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ACTA NÚM. 10 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

17 DE MARÇ DE 2016 
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 17 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 i BARNADAS, per tal de celebrar  la sessió ordinària, 
setmanal i de primera convocatòria  que s’escau al dia d’avui. 
 
Hi assisteixen els tinents d’alcalde Srs. Josep Berga i Vayreda, Josep Guix Feixas, 
Estanis Vayreda i Puigvert, Jordi Alcalde i Gurt, Núria Fité i Grabalosa, Josep 
Gelis i Guix. 
 
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, les Sres. Anna Barnadas 
i López, Mireia Tresserras Fluvià i els Srs. Lluís Rubió Amargant, Xavier García 
Zabal.  
 
Hi assisteix l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí 
 
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera. 
 
Hi assisteix el Gerent, Sr. Jordi Güell i Güell.  
 

1. - ACTA.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Essent l'hora assenyalada –les vuit del matí– l'Alcalde declara obert l'acte i del seu 
ordre, la Secretària llegeix l'acta de la sessió anterior, que s'aprova per unanimitat.                                                                                                                                                                                                                                                        
 

2. - DESPATX OFICIAL 
 
El Sr. Alcalde comenta les reunions de treball i actes als quals ha assistit  des de la 
celebració de la darrera Junta, celebrada el dia 10 de març: 
 
- el mateix dia 10 de març es va desplaçar a Figueres per assistir a un dinar d’alcaldes, 
organitzat per l’Associació Catalana de Municipis.  
 
- el dia 12 de març, va assistir a la inauguració de la Jornada sobre energia i eficiència 
energètica que es va celebrar a la sala Torín. A continuació va ser present a l’acte de 
lliurament de distincions al personal de la Policia que s’havia  distingit per alguna 
actuació al llarg de l’any i que va tenir lloc al Saló de Sessions. I seguidament va 
participar en l’Assemblea de veïns de Bonavista, que  va tenir lloc al local social del 
barri.  
 
- el dia 14 de març, va assistir a la reunió del Patronat de la Fundació la Caritat i 
posteriorment, a l’acte de signatura de Convenis 100% amb diferents empresaris,  que 
va tenir lloc al Saló de Sessions.  
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- i finalment ahir dimecres, es va desplaçar a Esplugues de Llobregat per entrevistar-
se amb el Sr. GERARD FIGUERAS, el nou Secretari de l’Esport. 
Seguidament va assistir a la Junta General del CSC (Consorci de Salut i Social) que 
va tenir lloc a la seva seu a Barcelona i a la tarda es va entrevistar amb l’Hble.Sr. 
JOSEP RULL, Conseller de Territori i Sostenibilitat i amb el Sr AGUSTÍ SERRA, 
Director General d’Urbanisme, al Parlament de  Catalunya.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                    

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

 
Tot seguit la Secretària dóna compte a la Junta de Govern dels edictes i anuncis de 
l'Ajuntament d'Olot publicats als Butlletins Oficials BOE, BOP i DOGC, des de la 
darrera sessió. I se n'acorda l'assabentat.                                                                                                                                                 
 

4.1. - ADSCRIPCIÓ AL FONS D'HABITATGES DE LLOGUER DESTINATS A 
POLÍTIQUES SOCIALS 

 
Núm. de referència : X2016005259     
 
En relació a l’expedient HA012016000006, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Atès que mitjançant Resolució 577/X i la Moció 66/X, del Parlament de Catalunya, 
impulsades a sol·licitud de la Plataforma pel Dret a l’Habitatge Digne, es va acordar la 
creació d’un Fons d’habitatge de lloguer destinat a polítiques socials. Aquest Fons neix 
de la constatació que les polítiques d’habitatge social dutes a terme abans de la crisi, 
centrades majoritàriament en l’habitatge protegit en règim de compravenda, no són 
adequades per donar allotjament en l’actualitat a les persones en situacions especials i 
a les persones amb rendes mitjanes o baixes, que requereixen accedir a un habitatge 
en règim de lloguer i amb una renda adequada a la seva capacitat de pagament. 
 
En data de 12 de juny de 2015 es constitueix el Fons d’habitatges de lloguer destinat a 
polítiques socials que es configura com un instrument destinat a posar a disposició de 
les persones i famílies en risc d’exclusió residencial els habitatges de titularitat pública 
i privada que integrin aquest Fons, en règim de lloguer social.  
 
En quan a la Naturalesa i gestió del Fons.- El Fons d’habitatges de lloguer destinat a 
polítiques socials és un instrument sense personalitat jurídica pròpia. 
La gestió dels habitatges del Fons i l’acompanyament social corresponent, seran 
realitzats directament per les administracions públiques (l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya o els ajuntaments) llevat d’allò establert a l’apartat setè. En cas que sigui 
necessari, podrà realitzar-se indirectament mitjançant la signatura d’un conveni amb 
entitats socials sense ànim de lucre especialitzades en la gestió d’habitatges 
d’inclusió/inserció. En aquests casos, la relació entre les administracions i les entitats 
socials es regirà per convenis, encàrrecs de gestió o altres fórmules jurídiques 
d’aplicació que garanteixin la transparència i la lliure concurrència. 
 
En quan a la Dotació del Fons.- Formaran part del Fons d’habitatges de lloguer 
destinat a polítiques socials: 
1. Els habitatges dels parcs públics, ja siguin propietat de la Generalitat de Catalunya, 
dels ajuntaments o de les empreses públiques vinculades a ambdós. 
2. Els habitatges gestionats per les borses de mediació per al lloguer social definits a 
l’article 16 del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’Habitatge. 
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3. Els habitatges titularitat de privats cedits a l’Administració de conformitat amb 
l’establert a l’article 21del Decret 75/2014, del Pla per al dret a l’Habitatge.  
4. Els habitatges d’inclusió/inserció. 
5. Podran formar part del Fons els habitatges gestionats per les entitats financeres o 
els grans tenidors d’habitatges, així com els habitatges cedits a les entitats sense ànim 
de lucre que compleixin amb els requisits establerts al punt setè, sempre i quan la 
integració d’aquests habitatges al Fons quedi reflectida en un document específic 
signat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’entitat o entitats corresponents en el 
marc de la Comissió de Seguiment. 
 
La dotació inicial del Fons s’inclou en un llistat, com annex a aquest Acord, al qual 
s’hauran d’anar incorporant els parcs municipals d’habitatge que es destinin a 
aquestes finalitats. Aquesta dotació s’actualitzarà cada sis mesos, i se’n donarà 
compte a la Comissió de Seguiment. 
 
En quan a la Gestió dels habitatges del Fons.- La gestió dels habitatges adscrits al 
Fons d’habitatges de lloguer destinat a polítiques socials i gestionats directament per 
les administracions públiques o indirectament a través de les entitats sense ànim de 
lucre s’ajustarà a les condicions següents: 
- El lloguer dels habitatges serà inferior en un 20% a la mitjana del lloguer de mercat 
de la zona, d’acord amb les estadístiques del registre de fiances de lloguer de la 
Generalitat de Catalunya. 
- Els adjudicataris dels habitatges podran accedir a un ajut al pagament del lloguer en 
qualsevol de les modalitats previstes a la secció segona del capítol segon del Decret 
75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’Habitatge, que garanteixin que l’esforç 
pel pagament del lloguer no superi el 15% dels ingressos ponderats de la unitat 
familiar si els ingressos d’aquesta estan per sota del 0,89 IRSC, el 20% si els 
ingressos estan per sota del 0,95 IRSC o el 30% si estan per sobre del 0,95 IRSC. 
Aquests criteris s’incorporaran per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya a les bases 
dels ajuts que siguin aprovades a partir de l’exercici del 2016. 
- Els contractes de lloguer es formalitzaran per un mínim de 5 anys, llevat que 
s’utilitzi la fórmula de la cessió d’ús o altra equivalent amb finalitat assistencial. 
Aquesta condició contractual s’aplicarà als habitatges buits el contracte dels quals 
s’hagi formalitzat a partir de la signatura d’aquest Acord, i als habitatges ocupats quan 
es formalitzi un nou contracte. 
- L’adjudicació dels habitatges integrants del Fons serà sempre pública, mitjançant 
els procediments establerts a la Llei 18/2007, del Dret a l’Habitatge, el Decret 75/2014, 
de 27 de maig, del Pla per al dret a l’Habitatge i al decret 106/2009 del Registre de 
Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial o normativa que els substitueixi, o bé 
pels procediments d’adjudicació a proposta de les meses de valoració de situacions 
d’emergències econòmiques i socials excepte en el supòsit dels habitatges 
d’inclusió/inserció. 
 
En quan al Sistema d’adscripció dels habitatges al Fons.- Els habitatges s’han 
d’adscriure al Fons per acord directe de l’entitat titular o per cessió a l’Administració 
pública mitjançant la subscripció del corresponent conveni. 
 
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 adscriure al FONS D’HABITATGES DE LLOGUER destinats a 
polítiques socials formalitzat en data de 12 de juny de 2013 els següents habitatges, 
propietat de l’Ajuntament d’Olot: 
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Segon.- Facultar l’Alcalde per signar tota la documentació necessària.  
 
S’aprova per unanimitat. 

 
5.1. - SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A POLÍTIQUES 

D'HABITATGE EN ÀMBIT MUNICIPAL, PER AL PERÍODE 2016, PER AL SERVEI 
D'ASSESSORAMENT JURÍDIC EN MATÈRIA D'HABITATGE 

 
Núm. de referència : X2016005207     
 
Atès que des de l’Obertura de l’Oficina Local d’Habitatge d’Olot, a l’abril de 2005, s’ha 
estat prestant un servei d’assessorament jurídic en matèria d’habitatge, especialment 
en les següents especialitzacions: 
Servei d’informació, assessorament i suport adreçat a persones que formalitzin 
contracte de lloguer o de compravenda 
Servei d’informació, assessorament i suport adreçat a comunitat de veïns i, 
especialment, en problemes de veïnatge i convivència 
Servei d’informació, assessorament i suport adreçat a les persones o famílies que 
tenen dificultats per fer front al pagament dels préstecs hipotecaris i contracte 
d’arrendament i poden trobar-se en risc de perdre el seu domicili habitual. 
 
Atès que actualment i degut a la situació de crisis econòmica i social actual, hem de 
respondre donant informació i assessorament respecte a les problemàtiques 
generades per la dificultat de pagament i pèrdua de l’habitatge, el que ha portat lloc a 
la concentració dels nostres recursos i esforços a estudiar les mesures a emprendre a 
nivell municipal per buscar alternatives que evitin els desnonaments per motius 
econòmics, prestant un  servei específic: 
Servei d’informació, assessorament i suport adreçat a les persones o famílies que 
tenen dificultats per fer front al pagament dels préstecs hipotecaris i dels contractes 
d’arrendaments i poden trobar-se en risc de perdre el seu domicili habitual o aquelles 
que es trobin en procediments d’execució hipotecària o desnonament per impagament. 
 
Vist que la Diputació de Girona va aprovar Convocatòria de subvencions destinades 
als Ajuntament en l’àmbit de l’habitatge per a l’any 2016, convocatòria publicada en el 

HABITATGE PROPIETARI DATA CONTRACTE ARRENDATARIS RENDA 

C/ Puig Roig, núm. 16, 2n-4ª AJUNTAMENT D'OLOT 04/06/2015 S.A.S. 125,00 € 

C/ Puig Roig, núm. 16, 3r-5ª AJUNTAMENT D'OLOT 01/11/2004 J. J. 217,15 € 

Rda. Sant Bernat, núm. 11, 4t-

1ª AJUNTAMENT D'OLOT 01/08/2007 F. F. 168,21 € 

Av. Santa Coloma, núm. 22 

esc.2ª, bx-2ª AJUNTAMENT D'OLOT 20/08/2015 M.A.V. A. 0,00 € 

C/ Sant Pere Màrtir, 4, 1r AJUNTAMENT D'OLOT 15/10/2013 J.M.G.N. 0,00€-45,00€ 

C/ Sant Pere Màrtir, 4, 2n AJUNTAMENT D'OLOT 08/06/2014 MC.M.T. 143,73 € 

C/ Sant Pere Màrtir, 4, 3r AJUNTAMENT D'OLOT 10/06/2014 J. A.P. 117,78 € 
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BOB núm.40 de 29 de febrer de 2016, junt amb les Bases corresponents. 
 
En relació a l’expedient SHR12016000002, 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.- Vista la convocatòria de subvencions de: 
 
Organisme DIPUTACIÓ DE GIRONA 
Programa: SUBVENCIONS ALS AJUNTAMENT PER POLÍTIQUES 

D'HABITATGE, PER A L'ANY 2016 
Referència BOP 29/01/2016 
Núm disposició 19 
 
Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte de SERVEI 
D’ASSESSORAMENT JURÍDIC EN MATÈRIA D’HABITATGE;  
 
Tercer.- Sol·licitar Subvenció a la Diputació de Girona per a polítiques d’habitatge, per 
a l’any 2016, per un import de 7.000,00€, per tal d’assumir una part dels costos que 
genera el manteniment del Servei d’Assessorament, mediació i Intermediació en 
matèria d’habitatge 
 
Quart.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.1. - CONVENI MITJANS COL·LABORADORS SISMÒGRAF 2016 
 
Núm. de referència : X2016005919     
 
Vist que l’Ajuntament d’Olot portarà a terme una nova edició del Festival Sismògraf del 
31 de març al 3 d’abril de 2016. 
 
Vist que l’Ajuntament d’Olot té interès en que es faci difusió d’aquest esdeveniment en 
els mitjans de comunicació locals i comarcals. 
 
Vist que el mitjà Ràdio Olot, SA té interès en aparèixer com a mitjà de comunicació 
col·laborador del Festival Sismògraf 2016. 
 
En relació a l’expedient CU042016000002 de Cultura, vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i Ràdio Olot, SA 
per Sismògraf 2016. 
 
Segon.- Facultar al regidor de Cultura de l’Ajuntament d’Olot per signar aquest 
conveni. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.2. - CONVENI MITJANS COL·LABORADORS SISMÒGRAF 2016 
 
Núm. de referència : X2016005937     
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Vist que l’Ajuntament d’Olot portarà a terme una nova edició del Festival Sismògraf del 
31 de març al 3 d’abril de 2016. 
 
Vist que l’Ajuntament d’Olot té interès en que es faci difusió d’aquest esdeveniment en 
els mitjans de comunicació locals i comarcals. 
 
Vist que el mitjà Elgarrotxí.cat té interès en aparèixer com a mitjà de comunicació 
col·laborador del Festival Sismògraf 2016. 
 
En relació a l’expedient CU042016000003 de Cultura, vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Signar un conveni de col.laboració entre l’Ajuntament d’Olot i Elgarrotxí.cat 
per Sismògraf 2016. 
 
Segon.- Facultar al regidor de Cultura de l’Ajuntament d’Olot per signar aquest 
conveni. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.3. - CONVENI MITJANS COL·LABORADORS SISMÒGRAF 2016 
 
Núm. de referència : X2016005940     
 
Vist que l’Ajuntament d’Olot portarà a terme una nova edició del Festival Sismògraf del 
31 de març al 3 d’abril de 2016. 
 
Vist que l’Ajuntament d’Olot té interès en que es faci difusió d’aquest esdeveniment en 
els mitjans de comunicació locals i comarcals. 
 
Vist que el mitjà La Comarca d’Olot, SL té interès en aparèixer com a mitjà de 
comunicació col·laborador del Festival Sismògraf 2016. 
 
En relació a l’expedient CU042016000004 de Cultura, vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Signar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i La Comarca 
d’Olot, SL per Sismògraf 2016. 
 
Segon.- Facultar al regidor de Cultura de l’Ajuntament d’Olot per signar aquest 
conveni. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.4. - CONVENI MITJANS COL·LABORADORS SISMÒGRAF 2016 
 
Núm. de referència : X2016005982     
 
Vist que l’Ajuntament d’Olot portarà a terme una nova edició del Festival Sismògraf del 
31 de març al 3 d’abril de 2016. 
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Vist que l’Ajuntament d’Olot té interès en que es faci difusió d’aquest esdeveniment en 
els mitjans de comunicació locals i comarcals. 
 
Vist que el mitjà Núvol.com, representat pel Sr. Bernat Puigtobella, té interès en 
aparèixer com a mitjà de comunicació col·laborador del Festival Sismògraf 2016. 
 
En relació a l’expedient CU042016000005 de Cultura, vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Signar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i Núvol.com per 
Sismògraf 2016. 
 
Segon.- Facultar al regidor de Cultura de l’Ajuntament d’Olot per signar aquest 
conveni. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.5. - CONVENI MITJANS COL·LABORADORS SISMÒGRAF 2016 
 
Núm. de referència : X2016005983     
 
Vist que l’Ajuntament d’Olot portarà a terme una nova edició del Festival Sismògraf del 
31 de març al 3 d’abril de 2016. 
 
Vist que l’Ajuntament d’Olot té interès en que es faci difusió d’aquest esdeveniment en 
els mitjans de comunicació locals i comarcals. 
 
Vist que el mitjà Nació Digital – La Garrotxa té interès en aparèixer com a mitjà de 
comunicació col·laborador del Festival Sismògraf 2016. 
 
En relació a l’expedient CU042016000006 de Cultura, vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- S un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i Nació Digital – La 
Garrotxa per Sismògraf 2016. 
 
Segon.- Facultar al regidor de Cultura de l’Ajuntament d’Olot per signar aquest 
conveni. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.6. - CONVENI MITJANS COL·LABORADORS SISMÒGRAF 2016 
 
Núm. de referència : X2016005985     
 
Vist que l’Ajuntament d’Olot portarà a terme una nova edició del Festival Sismògraf del 
31 de març al 3 d’abril de 2016. 
 
Vist que l’Ajuntament d’Olot té interès en que es faci difusió d’aquest esdeveniment en 
els mitjans de comunicació locals i comarcals. 
 
Vist que el mitjà Recomana, Associació per a la promoció de les Arts Escèniques,  
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representat pel Sr. Jordi Bordes,  té interès en aparèixer com a mitjà de comunicació 
col·laborador del Festival Sismògraf 2016. 
 
En relació a l’expedient CU042016000007 de Cultura, vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Signar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i Recomana, 
Associació per a la promoció de les Arts Escèniques, per Sismògraf 2016. 
 
Segon.- Facultar al regidor de Cultura de l’Ajuntament d’Olot per signar aquest 
conveni. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
7.1. - APROVACIÓ ACTES PREUS CONTRADICTORIS 1,2,3,4, i 5 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 del dia 4 de febrer de 2016 va 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. 
Atès que es fa necessari la incorporació de nous materials motivats per canvis no 
substancials de l’execució de les obres previstes en el projecte, que no varien el 
concpte  global de l’obra projectada sinó que la milloren i complementen.  
 
I vist l’expedient núm.  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: 
  
Aprovar les actes de data 25 de febrer de 2016 de preus contradictoris  de les  obres 
de restauració de la coberta i la rehabilitació de la façana de la capella de Sant 
Francesc,segons: 
 
-Preu contradictori 1: tala controlada d’arbre ........................................................67,77 € 
-Preu contradictori 2: solera d’encadellat ceràmic...........................................16,12 €/M2 
-Preu contradictori 3: aïllament amorf de gruix 3 cm amb escuma poliuretà... 9,56 €/M2 
-Preu contradictori 4: capa de protecció de morter de ciment 1:6 3cm. gruix . 9,30 €/M2 
-Preu contradictori 5: confecció xemeneia amb maó calat..................................186,95 € 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
7.2. - SERVEIS PROJECTE MANCOMUNAT DE DESENVOLUPAMENT DE LA "e-

CONTRACTACIÓ" 
 
Núm. de referència : X2016005835     
 
Atès l’informe del Cap de Secció del Departament d’Organització i Processos del dia 
10 de març de 2016 en relació a la contractació de serveis a l’empresa “Audifilm 
Abi,SL” per al projecte mancomunat dels Ajuntaments de Cambrils, Olot i Sant Feliu de 
Llobregat, de desenvolupament de la “e-contractació”.  
Atès que s’informa favorablement la proposta presentada per l’empresa “Audifilm 
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Abi,SL”. 
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012016000150 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 del 
projecte mancomunat de desenvolupament de la "e-contractació"; d’acord amb la seva 
proposta núm. Q15279EG-01 i l’informe tècnic que figuren com annex a l’expedient.   
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: SIS MIL VUITANTA EUROS 
(6.080€) + IVA: MIL DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS 
(1276,80 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16120  920  220021 7356.80 ADMINISTRACIO ELECTRONICA 000 000 000 000 000 000 

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

7.3. - TREBALLS DE REDACCIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE 
EXECUTIU: EDIFICI DE SERVEIS AL CAMP DE FUTBOL DEL MORROT 

 
Núm. de referència : X2016005844     
 
Atès l’informe del director de l’Àrea d’Infraestructura i Obra Pública de data 14 de març 
de 2016 que fa referència a l’ampliació de l’actual àrea esportiva del carrer França  així 
com  que  a la Junta de Govern Local del dia 11/04/2013 va aprovar un projecte de 
construcció de nous vestidors a la zona esportiva carrer França, redactat pels 
arquitectes: Eduard Callís i Guillem Moline. 
Atès que s’informa favorablement el pressupost presentat pels arquitectes esmentats 
de modificació del projecte  executiu de l’edifici de serves i vist  l’expedient 
administratiu núm: CC012016000151 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 els arquitectes Srs. EDUARD CALLIS FREIXAS (77919292-
F)i GUILLEM MOLINER MILHAU (35100399F) –Unparelld’arquitectes- els treballs 
de redacció de la modificació del projecte executiu de l'edifici de serveis al camp de 
futbol del Morrot; d’acord amb el seu pressupost núm. 1604 i l’informe tècnic annexos 
a l’expedient.  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: QUATRE MIL SET-CENTS 
TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS (4.731,84€) + IVA: NOU-
CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS (993,69 €).  Es 
pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16330  3421 63205 2862.77 INSTAL.LACIONS ESPORTIVES (CAMPS 

FUTBOL) (PRESTEC) 
000 000 000 000 000 000 

200220  Despeses 16330  3421 63205 2862.76 INSTAL.LACIONS ESPORTIVES (CAMPS 
FUTBOL) (PRESTEC) 

000 000 000 000 000 000 

 

Tercer.- El Srs. EDUARD CALLIS FREIXAS  i GUILLEM MOLINER MILHAU 
adjuntaran una còpia d’aquest acord a la factura.  
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S’aprova per unanimitat. 
 

7.4. - TREBALLS DE REDACCIÓ PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER 
L'ADEQUACIÓ DEL COMPLEX ESPORTIU DEL MORROT 

 
Núm. de referència : X2016005854     
 
Atès l’informe del director de l’Àrea d’Infraestructura i Obra Pública de data 14 de març 
de 2016 que fa referència a l’ampliació de l’ actual àrea esportiva del carrer França, en 
la qual es pretén la construcció de dos camps de futbol de gespa artificial. 
Per a la redacció del projecte d’aquest complex esportiu s’ha demanat pressupost a 
les empreses:  “e-natura”; “Proega” i “Ricardo Saul Sanchez Obaya” .  
Atès que s’informa favorablement el pressupost presentat per “e-natura” i vist 
l’expedient administratiu núm: CC012016000152 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 E NATURA ENGINYERIA AMBIENTAL SC 
(J1783095-1)  els treballs de redacció del projecte bàsic i executiu per l'adequació del 
complex esportiu del Morrot. Construcció de dos camps CAM-2 amb paviment esportiu 
de gespa artificial; d’acord amb el seu pressupost núm. P-2016_011 i l’informe dels 
serveis tècnics d’Àrea d’Infraestructura i Obra Pública que figuren com annex a 
l’expedient.  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: QUINZE MIL SIS-CENTS EUROS 
(15.600 €) + IVA: TRES MIL DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS (3.276 €).  Es 
pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16330  3421 63205 18876 INSTAL.LACIONS ESPORTIVES (CAMPS 

FUTBOL) (PRESTEC) 
000 000 000 000 000 000 

 

Tercer.- E NATURA ENGINYERIA AMBIENTAL SC adjuntarà una còpia d’aquest 
acord a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.5. - TREBALLS DE REDACCIÓ PROJECTE D'INSTAL·LACIONS EDIFICI DE 
SERVEIS AL CAMP DE FUTBOL DEL MORROT 

 
Núm. de referència : X2016005863     
 
Atès l’informe del director de l’Àrea d’Infraestructura i Obra Pública de data 14 de març 
de 2016 que fa referència a l’ampliació de l’actual àrea esportiva del carrer França  i a 
la necessitat de modificar el projecte de vestidors aprovat i en conseqüència a les 
instal·lacions i atès que s’informa favorablement la proposta presentada per l’empresa 
“SESP,SLP” . 
 
i vist l’expedient administratiu núm: CC012016000153 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  SESP SLP (B5500710-8)  els treballs de redacció 
del projecte d'instal·lacions de l'edifici de serveis al camp de futbol del Morrot, d’acord 
amb el seu pressupost núm. 2016/07 i l’informe de l’Àrea d’Infraestructura i Obra 
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Pública que figuren com annex a l’expedient.  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: MIL CENT EUROS (1.100 €) + IVA: 
DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS (231 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16330  3421 63205 1331 INSTAL.LACIONS ESPORTIVES (CAMPS 

FUTBOL) (PRESTEC) 
000 000 000 000 000 000 

 

Tercer.- SESP SLP adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.6. - TREBALLS DE REDACCIÓ ESTUDI GEOTÈCNIC PER AL PROJECTE DE 
CONSTRUCCIÓ D'UNS VESTIDORS  ESPORTIUS ZONA DEL MORROT 

 
Núm. de referència : X2016005880     
 
Atès l’informe del director de l’Àrea d’Infraestructura i Obra Pública de data 15 de març 
de 2016 que fa referència a l’ampliació de l’actual àrea esportiva del carrer França, en 
la qual es pretén al construcció de dos camps de gespa artificial i uns vestidors nous.  
Atès que pel disseny dels fonaments de l’edifici de vestidors es fa necessari disposar 
d’un estudi geotècnic; i que els Serveis Tècnics informen favorablement el pressupost 
presentat per l’empresa “GEOCAM”  per a la realització del treball esmentat.  
  
I vist l’expedient administratiu núm: CC012016000154 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  GEOCAM GEOLOGIA I GEOTECNIA SL 
(B1793377-1) els treballs de redacció de l'estudi geotècnic del projecte de construcció 
d'uns vestidors esportius a la zona del Morrot; d’acord amb el seu pressupost núm. 16-
GTC110/GRN053 i l’nforme del director de l’Àrea  d’Infraestructura i Obra Pública que 
figuren com annex a l’expedient.  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: MIL CENT QUARANTA-UN EUROS  
(1.141 €) + IVA: DOS-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS 
(239,61 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16330  3421 63205 1380.61 INSTAL.LACIONS ESPORTIVES (CAMPS 

FUTBOL) (PRESTEC) 
000 000 000 000 000 000 

 

Tercer.- GEOCAM GEOLOGIA I GEOTECNIA SL adjuntarà una còpia d’aquest acord 
a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.7. - TREBALLS DE REPARACIÓ DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ DE 
L'EDIFICI TORRE CASTANYS 

 
Núm. de referència : X2016005824     
 
Atès l’informe de l’enginyer tècnic industrial d’aquest Ajuntament del dia 11 de març de 
2015 en relació a la necessitat urgent de reparar el sistema de climatització de la 
“Torre Castanys”.  
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Atès que s’han sol·licitat pressupostos a les empreses “J. Juanola,SL”; “ Vicatrec” i 
“Viessmann” i que s’informa favorablement el presentat per l’empresa “ J.Juanola,SL”; i 
vist l’expedient administratiu núm: CC012016000149 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 (substitució de dos compressors) de la “Torre 
Castanys” així com les millores proposades; d’acord amb el seu pressupost núm. 
PRE015a16/2  i l’informe de l’enginyer tècnic industrial que figuren com annex a 
l’expedient. 
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: CATORZE MIL CENT VUITANTA-
SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS (14.187,76 €) + IVA: DOS MIL NOU-
CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS (2979,43 €).  Es 
pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16130  920  63201 17167.19 ACTUACIONS EDIFICIS MUNICIPALS 000 000 000 000 000 000 
 

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

8.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ 
PRESENTADA PER ****, PER DANYS EN EL SEU LOCAL SOCIAL . 

 
Núm. de referència : X2016005834     
 
Vist l’escrit presentat pel Sr. ****, en nom i representació de ****  en el que es formula 
reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats al seu local 
social per unes obres a via pública i atesos els següents  
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
La representació de **** va formular reclamació patrimonial de quantitat indeterminada 
contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a l’entrada de la seva seu social, 
ubicat al carrer Montsalvatge, núm. 15-B, com a conseqüència d’unes obres que es 
realitzaven a la vorera de l’esmentat carrer (Registre General, núm. E2015009594/29-
09-2015). A la petició s’hi acompanyen diverses fotografies dels danys. 
 

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 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. 
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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 que es reclamen són atribuïbles de forma 
directa i exclusiva al funcionament dels serveis públics municipals no és gens clara. En 
aquest sentit, el fet que cap servei de l’Ajuntament d’Olot intervingués directament 
dificulta enormement esbrinar com i perquè es van produir aquests danys. 
 
D’entrada cal assenyalar que les del carrer Montsalvatge van ser contractades amb 
l’empresa “Construo Construcciones Generales, SL”, per acord de la Junta de Govern 
Local de 15 de maig de 2015, i formen part del projecte de millora d’accessibilitat en 
voreres de diversos carrers de la ciutat, per a l’any 2015. D’altra banda, la direcció 
tècnica d’aquestes obres, que va ser assumida per tècnics municipals, no té 
constància dels desperfectes que es reclamen. 
 
Quart.- 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. 
 
Vist l’expedient administratiu SRP12016000009 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: 
 

RESOLC 
 
DENEGAR la indemnització reclamada per la representació de ****, pels danys a 
l’entrada de la seva seu social del carrer Montsalvatge, en no quedar provat el nexe 
causal entre els danys reclamats i el funcionament dels serveis públics municipals. 
 
S’aprova per unanimitat. 
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8.2. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ 
PRESENTADA PER LA SRA. ****, PER DANYS OCASIONATS A UN VEHICLE. 

 
Núm. de referència : X2016005862     
 
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 i atesos els següents  
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
La Sra. **** va formular reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys 
que va patir el vehicle de la seva propietat marca Seat, model Altea, matrícula ****, 
quan circulava per la rotonda de la “Petrocat”, a l’avinguda d’Europa, a conseqüència 
d’unes obres d’asfaltat i que van afectar a la part lateral del vehicle, que es va embrutir 
amb quitrà (Registre General, núm. E2015009465/24-09-2015). A la petició s’hi 
acompanya un pressupost, de data 30 de novembre de 2015, emès per Tallers Car-
Pla SL, per un import de 257,13 euros, que és la quantitat que es reclama. 
 

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 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” 
 
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 
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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 que es reclamen són atribuïbles de forma 
directa i exclusiva al funcionament dels serveis públics municipals no és gens clara. En 
aquest sentit, el fet que cap servei de l’Ajuntament d’Olot intervingués directament 
dificulta enormement esbrinar com i perquè es van produir aquests danys. 
 
D’entrada cal assenyalar que les obres d’asfaltat de la calçada de la zona de 
l’avinguda d’Europa van ser contractades amb l’empresa “AGLOMERATS GIRONA, 
SA”, per acords de la Junta de Govern Local de dates 19 de febrer de 2015 i 31 
d’agost de 2015, i formen part del projecte de conservació de vies públiques de la 
ciutat, per a l’any 2015. Aquestes obres d’enquitranat van realitzar-se de la mateixa 
manera en què es van realitzar a la resta de la ciutat, durant l’any 2015 i en anys 
anteriors; i en elles es varen adoptar les mesures preventives i de seguretat pròpies 
d’aquesta mena d’obres que han de conviure amb el trànsit ordinari de vehicles. D’altra 
banda, la direcció tècnica d’aquestes obres, que va ser assumida per tècnics 
municipals, no té constància dels danys que es reclamen. 
 
Quart.- 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. 
 
Vist l’expedient administratiu SRP12016000010 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: 
 

RESOLC 
 
DENEGAR la indemnització reclamada per la Sra. ****, pels danys que va patir el 
vehicle matrícula ****, quan circulava per la rotonda de la “Petrocat”, a l’avinguda 
d’Europa, a conseqüència de les obres d’enquitranar la calçada, en no quedar provat 
el nexe causal entre els danys reclamats i el funcionament dels serveis públics 
municipals. 
. 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.3. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- ESTIMAR LA RECLAMACIÓ 
PRESENTADA PER "SEGUROS BILBAO" I PER LA SRA. ****, PER DANYS 

OCASIONATS A UN VEHICLE. 
 
Núm. de referència : X2016005945     
 
Vist l’escrit presentat per l’advocada Sra. **** en nom i representació de “Seguros 
Bilbao” i de la Sra. **** en el que formulen reclamació patrimonial contra l’Ajuntament 
d’Olot, pels danys ocasionats a un vehicle propietat de la Sra. **** i atesos els 
següents  
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
Primer.- La representació de la companyia “Seguros Bilbao” i de la Sra. **** va 
presentar una reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys que va 
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patir el vehicle propietat de la Sra. ****, marca Nissan, model Qashqai, matricula ****, 
el dia 22 de juliol de 2015, quan circulava pel carrer Terrassa d’aquesta ciutat, conduït 
pel Sr. ****  (Registre General, núm. núm. E2014000870/20-11-2015). A l’escrit 
s’assenyala que els danys es van produir quan, en arribar a l’alçada de carrer Volcà 
Croscat, una tapa del sistema de clavegueram va sortir disparada degut a la pressió 
de l’aigua, la qual cosa va provocar danys a la part posterior dreta i roda del vehicle. A 
la petició s’hi acompanya: escriptura d’atorgament de poders; acta de la Policia 
Municipal de 22 de juliol de 2015 (A.10.PL.: 874/2015); documentació acreditativa de 
la titularitat del vehicle; informe valoració pericial de 29 de juliol de 2015 (Ref. 
17780571), emes pel pèrit Sr. Miquel Rull Subirats, per 592,68 euros, que és la 
quantitat que es reclama; factures de reparació de 31 d’agost de 2015, emeses per 
Olot Motor, S.L. (Ref. TR0072351 i TR0072398); pòlissa de l’assegurança contractada 
per la Sra. ****; i document acreditatiu del pagament de la reparació del vehicle. 
 
Segon.- En informe del sotsinspector en cap de la Policia Municipal, de data 4 de 
desembre de 2015 (Ref.: PD032015000140), s’aporta l’acta de 22 de juliol de 2015 
(A.10.PL.: 874/2015) i diverses fotografies que il·lustren els fets descrits. Aquesta acta, 
que coincideix amb la que s’acompanya en l’escrit presentat per la part reclamant, 
assenyala que, a les 16:30 hores del dia 22 de juliol de 2015, a Olot, va descarregar 
una tempesta que en poca estona va deixar anar molta aigua. També s’apunta que, a 
conseqüència de l’aigua caiguda i de les diferències de nivell/alçada que hi ha en 
aquell barri d’Olot, la tapa de la xarxa de clavegueram del carrer Terrassa cruïlla amb 
el carrer Croscat va pujar degut a la pressió de l’aigua, quan hi circulava el vehicle 
Nissan Qashqai, matricula ****. A l’acta s’assenyala que, en pujar, la tapa metàl·lica 
s’ha trencat a l’entrar en contacte amb l’estructura del vehicle al seu lateral posterior 
dret, rebentant-li la roda posterior dreta. L’acta es complementa amb un reportatge 
fotogràfica dels danys ocasionats al vehicle i de la tapa de clavegueram trencada del 
carrer Terrassa. 
 

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 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”.  
 
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. En 
conseqüència, 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 
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que pugui interferir alterant el nexe causal. 
 
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 el present cas, a la vista de l’informe i de l’acta 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 i d’infraestructures viàries de la seva titularitat. A l’acta 
es reconeix l’existència de l’accident i que els danys que presentava el vehicle 
propietat de la Sra. **** van ser provocats per una tapa de la xarxa de clavegueram 
situada al carrer Terrassa que, a conseqüència d’una forta tempesta, va saltar per la 
pressió de l’aigua i que, en trencar-se, va impactar contra el vehicle matricula ****, 
ocasionant-li desperfectes. 
 
Vist l’expedient administratiu SRP12016000011 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 representació de la 
companyia “SEGUROS BILBAO” i de la Sra. ****, pels danys ocasionats a un vehicle 
propietat de la Sra. **** per l’impacte d’una tapa de clavegueram, que va sortir 
disparada per la pressió de l’aigua, quan circulava pel carrer Terrassa d’aquesta ciutat. 
 
Segon.- Efectuar un pagament de  CINC-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB 
SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS (592,68.- €), a favor  de la companyia “Seguros Bilbao” i 
de la Sra. ****, en concepte d’indemnització pels danys ocasionats al vehicle propietat 
de la Sra. ****. Aquesta quantitat de 592,68 euros, que es farà efectiva a càrrec de la 
partida: 16.130.920.224000 “Assegurances”, s’abonarà de la següent manera: 
 
a.- Efectuar un pagament de TRES-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB 
SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS (342,68.- €), a favor  de la companyia “SEGUROS 
BILBAO”. 
 
b.- Efectuar un pagament de DOS-CENTS CINQUANTA EUROS (250.- €), a favor de 
la Sra. ****. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 16130  920  224000 592.68 ASSEGURANCES 130 001 999 052 999 999 
 

Aquests imports s’ingressaran en el número de compte bancari que les persones 
interessades han de facilitar a les Oficines de Tresoreria.  
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S’aprova per unanimitat. 
 

9.1. - RELACIÓ D'APROVACIÓ DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2016005758     
 
En relació a l’expedient CPG22016000029 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’aprovació de la relació annexa d’obligacions de despeses núm. 16/1 per un import 
total de 209.562,55 €. 
 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 209562.55 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.1. - APROVACIÓ CERTIFICACIONS D'OBRA 
 
Núm. de referència : X2016005688     
 
En relació a l’expedient CPG22016000028 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció del següent acord: 
 
Aprovar la liquidació definitiva d’obres d’ALFONSO DEL CID SANCHEZ corresponent 
a les obres D’ADEQUACIÓ D’INSTAL·LACIONS ESPAI DE SERVEIS DE LA SALA 
CARBONERA “TEATRE PRINCIPAL”  amb càrrec a la partida 16.130.920.63202 “R15 
ACTUACIONS EDIFICIS MUNICIPALS” per un import de 6.357,41 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1600326 Despeses 16130  920  63202 6357.41 R15 ACTUACIONS EDIFICIS MUNICIPALS130 034 999 060 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.1. - DEVOLUCIÓ FIANCES 
 
Núm. de referència : X2016005773     
 
En relació a l’expedient CPG22016000030 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 
EDIFICACIONS COROMINA SL 300,00 
**** 362,00 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

12.1. - PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DE MODALITAT DE COMPENSACIÓ 
BÀSICA DEL P.A. 11.03B MOLÍ D'EN NOC.- Proposant aprovar inicialment. 
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Núm. de referència : X2016003605     
 
Vist que per part de l’únic propietari de les finques incloses en el polígon d’actuació 
11.03b Molí de Noc, s’ha presentat a tramitació un projecte de reparcel·lació voluntari. 
 
Vist l’informe de data 15 de març de 2016 emès per l’arquitecte municipal que conclou 
la conformitat del projecte en relació a les previsions del planejament vigent en el 
sector. 
 
Vist l’establert a l’article 119.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, pel que fa a la tramitació d’instruments 
de gestió urbanística. 
 
En relació a l’expedient UPL12016000001, 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 inicialment el  projecte de reparcel·lació voluntari del polígon 
d’actuació 11.03b Molí de Noc. 
 
Segon.- Exposar al públic l’expedient pel termini d’un mes, comptat a partir de 
l'endemà al de la publicació de l’anunci a fi que els interessats poguessin formular les 
al·legacions o objeccions oportunes. 
 
Tercer.- Que es traslladi aquest acord als interessats de l’expedient 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.1. - REFORMA D'HABITATGE EN EDIFICI BIFAMILIAR AL CARRER BERGA I 
BOADA, 11 1R. 

 
Núm. de referència : X2016001071 

 
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 núm: OMA32016000006 en 
data registre entrada  20/01/2016 
a: **** 
per a: REFORMA D'HABITATGE EN EDIFICI BIFAMILIAR   
situada a: C BERGA I BOADA N.0011 Pis.1  
U.T.M : 7404203 
 
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: CRL2016800025 
FMA2016600038    
Liquidació/ns de drets i/o fiances: imports, lloc, terminis, forma de pagament i recursos 
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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: 51248.80 euros  
 
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

51248.80 1588.71 0 1588.71 62.85 1651.56 
 

Garanties: 
  Garantia de gestió de residus: 150 euros 
 

Total Liquidació Euros 
Per Drets 1651.56 
Per Garanties (4) 150.00 

 
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència: 24 mesos, a partir de la data de concessió, havent-
se de començar les obres dins el termini màxim de 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. Com  a  mínim  48  hores abans de qualsevol operació  de  càrrega  o  de 
descàrrega  que impliqui ocupació de la via pública caldrà comunicar-ho a  la Policia 
Municipal per tal de preveure la senyalització necessària. 

4. Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de la 
via pública. 

5. S’imposa una fiança de 150,00 € per garantir la correcta gestió de residus generals 
per l’obra d’acord amb la memòria del projecte presentat. 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. 

6. 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. 
 
13.2. - INSTAL·LACIÓ D'APARELL ELEVADOR EN EDIFICI DE 2 HABITATGES AL 

CARRER TARRAGONA, 18  
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Núm. de referència : X2016000046 

 
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 OMA32016000001 en data 
registre entrada  04/01/2016 
a : **** 
per a: INSTAL·LACIÓ D'APARELL ELEVADOR EN EDIFICI DE 2 HABITATGES.    
situada a: C TARRAGONA N.0018  
U.T.M : 6689405 
 
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: CRL2016800024 
FMA2016600036    
 
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: 23484.68 euros  
 
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

23484.68 728.02 -95% 36.40 62.85 99.25 
 

Garanties: 
  Garantia de gestió de residus: 150 euros 
 

Total Liquidació Euros 
Per Drets 99.25 
Per Garanties (4) 150.00 

 
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. En aplicació de les condicions de la normativa vigent de seguretat contra incendis, 
caldrà que el garatge disposi de vestíbul d’independència amb porta EI2C30, 
d’acord amb el disposat al DB SI1 punt 1.4 del CTE. 
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3. La paret que limita amb la finca veïna s’haurà de tractar amb materials i color 
d’acabat de façana en aplicació de l’establert a l’article 155 del POUM.  

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

5. S’imposa una fiança de 150,00 € per garantir la correcta gestió de residus 
generals per l’obra d’acord amb la memòria del projecte presentat. 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. 

6. Prèviament o simultàniament a la presentació del certificat final d’obra caldrà 
aportar document que acrediti la correcta gestió dels residus generats per l’obra 
segons l’establert a l’Ordenança general de gestió de residus aprovada el 
15/03/2002 i modificada el 28/07/2005. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.3. - INSTAL·LACIÓ D'APARELL ELEVADOR EN HABITATGE AL CARRER 
GÒDUA, 17. 

 
Núm. de referència : X2016001133 

 
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 OMA32016000007 en data 
registre entrada  21/01/2016 
a: **** 
per a: INSTAL·LACIÓ D'APARELL ELEVADOR EN HABITATGE    
situada a: C GÓDUA N.0017  
U.T.M : 7083309 
 
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: CRL2016800026 
FMA2016600041    
 
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: 14413.11 euros  
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Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 
14413.11 446.81 -95% 22.34 62.85 85.19 

 
Garanties: 

   
     Garantia de gestió de residus: 150.00 euros 

 
Total Liquidació Euros 
Per Drets 85.19 
Per Garanties (4) 150.00 

 
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.   Com  a  mínim  48  hores abans de qualsevol operació  de  càrrega  o  de 
descàrrega  que impliqui ocupació de la via pública caldrà comunicar-ho a  la Policia 
Municipal per tal de preveure la senyalització necessària. 

4. S’imposa una fiança de 150,00 € per garantir la correcta gestió de residus generals 
per l’obra d’acord amb la memòria del projecte presentat. 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. 

5. 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. 
 

13.4. - ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A BAR A LA PLAÇA MAJOR, 10 B 1A 
 
Núm. de referència : X2016003671 

 
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 OMA32016000026 en data 
registre entrada  18/02/2016 
a: **** 
per a: REFORMA I ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A BAR    
situada a:PL MAJOR N.0010 Pis.B Pta.1  
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U.T.M : 7903502 
 
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: CRL2016800027 
FMA2016600023    
 
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: 35842.52 euros  
1 Tanca provisional 
  
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

35842.52 1342.57 -95% 287.01 62.85 349.86 
 

Garanties: 
      

  Garantia de gestió de residus: 150 euros 
 

Total Liquidació Euros 
Per Drets 349.86 
Per Garanties (4) 150.00 

 
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència: 8 mesos, a partir de la data de concessió, havent-
se de començar les obres dins el termini màxim de 3 mesos  
 
1. Els responsables de l’obra es faran càrrec de comunicar amb antelació l’inici de 

l’obra a la Policia Municipal i s’observaran les indicacions que pugui disposar en 
relació a les condicions de seguretat i senyalització de l’ocupació de la via pública 
prevista, que correrà a càrrec del promotor i contractista de l’obra.  Es compliran les 
normes de l’Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública aprovada el 27/04/95. 

2. Si, per necessitat de l’obra cal tallar momentàniament el trànsit, s’haurà de sol·licitar 
l’autorització a la Policia Municipal amb una antelació mínima de 48 hores. 

3.   Com  a  mínim  48  hores abans de qualsevol operació  de  càrrega  o  de 
descàrrega  que impliqui ocupació de la via pública caldrà comunicar-ho a  la Policia 
Municipal per tal de preveure la senyalització necessària. 

4. 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. 
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5. S’imposa una fiança de 150,00 € per garantir la correcta gestió de residus generals 
per l’obra d’acord amb la memòria del projecte presentat. 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. 

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

7. La possibilitat de instal·lar un rètol s’ha de contemplar atenent la normativa 
urbanística d’aplicació que determina que els rètols son admesos dins els forats de 
la planta baixa, que determinen les obertures actuals, reculats un mínim de 5 cm. 
del Pla de Façana. També poden ser de lletres individualitzades situades a la part 
immediatament superior de les obertures en planta baixa sense superar els 
brancals dels forats ,  i si cal un suport únic, es podran fer servir lletres sobre una 
base transparent que podrà sobresortir un màxim de 15 cm. del pla de façana. ( art 
209.4 poum i ordenança vigent de rètols i accessoris al Nucli Antic).També es 
poden autoritzar rètols en banderola, entre 2,5 i 3,20 m i amb una volada màxima 
de 40 cm,  en carrers de menys de 6 m., amb una volada màxima de 60 cm, per un 
carrer entre 6 i 12 metres d’amplada, i fins a 80 cm. en carrers de més amplada o 
espais públics que formen una plaça 

8. Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de cap aparell d’aire 
condicionat/refrigeració a la façana i/o visible des de l’exterior. En cas de 
necessitar o justificar una instal·lació, aquesta serà a l’interior del local  en planta 
baixa i en cap cas suposaran una molèstia pels veïns pel que fa a sorolls, 
emanacions etc. . En tractar-se d’un edifici ja construït, aquesta instal·lació es farà 
amb compliment amb l’ordenament d’aplicació en matèria de comunitats i amb 
l’acord de tots els veïns a qui afecti, i en cap cas   no podran superar els valors de 
nivells sonors i/o vibracions superiors als indicats en els annexes de l’ordenança 
vigent ( art. 25 ordenança reguladora de sorolls i vibracions d’Olot. aprovada 
definitivament per ple de la Corporació de 23/02/2012 , BOPG núm. 52 de 
14/03/2012)  

9. El color  dels tancaments del local en planta baixa es farà atenent la carta de Colors 
del Barri Vell i haurà de tenir el vist-i-plau dels Serveis Tècnics Municipals.       

 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.1. - ASSABENTATS.- PROPOSANT DONAR COMPTE DE LES 
COMUNICACIONS D'OBRES PRESENTADES ENTRE ELS DIES 1 I 29 DE FEBRER 

RELATIUS A L'ÀREA D'URBANISME. 
 
Núm. de referència : X2016005741 

En relació a l’expedient URG72016000002, 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 29 de 
febrer relatius a l'Àrea de serveis urbans, espai públic i infraestructura i obra pública. 
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Data sol·licitud Tipus d'obra Adreça Informe
01/02/2016 REFORMA SALA D'ESTAR I GARATGE C. FREIXE, 0068 Favorable
02/02/2016 REFORMA BANY, CANVI PORTA ENTRADA C. BISBE VILANOVA, 0001 Favorable
04/02/2016 ACONDICIONAMENT DE LOCAL I CANVI DE DESAIGÜES C. MAJOR, 0010 Favorable
04/02/2016 CANVI BANYERA PER PLAT DE DUTXA C. MIGUEL DE CERVANTES, 0007 Favorable
04/02/2016 CANVIAR RAJOLA ENTRADA AL DOMICILI C. VOLCÀ DE STA. MARGARIDA, 0022 Favorable
05/02/2016 REFORMA DE CUINA I BANY. AV. MORROT, 0103 Favorable
08/02/2016 REPÀS TEULADA D'HABITATGE I REPARACIÓ CANAL POSTERIORC. PORTBOU, 0056 Favorable
08/02/2016 CANVIAR RAJOLA BANY AV. SANT JOAN, 0024 3 2 Favorable
09/02/2016 RECOBRIMENT PARETS EXTERIORS CTRA. DEU, 0019 Favorable
09/02/2016 PINTAR PORTA ENTRADA DEL BAR-RESTAURANT C. SANT FERRIOL, 0018 Favorable
09/02/2016 REFORMA CUINA AV. ANTONI GAUDÍ, 0021 Favorable
09/02/2016 REFORMA BANY C. MARIÀ VAYREDA, 0026 2 1 Favorable
09/02/2016 REFORMA CUINA I BANY AV. REIS CATÒLICS, 0012 4 2 Favorable
10/02/2016 1a FASE D'OBRA D'ACONDICIONAMENT LOCAL COMERCIAL PL. CLARÀ, 0012 B 1 Favorable
10/02/2016 ARREBOSSAR PARETS INTERIORS I EXTERIORS GARATGE. LLOC. CAN FANGA, 0001 PENDENT
11/02/2016 OBRES D'ACABATS SENSE MODIFICAR ESTRUCTURA/DISTRIBUCIÓC. MULLERAS, 0010 2 Favorable
12/02/2016 SUBSTITUCIÓ PORTA GARATGE CAMI. BRUIXES, 0013 Favorable
12/02/2016 CANVI BANYERA PER PLAT DE DUTXA C. ABAT RACIMIR, 0011 2 2 Favorable
12/02/2016 DESMUNTATGE PORTES, ENDERROC MUR, I ALTRES C. VOLCÀ STA. MARGARIDA, 2 PENDENT
16/02/2016 CANVI BANYERA PER PLAT DE DUTXA AV. SANTA COLOMA, 0097 Favorable
17/02/2016 REFORMA D'OBRADOR I NIVELL DE TERRA DE CUINA C. SANT ESTEVE, 0023 Favorable
17/02/2016 PINTAT EXTERIOR PARTS DE FAÇANA AV. EUROPA, 0062 Favorable
17/02/2016 SUBSTITUCIÓ TANCAMENT FINESTRA PL.CLARÀ 12 BXS. Favorable
17/02/2016 ARRENCAR SOSTRES I ALTRES PG. BISBE GUILLAMET, 0004 Favorable
17/02/2016 INSTAL·LACIÓ DIPÒSIT GAS I CONSTRUCCIÓ MUR C. FRANÇA, 0084 PENDENT
17/02/2016 EXTRACCIÓ FALS SOSTRE I ALTRES C. SANT RAFEL, 0028 1 Favorable
17/02/2016 PINTAR FAÇANA C. CONCEPCIÓ CARRERAS, 0001 Favorable
18/02/2016 CANVI BANYERA PER PLAT DE DUTXA PTGE. CINEMA COLÓN, 0006 B 2 Favorable
18/02/2016 DESENRUNAMENT PER ESFONDRAMENT TEULADA LLOC. MAS LA FÀBREGA, 0001 Favorable
18/02/2016 REPARACIÓ FAÇANA C. POU DEL GLAÇ, 0029 1 1 Favorable
18/02/2016 ENRAJOLAT DEL RENTADOR C. MESTRE VIVES, 0017 B Favorable
22/02/2016 REPARACIÓ TERRASSA, DESAIGÜES I DESPERFECTES LOCAL C. MESTRE MONER, 0001 Favorable
23/02/2016 SUBSTITUCIÓ TERRA BANY PL.CATALUNYA 3 3r Favorable
24/02/2016 DESMUNTATGE PORTES, ENDERROC MUR, ALTRES C. VOLCÀ DE SANTA MARGARIDA, 0002 PENDENT
24/02/2016 MODIFICACIÓ APARELLATGE INTERIOR I OBERTURA NOU ACCÈSC. MULLERAS, 0015 Favorable
24/02/2016 SUBSTITUCIÓ BASTIMENTS I OBERTURES C. SANT TOMÀS, 0006 Favorable
25/02/2016 REFORÇAR PARET TANCA C. VIOLA, 0013 PENDENT
25/02/2016 SUBSTITUCIÓ URALITES, REFORÇAR CABIRONS I INSTAL·LACIÓ TELA ASFÀLTICA C. CONCEPCIÓ CARRERAS, 0013 Favorable
25/02/2016 REFORMA BANY C. DÀLIES, 0011 Favorable
26/02/2016 ACABATS D'INTERIORS I SUBSTITUCIO DE DOS BALCONS. C. BISBE VILANOVA, 0018 Favorable
26/02/2016 REFORMA CUINA C. HONDURES, 0035 1 2 Favorable
29/02/2016 ENRAJOLAR GARATGE INTERIOR CTRA. DEU, 0048 Favorable
29/02/2016 CANVI BANYERA PER PLAT DE DUTXA AV. URUGUAI, 5 Pis.4 Pta.9 PENDENT

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

15.1. - HOMOLOGAR EL PLA D'AUTOPROTECCIÓ DE L'HOSPITAL D'OLOT 
COMARCAL DE LA GARROTXA 

 
Núm. de referència : X2016004841     
 
En relació a l’expedient PC012016000011 de , 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: 
 
Homologar el Pla d'autoprotecció de l'Hospital d'Olot comarcal de la Garrotxa  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
16.1. - TAXIS: AUTORITZAR LA TRANSMISSIÓ DE LA LLICÈNCIA MUNICIPAL DE 

TAXI, NÚM. 4, A FAVOR DE **** 
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Núm. de referència : X2016005958     
 
Atès l’escrit de data 1 de març de 2016 (Registre General núm. E2016002762/14-03-
2016), presentat conjuntament pel Sr. **** i pel Sr. ****, en representació de ****, en el 
que demanen que s’autoritzi la transmissió de la llicència municipal de taxi, núm. 4 de 
la que n’és titular el Sr. **** (Junta de Govern Local de 6 de maig de 2009), a favor de 
la mercantil ****. 
 
Considerant que la mercantil ****, reuneix les condicions necessàries per ser titular 
d’una llicència municipal de taxi. 
 
Considerant que l’article 10 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi estableix que les 
llicències per a prestar els serveis urbans de taxi es poden transmetre amb 
l’autorització prèvia de l’ens que les ha concedides, el qual només en pot denegar la 
transmissió si l’adquirent no compleix les condicions necessàries per a l’atorgament 
inicial de la llicència. 
 
Considerant que el Reglament regulador del servei municipal del taxi d’Olot, aprovat 
pel ple de l’Ajuntament, en sessió de data 26 de gener de 2006 (BOP, núm. 74/18-04-
2006), en el seu article 20, assenyala que les llicències per a la prestació dels serveis 
urbans de taxi són transmissibles prèvia autorització de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Vist l'expedient administratiu VTX22016000006 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 dels següents acords: 
 
Primer.- Autoritzar la transmissió de la llicència municipal de taxi núm. 4 de la que era 
titular el Sr. ****, a favor de la mercantil **** (****). 
 
Segon.- Aquesta transmissió tindrà efectes a partir del dia 18 de març de 2016.  
 
Tercer.- Requerir a l’administrador de la mercantil **** perquè en el termini de trenta 
dies procedeixi al pagament de la quantitat de SIS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS 
AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS (661,45.- €), que corresponen a la taxa prevista a 
l’Ordenança fiscal, núm. 3.6, sobre llicències de taxis, pels casos de transmissió. 
 
Quart.-  Requerir a l’administrador de la **** perquè en el termini de deu dies naturals, 
a comptar de la data establerta en l’acord segon, comenci a prestar el servei amb el 
vehicle que s’apliqui a aquesta llicència municipal de taxi, tal i com s’estableix a l’article 
15 del Reglament regulador del servei municipal del taxi d’Olot. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
17.1. - DONAR COMPTE DELS DECRETS DICTATS ELS DIES 22 DE FEBRER I 8 

DE MARÇ DE 2016 RELATIUS A L'ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
Núm. de referència : X2016005460     
 
En relació a l’expedient AG012016000011,  vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció del següent acord: 
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Únic.- Donar compte dels decrets, que es relacionen a continuació, dictats els dies 22 
de febrer i 8 de març de 2016, relatius a l’Àrea de Medi Ambient:  
 
Tràmit Nom / comercial Concepte Adreça Decret 
Obertura Arquitectura 

Gabriel Barbeta 
Despatx 
d’arquitectura 

Ctra. de Riudaura 16 08/03/2016 

Llicència 
municipal  

H.S.R Gos de raça 
potencialment 
perillosa 

Ptge. Bernat Metge 14 22/02/2016 

Llicència 
municipal  

I.P.F. Gos de raça 
potencialment 
perillosa 

Ptge. Bernat Metge 14 22/02/2016 

Canvi de 
titularitat 

El rebost Alimentació C/Sant Feliu 37 08/03/2016 

Canvi de 
titularitat 

Autoescola 
Garrotxa 

Autoescola C/Francesc Montsalvatge 
20 

08/03/2016 

Canvi de 
titularitat 

Carnisseria 
Garnatxe 

Carnisseria 
amb obrador i 
alimentació 

Rda. De Montolivet 7 08/03/2016 

Canvi de 
titularitat 

Olot Center GYM Gimnàs Ctra. de Santa Pau 12 B 
1 

08/03/2016 

Canvi de raó 
social 

Pastisseria Ferrer Pastisseria amb 
taller de 
xocolata 

Pl. Móra 5 i 6 01/03/2016 

Canvi de raó 
social 

Fruites Mercader Fruiteria i 
verduleria 

C/Volcà Croscat 9 B 1 07/03/2016 

Canvi de raó 
social 

Fleca Rebull Fleca i bar Av. Onze de Setembre 25 07/03/2015 

Canvi de raó 
social 

Fleca Rebull Obrador Av. Onze de Setembre 28 07/03/2015 

Baixa activitat Germans Pairó Magatzem C/França 27 22/02/2016 

Baixa activitat Perruqueria Enric Perruqueria C/Dolors 7, 1r 22/02/2016 

Baixa activitat Sergi Distribuïdors Venda a 
l’engròs de 
carn 

C/Verge de Núria 11 07/03/2016 

Hort municipal A.S.C Adjudicació 
hort 

Parc Nou 21 22/02/2016 

Hort municipal A.P.C. Baixa hort Parc Nou 30 22/02/2016 
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S’aprova per unanimitat. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a dos quarts i cinc minuts de nou, 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 


