ACTA NÚM. 35
JUNTA DE GOVERN LOCAL
15 DE SETEMBRE DE 2016
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 15 de setembre 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 i Feixas,
Estanis Vayreda i Puigvert, Jordi Alcalde i Gurt, Núria Fité i Grabalosa, Josep
Gelis i Guix i 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 Sr. Lluís Rubió i Amargant i el
Sr. 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 explica les reunions de treball i actes als quals ha assistit des de la
darrera Junta, celebrada el dia 1 de setembre :
- en primer lloc, comenta que les Festes del Tura, tot i les inclemències esporàdiques
del temps, han anat bé i en fa un balanç positiu. Aprofita per agrair totes les persones
que s’hi han implicat, des de la Brigada, la Policia, els Mossos d’Esquadra, membres
de Protecció Civil, el servei de neteja, la Comissió de Festes, el voluntariat , el
balladors de la faràndula, els serveis de Creu Roja, Hospital d’Olot, etc. Agraeix a tots
ells, la seva dedicació i implicació.
- el dia 2 de setembre, va assistir a la Junta del Sigma i al vespre, a la inauguració de
l’exposició homenatge a l’escultor Joan Farrés, que va tenir lloc a la seu de l’entitat
“Àmbit Sant Lluc”.
- el dia 3 de setembre, va fer una visita als pisos del c/ Abat Racimir, en el marc de les
portes obertes que s’hi feia, i seguidament, va assistir a la inauguració de les
exposicions de Festes, ubicades al Museu Comarcal.
- el dia 5 de setembre, va assistir a la Comissió Permanent d’Innovacc..
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- el dia 6 de setembre, va ser present a l’acte d’entrega de banderes als alcaldes de la
Garrotxa, que va tenir lloc a la sala de plens del Consell Comarcal de la Garrotxa.
- el dia 7 de setembre, dia d’inici de les Festes, va presenciar la Cercavila de la
faràndula, va assistir a l’Ofrena floral, acompanyat de l’Hble. Sra. Neus Munté,
Consellera de Presidència de la Generalitat de Catalunya, i va presenciar el Pregó que
enguany va anar a càrrec del col.lectiu de Tures de la ciutat.
- el dia 8 de setembre, va assistir a l’Ofici solemne al Santuari del Tura, va presenciar
el Ball dels Gegants, Nans i Cavallets, va participar del brindis de Festa major de la
Residència del Tura i va anar al Festival de Patinatge Artístic que va tenir lloc al
pavelló municipal.
- el dia 9 de setembre, es va desplaçar a Sabadell, per assistir a l’Executiva de l’AMI
(Associació de Municipis per a la Independència).
- el dia 10 de setembre, va presenciar la Batalla de les flors que va tenir lloc a la Plaça
Clarà.
- el dia 11 de setembre, al matí, va presidir l’acte organitzat per Òmnium,
commemoratiu de la Diada, que va tenir lloc al Firalet, davant de l’Ajuntament, i
seguidament va anar a veure el ball dels Gegants, Nans i Cavallets a la Plaça major. I
a la tarda, es va desplaçar a Salt, per assistir a la manifestació reivindicativa de la
Diada, i després a Olot, va assistir als actes de l’acabament de les Festes del Tura :
Sardana “Adéu, vila d’Olot” a l’espectacle pirotècnic, i ball dels gegants amb espelmes.
- i finalment, el dia 13 de setembre, es va desplaçar a Barcelona, per assistir a la
reunió del Comitè Executiu de l’ACM (Associació Catalana de Municipis).
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. - APROVACIÓ DEL PROJECTE I SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER AL
PROJECTE ESTUDI DEL MERCAT DE TREBALL A LA GARROTXA, DINS EL
MARC DE LA RESOLUCIÓ TSF/1695/2016, DE 7 DE JULIOL
Núm. de referència

: X2016020443

Atès que en data 12 de juliol de 2016, es publica al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, la Resolució TSF/1695/2016, de 7 de juliol, per la qual s’obre la
convocatòria per a l’any 2016 per a la concessió de subvencions destinades als
Programes de suport al desenvolupament local.
I relació a l’expedient SPR12016000006 i antecedents corresponents, la regidora
delegada d'Empresa i Ocupació, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar el projecte “Mercat de Treball a la Garrotxa”, amb un pressupost
global de 44.773,51 €.
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Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte indicat en el punt primer.
Tercer.- Sol·licitar una subvenció de 35.818,81 € (80% del pressupost global del
projecte) per al projecte d) de la base de l’Ordre EMO/258/2014: Activitats
d’identificació, diagnosi, planificació seguiment i promoció de projectes estratègics
territorials que tinguin impacte en la generació d’ocupació.
Quart.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària i relativa a
aquesta subvenció.
S’aprova per unanimitat
5.1. - ACCEPTACIÓ RENÚNCIA LICITACIÓ PER A LA CONCESSIÓ PER A LA
GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE L'ESTABLIMENT DE SERVEIS DE RESTAURACIÓ AL
FORT DEL VOLCÀ MONTSACOPA
Núm. de referència

: X2016002831

La Junta de Govern local de data 11 de febrer de 2016 va aprovar la convocatòria de
licitació per adjudicar, mitjançant procediment obert, de la concessió per a la gestió i
explotació de l’establiment de serveis de restauració al fort del Volcà Montsacopa.
A la licitació esmentada es va presentar una única plica subscrita per la societat “Els
Inconscients, SL” .
Atesa la sol·licitud presentada segons Registre d’entrada núm. E2016010170 per la
Sra. Anna Roca Fernandez en representació de la Societat “Els Inconscients,SL” en la
qual demana poder renunciar a la concessió esmentada.
Atès que no s’ha procedit a l’adjudicació de la concessió i vist l’expedient
CCS12016000002 la regidora delegada de Participació, Transparència i Govern
obert, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
ACCEPTAR presentada per la societat “ELS INCONSCIENTS, SL” a la concessió
per a la gestió i explotació de l’establiment de serveis de restauració al fort del Volcà
Montsacopa.
S’aprova per unanimitat
5.2. - ADJUDICACIÓ,MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI
D'ARRENDAMENT DELS EQUIPS D'IMPRESSIÓ I MULTIFUNCIÓ DELS
EQUIPAMENTS MUNICIPALS
Núm. de referència

: X2016016062

La Junta de Govern Local de data 14 de juliol de 2016 va aprovar els plecs de
clàusules administratives particulars i tècniques que regiran, mitjançant procediment
obert, el servei d’arrendament dels equips d’impressió i multifunció dels equipaments
municipals.
La licitació es va publicar en el DOG núm. 7.176 i en el BOP núm. 148 del dia
04/08/2016.
El termini de presentació de pliques finalitzà el passat dia 24 d’agost i es va presentar
una única plica subscrita per l’empresa “GIROCOPI,SL”
Atès l’informe de valoració del sobre núm. 2 (documentació tècnica) de data 5 de
setembre de 2016 i en base als criteris de valoració de la clàusula 21 del PCAP,
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s’obté el següent resultat:”

Màxima

Girocopy

40

32

Servei de manteniment

30

27

Millores

10

5

CRITERIS DE VALORACIÓ
DEPENEN DE JUDICI DE VALOR

QUE

Atès l’informe tècnic de valoració del sobre núm. 3 (proposta econòmica) de data 7 de
setembre d’enguany i en base als criteris de valoració de la clàusula 21 del PCAP, i
segons les dades dels equips a mantenir que figuren en l’annex IV, la valoració dels
quals és de 25.092,60 €/any (IVA exclòs); per tant s’obté el següent resultat:”

Puntuació econòmica

Màxima

Girocopy

60

60

I la Mesa de Contractació a la vista dels informes tècnics proposa adjudicar el
contracte del servei de manteniment dels equips d’impressió i multifunció dels
equipaments municipals a l’empresa “GIROCOPI, SL”
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12016000020 i antecedents corresponents, la
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Adjudicar a l’empresa “GIROCOPI,SL” el servei d’arrendament dels
equips d’impressió i multifunció dels equipaments municipals, per un import de:
-preu còpia color:..........0,042 €/unitat + IVA
-preu còpia monocrom: 0,0055 €/unitat + IVA
-preu anual: VINT-I-CINC MIL NORANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS
(25.092,60 €) + IVA: CINC MIL DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB
QUARANTA-CINC CÈNTIMS (5.269,45 €); d’acord amb previsió establerta dels
equips a mantenir que figuren en la seva plica.
Segon.- Aquest contracte es regirà pel plec de clàusules administratives particulars
que fou aprovat per la Junta de Govern Local del dia 14 de juliol de 2016.
Tercer.- La durada del contracte s’estableix per un termini de 2 anys amb efectes del
dia 1 d’octubre de 2016, el qual podrà ser objecte de pròrroga per un termini d’un
any, d’acord amb el que s’estableix en la clàusula 7 del plec.
Quart.- L’import del contracte pel que fa a l’any 2016 (mesos d’octubre a desembre de
2016) és de : Base: SIS MIL DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB QUINZE
CÈNTIMS ( 6.273,15€ )+ IVA: MIL TRES-CENTS DISSET EUROS AMB TRENTA-SIS
CÈNTIMS (1.317,36 €) , que es pagarà amb càrrec a :
Operació Referència
200300
1603238

Tipus
Partida
Despeses 16120 920 220020

Import
5848.33

200220

Despeses 16120 920 220020

1742.18

Descripció
MECANITZACIO I TRAMITACIO
ELECTRONICA
MECANITZACIO I TRAMITACIO
ELECTRONICA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
000 000 000 000 000 000
000

000

000

000

Cinquè.- L’empresa “GIROCOPI,SL” ha presentat d’acord amb el que s’estableix en la
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000

000

clàusula 24 del plec :
-la documentació justificativa d’estar al corrent de pagament de les seves obligacions
tributàries i de la Seguretat Social.
-la documentació requerida en la clàusula 17 del plec (sobre A)
-la documentació acreditativa d’haver constituït la garantia definitiva per import de MIL
DOS-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
(1.254,63 €)
-la justificació d’haver procedit al pagament dels anuncis per import de 235 €; d’acord
amb el que s’estableix en la clàusula 26 del plec.
Sisè.- L’empresa “Girocopi,SL” formalitzarà el contracte en un termini de quinze (15)
dies hàbils a comptar des de l’endemà de la data de recepció de la notificació de
l’adjudicació del contracte, d’acord amb el que s’estableix en la clàusula 25 del plec.
Setè.- Facultar el Sr. Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació signi
el corresponent contracte.
S’aprova per unanimitat
5.3. - ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, EL SERVEI DE
NETEJA I INSPECCIÓ DE LA XARXA MUNICIPAL DE CLAVEGUERAM DE LA
CIUTAT I DE LES ESCOMESES DELS EDIFICIS MUNICIPALS
Núm. de referència

: X2016016093

La Junta de Govern Local de data 14 de juliol de 2016 va aprovar els plecs de
clàusules administratives particulars i tècniques que regiran, mitjançant procediment
obert, el servei de neteja i inspecció de la xarxa municipal de clavegueram de la Ciutat
i de les escomeses dels edificis municipals; així com la convocatòria de licitació.
La licitació es va publicar al DOG núm. 7176 de data 03/08/2016 i al BOP núm. 148 de
data 04/08/2016.
El termini de presentació de pliques finalitzà el passat dia 24 d’agost i es va presentar
una única plica subscrita per l’empresa “SERVEIS DE NETEGES TÈCNIQUES OLOTNET,SL”
Atès l’informe de valoració del sobre núm. 2 ( documentació tècnica) de data 2 de
setembre de 2016 ; segons l’apartat k.1 del PCAP s’obté el següent resultat:
“l’oferta tècnica presentada per Olot-Net (sobre 40 punts), suma dels 2 criteris
esmentats en l’apartat K.1, es puntua en 40 punts. L’oferta es considera viable
tècnicament i pot passar a la fase de valoració de l’oferta econòmica”
Atès l’informe tècnic de data 12 de setembre de 2012 de valoració del sobre núm. 3(
proposta econòmica ) i valoració final del procediment, s’obté el següent resultat:
“Valoració oferta tècnica
El pressupost anual del servei puja a 68.858,80 euros (IVA inclòs).
L’oferta econòmica de Olot-Net puja a 61.910,00 + 10% IVA = 68.101,00 euros,
equivalent al 1,1% de baixa. No hi ha temeritat. Vist que només es valora una oferta
econòmica, la seva puntuació es de 60 punts.
1. VALORACIÓ FINAL DEL PROCEDIMENT Pi
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La valoració final de l’oferta de Olot-Net és de:
Valoració final = Pi = PTi + PEi = 40+60= 100 punts.”
I la Mesa Permanent de contractació a la vista dels informes tècnics, proposa adjudicar
el contracte del ser servei de neteja i inspecció de la xarxa municipal de clavegueram
de la Ciutat i de les escomeses dels edificis.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12016000021 i antecedents corresponents, la
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords
Primer.- Adjudicar a l’empresa “SERVEIS DE NETEGES TÈCNIQUES OLOT-NET,
SL” el servei de neteja i inspecció de la xarxa municipal de clavegueram de la
Ciutat i de les escomeses dels edificis públics municipals de l’Ajuntament d’Olot
per un import anual de SEIXANTA-UN MIL NOU-CENTS DEU EUROS (61.910 €) +
IVA: SIS MIL CENT NORANTA-UN EUROS (6.191 €).
Segon.- Aquest contracte es regirà pels plecs de clàusules administratives particulars i
tècniques que foren aprovats per la Junta de Govern Local de data 14 de juliol de
2016.
Tercer.- La durada del contracte s’estableix en per un termini de dos (2) anys amb
efectes del dia 1 d’octubre de 2016, el qual podrà ser objecte de pròrroga per un
termini d’un anym d’acord amb el que s’estableix en la clàusula 7 del PCAP.
Quart.- L’import del contracte pel que fa a l’any 2016 (mesos d’octubre a desembre )
és de : Base: QUINZE MIL QUATRE-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB
CINQUANTA CÈNTIMS (15.477,50 €)+ IVA: MIL CINC-CENTS QUARANTA-SET
EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS (1.547,75 €), que es pagarà amb càrrec a :
Operació Referència
200300
1603234
200220

Tipus
Partida
Despeses 16141 160 210002
Despeses 16141 160 210002

Import
11476.74
5548.78

Descripció
CLAVEGUERAM I SANEJAMENT
CLAVEGUERAM I SANEJAMENT

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
000 000 000 000 000 000
000 000 000 000 000 000

Cinquè.- L’empresa “SERVEIS DE NETEGES TÈCNIQUES OLOT-NET, SL” ha
presentat d’acord amb el que s’estableix en la clàusula 23 del plec:
-la documentació justificativa d’estar al corrent de pagament de les seves obligacions
tributàries i de la Seguretat Social.
-la documentació requerida en la clàusula 17 (sobre núm. 1) del plec.
-la documentació acreditativa d’haver constituït la garantia definitiva per import de
TRES MIL NORANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (3.095,50 €)
-la justificació d’haver procedit al pagament dels anuncis per import de 235 € d’acord
amb el que s’estableix en la clàusula 25 del plec.
Sisè.- L’empresa “SERVEIS DE NETEGES TÈCNIQUES OLOT-NET SL” formalitzarà
el contracte en un termini no inferior a quinze (15) dies hàbils a comptar des de
l’endemà de la data de recepció de la notificació de l’adjudicació del contracte, d’acord
amb el que preveu la clàusula 24 del PCAP.
Setè.- Facultar el Sr. Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació signi
el corresponent contracte.
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S’aprova per unanimitat
5.4. - PRORROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS I
EQUIPAMENTS MUNICIPALS
Núm. de referència

: X2013003474

L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 25 de juliol de 2013 va adjudicar a
l’empresa “INGESAN, SA- IGFA, SA”-UTE NETEJA OLOT- el servei de neteja dels
edificis i equipaments municipals agrupats en quatre blocs: A, B, C, i D.
Així també va acordar delegar a la Junta de Govern Local l’adopció de tots aquells
acords relatius al contracte que no constitueixin alteracions substancials del mateix.
La durada del contracte es fixa en tres anys amb efectes del dia 1 d’octubre de 2013,
el qual es pot prorrogar per tres anys més:un any, més un any, més un any; d’acord
amb el que s’estableix en la clàusula 4 del PCAP.
Atès que ambdues parts tenen la voluntat de prorrogar el contracte esmentat.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS1201300006 i antecedents corresponents, la
regidora-delegada de Participació, Transparència i Govern Obert, proposa a la
Junta de Govern Local l’adopció del següent acord.
Prorrogar pel termini d’un any, amb efectes del dia 1 d’octubre de 2016, el contracte
subscrit amb l’empresa “Ingesan, SA- IGFA, SA”-UTE NETEJA OLOT- per al servei de
neteja dels edificis i equipaments municipals agrupats en quatre blocs: A, B, C, i D.
S’aprova per unanimitat
5.5. - OBRES DE MILLORA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
Núm. de referència : X2016020260

La Junta de Govern Local de data 1 de setembre de 2016 va aprovar la memòria
valorada redactada pels Serveis Tècnics Municipals de les obres de millora que s’han
de realitzar al Cementiri Municipal per un import de 187.077,42 € (IVA inclòs).
Aquestes obres són: Restitució del paviment de la via situada entre la via Sant Tomàs i
la via Santa Anna; restitució de dues pastilles de la plaça interior; restitució parcial del
paviment de la via Sant Ramon i via Amargura i neteja de l’embornal i xarxa de
sanejament de la via Amargura.
Per a l’execució de les obres es van demanar pressupostos a les empreses:
“Construccions J. Pallàs,SL”; “Construccions Josep Molas,SL” i “Smoc, SL”.
Atès que els Serveis Tècnics Municipals informen favorablement el pressupost
presentat per “Construccions J. Pallàs,SL” .
I vist l’expedient administratiu núm. CC012016000335 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 CONSTRUCCIONS J PALLAS SL (B1704616-0)
les obres de millora del Cementiri Municipal d’acord amb la memòria valorada
redactada pels Serveis Tècnics Municipals i aprovada per la Junta de Govern Local del
dia 1 de setembre de 2016.
Aquestes obres són: Restitució del paviment de la via situada entre la via Sant Tomàs i
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la via Santa Anna; restitució de dues pastilles de la plaça interior; restitució parcial del
paviment de la via Sant Ramon i via Amargura i neteja de l’embornal i xarxa de
sanejament de la via Amargura.
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: CATORZE MIL QUATRE-CENTS
NORANTA EUROS (14.490 €) + IVA: TRES MIL QUARANTA-DOS EUROS AMB
NORANTA CÈNTIMS (3.042,90 €). Es pagarà amb càrrec a:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 16170 164 63211

Import
17532.90

Descripció
R10 INVERSIONS CEMENTIRI

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
000 000 000 000 000 000

Tercer.- CONSTRUCCIONS J PALLAS SL executarà les obres esmentades en un
termini de 15 dies i un termini màxim de finalització de les obres a 21 d’octubre de
2016.
Quart.- “Construccions J. Pallàs,SL” adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura.
S’aprova per unanimitat
5.6. - ADQUISICIÓ D'UNA EMISSORA BASE I TRES EQUIPS PORTÀTILS PER A
LA POLICIA MUNICIPAL
Núm. de referència : X2016020259

Atès l’informe del Sotsinspector en cap de la Policia Municipal, Sr. Ignasi López i
Clevillé, adjuntat a l’expedient, on s’exposa que el mes d’octubre de 2016 finalitzarà el
contracte de rènting de l’emissora de la central de la Policia i de tres equips portàtils i
que per tant, caldrà adquirir-ne de nous.
Atès que s’ha demanat pressupostos a tres empreses diferents per a l’adquisició d’una
nova emissora base i de tres portàtils i s’informa favorablement de l’oferta presentada
per l’empresa Dextron SA.
Vist l’expedient administratiu núm: CC012016000334 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 DEXTRON SA (A0868527-3) una emissora base i tres equips
portàtils segons la seva oferta nº 16/883.
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: TRES MIL DOS-CENTS
CINQUANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS (3.255,56 €) + IVA:
SIS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS (683,67 €).
Es pagarà amb càrrec a:
Operació Referència
200220

Tipus
Despeses

Partida
16180 132 221990

Import
3939.23

Descripció
MATERIAL TECNIC SERVEIS
SEGURETAT

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
000 000 000 000 000 000

Tercer.- DEXTRON SA adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura.
S’aprova per unanimitat
6.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ
PRESENTADA PEL SR. ****, PER LESIONS FÍSIQUES I PER DANYS MATERIALS
A UN VEHICLE
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Núm. de referència

: X2015026416

Vist l’escrit presentat per l’advocada Sra. ****, en nom i representació del Sr. ****, en el
que es formula reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels lesions físiques i
danys materials a un vehicle i atesos els següents
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- La representació del Sr. ****, en escrit de data 13 d’octubre de 2015 (Registre
General núm. E2015010548/22-10-2015), va formular reclamació patrimonial contra
l’Ajuntament d’Olot, per les lesions físiques i pels danys ocasionats al vehicle de la
seva propietat matrícula ****, com a conseqüència d’un accident provocat per l’impacte
d’un contenidor de deixalles. A l’escrit s’assenyala que el dia 4 de març de 2015, a
l’alçada del núm. 106 de la carretera de les Tries, dos contenidor d’escombraries, que
es trobaven al costat de la carretera en sentit a Girona, a causa del vent i de no estar
degudament fixats i frenats, es van desplaçar del seu lloc de manera sobtada i
violenta, travessant la carretera i anant a parar a l’altre costat en sentit a Olot. El
conductor i propietari del vehicle, el Sr. ****, va poder esquivar el primer contenidor
però no el segon, que va col·lisionar contra el lateral posterior dret del vehicle marca
Peugeot, model Partner, matrícula ****. A conseqüència d’aquest accident el Sr. **** va
estar 125 dies de baixa laboral impedit per a la seva feina habitual.
A aquest escrit, que complementa una primera petició de data 6 de març de 2015
(Registre General núm. E2015002070/06-03-2015), s’hi acompanyen els següents
documents: acta de la Policia Municipal de 4 de març de 2015 (A.10.PL.: 228/2015)
(doc. 1); informe valoració pericial de 29 de juliol de 2015 (Ref. 7096947), emes per
“Sirvent Enginyeries i Peritacions, SL”, per 480,85 euros (doc. 2); informes
assistencials i de rehabilitació (docs. 3 a 9); informes de baixa laboral, confirmació de
baixes i alta definitiva (docs. 10 a 29); manifestacions d’un testimoni presencial, el Sr.
**** (doc. 30); i reportatge fotogràfic dels contenidors (doc. 31). Aquesta reclamació
patrimonial es concreta en les quantitats de 7.301,25 euros per les lesions físiques i de
480,85 euros pels danys materials del vehicle.
Segon.- Per decret de l’Alcaldia de data 18 de novembre de 2015, es va admetre a
tràmit la reclamació per responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament d’Olot, a instància
de la representació del Sr. **** i es va iniciar la seva tramitació, d’acord amb allò que
disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre i el R.D. 429/1993, de 26 de març.
Tercer.- En escrits de data 18 de novembre de 2015 (Registre General, núm.
S2015019008/23-11-2015 i S2015019009/23-11-2015) es va notificar a l’empresa
IGFA, S.A.-URBASER, S.A. UTE, concessionària del servei municipal de recollida
d’escombraries, la interposició d’aquesta reclamació de responsabilitat patrimonial
contra l’Ajuntament d’Olot, als efectes que emetessin un informe sobre aquesta
incidència i valoressin la possibilitat d’incloure-la en l’assegurança que té contractada
per fer front a aquesta mena de situacions, de conformitat amb les previsions del plec
de clàusules que, aprovat pel plenari de l’Ajuntament en sessió de data 24 de març de
2011, regeix la concessió d’aquest servei municipal.
Quart.- En informe del cap de la Policia Municipal de 23 de novembre de 2015
(Referència: PD032015000133), s’assenyala que la Policia Municipal va redactar i
trametre al Sr. ****, l’acta A10PL 228, de data 4 de març de 2015, amb motiu d’uns
danys soferts per un vehicle a la carretera de les Tries. Aquesta acta -que s’adjunta a
l’informe i coincideix amb l’acta aportada com a document núm. 1 per la part
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reclamant- assenyala que, a requeriment del Sr. ****, agents de la Policia Municipal
van personar-se a la carretera de les Tries i van observar dos contenidors de deixalles
fora del seu lloc, tombats a terra i just a l’altra costat del carrer; així mateix van
observar danys al vehicle Peugeot Partner, matrícula ****, al seu lateral posterior dret.
En aquesta acta també es recull el relat fàctic que de l’accident fa el Sr. ****; així
mateix s’acompanya de quatre fotografies dels contenidors d’escombraries i del
vehicle matrícula ****.
Cinquè.- En escrit de data 22 de febrer de 2016 (Registre General, núm.
E2016001940/24-02-2016),
l’empresa
IGFA,
S.A.-URBASER,
S.A.
UTE,
concessionària del servei municipal de recollida d’escombraries, a la vista de la
reclamació del Sr. ****, manifesta: que l’empresa va efectuar els corresponents
controls als contenidors ubicats a la carretera de les Tries i tots disposaven del
mecanisme de frenat; que consultats els operaris de l’empresa que durant aquelles
dates van realitzar el servei de recollida d’escombraries assenyalen que, desprès de
realitzar el seu treball, sempre deixen activat el sistema de frenat/bloqueig d’almenys
dues de les quatre rodes de què disposa cada contenidor; que aquests mateixos
operaris van manifestar que els contenidors ubicats a la carretera de les Tries tenen
les rodes força desgastades, per la qual cosa es força difícil la seva mobilitat; que el
vent aquell dia no era excessiu amb unes rafegues màximes de 65 Km/h; que de les
fotos aportades per la part reclamant s’observa que a la furgoneta li falta un protector
lateral de la roda dreta del darrera, sense que s’apreciï cap altre cop o ratllada en
aquella zona, per la qual cosa la col·lisió, d’haver-se produït, va ser mínima fent saltar
el protector lateral de la furgoneta; i finalment que, a la vista de les característiques del
contenidor, es qüestiona que els fets s’hagin produït tal i com assenyala el reclamant i,
molt especialment, pel que fa a la reclamació que efectua per haver patit lesions, ja
que segons la informació mèdica que s’acompanya va patir una lumbàlgia, quan
suposadament va patir un impacte lateral, doncs no és possible que es produeixi
aquest tipus de lesió amb un lleuger cop d’un contenidor de plàstic.
Sisè.- En escrit de data 30 de maig de 2016 (Registre General núm. E2016006603/0606-2016), la representació del Sr. **** va reiterar-se en la reclamació plantejada, alhora
que demanava la seva resolució expressa.
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
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establerts per la legislació general sobre responsabilitat administrativa”
Segon.- La jurisprudència ha reiterat en nombroses sentències que, perquè es pugui
declarar la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, és necessari
que qui la pretén acrediti i provi que es donen les circumstàncies següents: a) que el
dany o lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis
públics en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte sense intervenció
estranya que pogués interferir alterant el nexe causal; b) que el dany sigui efectiu,
econòmicament avaluable i individualitzat en relació a una persona o grups de
persones; c) que el particular afectat no tingui el deure jurídic de suportar el dany; d)
que no hi hagi força major; i e) que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons
l’estat dels coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la
producció dels danys.
En tractar-se d’una responsabilitat objectiva és necessària la concurrència de tots
aquests elements -que han de ser provats per qui els al·lega- i entre els que té una
especial rellevància, en tant que element essencial de la responsabilitat, la relació de
causalitat entre el dany i el funcionament del servei públic.
Tercer.- La determinació de si els danys patits pel Sr. **** són atribuïbles de forma
directa i exclusiva al funcionament dels serveis públics municipals no és gens fàcil. En
aquest sentit, el fet que cap servei de l’Ajuntament d’Olot intervingués directament en
l’accident dificulta enormement esbrinar com i perquè es va produir aquest accident.
Els agents de la Policia Municipal que varen atendre l’accident, amb posterioritat al
moment en què es va produir, es limiten a posar de manifest les declaracions del
conductor del vehicle, el Sr. ****. En l’acta policial A.10.PL.: 228/2015 els agents
recullen les observacions realitzades desprès d’haver-se produït l’accident i el relat
que del mateix fa el Sr. ****; però sense que això els converteixi, en cap cas, en
testimonis directes de l’accident a afectes probatoris. Per contra sí que és rellevant
destacar que, en l’acta policial A.10.PL.: 228/2015, no es recull l’existència de
testimonis presencials de l’accident, ni es fa esment a la presència del Sr. **** ni de
cap altra persona.
D’altra banda convé assenyalar –tal i com es recull en l’informe de l’empresa IGFA,
S.A.-URBASER, S.A. UTE- que els contenidors ubicats a Olot (també els que hi ha a
la carretera de les Tries) disposen d’un mecanisme de frenat a les quatre rodes i que
aquest mecanisme de bloqueig -així ho assenyalen els operaris de l’empresa- es deixa
sempre activat una vegada buidat el contenidor. En aquest sentit és rellevant destacar
que l’empresa IGFA, S.A.-URBASER, S.A. UTE, des de la seva professionalitat i
experiència en el camp de la recollida de deixalles urbanes, qüestiona que els fets
s’hagin produït en la forma que manifesta el Sr. **** i considera, a la vista de la
documentació presentada en la reclamació, que el relat no s’adequa a la realitat.
Quart.- La conducció de qualsevol vehicle per vies urbanes requereix una especial
atenció. En aquest sentit, els articles 9 del Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de
març (normativa vigent al moment de l’incident, derogada pel Reial decret legislatiu
6/2015, de 30 d’octubre, que es manifesta en idèntic sentit en el seu article 10) i 3 del
Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, assenyalen que els conductors han
d’utilitzar el vehicle amb la diligència, precaució i no distracció necessàries per evitar
qualsevol dany, propi o d’altri, i han de procurar no posar-se en perill ells mateixos ni
posar en perill els altres ocupants del vehicle ni la resta d’usuaris de la via. També
l’article 11 del Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març (normativa vigent al
moment de l’incident, derogada pel Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, que
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es manifesta en idèntic sentit en el seu article 13), quan estableix que els conductors
han d’estar en tot moment en condicions de controlar els seus vehicles.
En el nostre cas, el conductor del vehicle, el Sr. **** reconeix que va veure venir els
contenidors i que va esquivar el primer però no el segon, que va col·lisionar contra el
lateral posterior dret del seu vehicle; és a dir, que l’accident es va produir perquè el Sr.
**** no va prestar la suficient atenció en la conducció i en les condicions que es
donaven en la via per la que transitava i, en conseqüència, no va poder reaccionar
correctament davant d’una incidència de la circulació.
Cinquè.- La càrrega de provar la certesa dels fets dels que es desprèn la reclamació,
correspon a la part reclamant i, en aquest cas, no queda provada la relació causal
entre els danys que es reclamen i el funcionament dels serveis municipals. La
pretensió de la 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 SRP12015000020 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.- DENEGAR la indemnització reclamada pel Sr. ****, per lesions físiques i per
danys materials en no quedar provat el nexe causal amb el funcionament dels serveis
públics municipals.
Segon.- Notificar aquesta resolució a IGFA, S.A.-URBASER, S.A.,
concessionària del servei de recollida municipal d’escombraries domiciliàries.

UTE,

Tercer.- Notificar aquesta resolució a l’entitat asseguradora de l’Ajuntament d’Olot
S’aprova per unanimitat
6.2. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ
PRESENTADA PEL SR. ****, PER DANYS OCASIONATS PER UNA CAIGUDA A LA
VIA PÚBLICA
Núm. de referència

: X2016016104

Vist l’escrit presentat pel lletrat Sr. ****, en nom i representació del Sr. ****, 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 escrits de dates 24 de febrer de 2016 (Registre General núm.
E2016002184/01-03-2016 i E2016002225/02-03-2016) la representació del Sr. **** va
formular reclamació patrimonial de quantitat indeterminada contra l’Ajuntament d’Olot,
pels danys ocasionats per una caiguda a l’alçada del núm. 125 de l’avinguda Santa
Coloma d’aquesta ciutat, el dia 29 d’agost de 2015, en entrebancar-se a causa del
paviment que estava totalment desnivellat i presentava peces de rajola aixecades. A la
petició s’hi acompanya: un informe d’alta d’urgències de l’Hospital d’Olot de 29 d’agost
de 2015 (núm. assistència 1152303); un informe mèdic de 30 d’octubre de 2015 emès
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pel doctor Hector Chiva Pueo; una sol·licitud de derivació (interconsulta mèdica) de 19
de novembre de 2015 de l’EAP Manlleu; un informe d’assistència del Consorci
Hospitalari de Vic de 14 de gener de 2016 (2368173); un informe mèdic de seguiment
del 9 de setembre de 2015 al 30 d’octubre de 2015 emès pel doctor Hector Chiva
Pueo; un informe mèdic de seguiment del 15 de setembre de 2015 al 19 de novembre
de 2015 emès pel doctor Hector Chiva Pueo; un pla de medicació; diversos
recordatoris de visites; i una sèrie sis de fotografies de lloc de l’accident.
Segon.- Per decret de l’Alcaldia de data 11 de juliol de 2016 es va admetre a tràmit la
reclamació per responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament d’Olot, a instància del Sr.
**** i es va iniciar la seva tramitació, d’acord amb allò que disposa la Llei 30/1992, de
26 de novembre i el R.D. 429/1993, de 26 de març. En aquesta mateixa resolució, es
requeria als interessats a comparèixer al present procediment i a formular les
al·legacions que creguessin oportunes amb aportació dels documents i altres elements
de judici que consideressin convenients; així com a proposar proves concretant els
mitjans que volguessin emprar. També es va nomenar instructor de l’expedient,
notificant-ho als interessats als efectes que poguessin promoure la recusació si
consideren que es donen causes per a fer-ho.
Tercer.- En informe del cap de la Policia Municipal de 15 de juliol de 2016 (Referència:
PD032016000065), s’assenyala que, consultats els arxius de la Policia Municipal, no
costa haver estat informats d’aquests fets ni haver intervingut en la caiguda que
manifesta haver patit el Sr. ****, el dia 29 d’agost de 2015, a l’avinguda de Santa
Coloma.
Quart.- En escrits de dates 21 de juliol de 2016 (Registre General núm.
E2016008798/22-07-2016) i 27 de juliol de 2016 (Registre General núm.
E2016009034/29-07-2016) la representació del Sr. **** va efectuar al·legacions al
decret d’incoació de l’expedient de responsabilitat patrimonial. En aquests escrits es
proposa donar per reproduïdes les proves documentals que figuren a l’expedient
administratiu; alhora que es concreta la reclamació patrimonial en la quantitat de
7.772,27 euros.
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”
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Segon.- La jurisprudència ha reiterat en nombroses sentències que, perquè es pugui
declarar la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, és necessari
que qui la pretén acrediti i provi que es donen les circumstàncies següents: a) que el
dany o lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis
públics en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte sense intervenció
estranya que pogués interferir alterant el nexe causal; b) que el dany sigui efectiu,
econòmicament avaluable i individualitzat en relació a una persona o grups de
persones; c) que el particular afectat no tingui el deure jurídic de suportar el dany; d)
que no hi hagi força major; i e) que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons
l’estat dels coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la
producció dels danys.
En tractar-se d’una responsabilitat objectiva és necessària la concurrència de tots
aquests elements -que han de ser provats per qui els al·lega- i entre els que té una
especial rellevància, en tant que element essencial de la responsabilitat, la relació de
causalitat entre el dany i el funcionament del servei públic.
Tercer.- La determinació de si els danys patits pel Sr. **** 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.
En primer lloc cal assenyalar que les voreres de l’avinguda Santa Coloma compleixen
totes i cadascuna de les normatives sectorials específicament aplicables, tant pel que
fa al paviment com a la resta d’elements propis d’una zona de pas de vianants.
Les fotografies núms. 3, 4 i 5 aportades en la reclamació pel Sr. **** -que ofereixen
una visió general de la via pública- mostren que la vorera existent a l’alçada del núm.
125 de l’avinguda de Santa Coloma és suficientment uniforme, sense grans desnivells
ni grans desperfectes i presenta un estat de conservació raonable i que, en
conseqüència, s’adequa als estàndards exigibles 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.
Les fotografies de detall (fotos núms. 1 i 2) mostren unes alteracions de la vorera
provocades per les arrels d’uns arbres que, en cap cas, afecten a la totalitat de la
vorera ni a la totalitat l’espai de pas dels vianants. Efectivament una petita part de la
vorera immediatament contigua a la zona enjardinada presenta uns desperfectes
provocats per les arrels d’un arbre; però aquests desperfectes només generen uns
desnivells d’escassa entitat que, en el pitjor dels casos, no arriben ni als cinc
centímetres; d’aquí que puguem convenir en què l’estat de conservació de la vorera és
raonable i que, en el seu conjunt, la vorera no sols no representa cap perill per al pas
normal dels vianants, sinó que resulta fàcilment transitable amb un nivell d’atenció
mínim, segons els cànons socials imperants.
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 SRP12016000019 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada de l’Àrea de
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Participació, Transparència i Govern Obert, proposa a la Junta de Govern Local
l'adopció del següent acord:
RESOLC
DENEGAR la indemnització reclamada pel Sr. ****, pels danys ocasionats per una
caiguda a la via pública, en no quedar provat el nexe causal entre els danys reclamats
i el funcionament dels serveis públics municipals.
S’aprova per unanimitat
6.3. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ
PRESENTADA PER LA SRA. ****, PER DANYS OCASIONATS PER UNA CAIGUDA
A LA VIA PÚBLICA
Núm. de referència

: X2016019912

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 15 de juny de 2016 (Registre General, núm.
E2016007160/15-06-2016), la Sra. **** va formular reclamació patrimonial de quantitat
indeterminada pels danys ocasionats per una caiguda al carrer Rocacorba, a les 20:30
hores, del dia 13 de juny de 2016, quan va ensopegar en un forat que hi havia al terra
ocasionat per la falta de rajoles de la vorera. A l’escrit s’assenyala que a conseqüència
de la caiguda es va fer una ferida al braç esquerra i va haver d’anar a urgència a
l’Hospital d’Olot. A la petició s’hi acompanya: un informe d’alta d’urgències de
l’Hospital d’Olot, de 4 de juny de 2016 (núm. assistència 1197350) i una sèrie de
fotografies de lloc de l’accident.
Segon.- En informe del cap de la Policia Municipal de 17 d’agost de 2011 (Referència:
PD032011000109), s’assenyala que, consultats els arxius de la Policia Municipal, no
costa haver estat informats d’aquests fets ni haver intervingut en la caiguda que
manifesta haver patit la Sra. ****, el dia 13 de juny de 2016, al carrer Rocacorba.
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,
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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.
En primer lloc cal assenyalar que les voreres del carrer Rocacorba compleixen totes i
cadascuna de les normatives sectorials específicament aplicables, tant pel que fa al
paviment com a la resta d’elements propis d’una zona de pas de vianants.
Les fotografies aportades en la reclamació per la Sra. ****, tant la que ofereix una visió
més general com la de detall, mostren que la vorera del carrer Rocacorba és
suficientment uniforme sense grans desnivells ni grans desperfectes i presenta un
estat de conservació raonable, que s’adequa als estàndards exigibles 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.
En aquest sentit podem convenir en què l’estat de conservació de la vorera és
raonable i no representa cap perill per al pas normal dels vianants.
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 SRP12016000022 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
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DENEGAR la indemnització reclamada per la Sra. ****, pels danys pels danys
ocasionats per una caiguda a la via pública, en no quedar provat el nexe causal entre
els danys reclamats i el funcionament dels serveis públics municipals.
S’aprova per unanimitat
6.4. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ
PRESENTADA PER LA SRA. ****, PER DANYS OCASIONATS PER UNA CAIGUDA
A LA VIA PÚBLICA
Núm. de referència

: X2016019915

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 d’agost de 2016 (Registre General, núm.
E2016009557/17-08-2016), la Sra. **** va formular reclamació patrimonial pels danys
ocasionats per una caiguda a l’alçada dels núms. 5-7 del carrer Gírgola, a les 13:00
hores, del dia 28 de juliol de 2016, quan va entrebancar-se amb els rajols de la vorera
que no estaven ben col·locats i que amb el temps varen fer un desnivell important. A
l’escrit s’assenyala que a conseqüència de la caiguda va haver d’anar a urgències al
CAP de la Garrotxa i se li varen trencar les ulleres que portava. A la petició s’hi
acompanya: un informe del CAP de la Garrotxa de 4 d’agost de 2016 (núm.
assistència 1197350); una factura de data 3 d’agost de 2016 (ref. 16/123), emesa per
“VistaOptica”, per un import de 745,00 euros, que és la quantitat que es reclama; i una
sèrie de fotografies de les contusions patides per la persona reclamant i de lloc de
l’accident.
Segon.- En informe del cap de la Policia Municipal de 22 d’agost de 2011 (Referència:
PD032016000082), s’assenyala que, consultats els arxius de la Policia Municipal, no
costa haver intervingut en la caiguda que manifesta haver patit la Sra. ****, el dia 28 de
juliol de 2016, al carrer Gírgola.
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
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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.
En primer lloc cal assenyalar que les voreres del carrer Gírgola compleixen totes i
cadascuna de les normatives sectorials específicament aplicables, tant pel que fa al
paviment com a la resta d’elements propis d’una zona de pas de vianants.
Les fotografies aportades en la reclamació per la Sra. ****, tant la que ofereix una visió
més general com la de detall, mostren que la vorera del carrer Gírgola és suficientment
uniforme sense grans desnivells ni grans desperfectes i presenta un estat de
conservació raonable, que s’adequa als estàndards exigibles 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. En aquest
sentit podem convenir en què l’estat de conservació de la vorera és raonable i no
representa cap perill per al pas normal dels vianants.
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 SRP12016000023 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 pels danys
ocasionats per una caiguda a la via pública, en no quedar provat el nexe causal entre
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els danys reclamats i el funcionament dels serveis públics municipals.
S’aprova per unanimitat
6.5. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- ESTIMAR LA RECLAMACIÓ
PRESENTADA PEL SR. ****, PER DANYS OCASIONATS A UN VEHICLE
Núm. de referència

: X2016020097

Vist l’escrit presentat pel Sr. ****, en el que es formula reclamació patrimonial contra
l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a un vehicle de la seva propietat en
accident a la via pública i atesos els següents
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- En escrit de data 17 de juny de 2016 (Registre General, núm.
E2016007301/17-06-2016), el Sr. **** va formular reclamació patrimonial contra
l’Ajuntament d’Olot, pels danys que va partir el vehicle de la seva propietat, marca
Opel, model Zafira, matrícula ****, el dia 16 de gener de 2016, quan es trobava
correctament estacionat al Firal d’Olot, a conseqüència de l’impacte d’uns contenidors
d’escombraries que s’havien desplaçat per culpa del fort vent, provocant el trencament
d’un intermitent. A l’acte s’assenyala que es va avisar a la Policia Municipal i
s’identifica un testimoni presencial dels fets, el Sr. ****. A la petició s’hi acompanya:
documentació acreditativa de la titularitat del vehicle; factura de reparació de 21 de
març de 2016, emesa per “Blancauto 2008, SL” (Ref. 2016/61.691), per un import de
149,51 euros, que és la quantitat que es reclama; i dues fotografies dels contenidors
desplaçats i del vehicle accidentat.
Segon.- En escrit de data 11 de juliol de 2016 (Registre General, núm.
S2016014659/13-07-2016) es va notificar a l’empresa IGFA, S.A.-URBASER, S.A.
UTE, concessionària del servei municipal de recollida d’escombraries, la interposició
d’aquesta reclamació de responsabilitat patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, als
efectes que emetessin un informe sobre aquesta incidència i valoressin la possibilitat
d’incloure-la en l’assegurança que té contractada per fer front a aquesta mena de
situacions, de conformitat amb les previsions del plec de clàusules que, aprovat pel
plenari de l’Ajuntament en sessió de data 24 de març de 2011, regeix la concessió
d’aquest servei municipal.
En aquest escrit s’apunta l’obligació de l’Ajuntament de resoldre la reclamació i la
possibilitat, prèvia incoació del preceptiu expedient administratiu, de rescabalar-se a
càrrec de la garantia dipositada per l’empresa concessionària, per respondre del
correcte funcionament del servei de recollida de deixalles i neteja viària d’Olot.
Tercer.- En informe del Sotsinspector en cap de la Policia Municipal de 15 de juliol de
2016 (Ref.: PD032016000063) s’assenyala que als arxius policials consta que, a les
12.48 hores del dia 16 de gener de 2016, es va personar a les dependències de la
Policia Municipal, el Sr. **** manifestant que, a causa del fort vent un contenidor
s’havia desplaçat al passeig d’en Blay i havia causat desperfectes al seu vehicle
matrícula ****, concretament a l’intermitent posterior del costat dret i ratllades al
paracops. El Sr. **** va mostrar fotografies dels fets i va identificar nominalment a un
testimoni del fets. A aquest informe s’hi adjunta l’informe tècnic relatiu a la incidència
de trànsit núm. 21258/2016, sobre l’accident del vehicle propietat del Sr. ****.
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FONAMENTS DE DRET
Primer.- L’article 139.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, d’acord amb l’article
106.2 de la Constitució, assenyala que “Els particulars tenen dret a ser indemnitzats
per les administracions públiques corresponents de tota lesió que pateixin en qualsevol
dels seus béns i drets, tret dels casos de força major, sempre que la lesió sigui
conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics”.
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis
causats als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels
serveis públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes
establerts per la legislació general sobre responsabilitat administrativa”
Segon.- La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques es basa en un
sistema de responsabilitat objectiva, la qual cosa implica que no cal que hi hagi culpa o
negligència, sinó únicament un funcionament normal o anormal dels serveis públics,
un dany avaluable econòmicament i una relació de causalitat entre un i altre. També
que el ciutadà afectat no tingui el deure jurídic de suportar aquest dany, que no hi hagi
força major i que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons l’estat dels
coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la producció
dels danys.
Així doncs, esdevé imprescindible acreditar que el dany o lesió sofert per la part
reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics,
en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció estranya
que pugui interferir alterant el nexe causal.
En la tramitació d’aquest expedient administratiu, si bé s’ha pogut acreditar que el dia
16 de gener de 2016, a la ciutat d’Olot, hi va bufar un vent fort, no s’ha pogut acreditar
l’excepcionalitat d’aquest fenomen ni la seva imprevisibilitat, en el sentit en què la
jurisprudència interpreta l’article 139 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. D’acord
amb les dades recollides a l’EMA d’Olot-Pla de Baix, del Servei Meteorològic de
Catalunya, el dissabte 16 de gener de 2016, a Olot, la ratxa màxima del vent va arribar
a 68.4 km/h.
En el present cas, és raonable apreciar la relació causal entre els danys reclamats i el
funcionament dels serveis municipals, d’acord amb els articles 25 de la Llei 7/1985, de
2 d’abril i 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‘abril, pel que fa a les competències
atorgades als municipis en matèria de trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat,
així com en el manteniment i conservació del mobiliari urbà (contenidors) i en matèria
de gestió de residus sòlids urbans.
Vist l’expedient administratiu SRP12016000024 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada de l’Àrea de
Participació, Transparència i Govern Obert, proposa a la Junta de Govern Local
l'adopció dels següents acords:
Primer.- Acceptar la reclamació patrimonial formulada pel Sr. ****, pels danys
ocasionats a un vehicle de la seva propietat, matricula ****, que estava estacionat al
passeig d’en Blay.
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Segon.- Efectuar un pagament de CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB
CINQUANTA-UN CÈNTIM (149,51.- €) a favor del Sr. ****, en concepte
d’indemnització pels danys ocasionats a un vehicle de la seva propietat. Aquest
pagament es farà a càrrec de la partida: 16.130.920.224000 “Assegurances”.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 16130 920 224000

Import
149.51

Descripció
ASSEGURANCES

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
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; així mateix ha de passar per les
esmentades oficines municipals per signar la conformitat amb la indemnització rebuda
pels danys reclamants en aquest expedient administratiu.
Tercer.- Notificar aquest acord a IGFA, S.A.-URBASER, S.A., UTE, concessionària del
servei de recollida municipal d’escombraries domiciliàries.
S’aprova per unanimitat
7.1. - APROVAR RELACIÓ D'OBLIGACIONS DE DESPESES
Núm. de referència

: X2016020339

En relació a l’expedient CPG22016000107 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Aprovar la relació d’obligacions de despeses de despeses annex número 16/24 per un
import total de 275.879,28 euros.
Operació Referència

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
275879.28

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
000 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat
8.1. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT NZURI DAIMA
Núm. de referència

: X2016020500

En relació a l’expedient CPG12016000203 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r.) Es proposa concedir l’ajut econòmic al NZURI DAIMA amb NIF: G55146195 per
un import de 3.000,00 euros, amb càrrec a la partida 16.400.334.480020 “CONVENIS
ACTIVITATS CIUTADANES“.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència.
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per
tal de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures i rebuts i del formulari de justificació
el qual el trobareu a l’Ajuntament o bé a la seva web municipal i a la firma del conveni.
Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà sense
21

efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200230

Tipus
Partida
Despeses 16400 334 480020

Import
3000

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES000 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat
9.1. - APROVAR CERTIFICIACIONS D'OBRA
Núm. de referència

: X2016020284

En relació a l’expedient CPG22016000105 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Aprovar la certificació n.2 de ARGON INFORMATICA SA corresponent a les obres de
CONSTRUCCIÓ D’UNA ÀREA ESPORTIVA A L’AV. FRANÇA DEL BARRI DEL
MORROT LOT.2 CONSTRUCCIÓ DE L’EDIFICI DE SERVEIS amb càrrec a la partida
16.330.933.63212 “INSTAL·LACIONS ESPORTIVES CAPS FUTBOL (IFS)” per un
import de 151.844,76 euros (IFS).
Aprovar la certificació n.2 de UTE ROYALVERD SERVIE SLU corresponent a les
obres de CONSTRUCCIÓ DE DOS CAMPS DOBLES POLIESPORTIUS DE GESPA
ARTIFICIAL AL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL DEL MORROT amb càrrec a la
partida 16.330.3421.63205 “INSTAL·LACIONS ESPORTIVES CAMPS FUTBOL” per
un import de 22.597,09 euros.
Aprovar la certificació n.3 de UTE ROYAL VERD SLU corresponent al PROJECTE DE
CONSTRUCCIÓ DE DOS CAMPS DOBLES POLIESPORTIUS DE GESPA
ARTIFICIAL AL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL DEL MORROT amb càrrec a la
partida 16.330.3421.63205 “INSTAL·LACIONS ESPORTIVES CAPS FUTBOL ” per un
import de 277.555,85 euros.
Aprovar la Liquidació definitiva de J. PALLAS SL corresponent a les obres de
REPOSICIÓ PARCIAL DE PAVIMENT AL 1 ER PIS DE L’ALA SUD DE L’ESCOLA
D’ART D’OLOT C/ Antoni Soler, 1 amb càrrec a la partida 16.500.320.63209
“ACTUACIONS EDIFICIS EDUCACIÓ (PRESTEC)” per un import de 4.817,81 euros.
Aprovar la Liquidació definitiva de J. PALLAS SL corresponent a les obres de
TREBALLS DE FORMACIÓ D’OBERTURA PER A PORTA D’EMERGÈNCIA A LA
RESIDÈNCIA GERIÀRICA DE L’ANTIC HOSPITAL SANT JAUME amb càrrec a la
partida 16.130.920.63202 “R15 ACTUACIONS EDIFICIS MUNICIPALS” per un import
de 3.825,19 euros.
Aprovar la Liquidació definitiva de J. PALLAS SL corresponent a les obres de
TREBALLS DE REDISTRIBUCIO DE DEPENDÈNCIES A L’AJUNTAMENT D’OLOT
Psg.de Ramon Guillamet, 10 amb càrrec a la partida 16.130.920.63202 “R15
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ACTUACIONS EDIFICIS EDUCACIÓ ” per un import de 3.779,27 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
464419.97

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
000 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat
9.2. - APROVAR ENDOSAMENT
Núm. de referència : X2016020314

En relació a l’expedient CP022016000010 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:
Autoritzar l’endossament de la CERTIFICACIÓ Nº 2 d’ARGON INFORMATICA SA per
un import de 151844,76 euros corresponent al PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'UN
ÀREA ESPORTIVA A L'AV. FRANÇA DEL BARRI DEL MORROT a BANKIA SAU al
c.c. ****.
Totes les despeses que generi aquest endossament aniran a càrrec d’ARGON
INFORMATICA SA
Operació Referència
200220
1602198

Tipus Partida
Despeses
16330 933 63212

Import
Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
000 000 000 000 000 000
151844.76INST. ESPORTIVES CAMPS DE FUTBOL
(IFS)

S’aprova per unanimitat
10.1. - APROVAR DEVOLUCIÓ DE FIANCES
Núm. de referència

: X2016020309

En relació a l’expedient CPG22016000106 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
CONSTRUCCIONS J.PALLAS SL
PUIG ALDER, SL
PERE BOADA COMAS SL
****
IMMOBILIARIA CAMIANSI SL

IMPORT
7.702,91
9.813,70
4.553,97
300,00
300,00

S’aprova per unanimitat
11.1. - ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ REHABILITACIÓ COBERTA CEIP
MALAGRIDA ALA NORD
Núm. de referència

: X2016014040

En relació a l’expedient SUR12016000008 i vist l’expedient administratiu i antecedents
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corresponents, el regidor delegat d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1.- Acceptar la subvenció atorgada per DIPUTACIO DE GIRONA, amb destinació a la
Rehabilitació de la coberta del CEIP Malagrida ala nord, per un import de
50.000,00 €.
2.- Agrair a la Diputació de Girona, la concessió de l’esmentada subvenció.
3.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als
efectes de fiscalització.
El termini màxim per a l’adjudicació és el 31 de desembre de 2016 i el termini per
justificar l’adjudicació de les obres és el 16 de gener de 2017 en el cas que
s’adjudiquin.
El termini màxim improrrogable per a l’execució i justificació és el 30 de novembre
de 2017 mitjançant la presentació del compte justificatiu.
4.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de
Seguretat Social.
5.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari vinculat
amb l’expedient.
S’aprova per unanimitat
12.1. - APROVACIÓ LIQUIDACIÓ SERVEI D'AIGUA I CLAVEGUERAM DEL 2ON
TRIMESTRE DE 2016
Núm. de referència : X2016019833

En relació a l’expedient IG192016000008 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:
Primer.- Donar compta dels Decrets d’Alcaldia de data 1 de setembre de 2016 segons
detall:
“En relació a l’expedient IG192016000008 a nom de SOREA SA amb NIF A08146367
corresponent a la liquidació del servei d’aigua i clavegueram del 2on trimestre de
2016, s’acorda:
Primer.- Aprovar l’import liquidat en concepte de cànon a ingressar pel subministrament
d’aigua potable 2on trimestre 2016: 59.119,17 €
Segon: Aprovar l’excedent de tarifes d’aigua 2on trimestre 2016 (a favor de SOREA): 2.651,75 €
Tercer.- Aprovar l’import liquidat en concepte de taxa clavegueram 2on trimestre 2016:
53.928,27 €
Quart.- Aprovar l’import liquidat en concepte de drets de connexió període 2016/02:
4.524,00 €
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Cinquè.- Aprovar el cost de les taxes de la Generalitat “ CIH “ i “ C. A. “ en concepte
d’edificis municipals, corresponents al període 2016/02: 15.445,62 €
Sisè.- Es donarà compta d’aquest Decret en la propera Junta de Govern Local”
“En relació a l’expedient IG192016000008 a nom de SOREA, SA, amb NIF A08146367
corresponent a la liquidació del servei d’aigua i clavegueram del 2n trimestre de
2016, S’ACORDA:
Primer.- Aprovar l’import de 630,28€ corresponent al cost a suportar pel període 2n
trimestre 2016 per l’Ajuntament d’Olot, amb càrrec al Fons Social de Solidaritat creat
entre SOREA SA (50%) i el mateix Ajuntament (50%).
L’esmentat Fons, així com el Protocol regulador de mesures contra la pobresa
energètica i la vulnerabilitat econòmica entre l’Ajuntament d’Olot i SOREA, SA va ser
aprovat per Decret d’Alcaldia de data 27/11/2015 i ratificat per acord de Junta de
Govern de data 3/12/015.
Segon.- Es donarà compta d’aquest Decret en la propera Junta de Govern Local.”
S’aprova per unanimitat
13.1. – APROVACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D'ESTABLIMENT DE SERVEI DE
RESTAURACIÓ AL FORT DE SANT FRANCESC, AL VOLCÀ MONTSACOPA
D'OLOT
Núm. de referència : X2016007341

Vista la proposta de construcció d’un edifici de nova planta destinat a servei de
restauració (cafeteria-restaurant) plantejada com un equipament d’interès públic que
s’emmarca dins d’un conjunt d’actuacions de millora del volcà Montsacopa
promogudes per l’Ajuntament d’Olot que tenen com a objectiu tant la millora de l’entorn
natural protegit com la millora de les condicions de l’espai per al seu ús públic, turístic i
de lleure, ús que acull el volcà des de fa molts anys.
Vist que per acord de la Junta de Govern Local del dia 07/04/2016, es va contractar a
l’equip Pas14 la redacció del projecte bàsic i executiu pe a la construcció de l’edifici
esmentat.
Vist l’informe favorable del director del Parc Natural, de data 14/06/2016, referent al
projecte bàsic.
Vist que es disposa de l’aprovació del projecte per part de la Comissió Territorial del
Patrimoni Cultural de Girona, així com d’aprovació definitiva de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona, ambdós en data 22/07/2016.
Vist l’informe favorable de l’enginyer tècnic de Sigma, de data 13/09/2016, sobre el
compliment de la normativa de seguretat contra incendis.
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal de data 14/09/2016 del projecte
presentat i en el qual es resumeixen les condicions que en la fase d’execució d’obra
s’hauran de tenir en compte.
En relació a l’expedient UPOM2016000009, vist l’expedient administratiu i antecedents
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corresponents, el regidor delegat de Serveis urbans, Espai públic i infraestructures i
obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR el projecte executiu d'establiment de servei de restauració al fort
de Sant Francesc, al Volcà Montsacopa d'Olot redactat per pas14 arquitectures (Pere
Llimargas / Mireia Torras) vist que disposa d’informes favorables.
SEGON.- FER L’ADVERTIMENT que en la fase d’execució de l’obra caldrà tenir en
compte les condicions dels informes que obren a l’expedient, i que, de forma resumida
recull l’informe de l’arquitecte municipal annex a la present resolució.
TERCER.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament.
QUART.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
S’aprova per unanimitat
14.1. – ATORGAMENT DE LLICÈNCIA PER INSTAL·LACIÓ D'APARELL
ELEVADOR EN HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES AL C/
ROCAMORA, 16
Núm. de referència

: X2016014502

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 OMA32016000093 en data
registre entrada 22/06/2016
a: ****
per a: INSTAL·LACIÓ D'APARELL ELEVADOR EN HABITATGE UNIFAMILIAR
ENTRE MITGERES
situada a: C ROCAMORA N.0016
U.T.M : 6490714
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: CRL2016800088
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: 23594.62 euros
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Base liquidable (3)
23594.62

Drets
731.43

% bonificació
0

Drets definitius
731.43

Taxes Total Drets
62.85
794.28

Garanties:
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties (4)

Euros
794.28
0

Condicions particulars:
Termini de vigència de la llicència: 12 mesos, a partir de la data de concessió, haventse 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.
S’aprova per unanimitat
14.2. – ATORGAMENT DE LLICÈNCIA PER ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A ÚS
EDUCATIU AL PASSEIG BISBE GUILLAMET, 20, PIS B PTA. 1
Núm. de referència

: X2016016957

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 OMA32016000107 en data
registre entrada 26/07/2016
a: ****
per a: ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A ÚS EDUCATIU
situada a: PG BISBE GUILLAMET N.0020 Pis.B Pta.1
U.T.M : 7404209
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: CRL2016800087
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.
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Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per: Un pressupost de: 8196.63 euros
Base liquidable (3) Drets
8196.63 254.10

% bonificació
-50%

Drets definitius
127.05

Taxes
62.85

Total Drets
189.90

Garanties:
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties (4)

Euros
189.90
0

Condicions particulars:
Termini de vigència de la llicència: 6 mesos, a partir de la data de concessió, haventse 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. Finalitzada l’obra, caldrà comunicar l’obertura de l’activitat mitjançant la
documentació normalitzada que estableix la Llei 16/2015, de simplificació de
l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de
Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.
3. Aquesta llicència no autoritza l'ocupació de la via pública amb materials o
altres elements propis de l'obra.
4. 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.
5. Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de la
via pública.
S’aprova per unanimitat
15.1. - DONAR COMPTE DE LES COMUNICACIONS D'OBERTURA I DELS
DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 22 I 30 D'AGOST RELATIUS A L'ÀREA DE
MEDI AMBIENT
Núm. de referència

: X2016019803

En relació a l’expedient AG012016000032, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
Únic.- Donar compte de les comunicacions d’obertura i dels decrets dictats entre els
dies 22 i 30 d’agost relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen a continuació:
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Tràmit

Nom / comercial Concepte

Adreça

Obertura

Concepció Soler

GelateriaCreperia
(venda sense
consumició)

C/Sant Esteve 9 bxs 2

Bugaderia
Autoservei Fresh

Bugaderia
industrial

C/Carme 2

F.J.R.

Venda
productes
agropecuaris

Av. Països Catalans 10

Obertura

Obertura

no

Decret
25/08/2016
Declaració
responsable

26/08/2016
Declaració
responsable

30/08/2016
Declaració
responsable

Obertura

Artecno

Taller mecànic

Av. Alba Rosa 50

26/08/2016

Canvi
no
substancial

L’Espurna

Bar-fleca
cadires
l’exterior

C/Pare Roca 32

29/08/2016

Canvi de raó
social

Ortopèdia Sancho

Ortopèdia

C/Mulleras 26 baixos

22/08/2016

Canvi de raó
social

Frontera Custom

Venda
maquinària
jardineria

Ctra. la Canya 82

22/08/2016

Canvi de raó
social

Imatges

Produccions de
cinematografia

C/Sant Pere Màrtir 27

26/08/2016

Baixa
trasllat)

Cacau

Pastisseria
croissanteria

C/Alta Maduixa 6 baixos

24/08/2016

Baixa

Perruqueria
Gurpreet

Perruqueria

C/Rei Martí l’Humà 9 B
14

24/08/2016

Correcció error
material

Habitatge
turístic

Habitatge

C/Bolòs 8 2n 3a

24/08/2016

Baixa

Petits Cuiners
Molt Més!!!

Centre docent
d’activitats
extraescolars

C/Pic del Bac 5 L1

29/08/2016

Autorització

Irpol SA

Abocament
aigües
residuals

Av. Europa 9-17

26/08/2016

(Per

ús

i

amb
a

de

i

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 cinc minuts per dos quarts de nou, i per constància del
que s’hi ha tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva
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signatura
VIST I PLAU
L’ALCALDE

LA SECRETÀRIA
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