BANY C. SANT FRANCESC D'ASSÍS, 
0002 1 1  

Favorable 

08/01/2016 REFORMA BANY. 
COL·LOCACIÓ ESCALA 

C. PAU CASALS, 0013  Favorable 

08/01/2016 ENRAJOLAR TERRASSA 
EXTERIOR 

C. CONCA, 0015  Favorable 

13/01/2016 PINTAR FAÇANA C. TARRAGONA, 0015  Favorable 
18/01/2016 CANVIAR 4 PEDRES DE LES 

FINESTRES I DOS M² DEL 
PAVIMENT DE L'ENTRADA A 
LA VIVENDA 

C. VOLCÀ DE L'ESTANY, 0001 Favorable 

18/01/2016 REFORMA BANY I CUINA CTRA. TRIES, 0006  Favorable 
19/01/2016 COL·LOCACIÓ 3 FINESTRES 

D'ALUMINI EN PARETS 
EXTERIORS ACTUALS I 
TANCAMENT OBERTURA 
DE PARET. REBOSSAT DE 
LES MATEIXES, PINTAT, 
COL·LOCACIÓ PORTA PAS 
ACCÉS LOCAL 

PTGE. BERNAT DESCLOT, 0008  Favorable 

20/01/2016 CANVI RAJOLES CUINA I 
BANY 

PTGE. RAMON LLULL, 0012  Favorable 

20/01/2016 INSTAL·LACIÓ EXPOSITOR 
NAU C. COMPOSITOR 
PEDRELL 45. COL·LOCACIÓ 
PERMARC I TAPAR 
FINESTRA EXISTENT 

C. COMPOSITOR PEDRELL, 0045  Favorable 
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21/01/2016 RETIRAR SOSTRE DE 
FIBROCIMENT I MUNTATGE 
DE COBERTA AMB 
AÏLLAMENT. 

C. MESTRE VIVES, 0046  Favorable 

25/01/2016 REPARACIÓ COBERTA AV. MORROT, 0044 Favorable 
25/01/2016 PINTAR FAÇANA C. CONCEPCIÓ CARRERAS, 

0001  
Favorable 

25/01/2016 REFORMES BANY C. NOTARI NONET ESCUBÓS, 
0016 2 2  

Favorable 

28/01/2016 CANVIAR RAJOLES CUINA C. AIGUA, 0005 1  Favorable 
29/01/2016 REFORMA BANY C. HORTÈNSIES, 0021  Favorable 
29/01/2016 REFORMES JARDÍ (CANVI 

DE TANCA I CANVI D'UN 
TROS DEL PAVIMENT) 

AV. VALÈNCIA, 0001 Favorable 

29/01/2016 SUBSTITUCIÓ DE 
FINESTRES DE FUSTA PER 
FINESTRES D'ALUMINI I 
CANVI PORTAL D'ENTRADA 
DEL GARATGE I 
ARREBOSSAT PARETS DEL 
GARATGE. 

C. GARROTXA, 0020  Favorable 

 
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 tres quarts 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 VICESECRETÀRIA 


