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ACTA NÚM. 15 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

28 D’ABRIL DE 2016 
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 28 d’abril de 2016 a les vuit del matí, es reuneix en 
aquesta Casa Consistorial la Junta de Govern d’aquest Ajuntament, sota la 
presidència del Sr. JOSEP MARIA COROMINAS 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, 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 de l’oposició, el Srs. Lluís Rubió Amargant, 
Xavier García Zabal. 
 
Hi assisteix l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí. 
 
Actua com a secretari, la Secretària, 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 21 d’abril: 
 
- el mateix dia 21, va anar a lliurar premis als guanyadors del concurs literari convocat 
pel Casal de la gent gran.  
 
- el dia 22 d’abril, va rebre la visita de l’Hble. Sr. Josep Rull, Conseller de Territori i 
Sostenibilitat, que va venir a fer una visita protocol·lària a l’ l’Ajuntament i a continuació 
va presidir el Consell Rector de l’Observatori del Paisatge que va tenir lloc a la seva 
seu. I al vespre, va assistir a la presentació del llibre titulat L’empremta de la societat 

civil, un reflex dels 50 anys d’existència del CIT, que va tenir lloc al Casal Marià.  
 
- el dia 24 d’abril, juntament amb el regidor Josep Berga, van presenciar la processó 
shik, que va tenir lloc a l’entorn del pavelló firal.  
 
-  i el dia 25 d’abril, juntament amb el regidor Estanis Vayreda, van visitar els estands 
de diferents empresaris garrotxins de productes alimentaris que exposaven a la Fira 
Alimentària.  
 
3. - DISPOSICIONS.- Assabentats de les disposicions publicades en els butlletins 

oficials 



 2 

 
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. - DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA DE PRENDRE LA INICIATIVA 

PER A LA REALITACIÓ D’UNA CONSULTA POPULAR NO REFERENDÀRIA 
 
Núm. de referència : X2016009409     
Expedient núm. SG122016000001 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, l’Alcalde proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord: 
 
Donar compte del Decret d’Alcaldia dictat en data 27 d’abril de 2016, per promoure 
una consulta popular no referendària de caràcter sectorial  per decidir dues qüestions:  
- si Olot ha de deixar d’organitzar correbous  
- si la variant d’Olot es considera una obra urgent i prioritària 
 
I facultar l’Alcalde per dictar les resolucions necessàries per a l’efectivitat de l’acord i 
en especial el decret de convocatòria de la consulta. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.1. - FESTES DEL TURA: APROVACIÓ DE LES BASES PER A L'ADJUDICACIÓ 
DE BARRAQUES I NETEJA DE GOTS, PER A LES FESTES DEL TURA 2016. 

 
Núm. de referència : X2016009283     
 
Vista la proposta de bases per adjudicar les barraques i la neteja de gots per a les 
Festes del Tura 2016, presentades per la Comissió de Festes. 
 
Considerant que aquestes bases, en haver estat redactades per la Comissió de 
Festes, disposen del vistiplau de les diverses entitats ciutadanes que en formen part i, 
en conseqüència, responen a la voluntat d’una part important del teixit associatiu local. 
 
Vist l’expedient administratiu FE012016000001 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, el regidor delegat de l’Àrea de Festes, 
proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- APROVAR les bases per a l’adjudicació de les barraques i de la neteja de 
gots, per a les Festes del Tura de l’any 2016. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats aquests acords, 
mitjançant la publicació del corresponent anunci al BOP de Girona, a la premsa local i 
al tauler d’anuncis de la Corporació, pel termini de vint dies hàbils, per a la presentació 
d’al·legacions. En cas de no haver-hi al·legacions aquestes bases quedaran 
definitivament aprovades 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. OBRES 
 

6.1. - APROVACIÓ ACTES DE PREUS CONTRADICTORIS NÚM. 1, 2 i 3  DELS 
TREBALLS DE SUBSTITUCIÓ D'ENVÀ EN MAL ESTAT A L'ALA EST DEL MUSEU 

COMARCAL DE LA GARROTXA 
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Núm. de referència : X2015014792     
La Junta de Govern Local del dia 9 de juliol de 2015 va adjudicar a l’empresa 
“Construccions J. Pallàs,SL” els treballs de substitució de l’envà en mal estat de l’ala 
Est del Museu Comarcal de la Garrotxa  per un import de 9960 € (IVA inclòs). 
Atès s’han incorporat nous materials motivats per canvis no substancials  en l’execució 
de les obres previstes en el projecte que no varien el concepte global de l’obra 
projectada sinó que la milloren i complementen i que el seu import global és inferior a 
les previsions econòmiques del projecte i la contracta.  
Vist les actes de preus contradictoris núm. 1,2 i 3 de data 7 d’abril de 2016 i vist 
l’expedient administratiu núm. CC012015000240 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 preus contradictoris núm. 1,2 i 3 dels treballs de substitució 
d’envà en mal estat a l’ala Est del Museu Comarcal  del dia 7 d’abril de 2016, segons: 
 
-Acta preu contradictori 1:  
  PA reforç d’envà amb perfil U d’acer ancorat a mur: ........................1.560,67 € (IVA 
inclòs). 
 
-Acta preu contradictori 2 : 
  PA reforços entremitjos envà de ceràmica ancorats a la paret:........... 928,81 € (IVA 
inclòs) 
 
-Acta preu contradictori 3:  
  M2 veladura blanca sobre DM amb capa de fons, polir i  
  Capa acabat de veladura blanca.............................................................21,45 € (IVA 
inclòs) 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 CONTRACTACIÓ. SERVEIS 
 

6.2. - SERVEIS DE COORDINACIÓ I REDACCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ 
TÈCNICA PER A CONCÒRRER A LA CONVOCATÒRIA "FEDER EIX.6" 

 
Núm. de referència : X2016009408     
 
L’Ajuntament d’Olot vol concórrer a la convocatòria d’ajudes regulades per  a la 
convocatòria “FEDER Catalunya 2014-2020.Eix 6” amb el projecte “Centre dels 
Volcans”. 
 
Per tal de concórrer en aquesta convocatòria, a més de la sol·licitud cal la presentació 
de diversa documentació tècnica, així com la coordinació tècnica del projecte i amb les 
empreses proveïdores de les diferents actuacions previstes en el projecte.  
Atès l’informe de Gerència  de data 6 d’abril  favorable a la proposta presentada la Sra. 
Susanna Alsina; i vist l’expedient administratiu núm. CC012016000202 i antecedents 
corresponents, la regidora delegada de Participació, Transparència i Govern 
obert,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Contractar amb la Sra. SUSANA ALSINA COLL (46671188-W)  els serveis 
de coordinació i redacció de la documentació tècnica per a concórrer a la convocatòria 
d'ajuts al programa “FEDER. Eix 6” per al desenvolupament del  "Centre dels Volcans"; 
d’acord amb la seva proposta i l’informe de Gerència que figuren com annex a 
l’expedient.  
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Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: CINC MIL EUROS (5000 €) + IVA: 
MIL CINQUANTA EUROS (1050 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16140  1510 227061 6050 SERVEIS EXTERNS ( SUPORT URBANISTIC )000 000 000 000 000 000 

 
Tercer.- SUSANA ALSINA COLL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
6.3. - TREBALLS DE REDACCIÓ DE L'AVANTPROJECTE DE L'EDIFICI "CENTRE 

DELS VOLCANS" 
 
Núm. de referència : X2016009420     
 
L’Ajuntament d’Olot vol concórrer a la convocatòria “FEDER .Eix 6” per al 
desenvolupament del  projecte “Centre dels Volcans”; i es fa necessari de comptar 
amb l’avantprojecte de l’edifici on s’hi ubicarà 
 
Atès l’informe de Gerència de data 25 d’abril de 2016  en relació als pressupostos 
presentats per les empreses : “ Exit de Disseny,SL” i “Crumain,SL” , el qual és 
favorable al primer.   
I vist l’expedient administratiu núm: CC012016000203 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  EXIT DE DISSENY SL (B6127460-1) els treballs 
de redacció de l'avantprojecte de l'edifici del “Centre dels Volcans” d’acord amb el seu 
pressupost núm. 075/2016 i l’informe de Gerència que figuren com annex a 
l’expedient.   
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: QUINZE MIL EUROS (15.000 €) + 
IVA: TRES MI CENT CINQUANTA EUROS (3.150 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16140  492  64003 18150 PROJETES FEDER (IFS) 000 000 000 000 000 000 
 
 

Tercer.- EXIT DE DISSENY SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.4. - VENDA DE VEHICLES DEL DIPÒSIT  MUNICIPAL 
 
Núm. de referència : X2016009276     
 
Atès l’informe de la Policia  Municipal Ref. 5.A12-2015EA000230 que fa referència a 
diversos  vehicles i ciclomotors que es troben al dipòsit municipal, del quals s’ha 
notificat als propietaris i que passat el termini  no els han recollit . 
Atès que els vehicles tenen la condició de residu sòlid d’acord amb la Llei 15/2003;  
vista l’oferta presentada per “Inter-car Bar,SL” i vist  l’expedient administratiu núm: 
CC012016000198 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.-  Procedir a la venda a l’empresa INTER-CAR BAS SL (B1773936-8) per un 



 
 
 

 5 

import de VUIT-CENTS EUROS (800 €),   dels vehicles i ciclomotors que es troben 
abandonats al dipòsit municipal i que es detallen a continuació, els quals tenen la 
condició de residu sòlid, d’acord amb la Llei 15/2003 de 13 de juny, de modificació de 
la Llei 6/1993 de 15 de juliol.  
 

MARCA MODEL  MATRÍCULA 

RENAULT 19 GI-9570-AX 

MAZDA MX3 GI-5390-BJ 

FORD MONDEO GI-7590-BJ 

FIAT SEICENTO 7742BBF 

RENAULT SAFRANE GI-9008-AW 

RENAULT 19 GI-4970-AT 

VOLKSWAGEN  GOLF 3984CPJ 

JEEP  CHEROKEE GI-2626-BB 

VOLKSWAGEN GOLF GI-0727-BT 

OPEL  ASTRA GI-9124-AT 

CITROÉN C-15 GI-7376BL 

CITROËN C-15 GI-7377-BL 

DERBI  ATLANTIS C-1368-BSN 

 
Segon.- L’empresa “Intrer-Car Bas,SL” retirarà els vehicles esmentats en el termini 
màxim de tres dies a comptar des de la notificació d’aquests acords, previ pagament 
de la quantitat ofertada.  
 

Tercer.-  L’empresa “Inter-Car Bas,SL” lliurarà a l’Ajuntament d’Olot una còpia del 
certificat de destrucció de cadascun dels vehicles i ciclomotors relacionats, d’acord 
amb el que s’estableix en el Reial Decret 1383/2002. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SUBMINISTRES 
 

6.5. - SUBMINISTRAMENT GASOIL CALEFACCIÓ ESCOLA SANT ROC 
 
Núm. de referència : X2016009404     
 
En data 31 de març de 2016 va ser aprovada per Junta de Govern Local una reserva 
de crèdit per garantir la liquiditat necessària pel subministrament de gasoil per a 
calefacció a les escoles de la ciutat durant l’any 2016 (expedient CC012016000165). 
 
Davant la necessitat de subministrar-ne a l’Escola de Sant Roc ja que disposa de pocs 
litres, l’enginyer tècnic municipal, Sr. Joan Maria Riera proposa el subministrament fins 
a un màxim de 10.000 litres de gasoil destinats a aquesta escola. 
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S’ha demanat pressupost a les empreses Fills de Velasco SA, Premira Energia SL i 
Olot Carburants i només les dues primeres han presentat oferta sent la de Premira 
Energia SL la més econòmica. 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012016000201 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 PREMIRA ENERGIA SL (B6600156-1) el subministrament de 
gasoil per a calefacció per a l’Escola de Sant Roc i fins a un màxim de 10.000 litres 
d’acord amb l’informe emès per l’enginyer tècnic industrial. 
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: TRES MIL VUIT-CENTS EUROS 
(3.800 €) + IVA: SET-CENTS NORANTA-VUIT EUROS (798 €).  Es pagarà amb 
càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 16/1173 Despeses 16500  323  212001 4598 MANTENIMENT EDIFICIS ENSENYAMENT000 000 000 000 000 000 
 
 

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

6.6. - ADQUISICIÓ ORDINADORS PER A SUBSTITUCIÓ D'OBSOLETS 
 
Núm. de referència : X2016009352     
 
Vist l’informe del responsable d’informàtica i Noves Tecnologies, Sr. Joan Prat 
Espunya, adjuntat a l’expedient, on es proposa l’adquisició de pc’s amb les 
característiques: Processador I3, 4Gb Ram, W7 Prof actualitzable a W10, per tal de 
substituir els que han quedat obsolets. 
 
Vist que el lot previst té un import màxim de 17.999 € sense IVA i es vol incloure el 
màxim número de pc’s en aquest preu. 
 
S’aporten 5 pressupostos de diferents empreses del model d’ordinador escollit: ACER 
VERITON X2640G i s’informa favorablement de l’oferta presentada per NEW 
PROJECT ja que ofereix 43 pc’s a un preu una mica millor que SIOLOT i un pc més 
que Comercial Garestany i Inforolot. 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012016000200 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.- Adquirir de NEW PROJECT NETWORKING SL (B6588436-3) 43 PC’S ACER 
VERITON X2640G_H_ELP DT. VN5EB.008 per un import unitari de 410 € més IVA. 
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: DISSET MIL SIS-CENTS TRENTA 
EUROS (17.630 €) + IVA: TRES MIL SET-CENTS DOS EUROS AMB TRENTA 
CÈNTIMS (3.702,30 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 16120  920  63601 21332.30 EQUIPAMENT INFORMATIC 000 000 000 000 000 000 
 

Tercer.- NEW PROJECT NETWORKING SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la 
factura. 
 



 
 
 

 7 

S’aprova per unanimitat. 
 

7.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. RECLAMACIÓ PER DANYS A UN 
HABITATGE PER INUNDACIÓ PER AIGÜES PLUVIALS. SRA. **** ASSENTIMENT 

DEMANDA RECURS CONTENCIÓS ABREUJAT 332/2015 (JCAD 2 GIRONA) I 
ACCEPTACIÓ DE RECLAMACIÓ. 

 
Núm. de referència : X2015007899     
Atesa la demanda interposada en el recurs contenciós administratiu abreujat, núm.  
332/2015 del Jutjat Contenciós Administratiu, núm. 2 de Girona, interposat per **** 
contra l’Ajuntament d’Olot, per desestimació de reclamació de responsabilitat 
patrimonial, pels danys ocasionats a l’habitatge propietat de la Sra. ****, ubicat al 
passatge Sínia, núm. 54 d’aquesta ciutat  
 
Considerant 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. 
 
Considerant 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” 
 
Considerant que 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.  
 
Considerant que, en aquest episodi en concret, es donen circumstàncies que 
permeten apreciar una certa 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. 
 
Considerant l’article 75 i concordants de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de 
la a jurisdicció contenciosa administrativa i vist l’expedient administratiu 
SRP12015000001 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: 
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RESOLC 
 

Primer.- Aplanar-se a la demanda interposada en el recurs contenciós administratiu 
abreujat, núm. 332/2015 (Jutjat Contenciós Administratiu, núm. 2 Girona) i acceptar la 
reclamació patrimonial formulada per la Sra. ****, pels danys ocasionats per l’aigua en 
el seu habitatge del passatge Sínia, núm. 54 d’aquesta ciutat  
 
Segon.- Efectuar un pagament de MIL CENT TRENTA-CINC EUROS AMB 
SEIXANTA-NOU CÈNTIMS (1.135,69.- €) a favor de la Sra. ****, pels danys 
ocasionats per l’aigua en el seu habitatge del passatge Sínia, núm. 54. 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 1135.69 ASSEGURANCES 130 001 999 052 999 999 
 

Aquest import s’ingressarà en el número de compte bancari que la persona 
interessada ha de facilitar a les Oficines de Tresoreria. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
7.2. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DECLARAR EL DESESTIMENT DE LA 

RECLAMACIÓ PRESENTADA PER LA SRA. ****, PER DANYS OCASIONATS A 
UNA MOTOCICLETA PER LA GRUA MUNICIPAL. 

 
Núm. de referència : X2016009217     
 
Vist l’escrit presentat per la Sra. **** en el que es formula reclamació patrimonial contra 
l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a un vehicle de la seva propietat i atesos 
els següents  
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
Primer.- En escrit de data 13 de gener de 2016 (Registre General, núm. 
E2016000310), la Sra. ****, en nom i representació del Sr. ****, va formular reclamació 
patrimonial de quantitat indeterminada contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys que va 
patir la motocicleta de la seva propietat marca Derbi DRD-PRO, matrícula ****, a 
conseqüència de l’actuació de la grua municipal. La reclamació s’acompanya d’un 
informe amistós de desperfectes produïts per la grua municipal, de data 4 de gener de 
2016. 
 
Segon.- En escrit de data 9 de febrer de 2016 (Registre General, núm. S2016002530) 
es va requerir a la Sra. ****, per tal que aportés la documentació acreditativa de la 
propietat del vehicle i la factura de la reparació dels danys que es reclamen. En aquest 
escrit –que va ser notificat en data 12 de febrer de 2016- s’advertia a la Sra. **** que 
de no aportar-los s’entendria que desistia de la reclamació. 
 
Tercer.- En escrit de data 22 de març de 2016 (Registre General, núm. S2016005903) 
es va requerir per segona vegada a la Sra. ****, per tal que aportés la documentació 
acreditativa de la propietat del vehicle i la factura de la reparació dels danys que es 
reclamen. En aquest escrit –que va ser notificat en data 1 d’abril de 2016- s’advertia a 
la Sra. **** que de no aportar-los s’entendria que desistia de la reclamació. 
 
Quart.- Que no consta que la Sra. **** hagi aportat cap dels documents requerits per 
aquest Ajuntament per tal de poder resoldre la seva petició. 

 
FONAMENTS DE DRET 
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L’article 71.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, estableix que si la 
sol·licitud d’iniciació no reuneix els requisits que assenyala l’article 70 del mateix text 
legal i els exigits, si s’escau, per la legislació específica aplicable, s’ha de requerir a 
l'interessat perquè, en el termini de deu dies, esmeni la falta o aporti els documents 
preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva 
petició, amb la resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes preveu l’article 42 
d’aquesta mateixa Llei. 
 
Vist l’expedient administratiu SRP12016000015 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: 
 
Únic.- DECLARAR el desistiment de la Sra. ****  en la reclamació patrimonial 
presentada contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a una motocicleta de la 
seva propietat per la grua municipal. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

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

A LA VIA PÚBLICA. 
 
Núm. de referència : X2016009221     
 
Vist l’escrit presentat per la Sra. **** en el que es formula reclamació patrimonial contra 
l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats per una caiguda a la via pública i atesos els 
següents  
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Primer.- En escrit de data 16 de març de 2016 (Registre General, núm. 
E2016003090/22-03-2016), la Sra. **** va formular reclamació patrimonial de quantitat 
indeterminada pels danys ocasionats per una caiguda a l’alçada del núm. 9 del 
passeig d’en Blay, aproximadament a les 13 hores del dia 19 de gener de 2016, en 
ensopegar amb una de les moltes llambordes que sobresurten del sòl del “Firalet 
d’Olot”. A l’escrit s’assenyala que un vianant la va ajudar i va avisar a la Policia 
Municipal, la qual va avisar al SEM i aquests darrers la van traslladar a Urgències. A 
conseqüència d’aquest accident va patir un traumatisme al canell dret i lesions a la 
cara. A la petició s’hi acompanyen els següents documents: informe d’alta d’urgències 
de l’Hospital d’Olot, de data 19 de gener de 2016 (núm. assistència 1173928); informe 
d’alta d’urgències de l’Hospital d’Olot, de data 17 de febrer de 2016 (núm. assistència 
1178396); informe del sotsinspector en cap de la policia municipal de 24 de febrer de 
2016 (Referència: VQS22016000002); i cinc fotografies del lloc dels fets. 
 
Segon.- En informe del sotsinspector en cap de la policia municipal de 24 de febrer de 
2016 (Referència: VQS22016000002) –aportat per la part reclamant- s’assenyala que 
consultats els arxius, consta que el dia 19 de gener de 2016, a les 13:17 hores, una 
persona va trucar a la Policia Municipal per dir que una senyora havia caigut a l’alçada 
del núm. 9 del passeig de Miquel Blay i s’havia fet un trau al cap i li sortia sang. Des de 
la Policia Municipal es va activar una ambulància i es va adreçar una patrulla al lloc. La 
persona que havia caigut va ser identificada com a Sra. ****. 
 

FONAMENTS DE DRET 
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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 
especial rellevància, en tant que element essencial de la responsabilitat, la relació de 
causalitat entre el dany i el funcionament del servei públic. 
 
Tercer.- La determinació de si els danys patits per la Sra. **** són atribuïbles de forma 
directa i exclusiva al funcionament dels serveis públics municipals no és gens fàcil. En 
aquest sentit, el fet que ni la Policia Municipal ni cap altre servei de l’Ajuntament d’Olot 
intervingués directament en l’accident dificulten esbrinar com i perquè es va produir 
aquest accident.  
 
L’accident es va produir a l’alçada del núm. 9 del passeig de Miquel Blay en la 
confluència amb el passeig bisbe Ramon Guillamet (Firalet d’Olot) i, més enllà de què 
es tracti de dos passejos constructivament molt diferents, el pas d’un model de passeig 
a l’altra no presenta cap problema d’accessibilitat ni per a vianants ni per a vehicles. 
De la mateixa manera, l’existència de llambordes en tot el passeig tampoc implica cap 
risc ni per a les persones ni per als vehicles, ja que es tracta d’una solució normal 
adoptada en diversos llocs d’Olot (i en altres ciutats del país) i que no deixa de ser una 
tècnica constructiva ordinària per realitzar aquesta mena d’obres a la via pública. 
 
Les fotografies aportades per la part reclamant, tant les que ofereixen una visió més 
general com les de detall, no permeten determinar ni el dia ni l’hora en què varen ser 
preses; però sí que mostren un terra uniforme sense grans desnivells ni cap destrossa, 
que presenta un estat de conservació raonable i que s’adequa als estàndards exigibles 
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a una administració pública responsable del manteniment de la via pública, 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. 
 
Quart.- La càrrega de provar la certesa dels fets dels que es desprèn la reclamació, 
correspon a la part reclamant i, en aquest cas, no  ha quedat provat que els danys 
reclamats siguin conseqüència directa i exclusiva del funcionament d’un servei públic 
municipal. La pretensió del 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 SRP12016000016 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 ocasionats per una 
caiguda a la via pública, en no quedar provat el nexe causal entre els danys reclamats 
i el funcionament dels serveis públics municipals. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.4. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- ESTIMAR LA RECLAMACIÓ 
PRESENTADA PEL SR. ****, PEL DANYS OCASIONATS A LA FAÇANA DE LA 

CASA SOLÀ-MORALES. 
 
Núm. de referència : X2015027768     
 
Vist l’escrit presentat pel lletrat Sr. ****, com a mandatari del Sr. ****, en el que es 
formula reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot i atesos els següents  
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Primer.- En escrit de data 14 de setembre de 2015 (Registre General, núm. 
E2015009204/17-09-2015), el lletrat Sr. ****, en nom i representació del Sr. ****, va 
formular reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a la 
façana de l’edifici de la Casa Solà-Morales, en la nit del 8 al 9 de setembre de 2015, 
durant la Festa Major d’Olot, quan uns desconeguts varen tacar la façana afectant a 
les escultures d’Eusebi Arnau, les reixes, els marbres, els vidres de la galeria i les 
persianes de tancament. En l’escrit s’apunta que es tracta d’una façana protegida i que 
la responsabilitat recau en l’Ajuntament d’Olot en ser les festes un acte públic. També 
manifesta que els fets es varen denunciar verbalment a la Policia Municipal. A la 
petició s’hi acompanya una factura de l’empresa “Utilitats, neteges i serveis”, per un 
import de 59,29 euros, que és la quantitat que es reclama. 
 
Segon.- En informe del cap de la Policia Municipal de 2 de desembre de 2015 
(Referència: PD032015000132), s’assenyala que, consultats els arxius de la Policia 
Municipal, no hi ha constància de desperfectes a la façana de la Casa Solà-Morales 
del passeig de Miquel Blay, durant les passades Festes del Tura 2015. 

 
FONAMENTS DE DRET 

 
Primer.- L’article 139.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
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administracions públiques i del procediment administratiu comú, d’acord amb l’article 
106.2 de la Constitució, assenyala que “Els particulars tenen dret a ser indemnitzats 
per les administracions públiques corresponents de tota lesió que pateixin en qualsevol 
dels seus béns i drets, tret dels casos de força major, sempre que la lesió sigui 
conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics”.  
 
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els 
perjudicis causats als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del 
funcionament dels serveis públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o 
agents, en els termes establerts per la legislació general sobre responsabilitat 
administrativa” 
 
Segon.- La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques es basa en un 
sistema de responsabilitat objectiva, la qual cosa implica que no cal que hi hagi culpa o 
negligència, sinó únicament un funcionament normal o anormal dels serveis públics, 
un dany avaluable econòmicament i una relació de causalitat entre un i altre. També 
que el ciutadà afectat no tingui el deure jurídic de suportar aquest dany, que no hi hagi 
força major i que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons l’estat dels 
coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la producció 
dels danys. 
 
En el present cas, la reclamació fa referència als danys que, durant les passades 
Festes del Tura, es van ocasionar a la façana de la Casa Solà-Morales, quan diversos 
elements de la mateixa (les escultures d’Eusebi Arnau, les reixes de ferro, els marbres 
i els vidres de la galeria) van quedar tacats. D’entrada cal assenyalar que no hi ha 
contradicció entre l’informe de la Policia Municipal (que no va tenir constància que es 
produïssin desperfectes) i els danys efectivament ocasionats a la façana de la Casa 
Solà-Morales per un embrutiment de la mateixa amb productes desconeguts, que va 
requerir una neteja especial per una empresa especialitzada. 
 
Les circumstàncies que concorren en la Casa Solà-Morales, en tant que edifici 
emblemàtic del modernisme a la ciutat d’Olot, i el fet que els danys es produïssin en 
mig d’un acte de les Festes del Tura fan que, en aquesta ocasió, sigui 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. 
 
Vist l’expedient administratiu SRP12015000025 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.- Acceptar la reclamació patrimonial formulada per la  representació del ****, 
pels danys ocasionats a la façana de la Casa Solà-Morales, durant les Festes del Tura 
2015. 
 
Segon.- Efectuar un pagament de CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-NOU 
CÈNTIMS (59,29.- €) a favor del Sr. ****, en concepte d’indemnització pels danys 
ocasionats a la façana de la Casa Solà-Morales. Aquest pagament es farà a càrrec de 
la partida: 16.130.920.224000 “Assegurances”. 
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Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 16130  920  224000 59.29 ASSEGURANCES 130 001 999 052 999 999 

 
Aquest import s’ingressarà en el número de compte bancari que la persona 
interessada ha de facilitar a les Oficines de Tresoreria. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.5. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- ESTIMAR LA RECLAMACIÓ 
PRESENTADA PER AXA SEGUROS I PEL SR. ****, PER DANYS OCASIONATS A 

UN VEHICLE. 
 
Núm. de referència : X2016009367     
 
Vist l’escrit presentat per l’advocat Sr. ****, en nom i representació de “AXA Seguros” i 
del Sr. ****, en el que formula reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels 
danys ocasionats a un vehicle propietat del Sr. **** i atesos els següents  
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
Primer.- La representació de la companyia “AXA Seguros” i del Sr. **** va presentar 
una reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys que va patir el 
vehicle propietat del Sr. ****, marca Renault, model Kangoo, matricula ****, el dia 22 de 
febrer de 2015, quan circulava per l’avinguda de Santa Coloma (a la zona rotonda de 
la Solfa) d’aquesta ciutat (Registre General, núm. núm. E2016000333/14-01-2016). A 
l’escrit s’assenyala que els danys es van produir quan, en arribar a rotonda de la Solfa, 
va caure de manera sobtada i totalment imprevista una bandera estelada que 
l’Ajuntament tenia situada a la rotonda de la Solfa i en fer la maniobra evasiva per 
intentar evitar que l’estelada li caigués a sobre del vehicle, va topar amb un farola 
situada al marge dret de la via causant danys al vehicle.  
 
Aquesta petició complementa una demanda inicial del Sr. **** que va necessitar ser 
esmenada per no complir els requisits exigits per una reclamació de responsabilitat 
patrimonial. En escrits de dates 2 de setembre de 2015 (Registre General, núm. 
S2015014202) i 16 de novembre de 2015 (Registre General, núm. S201501687) es va 
requerir a la Sr. ****, per tal que aportés la documentació acreditativa de la propietat 
del vehicle i la factura de la reparació dels danys reclamats.  
 
A la petició formulada en l’ escrit de data 13 de gener de 2015 s’hi acompanya la 
següent documentació: còpia de la pòlissa de l’assegurança contractada pel Sr. ****; 
declaració de la Sra. ****, en qualitat de testimoni presencial dels fets; fotografia de la 
bandera estelada situada a la rotonda de la Solfa i que va ser lliurada pel Sr. **** a 
l’Ajuntament; còpia d’anteriors peticions d’indemnització del Sr. ****; documentació 
acreditativa de la titularitat del vehicle; informe valoració pericial de 9 de desembre de 
2015 (NR. 0102842241), emes per Sirvent Tulls Enginyeria i Peritacions, SL, per un 
import de 1.821,68 euros, que és la quantitat que es reclama; factura de reparació de 
21 de desembre de 2015, emeses per Autopintat Olot, SC; i diverses còpies 
d’impressions de pantalles. 
 
Segon.- En informe del sotsinspector en cap de la Policia Municipal, de data 3 de juny 
de 2015 (Ref.: PD032015000062), s’assenyala que no van tenir coneixement d’aquest 
fet perquè ningú no va telefonar a la Policia Municipal per informar-la; per bé que el Sr. 
**** va anar a l’Ajuntament a dipositar la bandera estelada. 
 

FONAMENTS DE DRET 
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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. 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 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. En aquest cas, és rellevant assenyalar que la bandera va 
ser col·locada per la Brigada Municipal de l’Ajuntament d’Olot en un espai públic de 
propietat municipal (la rotonda de la Solfa) i que, a causa del fort vent, la bandera i el 
cadenat que l’aguantava es va trencar i va caure al damunt del vehicle del Sr. **** que, 
a l’intentar esquivar-la, va col·lisionar amb una farola.  
 
El testimoni de la Sra. **** adquireix una especial rellevància, sobretot si tenim en 
compte que cap servei municipal va intervenir directament en l’incident. El relat de la 
Sra. ****, en qualitat de testimoni presencial de l’accident, és totalment coincident amb 
el del Sr. **** i ratifica la veracitat dels fets descrits en la demanda. 
 
Vist l’expedient administratiu SRP12016000017 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 “AXA SEGUROS” i del Sr. ****, pels danys ocasionats a un vehicle 
propietat del Sr. **** quan, a l’intentar esquivar una bandera que li va caure al damunt, 
va col·lisionar amb una farola a la rotonda de la Solfa. 
 
Segon.- Efectuar un pagament de  MIL VUIT-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB 
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SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS (1.821,68.- €), a favor  de la companyia “AXA Seguros” i 
del Sr. ****, en concepte d’indemnització pels danys ocasionats al vehicle propietat del 
Sr. ****. Aquesta quantitat de 1.821,68 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 MIL SIS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB 
SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS (1.641,68.- €), a favor  de la companyia “AXA SEGUROS”. 
 
b.- Efectuar un pagament de CENT VUITANTA EUROS (180.- €), a favor del Sr. **** 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 16130  920  224000 1821.68 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. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.1. - APROVACIÓ RELACIÓ D'OBLIGACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2016009215     
 
En relació a l’expedient CPG22016000041 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següent acord: 
 
Aprovar la relació d’obligacions de despeses annexa número 16/06 per un import total 
de 210.809,10 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 210809.10 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.1. - DEVOLUCIÓ DE FIANCES 
 
Núm. de referència : X2016009216     
 
En relació a l’expedient CPG22016000042 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 
  
Endesa Distribución Eléctrica, SLU 931,15 
Construccions J.Pallàs, SL 300,00 
**** 300,00 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.1. - APROVACIO PADRO TAULES I CADIRES - EXERCICI 2016 
 
Núm. de referència : X2016008842     
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Vist  l’expedient   administratiu EA012016000007 i antecedents corresponents,, la 
regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el  padró d’ocupacions diverses permanents (taules i cadires) 

exercici 2016 que importa la quantitat de 20.275,01.-€ 
 

DP10 – taules i cadires carpes o recintes 2016. . . . . . . . . 20.275,01.-€ 
 

Segon.- El període de cobrament en voluntària serà des del dia 1 de maig  fins el 
30 de juny de 2016, ambdós inclosos. Transcorregut aquest termini, els 
deutes que no s’hagin fet efectius, seran exigits en via de constrenyiment i 
acreditaran el recàrrec de constrenyiment, interessos de demora i en el seu 
cas, les costes que produeixin. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
11.1. - SUBVENCIÓ DEL FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL 2016 
 
Núm. de referència : X2016001147     
 
Vist l’expedient núm: SUR12016000002 d’acceptació de subvenció amb destinació a 
Fons de Cooperació econòmica i cultural per a l’any 2016 i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents acords: 
 
1.- Acceptar la subvenció atorgada per la DIPUTACIÓ DE GIRONA. Àrea de 
Cooperació Local. Assistència i Cooperació als Municipis, amb destinació a Fons 
de Cooperació Econòmica i Cultural per a l’any 2016, per un import de 423.130,99 
€ segons detall: 
 

•  despeses d’inversió..............................................  359.661,34 € 
 

• Despeses culturals................................................    63.469,65 € 
 

T O T A L        423.130,99 € 
 

2.- Agrair a la DIPUTACIÓ DE GIRONA. Àrea de Cooperació Local. Assistència i 
Cooperació als Municipis, la concessió de l’esmentada subvenció. 

3.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual 
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als 
efectes de fiscalització. 
 
El termini de justificació de les accions subvencionades finalitza: 
 

• Per a despeses d’inversió.............. el 30 de setembre de 2017 
• Per a despeses culturals................ el 30 de novembre de 2016 

 
4.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de 
Seguretat Social. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.2. - ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ FESTIVAL SISMÒGRAF 2016 
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Núm. de referència : X2016006706     
 
Vist l’expedient núm: SCU12016000004 i antecedents corresponents, el regidor 
delegat  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
acords: 
 
1.- Acceptar la subvenció atorgada per SOCIEDAD ESTATAL DE ACCION 
CULTURAL SA , amb destinació a ACCIÓN CULTURAL ESPAÑOLA. PROGRAMA 
PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA CULTURA ESPAÑOLA. PICE. -
FESTIVAL SISMÒGRAF 2016-, per un import de 5.500.00 €. 
 
2.- Agrair a  SOCIEDAD ESTATAL DE ACCION CULTURAL SA, la concessió de 
l’esmentada subvenció. 

 
3.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual 
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als 
efectes de fiscalització. 
 
4.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de 
Seguretat Social. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

12.1. - APROVACIÓ LIQUIDACIONS IBI - Relació 2016001 
 
Núm. de referència : X2016007500     
 
En relació a l’expedient UR052016000003 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- APROVAR les  liquidacions de l’Impost sobre béns immobles urbans, 
RELACIÓ 2016001, d’acord a les següents quantitats: 
 
 Any 2013 Any 2014 Any 2015 Any 2016 TOTAL 
ALTES 22.686,70 23.075,38 43.630,04 115.854,03 205.246,15 
BAIXA/DEV 19.612,01 22.957,12 31.266,75    73.835,88 
TOTAL   3.074,69      118,26 12.363,29 115.854,03 131.410,27 
 
Segon.- El període de pagament en voluntària serà fins el dia 5 de juny de 2016. 
 
POSSIBILITAT D’AJORNAMENT DELS DEUTES 
Us informem de la possibilitat que disposeu de sol·licitar l’ajornament del deute, 
sempre que s’acompleixin les condicions establertes a l’Ordenança general de 
Recaptació. 
 
ACABAMENT DEL TERMINI VOLUNTARI 
El venciment del termini d’ingrés en període voluntari sense haver satisfet el deute 
determinarà l’inici del procediment de constrenyiment amb l’aplicació del recàrrec i dels 
interessos de demora corresponents, segons allò establert a la Llei General Tributària i 
al Reglament General de Recaptació. 
 
Tercer.- Notificar individualment les liquidacions i el termini de pagament a les 
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persones interessades. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.1. - MODIFICACIÓ PROJECTE REFORMA DE LA CUINA PENSIÓ LA VILA AL 
CARRER DE SANT ROC, 1 

 
Núm. de referència : X2016004187 
 
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: OMA32016000027 en 
data registre entrada  17/02/2016 
a : ****     
per a: MODIFICACIÓ PROJECTE REFORMA DE LA CUINA PENSIÓ LA VILA   
situada a : C SANT ROC N.0001  
    
U.T.M : 7903307 
 
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: COL2016800013     
 
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: 0.00 euros   
 
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

0.00 0 0 0 62.85 62.85 
 

Garanties: 
   

Total Liquidació Euros 
Per Drets 62.85 
Per Garanties (4) 0 

 
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència: 12 mesos, a partir de la data de concessió, havent-
se de començar les obres dins el termini màxim de 3 mesos  
 
1. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres 
elements propis de l’obra.  
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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. 
5. Es manté la fiança de 150 €  dipositada com a garantia per la correcte gestió de 
residus, aplicada en llicència concedida per Decret26/06/2015, de la 
OMA32014000102 
6. Abans de l’inici de les obres s’aportarà la signatura del contractista assumint 
l’execució de les obres i el document acreditatiu de la seva condició com a contractista 
( DQE, alta IAE, model 36 d’alta tributària , etc) actualitzat o vigent. 
7. Aquesta llicència s’atorga sense perjudici de les condicions o modificacions sobre el 
projecte, que es puguin determinar en el corresponent expedient relatiu a l’activitat de 
l’establiment,  per la reforma-ampliació de la cuina . I en aquest sentit, vist l’informe de 
la Direcció General de Prevenció ,Extinció d’Incendis i Salvaments, de 24/11/2015, 
s’ha emés informe favorable condicionat a l’adopció de les següents mesures de 
seguretat contra incendis: 

1) Caldrà garantir  que els accessos a l’ascensor siguin E30 d’acord amb el punt 
1.4 del DB SI-1 del CTE. 

2) Caldrà garantir que la porta, formada per dues fulles de diferent mida, de 
comunicació amb el magatzem de planta soterrània ( sector 1) siguin EI260-C5. 

3) Caldrà garantir que els dues escales, necessàries per l’ús residencial públic i el 
nombre de plantes, siguin escales protegides en tot el seu recorregut. 

4) La  reforma de la planta baixa ( pública concurrència) i de la planta primera 
(residencial públic) de l’activitat pensió La Vila ,amb llicència vigent, implica 
adequar els recorreguts d’evacuació de l’activitat. Per a garantir una òptima 
evacuació en les escales existents ( trams corbs, graons partits, amplada 
incorrecte) caldrà donar un grau de protecció a tota l’activitat, d’acord al procés 
d’activitat singular, amb solucions alternatives tal com estableix l’apartat III de la 
introducció del DB SI del CTE amb: el balisat dels graons de les escales, la 
instal·lació d’enllumenat  d’emergència en els dos replans principals de les 
escales i la instal·lació d’un sistema de BIE a tota l’activitat 

8. En preveure el tancament de la finestra del bany del Dormitori núm. 6 de la planta 
primera, per donar compliment al CTE-DBSI, caldrà establir una ventilació 
alternativa del tipus forçada/mecànica.  
9. Vist l’informe de la Direcció General de Prevenció ,Extinció d’Incendis i 
Salvaments, de 11/04/2016, s’ha emés informe favorable condicionat a l’adopció de 
les següents mesures de seguretat contra incendis, que s’hauran de considerar: 

1) Caldrà justificar que l’escala ascendent compleix els requeriments del 
punt 4.2.1 i 4.2.2 del DB SUA-1 del CTE.. Altrament aquesta escala 
només serà apte per a un ús restringit ( intern de l’activitat) i no podrà 
utilitzar-se per un ús general ( clients activitat) 

2) Caldrà justificar que es garanteix l’altura màxima d’evacuació vertical 
d’acord a la definició de recorreguts d’evacuació de l’annex A del DB 
SI del CTE. 

10. El titular  és responsable d’executar i mantenir les mesures de seguretat 
anteriors i les previstes a la documentació tècnica, establertes per la reglamentació 
d’aplicació, no essent necessari sol·licitar un nou control preventiu d’aquestes 
mesures. Caldrà realitzar l’acte de comprovació segons s’estableix a la Llei 3/2010. 



 20 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.2. - ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A ROCÒDROM A L’AVINGUDA PERÚ, 14 
 

Núm. de referència : X2016004852 
 
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: OMA32016000030 en 
data registre entrada  03/03/2016 
a : ROCODROM OLOT CB     
per a: ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A ROCÒDROM    
situada a : AV PERÚ N.0014  
    
U.T.M : 7293803 
 
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: CRL2016800040     
 
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: 39487.04 euros  
 
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

39487.04 1224.10 -50% 612.05 62.85 674.90 
 

Garanties:   
    

Total Liquidació Euros 
Per Drets 674.90 
Per Garanties (4) 0 

 
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència: 12 mesos, a partir de la data de concessió, havent-
se de començar les obres dins el termini màxim de 4 mesos  
 
1. Aquesta llicència s’atorga sense perjudici de les condicions que es puguin 
determinar en la tramitació de l’expedient d’obertura de l’activitat. 
2. Atès que l’alçada útil de l’altell no assoleix el mínim de 2,50 m, l’ús dels espais 
d’aquesta planta es limitarà al de magatzem, serveis higiènics i, en general a 
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dependències que no s’utilitzin habitualment pels treballadors o el públic (en aplicació 
de les condicions de les Ordenances de l’edificació del Pla General d’Olot) 
3. Aquesta  llicència  no  autoritza  l'ocupació  de  la  via  pública  amb materials o 
altres elements propis de l'obra. 
4. Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de la 
via pública. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
14.1. - ASSABENTATS.- Proposant donar compte de les comunicacions d'obres 

presentades entre els dies 1 i 31 de març relatius a l’Àrea d'urbanisme 
 
Núm. de referència : X2016008619     
 
En relació a l’expedient URG72016000003, 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 
març relatius a l'Àrea de serveis urbans, espai públic i infraestructura i obra pública. 
 
Data sol·licitud Tipus d'obra Adreça Informe

01/03/2016
CANVIAR FINESTRA CUINA I CANVI 
PORTICO PER PERSIANA HABITACIO AV. SANTA COLOMA, 22 1 1 Favorable

01/03/2016 CANVI FINESTRA SALA AV. SANTA COLOMA, 20 1 1 Favorable
01/03/2016 PINTAR FAÇANA PG. BLAY, 28 Favorable
02/03/2016 CANVIAR 8ML DE CANALS. COL·LOCACIÓ CIRCUMVALACIÓ JAUME I 2 Favorable

02/03/2016
PAVIMENTACIÓ ESPAI EXTERIOR PRIVAT I 
FORMACIÓ DE SÒCOL APLACAT EN C. CIRERER, 0052 Favorable

03/03/2016 PINTAR FAÇANA C. LLEIDA,  0018 Favorable
04/03/2016 ADEQUACIÓ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA C. MULLERAS, 15-B Favorable

07/03/2016
CANVI DE CANAL I BAIXANTS I REPARACIÓ 
COBERTA NAU INDUSTRIAL C. RAMON MARTÍ ALSINA, 0016 Favorable

08/03/2016 COL·LOCAR GRES A UN LOCAL C. BISBE SERRA 0001 Favorable
08/03/2016 CANVIAR RAJOLES CUINA C.ALFORJA, 0008  1 2 Favorable
09/03/2016 REFORMA TANCA EXISTENT C. ROCAMORA 0013 Favorable
09/03/2016 REPARAR TEULADA HABITATGE C.VERGE DEL PORTAL 0016 Favorable

09/03/2016
EXTRACCIÓ RAJOLES I ARREBOSSATS EN 
HABITATGE EN GENERAL AV. REIS CATÒLICS 0038 BXS Favorable

10/03/2016 REFORMA INTERIOR LOCAL DESTINAT A C.MOSSEN GELABERT 0011 Desfavorable

10/03/2016
MILLORA DE BANYS I CUINA. PAVIMENT. 
SUBSTITUCIÓ DE TANCAMENTS. MILLORA C. PINTOR JOSEP PUJOL 0017 Favorable

11/03/2016 PINTAR FAÇANA C. VOLCÀ SANTA MARGARIDA , 0009 Favorable
11/03/2016 PINTAR FAÇANA CTRA. RIUDAURA, 0050 Favorable
16/12/2015 CANVI BANYERA PER PALT DE DUTXA C/ VOLCÀ SAFONT, 13 Favorable
15/03/2016 REPARAR FAÇANA C/ DE EL SALVADOR. 9 Favorable
16/03/2016 REPARAR FUITA LAVABO C/ REMENCES 26, 3er, 2ona Favorable
16/03/2016 REPARACIÓ TEULES A PUNT DE CAURE PLAÇA PIA ALMOÏNA, 3 Favorable
17/03/2016 OBRES INTERIORS REMODELACIÓ EDIFICI AV. D'ANTONI GAUDÍ, 15 Favorable
21/03/2016 PINTAR FAÇANA C. VALLS VELLS, 9 Favorable
22/03/2016 RAMPA D'ACCÉS PL. CLARÀ, 1 PENDENT
22/03/2016 REFORMA CUINA I BANY C. BOLÓS, 12 Favorable
22/03/2016 REFORMA LAVABOS I PAVIMENTACIÓ PLAÇA CLARÀ 12 Favorable
22/03/2016 REPARAR UN MUR DE CANALITZACIO DEL CTRA. DEL TRIAI Favorable
23/03/2016 ENDERROCS INTERIORS I ACABATS AV. D'ANTONI GAUDÍ, 8 Favorable
23/03/2016 ADEQUACIÓ LOCAL ÚS NO DETERMINAT C. MOSSÈN GELABERT, 9D-E Favorable

29/03/2016
TREURE PARET INTERIOR, INSTAL·LACIÓ I 
REPÀS D'ELECTRICITAT I FONTANERIA I AV. SANT JOAN, 11B Favorable

29/03/2016 REFORMA CUINA I BANY PG.D'EN BLAY,4 1R Favorable
30/03/2016 REPASSAR TEULADA PLANTA BAIXA C/ TARRAGONA 21 Favorable
30/03/2016 ENRAJOLAR EL PAVIMENT TERRASSA C/ SERRA D STVALENTÍ 3 Favorable
31/03/2016 ARRENJAMENT 2 BANYS I 2 CUINES AV. SANT JOAN DE LES ABADESSES, 19 PENDENT
31/03/2016 COL·LOCACIÓ GRES ALS BALCONS CTRA. SANTA PAU, 311R Favorable  
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S’aprova per unanimitat. 
 

15.1. - APROVAR EL PAU DE L'EXHIBICIÓ EQÜESTRE DE LA FIRA DE L'1 DE 
MAIG A LA PLAÇA DE TOROS. 

 
Núm. de referència : X2016008654     
 
En relació a l’expedient PC012016000017 i 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: 
 
Aprovar el PAU de l’Exhibició Eqüestre de la Fira de l’1 de maig a la plaça de toros. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

16.1. - DONAR COMPTE DE LES DECLARACIONS RESPONSABLES 
D'OBERTURA I DELS DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 8 I 18  D'ABRIL DE 

2016 RELATIUS A L'ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
Núm. de referència : X2016008945     
 
En relació a l’expedient AG012016000016, 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: 
 
Únic.- Donar compte de les declaracions responsables d’obertura i dels decrets dictats 
entre els dies 8 i 18 d’abril de 2016 relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es 
relacionen a continuació:  
 
Tràmit Nom / comercial Concepte Adreça Decret 

Obertura El Triangle Aula d’estudi C/Til·ler 5bis Declaració 
08/04/2016 

Obertura Grup Català ETT Empresa de 
Treball 
Temporal 

Av. Onze de Setembre 6 
B 3 

Declaració 
08/04/2016 

Obertura Restaurant bar la 
Tintoreria 

Restaurant bar Pg. de Blay 57 18/04/2016 

Obertura Multipintats Rentat de 
cotxes en sec 

C/Terrassa 14 18/04/2016 

Obertura Construccions 
Mecàniques 

Taller mecànic Av. Alba Rosa 53 18/04/2016 

Canvi de 
titularitat 

El Firalet d’en 6Q Restaurant bar C/Mirador 17 18/04/2016 

Baixa Assessoria Ribas i 
Olivet 

Assessoria C/Sant Esteve 2 18/04/2016 

Baixa Alimentació Spar Venda 
d’alimentació 

C/Rocamora 14 baixos 18/04/2016 

Baixa  Banc Sabadell Oficina 
bancària 

C/Sant Esteve 1 18/04/2016 
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Baixa Laboratori Arnau 
Riera 

Laboratori de 
pròtesi dentals 

C/Marià Vayreda 2, 3r 3a 18/04/2016 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a 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 SECRETÀRIA 
 
  
 


