ACTA NÚM. 41
JUNTA DE GOVERN LOCAL
27 D’OCTUBRE DE 2016
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 27 d’octubre 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, els Srs. Anna Descals
Tresserras, Xavier García Zabal.
Hi assisteix l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí.
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera.
Hi assisteix el Gerent, Sr. Jordi Güell i Güell.
1. - ACTA.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Essent l'hora assenyalada -les vuit del matí- l'Alcalde declara obert l'acte i del seu
ordre, la Secretària llegeix l'acta de la sessió anterior, que s'aprova per unanimitat.
2. - DESPATX OFICIAL
El Sr. Alcalde comenta les reunions de treball i actes als quals ha assistit des de la
darrera Junta, celebrada el dia 20 d’octubre :
- el mateix dia 20 d’octubre, va assistir a la celebració del 16è aniversari de l’edifici
Parc Nou.
- el dia 21 d’octubre, va ser present a l’obertura de la jornada “Ocupació en xarxa” que
va tenir lloc a la sala Torín.
- el dia 22 d’octubre va assistir a l’acte de reconeixement i homenatge al CPAO i les
seves patinadores per haver obtingut el desè mundial a Novara (Itàlia) el passat dia 8
d’octubre.
- i ahir dia 26 d’octubre, va assistir a la reunió de la Comissió Executiva de l’AMI
(Associació de Municipis per a la Independència) que va tenir lloc a Barcelona.
I finalment, comenta que aquest divendres 28 d’octubre, ens visitarà a Olot, l’Hble. Sr.
JORDI BAIGET, Conseller d’Empresa i Coneixement.
Tindrà reunions internes : amb responsables de Kreas i Dinamig; anirà a visitar
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l’empresa Bellapart ubicada actualment a les Preses i després té un dinar amb
empresaris d’Olot i comarca en un restaurant de la ciutat.
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 DIES FESTIUS D'OBERTURA COMERCIAL PER L'ANY 2017
Núm. de referència

: X2016022794

Atesa l’aprovació del calendari de festius amb obertura comercial autoritzada per a
l’any 2017 per part del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya, on s’estableix que per a l’any 2017 els vuit diumenges i festius que els
establiments comercials de Catalunya poden romandre oberts són els següents: 8 DE
GENER (diumenge – Campanya de rebaixes d’hivern), 2 DE JULIOL (diumenge Campanya de rebaixes d’estiu), 1 DE NOVEMBRE (dimecres – Tots Sants), 6, 8, 10, 17 i 24
DE DESEMBRE (dimecres, divendres i diumenges – Campanya de Nadal).
Atès que el dilluns 17 d’abril, el dilluns 1 de maig i el dilluns 11 de setembre és festiu i
que a la ciutat d’Olot se celebra el mercat setmanal de marxants i que l’1 de maig a
Olot se celebra un mercat de marxants, en el marc d’una fira tradicional, que ha estat
reconeguda per la pròpia Generalitat de Catalunya en el seu calendari de fires i que es
desenvolupa en diversos punts de la ciutat.
Atès que el dissabte 18 i diumenge 19 de febrer se celebra la campanya promocional
“Olotx2”.
Atès que el diumenge 15 d’octubre se celebra la Fira de Sant Lluc d’Olot al centre de
la ciutat.
Atès que la diada de Nadal, s’escau en dilluns 25 de desembre.
Considerant que la Llei 3/2014, del 19 de febrer, d’horaris comercials, en el seu article
2.1.e), preveu exclusions a l’horari general per aquells establiments comercials situats
a l’entorn immediat dels mercats de marxants, durant el mateix horari en què es celebri
el mercat. En aquest cas, els ajuntaments, amb la delimitació prèvia de l’àrea
corresponent, poden autoritzar l’obertura d’aquests establiments, i l’autorització
acordada s’ha de comunicar al departament competent en matèria de comerç.
Considerant l’Ordre EMO/156/2015, de 22 de maig, per la qual s’estableix el calendari
d’obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2016 i
2017, en el seu article 2, els ajuntaments, amb l’acord previ de l’òrgan competent,
poden substituir fins a dues dates de cadascun dels calendaris anuals previstos.
Considerant l’Ordre EMO/156/2015, de 22 de maig, per la qual s’estableix el calendari
d’obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2016 i
2017, en el seu article 5, d’acord amb el que estableix l’article 1.2.c) de la Llei 3/2014,
de 19 de febrer, d’horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de
promoció, es preveu que els ajuntaments, amb l’acord previ de l’òrgan competent,
poden afegir dos dies addicionals d’obertura per als establiments comercials del seu
municipi.
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Considerant el Reglament del Mercat Municipal d’Olot de venda no sedentària, fent
referència a l’article 2 d’horaris i dies de celebració, on s’estableix que l’activitat de
venda en el mercat es duu a terme entre les 9 hores i les 14 hores de dilluns amb una
periodicitat setmanal, amb independència que siguin festius, excepte quan s’escaigui
en Nadal (25 de desembre) que el mercat se celebrarà el dia anterior o en la
festivitat de la Mare de Déu del Tura (8 de setembre) o primer d’any, que es passarà a
dimarts.
Vist l'expedient administratiu IM082016000002 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de Promoció de la
Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels
següents acords:
Primer.- Autoritzar l’obertura dels establiments comercials que es trobin situats en
l’àrea d’influència del mercat (segons es delimita en el plànol adjunt a aquesta
proposta), els dies 17 d’abril, 1 de maig i 11 de setembre de 2017 amb motiu de la
celebració de mercats de marxants. L’autorització d’obertura es limitarà al mateix
horari en què se celebri el mercat de marxants, excepte l’1 de maig que poden obrir de
9h a 20h.
Segon.- Autoritzar l’obertura permesa, segons l’Ordre EMO/156/2015, de 22 de maig,
per la qual s’estableix el calendari d’obertura dels establiments comercials en
diumenge i dies festius per als anys 2016 i 2017, el diumenge 19 de febrer i el
diumenge 31 de desembre de 2015 com a dies addicionals d’obertura.
Tercer.- Substituir el dimecres 1 de novembre de 2017 d’obertura permesa,
segons l’Ordre EMO/156/2015, de 22 de maig, per la qual s’estableix el calendari
d’obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2016 i
2017, pel diumenge 15 d’octubre, en motiu de l’organització de la Fira de Sant Lluc
al centre de la ciutat.
Quart.- Comunicar aquesta autorització a la Direcció General de Comerç de la
Generalitat de Catalunya.
S’aprova per unanimitat.
CONTRACTACIÓ. SERVEIS
5.1. - TREBALLS DE COL·LABORACIÓ EN LA REDACCIÓ I DIRECCIÓ DE LES
OBRES DEL PROJECTE D'ESTABLIMENT DE SERVEI DE RESTAURACIÓ AL
FORT DE SANT FRANCESC
Núm. de referència : X2016023586

Atès l’informe de l’arquitecte municipal de data 20 d’octubre de 2015 favorable al
pressupost presentat per l’empresa “Plana Hurtós Enginyers,SLP” per a la
col·laboració en la redacció de les obres del projecte d’establiment de servei de
restauració al Fort de Sant Francesc.
I vist l’expedient administratiu núm: CC012016000355 i antecedents corresponents, la
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
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Primer.- Contractar amb l’empresa PLANA HURTOS ENGINYERS SLP (B17930157) els treballs de col·laboració en la redacció i direcció de les obres del projecte
d'establiment de servei de restauració al Fort de Sant Francesc (Volcà Montsacopa)
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: SET MIL VUIT-CENTS
CINQUANTA EUROS (7.850 €) + IVA: MIL SIS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS
AMB CINQUANTA CÈNTIMS (1.648,50 €). Es pagarà amb càrrec a:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 16141 1532 61904

Import
9498.50

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
ACTUACIONS VOLCA MONTSACOPA 000 000 000 000 000 000
(PRESTEC)

Tercer.- PLANA HURTOS ENGINYERS SLP adjuntarà una còpia d’aquest acord a la
factura.
S’aprova per unanimitat.
5.2. - REDACCIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DEL
PROJECTE D'OBRES D'ESTABLIMENT DE SERVEI DE RESTAURACIÓ AL FORT
DE SANT FRANCESC, TREBALLS DE DIRECCIÓ D'OBRA I COORDINACIÓ
SEGURETAT I SALUT
Núm. de referència

: X2016015447

La Junta de Govern Local del dia 07/04/2016 va adjudicar als arquitectes Sr. Pere
Llimargas i Sra. Mireia Torras, els treballs de redacció de l’avantprojecte, el projecte
bàsic i executiu i l’estudi de seguretat i salut de l’obra: “establiment de servei de
restauració al Fort de Sant Francesc (Volcà Montsacopa)”.
La Junta de Govern Local del dia 07/07/2016 va adjudicar els treballs de redacció d’un
nou projecte bàsic i executiu de les obres esmentades atès l’informe preceptiu de la
Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona.
Atès que segons informa l’arquitecte tècnic municipal en data 20/10/2016, els informes
favorables vinculants, tant de la Comissió de Cultura com de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona, obliguen a introduir uns ajustaments al projecte executiu.
Atès que l’informe esmentat és favorable al pressupost presentat pels arquitectes Sr.
Pere Llimargas i Sra. Mireia Torras, que compren: 1) la redacció de la modificació del
projecte bàsic i executiu, 2) direcció d’obra d’arquitectes i 3) coordinació de Seguretat i
salut de l’obra.
I vist l’expedient administratiu núm. CC012016000279 i antecedents corresponents, la
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Contractar amb els arquitectes sr. PERE LLIMARGAS CASAS i Sra. MIREIA
TORRAS CODINACH els treballs de:
1) Redacció de la modificació del projecte bàsic i executiu: 2.426,92 € + IVA
2) Direcció d’obra: 7.584,13 € + IVA
3) Coordinació de seguretat i salut : 1.583,90 €
Segon.- L’import total de la despesa és de : ONZE MIL CINC-CENTS NORANTAQUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS ( 11.594,95 €) + IVA: DOS MIL
QUATRE-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS (
2.434,94 €) , es pagarà amb càrrec a :
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Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 16141 1532 61904

Import
7014.95

200220

Despeses 16141 1532 61904

7014.94

Descripció
ACTUACIONS
(PRESTEC)
ACTUACIONS
(PRESTEC)

VOLCA

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

VOLCA

MONTSACOPA
000 000

000

000

000

000

Tercer.- El Sr. Pere Llimargas i la Sra. Mireia Torras adjuntaran una còpia d’aquest
acord a la factura.
S’aprova per unanimitat.
5.3. - SERVEIS DE DISTRIBUCIÓ DE LES BUTLLETES DE VOTACIÓ PER LA
CONSULTA POPULAR SOBRE LA REMODELACIÓ DEL FIRAL
Núm. de referència : X2016023936

L’actual concurs de licitació per adjudicar la “Redacció del projecte de remodelació del
Firal i direcció d’obres” preveu en el seu plec de clàusules administratives i tècniques
particulars, una consulta popular en el qual els veïns i veïnes d’Olot podran votar un
dels tres projectes que han resultat finalistes del concurs d’idees per a la remodelació
del Passeig d’en Blay.
Per tal de portar a terme aquesta consulta popular és necessari la distribució d’unes
30.000 cartes amb els codis i les instruccions necessàries perquè els veïns i veïnes
d’Olot puguin votar electrònicament la proposta que els sembla més idònia.
L’ajuntament d’Olot s’ha posat en contacte amb 4 empreses per tal que diguessin sí es
podien fer càrrec de la distribució segons els requisits que es creuen necessaris per
fer-ho de manera òptima i de les quatre empreses contactades només Correos ha
contestat que podia realitzar-ho.
Vist l’expedient administratiu núm: CC012016000358 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 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA
(A8305240-7) els serveis de distribució de les butlletes de votació per la consulta
popular sobre la remodelació del Firal.
Segon.- L’import total de la despesa es de: ONZE MIL CINC-CENTS QUARANTADOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (11.542,50 €) (preu exempt d’IVA). Es
pagarà amb càrrec a:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 16130 920 222010

Import
11542.50

Descripció
COMUNICACIONS

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

Tercer.- El repartiment es farà en 3 dies i es designarà un representant perquè informi
diàriament l’Ajuntament de com s’està desenvolupant aquesta tasca i la previsió de
distribució prevista als diferents barris de la ciutat.
Quart.- SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA adjuntarà una còpia
d’aquest acord a la factura.
S’aprova per unanimitat.
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5.4. - PRÒRROGA AUTORITZACIÓ D'UTILITZACIÓ DEL PAVELLÓ FIRAL D'OLOT
PER A LA NIT DE NADAL 2016
Núm. de referència

: X2015024394

La Junta de Govern Local de data 10 de desembre de 2015 va adjudicar a favor de
l’empresa “THE CITY OLOT, SL” l’autorització per a la utilització de les instal·lacions
del Pavelló Firal d’Olot per a la Nit de la Nadal; amb total submissió al plec de
clàusules administratives particulars aprovades per la Junta de Govern Local del dia
19 de novembre de 2015.
Atès que la clàusula 3 del plec estableix que el termini de l’autorització tindrà la
vigència d’un any i podrà ser objecte de pròrroga per un any més.
Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament procedir a la pròrroga de l’autorització
esmentada i vist l’expedient administratiu núm. CCS12015000022 i antecedents
corresponents, la regidora delegada de Participació, Transparència i Govern
obert, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Prorrogar pel termini d’un (1) any l’autorització per a la utilització de les
instal·lacions del Pavelló Firal d’Olot per a la Nit de la Nadal 2016, adjudicada a
l’empresa “THE CITY OLOT, SL”, que es regirà ple plec de clàusules administratives
particulars aprovat per la Junta de Govern Local del dia 19 de novembre de 2015.
Segon.- La durada de l’autorització és dels del dia 23/12/2016 fins el 25/12/2016. Els
dies 23 i 25 de desembre seran únicament pel muntatge i desmuntatge dels elements
necessaris per a la celebració de la festa de la nit de Nadal.
L’horari màxim d’acabament de l’activitat serà a les 06:00 hores del dia 25 de
desembre de 2016.
Tercer.- “The City Olot,Sl” abonarà a l’Ajuntament d’Olot l’import de MIL CINC-CENTS
DEU EUROS (1.510 €) en concepte de cànon anual.
Aquest import s’ha de fer efectiu entre els dies 9 i 15 de desembre de 2016 en la forma
prevista pel Departament de Tresoreria d’aquest Ajuntament.
Quar.- “The City Olot,SL” presentarà la següent documentació:
- de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i de
la Seguretat Social
D’acord amb la clàusula 6.1 del plec ha de presentar també la documentació
acreditativa de:
-disposar d’un servei d’ambulància medicalitzada
-tenir concertada i vigent durant l’execució del contracte per a l’anualitat 2016 una
pòlissa d’assegurança.
-la contractació d’un servei de vigilants i d’un servei de control d’accessos al Pavelló
Firal.
-la contractació d’un servei de neteja
-la presentació d’un pla d’autoprotecció específic per a l’activitat de referència.
S’aprova per unanimitat.
5.5. - SERVEIS D'ADEQUACIÓ DE LES APLICACIONS DE GESTIÓ ELECTRÓNICA
DE L'AJUNTAMENT A LA LLEI 39/2015
Núm. de referència : X2016023763
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Atès l’informe de l’Àrea d’Organització i Processos de l’Ajuntament, subscrit pel Sr.
Ramon Faja, on s’exposa la necessitat d’adequar les aplicacions de gestió electrònica
de l’Ajuntament a la Llei 39/2015 amb les noves obligacions de tramitació electrònica i
que això implica modificar configuracions de l’aplicació BPM.
Atès que les aplicacions Genesys5_BPM és software tipus propietari de Audifilm Abi
S.L. i que per tant aquesta empresa és la indicada per fer aquestes modificacions.
Vist l’expedient administratiu núm: CC012016000357 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 AUDIFILM ABI SL (B8399874-0) els serveis d’adequació de
les aplicacions de gestió electrònica de l'Ajuntament a la llei 39/2015 amb les noves
obligacions de tramitació electrònica i segons la seva proposta nº Q16292EG-01.
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: CINC MIL TRES-CENTS VINT
EUROS (5.320 €) + IVA: MIL CENT DISSET EUROS AMB VINT CÈNTIMS (1.117,20
€). Es pagarà amb càrrec a:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 16120 920 220021

Import
6437.20

Descripció
ADMINISTRACIO ELECTRONICA

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

Tercer.- AUDIFILM ABI SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura.
S’aprova per unanimitat.
5.6. - ADJUDICACIÓ CONTRACTE EN RÈGIM DE LLOGUER DEL
SUBMINISTRAMENT DE L'ENLLUMENAT ORNAMENTAL NADALENC DE LA
CIUTAT D'OLOT. LOT 2 (ACCESSOS I ROTONDES)
Núm. de referència

: X2016023574

La Junta de Govern Local de data 11 d’agost de 2016 va aprovar els plecs de
clàusules administratives particulars i tècniques per adjudicar, mitjançant procediment
obert, i en règim de lloguer el subministrament de l’enllumenat ornamental nadalenc a
la Ciutat d’Olot, LOT 1 i LOT 2.
La licitació es va publicar en el DOG núm. 7185 de data 17/08/2016 i el BOP núm.
157 de data 18/08/2016
El termini de presentació de proposicions finalitzà el dia 12 de setembre de 2016 i es
van presentar les empreses: “”Ingenieria, Construcción Tecnicas de Iluminación,SL” i
“Ximenez Catalunya, SLU” .
Atès l’informe tècnic de valoració del sobre núm. 2 (proposició tècnica) de data 20 de
setembre de 2016, pel que fa al LOT 2 , s’obté la següent puntuació:
-Ximenez Catalunya,SLU : ..................................................27,50 punts.
-Ingenieria, Construcción i Tècnicas de Iluminación,SL .....39,50 punts
Atès l’informe tècnic de data 29 de setembre de 2016 de valoració de les ofertes
econòmiques i valoració final del procediment, pel que fa al LOT 2 s’obté el següent
resultat:
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Valoració oferta econòmica:
-Ximenez Catalunya,SLU : ..................................................47,29 punts.
-Ingenieria, Construcción i Tècnicas de Iluminación,SL .....15,00 punts
Valoració final:
-Ximenez Catalunya,SLU : ..................................................74,79 punts.
-Ingenieria, Construcción i Tècnicas de Iluminación,SL .....54,50 punts
L’empresa millor puntuada és “Ximenez Catalunya,SLU” amb una puntuació total de
74,79 punts.
I la Mesa Permanent de Contractació a la vista dels informes tècnics, proposa
adjudicar el contracte a l’empresa “Ximenez Catalunya,SLU”
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12016000029 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 “XIMENEZ CATALUNYA,SLU” (B65848889) el
contracte en règim de lloguer del subministrament de l’enllumenat ornamental
nadalenc a la Ciutat d’Olot. LOT 2 : ACCESSOS I ROTONDES , per un import anual
de DIVUIT CENT SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS ( 18.160,51
€) + IVA: TRES MIL VUIT-CENTS TRETZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS
(3.813,71 €) .
Segon.- Aquest contracte es regirà pels plecs de clàusules administratives particulars i
tècniques aprovats per la Junta de Govern Local del dia 11 d’agost de 2016, i la seva
proposta tècnica i econòmica.
Tercer.- El contracte té una durada de dos anys a comptar des de la signatura del
contracte, el qual podrà ser objecte de pròrroga d’un any de durada.
Els treballs necessaris per al funcionament de la ornamentació nadalenca es
realitzaran d’acord amb el que s’estableix en la clàusula 5.2 del ple ce clàusules
tècniques.
Quart.- L’import del contracte es pagarà amb càrrec a la partida núm.
Operació Referència
200300
1603587
200210
1603587

Tipus
Partida
Despeses 16100 912 226991
Despeses 16100 912 226991

Import
21974.22
-1379.99

Descripció
ENLLUMENAT NADAL
ENLLUMENAT NADAL

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

Cinquè.- L’empresa “Ximenez Catalunya, SLU” ha presentat d’acord amb el que s’estableix en
la clàusula 23 del plec administratiu.:
-la documentació requerida en la clàusula 17 (sobre núm. 1 :documentació general)
-la documentació justificativa d’estar al corrent en les seves obligacions tributàries i de la
Seguretat Social.
-la justificació d’haver constituït la garantia definitiva per un import de NOU-CENTS VUIT
EUROS AMB TRES CÈNTIMS (908,03 €), d’acord amb el que s’estableix en la clàusula 13
del PCAP.
-la justificació d’haver ingressat l’import de TRES-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS (356 €)
corresponents als anuncis de licitació publicats al BOP i al DOG.
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Sisè.- L’empresa “Ximenez Catalunya,SLU” formalitzarà el contracte dins dels deu dies hàbils
següents a comptar des de la data de notificació de l’adjudicació definitiva, d’acord amb el que
preveu la clàusula 24 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.
5.7. - ADJUDICACIÓ, EN RÈGIM DE LLOGUER DEL SUBMINISTRAMENT DE
L'ENLLUMENAT ORNAMENTAL NADALENC A LA CIUTAT D'OLOT. LOT 1:ÀREA
COMERCIAL
Núm. de referència

: X2016023903

La Junta de Govern Local de data 11 d’agost de 2016 va aprovar els plecs de
clàusules administratives particulars i tècniques per adjudicar, mitjançant procediment
obert, i en règim de lloguer el subministrament de l’enllumenat ornamental nadalenc a
la Ciutat d’Olot. LOT 1 i LOT 2
La licitació es va publicar en el DOG núm. 7185 de data 17/08/2016 i el BOP núm.
157 de data 18/08/2016
El termini de presentació de proposicions finalitzà el dia 12 de setembre de 2016 i es
van presentar les empreses: “”Ingenieria, Construcción Tecnicas de Iluminación,SL” i
“Ximenez Catalunya, SLU” .
Atès l’informe tècnic de valoració del sobre núm. 2 (proposició tècnica) de data 20 de
setembre de 2016, pel que fa al LOT 1 s’obté la següent puntuació:
-Ximenez Catalunya,SLU :.......................................................24,50 punts
-Ingenieria, Construcción y Tecnicas de Iluminación,SL”.......38,00 punts
Atès l’informe tècnic de data 29 de setembre de 2016 de valoració de les ofertes
econòmiques i valoració final del procediment, pel que fa al LOT 1 s’obté el següent
resultat:
Valoració proposta econòmica:
-Ximenez Catalunya,SLU :.......................................................40,00 punts
-Ingenieria, Construcción y Tecnicas de Iluminación,SL”.......14,91 punts
Valoració final:
-Ximenez Catalunya,SLU :.......................................................64,50 punts
-Ingenieria, Construcción y Tecnicas de Iluminación,SL”.......52,91 punts
L’empresa millor puntuada és “Ximenez Catalunya,SLU” amb una puntuació total de
64,50 punts.
I la Mesa Permanent de Contractació a la vista dels informes tècnics, proposa
adjudicar el contracte a l’empresa “Ximenez Catalunya,SLU”
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12016000030 i antecedents corresponents, la
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la
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Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Adjudicar a l’empresa “XIMENEZ CATALUNYA,SLU” (B65848889) el
contracte en règim de lloguer del subministrament de l’enllumenat ornamental
nadalenc a la Ciutat d’Olot. LOT1, per un import anual de TRENTA-SET MIL SETCENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS (37.723,79 € + IVA:
SET MIL NOU-CENTS VINT-I-DOS EUROS (7.922 €).
Segon.- Aquest contracte es regirà pels plecs de clàusules administratives particulars i
tècniques aprovats per la Junta de Govern Local del dia 11 d’agost de 2016, i la seva
proposta tècnica i econòmica.
Tercer.- El contracte té una durada de dos anys a comptar des de la signatura del
contracte, el qual podrà ser objecte de pròrroga d’un any de durada.
Els treballs necessaris per al funcionament de la ornamentació nadalenca es
realitzaran d’acord amb el que s’estableix en la clàusula 5.2 del ple ce clàusules
tècniques.
Quart.- L’import del contracte es pagarà amb càrrec a la partida núm.
Operació Referència
200300
1603587

Tipus
Partida
Despeses 16100 912 226991

Import
45645.79

Descripció
ENLLUMENAT NADAL

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

Cinquè.- L’empresa “Ximenez Catalunya, SLU” ha presentat d’acord amb el que s’estableix en
la clàusula 23 del plec administratiu.:
.
-la documentació requerida en la clàusula 17 (sobre núm. 1 :documentació general)
-la documentació justificativa d’estar al corrent en les seves obligacions tributàries i de la
Seguretat Social.
-la justificació d’haver constituït la garantia definitiva per un import de MIL CENT VUITANTASIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS (1.186,19 €); d’acord amb el que s’estableix en la
clàusula 13 del PCAP.
-la justificació d’haver ingressat l’import de TRES-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS (356 €)
corresponents als anuncis de licitació publicats al BOP i al DOG.
Sisè.- L’empresa “Ximenez Catalunya,SLU” formalitzarà el contracte dins dels deu dies hàbils
següents a comptar des de la data de notificació de l’adjudicació definitiva, d’acord amb el que
preveu la clàusula 24 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.
6.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ
PRESENTADA PER LA SRA. ****, PEL DANYS OCASIONATS A LA SEVA
PROPIETAT.
Núm. de referència

: X2016023730

Vist l’escrit presentat per la Sra. **** en el que es formula reclamació patrimonial contra
l’Ajuntament d’Olot i atesos els següents
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ANTECEDENTS DE FET
Primer.- En escrit de data 13 de setembre de 2016 (Registre General, núm.
E2016010442/13-09-2016), la Sra. ****, va formular reclamació patrimonial contra
l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a una persiana dels baixos de l’habitatge
situat al núm. 25 del passeig d’en Blay, en la nit del 10 a l’11 de setembre de 2016,
durant la Festa Major d’Olot, quan uns desconeguts la varen aixafar a cops. En l’escrit
s’apunta que la responsabilitat recau en l’Ajuntament d’Olot en haver-se ocasionat els
danys a conseqüència dels actes de la Festa Major.
Segon.- En informe del tècnic de l’Àrea de Festes, de data 20 d’octubre de 2016,
s’assenyala que, ni des de la Comissió de Festes ni des de l’Àrea de Festes de
l’Ajuntament, es va tenir coneixement d’aquest incident. Així mateix assenyala que
ningú es va adreçar ni a la Comissió de Festes ni a l’Àrea de Festes per informar-los
que s’havien produït els danys que ara es denuncien.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú i el Reial decret 429/1993, de 26 de
març, pel que s’aprova el Reglament de les administracions públiques en matèria de
responsabilitat patrimonial, són aplicables a aquest procediment a l’empara de la
disposició transitòria tercera de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
Segon.- L’article 139.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, assenyala, d’acord
amb l’article 106.2 de la Constitució, que “Els particulars tenen dret a ser indemnitzats
per les administracions públiques corresponents de tota lesió que pateixin en qualsevol
dels seus béns i drets, tret dels casos de força major, sempre que la lesió sigui
conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics”. Aquest article
determina que la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques sigui de
caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui imprescindible acreditar que el dany o lesió
sofert pel reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis
públics, en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció
estranya que pugui interferir alterant el nexe causal.
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis
causats als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels
serveis públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes
establerts per la legislació general sobre responsabilitat administrativa”
Tercer.- 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
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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.
Quart.- La determinació de si els danys que es reclamen són atribuïbles de forma
directa i exclusiva al funcionament dels serveis públics municipals no és gens clara. En
aquest sentit, el fet que cap servei de l’Ajuntament d’Olot intervingués directament en
l’incident dificulta enormement esbrinar com i perquè es va produir.
És inqüestionable la competència dels municipis en la seguretat en els llocs públics,
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. També és inqüestionable, però, que l’actuació de l’Ajuntament
d’Olot en matèria de seguretat en els llocs públics, no sols s’adequava als estàndards
exigibles a una administració pública responsable, sinó que, en tractar-se dels dies en
què es celebrava la Festa Major, aquests estàndards mínims estaven més que
coberts, ja que es disposava d’un dispositiu policial especialment reforçat que estava
integrat no només per la Policia Municipal, sinó també per la Policia de la GeneralitatMossos d’Esquadra, amb agents uniformats i de paisà.
Els desperfectes ocasionats a la persiana dels baixos del núm. 25 del passeig d’en
Blay no són conseqüència d’una actuació normal o anormal dels serveis municipals,
sinó que són conseqüència d’actes vandàlics provocats per desconeguts i dels que, de
cap manera, se’n pot responsabilitzar a l’Ajuntament d’Olot per ser l’organitzador de
les Festes del Tura; sobretot si es tenen en compte totes les mesures de seguretat
específicament adoptades amb motiu de la Festa Major.
Cinquè.- La càrrega de provar la certesa dels fets dels que es desprèn la reclamació,
correspon a la part reclamant i, en aquest cas, més enllà de la paraula de l’interessat,
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 SRP12016000025 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada de l’Àrea de
Participació, Transparència i Govern Obert, proposa a la Junta de Govern Local
l'adopció del següent acord:
DENEGAR la indemnització reclamada per la Sra. ****, pels danys ocasionats a una
persiana dels baixos de l’habitatge situat al núm. 25 del passeig d’en Blay, durant les
Festes del Tura 2016, en no quedar provat el nexe causal entre els danys reclamats i
el funcionament del servei públic municipal.
S’aprova per unanimitat.
6.2. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ
PRESENTADA PER LA SRA. ****, PER DANYS OCASIONATS PER UNA CAIGUDA
A LA VIA PÚBLICA.
Núm. de referència
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: X2016023734

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 28 de setembre de 2016 (Registre General, núm.
E2016011025/28-09-2016), la Sra. **** va formular reclamació patrimonial pels danys
ocasionats per una caiguda deguda al mal estat del paviment de la vorera de
l’avinguda Pla de Dalt i que li va provocar les lesions que es detallen en informe mèdic.
A la petició s’hi acompanya: un informe d’alta d’urgències de l’Hospital d’Olot de 26 de
setembre de 2016 (núm. assistència 1214081) 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 14 d’octubre de 2016
(Referència: PD032016000095), s’assenyala que, consultats els arxius de la Policia
Municipal, no costa haver intervingut en la caiguda que manifesta haver patit la Sra.
****.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú i el Reial decret 429/1993, de 26 de
març, pel que s’aprova el Reglament de les administracions públiques en matèria de
responsabilitat patrimonial, són aplicables a aquest procediment a l’empara de la
disposició transitòria tercera de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
Segon.- L’article 139.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, 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”
Tercer.- 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,
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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.
Quart.- 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.
En primer lloc cal assenyalar que les voreres de l’avinguda Pla de Dalt 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.
La fotografia de detall del lloc de l’accident -aportada en la reclamació per la Sra. ****mostra que la vorera de l’avinguda Pla de Dalt és 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 el correcte i no representa cap perill per al pas normal dels
vianants.
Cinquè.- 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 SRP12016000026 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
els danys reclamats i el funcionament dels serveis públics municipals.
S’aprova per unanimitat.
6.3. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ
PRESENTADA PEL SR. ****, PER DANYS A UN VEHICLE EN ACCIDENT DE
CIRCULACIÓ A LA VIA PÚBLICA
Núm. de referència : X2016023915
Vist l’escrit presentat pel Sr. **** en el que formula reclamació patrimonial contra
l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a un vehicle de la seva propietat en
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accident de circulació a la via pública i atesos els següents
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- En escrit de data 3 d’octubre de 2016 (Registre General, núm.
E2016011225/03-10-2016), el Sr. **** va formular reclamació patrimonial pels danys
que va partir el vehicle de la seva propietat marca Renault, matricula **** el dia 21 de
setembre de 2016, a les 13 hores aproximadament, quan va efectuar una maniobra
d’estacionament a l’alçada del núm. 14 del carrer Mossèn Gelabert i el pneumàtic
davanter dret es va rebentar per culpa del mal estat de la via peatonal (la vorera). A la
petició s’hi acompanya la següent documentació: un albarà d’assistència núm. 26478
de Grues Guitart; i una factura núm. 162159 de canvi de dos pneumàtics, de data 24
de setembre de 2016, emesa per “Pneumàtics Rodauto de l’Empordà, SL”, per un
import de 226,71 euros,que és la quantitat que es reclama.
Segon.- En informe del sotsinspector en cap de la Policia Municipal, de data 14
d’octubre de 2016 (Ref.: PD032016000096), s’assenyala que, el dia 21 de setembre
de 2016, es va rebre a la Comissaria de la Policia Municipal una trucada d’un ciutadà
que al·legava que a causa del mal estat de la vorada del carrer Mossèn Gelabert havia
punxat una roda. Els agents desplaçats al lloc de l’accident van observar que hi havia
un tros de vorada trencada al costat del cotxe estacionat i que aquest cotxe
presentava la roda davantera dreta punxada. A l’informe s’assenyala que en el tram de
la vorada en mal estat no s’hi podia observar cap marca d’haver-hi topat amb la roda o
la llanta, per contra sí que es podia observar aquesta marca aproximadament a un
metre de distància més endavant del punt malmès. Finalment s’assenyala que la
patrulla no va ser testimoni del moment de produir-se els danys, ni pot afirmar que es
van produir en aquell punt; també s’informa que es van fer fots del lloc i es va
comunicar a la Brigada Municipal per a la seva reparació.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, 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, sempre que la lesió sigui
conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els
casos de força major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar
d’acord amb la Llei”. 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
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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 conducció de qualsevol vehicle per vies urbanes requereix una especial
atenció. En aquest sentit, els articles 10 del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30
d’octubre i 3 del Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, assenyalen que els
conductors han d’utilitzar el vehicle amb la diligència, la precaució i l’atenció
necessàries per evitar qualsevol dany, propi o aliè, i s’han de cuidar de no posar en
perill la seva persona ni els altres ocupants del vehicle i la resta d’usuaris de la via.
També l’article 13 del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, quan estableix
que el conductor ha d’estar en tot moment en condicions de controlar el seu vehicle.
Aquestes mateixes prescripcions genèriques són aplicables a les maniobres de parada
i estacionament, sobretot quan es porten a terme en vies urbanes.
La Policia Municipal en l’informe de 14 d’octubre de 2016 (Ref.: PD032016000096)
assenyala que van observar que hi havia un tros de vorada trencada al costat del
cotxe estacionat i que aquest cotxe presentava la roda davantera dreta punxada; però
també deixar cal que, en el tram de la vorada en mal estat, no s’hi podia observar cap
marca d’haver-hi topat amb la roda o la llanta, mentre que, per contra, sí que es podia
observar aquesta marca aproximadament a un metre de distància més endavant del
punt malmès. És a dir, que els agents de la Policia Municipal que es van desplaçar al
lloc dels fets (i que no van ser testimonis del moment de produir-se els danys) afirmen
clarament que les marques de l’accident patit pel vehicle del Sr. ****, quan realitzava la
maniobra d’estacionament, no estaven en la vorada en mal estat sinó a un metre de
distància més endavant del punt malmès i en una part de la calçada on no hi consta
cap desperfecte
En el nostre cas, el Sr. **** havia d’accentuar la diligència i la precaució normal
exigible a qualsevol conductor, ja que realitzava la maniobra d’estacionament del seu
vehicle en un carrer estret d’una sola direcció però amb estacionament a cada banda
que connecta dues vies de molt de trànsit: l’avinguda de Girona (via d’entrada i sortida
de la ciutat) i el carrer Rei Jaume II (via d’entrada i sortida del barri de Sant Miquel). En
aquest sentit, cal assenyalar que l’accident es va produir perquè el Sr. **** no va
prestar la suficient atenció en la conducció ni en les característiques del lloc on va
estacionar; és a dir, que no va adaptar la seva conducció a les circumstàncies de la via
urbana al moment d’efectuar la maniobra d’estacionament.
Les fotografies aportades per la Policia Municipal mostren un únic desperfecte a la
vorada de la vorera del carrer Mossèn Gelabert. La vorada (“filera de peces de pedra o
de formigó que forma la vora o el marge d’una andana o d’una vorera, que separa els
vianants del trànsit de vehicles contigu”) no forma part de la calçada, sinó de la vorera;
i, per tant, no és una zona destinada als vehicles sinó als vianants.
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Aquestes fotografies refermen la convicció que el Sr. **** no va prestar la suficient
atenció en la maniobra d’estacionament, ja que la roda rebentada va ser la davantera
mentre que el desperfecte de la vorada està a poca distància de la roda del darrera;
d’aquí que puguem concloure que la maniobra d’estacionament no es va fer de forma
correcta i es va pujar a la vorera envaint l’espai dels vianants. D’altra banda, aquestes
mateixes fotografies permeten veure una calçada en un estat de conservació raonable,
que s’adequa als estàndards exigibles a una administració pública responsable del
manteniment d’infraestructures viàries, el trànsit de vehicles i la mobilitat, 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.
Finalment assenyalar que el comportament del serveis municipals que varen intervenir
en aquest incident va ser el correcte. D’una part, la Policia Municipal, en compliment
del seu deure, va comunicar a la Brigada Municipal l’existència de desperfectes a la
via pública; d’altra banda, la Brigada Municipal va respondre a la comunicació policial
de forma immediata per evitar possibles situacions de risc als usuaris de la via pública,
ja siguin vianants o vehicles.
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.
De conformitat amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques i vist l’expedient administratiu SRP12016000027 i
antecedents corresponents, que serveixen de motivació a la present resolució, la
regidora delegada de l’Àrea de Participació, Transparència i Govern Obert,
proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord:
DENEGAR la indemnització reclamada pel Sr. ****, pels danys que va partir un vehicle
de la seva propietat en efectuar un estacionament a la via pública, en no quedar
acreditat que aquests danys siguin conseqüència del funcionament dels serveis
públics, sinó del comportament del conductor del vehicle en no prestar la suficient
atenció en la conducció (maniobra d’estacionament) ni en les circumstàncies de la via,
trencant-se el nexe causal entre els danys reclamats i el funcionament dels serveis
públics municipals.
S’aprova per unanimitat.
6.4. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- ESTIMAR LA RECLAMACIÓ
PRESENTADA PER LA SRA. ****, PER DANYS OCASIONATS A UN VEHICLE
Núm. de referència

: X2016023954

Vist l’escrit presentat per la Sra. ****, en el que es formula reclamació patrimonial
contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a un vehicle de la seva propietat en
accident a la via pública i atesos els següents
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- La Sra. **** va formular reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot pels
danys que va partir el vehicle de la seva propietat, marca Opel, model Astra, matrícula
****, el dia 24 de maig de 2016, quan es trobava correctament estacionat al passatge
Bernat Metge d’aquest ciutat, a conseqüència d’una maniobra del camió de recollida
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d’escombraries. En l’escrit la Sra. **** manifesta que va trobar una nota al cotxe on
posava que el camió d’escombraries li havia tocat el retrovisor, que va quedar ratllat i
en part trencat. A la petició s’hi acompanya: un pressupost de reparació de 25 de maig
de 2016, emesa per “Blancauto 2008, SL” (Ref. 2016/15), per un import de 238,89
euros, que és la quantitat que es reclama.
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.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú i el Reial decret 429/1993, de 26 de
març, pel que s’aprova el Reglament de les administracions públiques en matèria de
responsabilitat patrimonial, són aplicables a aquest procediment a l’empara de la
disposició transitòria tercera de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
Segon.- L’article 139.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, 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”
Tercer.- La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques es basa en un
sistema de responsabilitat objectiva, la qual cosa implica que no cal que hi hagi culpa o
negligència, sinó únicament un funcionament normal o anormal dels serveis públics,
un dany avaluable econòmicament i una relació de causalitat entre un i altre. També
que el ciutadà afectat no tingui el deure jurídic de suportar aquest dany, que no hi hagi
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.
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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 atenció a les manifestacions de la reclamant i davant el silenci de l’empresa
concessionària del servei 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 matèria de gestió de residus sòlids urbans.
Vist l’expedient administratiu SRP12016000028 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada de l’Àrea de
Participació, Transparència i Govern Obert, proposa a la Junta de Govern Local
l'adopció dels següents acords:
Primer.- Acceptar la reclamació patrimonial formulada per la Sra. ****, pels danys
ocasionats a un vehicle de la seva propietat, matricula ****, que estava estacionat al
passatge Bernat Metge.
Segon.- Efectuar un pagament de DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB
VUITANTA-NOU CÈNTIMS (238,89.- €) a favor de la Sra. ****, en concepte
d’indemnització pels danys ocasionats a un vehicle de la seva propietat. Aquest
pagament es farà a càrrec de la partida: 16.130.920.224000 “Assegurances”.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 16130 920 224000

Import
238.89

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'ORDENACIONS DE DESPESES
Núm. de referència

: X2016023852

En relació a l’expedient CPG22016000127 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’ordenacions de despeses annex número 16/30 per un import total
de 113.638,39 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
113939.34

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

S’aprova per unanimitat.
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8.1. - APROVAR CERTIFICACIONS D'OBRES
Núm. de referència

: X2016023842

En relació a l’expedient CPG22016000126 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.3 de ARGON INFORMATICA SA corresponent a les obres
de PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’UNA ÀREA ESPORTIVA A L’AV. FRANÇA
DEL BARRI DEL MORROT
amb càrrec a la partida 16.330.933.63212
“INSTALACIONS ESPORTIVES DE FUTBOL” per un import de 22.718,05 euros
(IFS).
Aprovar la certificació n.4 de JOSEP VILANOVA SA corresponent a les obres de
PROJECTE DE CONSERVACIÓ I MILLORA D’URBANITZACIÓ I FERMS A LES
VIES PÚBLIQUES amb càrrec a la partida 16.141.1532.61902 “CONSERVACIÓ
PAVIMENTS VIES PÚBLIQUES” per un import de 62.235,59 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
84953.64

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

S’aprova per unanimitat.
9.1. - APROVAR ENDOSSAMENT DE FACTURA
Núm. de referència : X2016023824

En relació a l’expedient CP022016000017 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 NÚMERO 4 de JOSEP VILANOVA SA
per un import de 62.235,59 euros corresponent al PROJECTE DE CONSERVACIÓ I
MILLORA D’URBANITZACIÓ I FERMS A LES VIES PÚBLIQUES al BANC DE
SABADELL SA al c.c. ****.
Totes les despeses que generi aquest endossament aniran a càrrec de JOSEP
VILANOVA SA.
S’aprova per unanimitat.
10.- APROVAR ATORGAR SUBVENCIONS A ENTITATS I APROVACIÓ DELS
CONVENIS REGULADORS.
La Junta de Govern Local acorda deixar aquest punt de l’ordre del dia sobre la taula
per manca d’expedients.
11.1. - APROVAR DEVOLUCIÓ DE FIANCES
Núm. de referència : X2016023835
En relació a l’expedient CPG22016000125 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:
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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
RUBAU TARRES SAU
RUBAU TARRES SAU
RUBAU TARRES SAU
RUBAU TARRES SAU
RUBAU TARRES SAU
RUBAU TARRES SAU
RUBAU TARRES SAU
RUBAU TARRES SAU
RUBAU TARRES SAU
RUBAU TARRES SAU

IMPORT
21.549,57
4.111,57
3.383,95
13.318,02
2.440,00
1.910,00
32.625,00
97.814,00
1.262,71
136.797,50

S’aprova per unanimitat.
12.1. - PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DE CAMINS VEÏNALS DE BATET
DESGLOSSAT FASE I MODIFICAT I
Núm. de referència : X2016024026

Vist que en data 26 d’abril de 2013 es va aprovar definitivament el projecte de
pavimentació de camins veïnals de Batet - Deglossat Fase I, redactat pel Director de
l’Àrea d’Infraestructura i Obra Pública en data febrer de 2013.
Vist el projecte de pavimentació de camins veïnals de Batet - desglossat Fase I,
modificat I, redactat pel Director de l’Àrea d’Infraestructura i Obra Pública en data
octubre de 2016, l’objecte del qual és modificar el desglossat de la primera fase del
projecte per adaptar-lo als requeriments de l’informe del Parc Natural de la Zona
volcànica de la Garrotxa que es va emetre en el tràmit d’aprovació inicial del projecte
de pavimentació de camins veïnals de Batet de l’any 2012.
Vist l’art. 37 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
En relació a l’expedient UPOM2016000032, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Serveis urbans, Espai públic i
infraestructures i obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR el projecte de pavimentació de camins veïnals de Batet,
desglossat Fase I, modificat I, redactat pel Director de l’Àrea d’Infraestructura i Obra
Pública en data octubre de 2016.
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament.
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
S’aprova per unanimitat.
13.1. - ASSABENTATS.- PROPOSANT DONAR COMPTE DE LES
COMUNICACIONS D'OBRES PRESENTADES ENTRE ELS DIES 1 D'AGOST I 30
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DE SETEMBRE RELATIUS A L'ÀREA D'URBANISME.
Núm. de referència

: X2016023694

En relació a l’expedient URG72016000008, 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 d'agost i 30
de setembre relatius a l'Àrea de Serveis urbans, Espai públic i infraestructures i obra
pública:

S’aprova per unanimitat.
14.1. - APROVAR EL PLA D'AUTOPROTECCIÓ DE L'ESCOLA BRESSOL DE
SANT MIQUEL.
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Núm. de referència

: X2016023539

En relació a l’expedient PC012016000031 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 Pla d'Autoprotecció de l'Escola Bressol de Sant Miquel.
S’aprova per unanimitat.
15.1. - DONAR COMPTE DE LES COMUNICACIONS D'OBERTURA I DELS
DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 29 DE SETEMBRE I 17 D'OCTUBRE
RELATIUS A L'ÀREA DE MEDI AMBIENT
Núm. de referència

: X2016023657

En relació a l’expedient AG012016000035, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern
Local, adoptar el següent acord:
Únic.- Donar compte de les comunicacions d’obertura i dels decrets dictats entre els
dies 29 de setembre i 17 d’octubre relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es
relacionen a continuació:
Tràmit

Nom / comercial

Concepte

Adreça

Obertura

Coworking

Oficines

C/Esgleiers 28B 1

Decret
07/10/2016
Declaració
responsable

Obertura

Kukum

Venda
joguines

de

C/Bisbe Serra 1 B

07/10/2016
Declaració
responsable

Obertura

Serveis i Gestions

Oficines

C/Madrid 30

17/10/2016

Canvi de nom

Autolot

C/Berga i Boada 4

17/10/2016

Adjudicació

A.J.M

Parc Nou núm. 9

29/09/2016

Baixa

A.M.B-P

Reparació de
vehicles
Ús
hort
municipal
Ús
hort
municipal

Parc Nou 117

29/09/2016

S’aprova per unanimitat.
ASSUMPTES URGENTS
16.1. - APROVAR LA SOL·LICITUD D'UNA SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE
GIRONA DINS LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS ALS AJUNTAMENTS PER
A POLÍTIQUES DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Núm. de referència : X2016024108
Expedient: SG122016000003

Vista la convocatòria de la Diputació de Girona de subvencions als ajuntaments per a
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polítiques de participació ciutadana.
Atès que l’Ajuntament d’Olot ha convocat el procés participatiu “Firal Viu”, en relació a
la remodelació del Firal, per tal d’establir-ne els criteris urbanístics i normatius de
transformació, de manera que tot el veïnatge d’Olot pugui participar en la seva
definició.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada de
Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la Junta de Govern Local,
prèvia declaració d’urgència, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona, dins la convocatòria de
subvencions als ajuntaments per a polítiques de participació ciutadana, amb destí al
procés participatiu “Firal Viu”, per un import de 5.000 euros.
Segon.- Facultar l’Alcalde per a la signatura de tota la documentació.
S’aprova per unanimitat.
16.2. - SERVEIS EXTRAORDINARIS DE RECOLLIDA DE DEIXALLES I NETEJA
VIÀRIA 1 DE NOVEMBRE DE 2016
Núm. de referència

: X2016009841

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 5 de maig de 2016 va aprovar la
contractació amb l’empresa “IGFA-URBASER, UTE” dels serveis extraordinaris de
recollida de deixalles i neteja viària de la Ciutat d’Olot durant l’exercici 2016 per un
import de 45.870,61 € (IVA inclòs), segons detall que figura en l’acord esmentat.
Així mateix en els antecedents s’especificava que s’havia prescindit d’alguns serveis
extraordinaris, (que es detallaven), entre ells, els serveis extraordinaris de recollida de
deixalles als barris el dia 1 de novembre de 2016.
Atès l’informe dels serveis tècnics del SIGMA de data 27 d’octubre de 2016 favorable a
la contractació del servei extraordinari abans esmentat tenint en compte l’afectació que
pot tenir per la ciutadania la no prestació del servei de recollida de deixalles
extraordinari aquest dia.
Vist l’expedient CC012016000211 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 “IGFA-URBASER UTE” els serveis extraordinaris
de recollida de reforç de deixalles als barris el proper 1 de novembre de 2016; per un
import de DOS MIL SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS
CÈNTIMS (2.668,76 €) + IVA : CINC-CENTS SEIXANTA EUROS AMB QUARANTAQUATRE CÈNTIMS (560,44 €).
Segon.- L’import de la despesa es pagarà amb càrrec a la partida:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 16700 1621 227003

Import
3229.20

Descripció
RECOLLIDA SELECTIVA RESIDUS

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

Tercer.- “IGFA-URBASER UTE” adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura.
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PRECS I PREGUNTES
La Sra. Anna Descals comenta la voluntat de presentar una moció al Ple d’avui en
suport al regidor de Vic, Sr. Joan Comas.
L’Alcalde li respon que tradicionalment en el Ple d’aprovació d’Ordenances fiscals i de
pressupostos, no s’hi presenten mocions, i per aquest motiu s’ha demanat al Sr.
García, portaveu d’OeC, que la moció en suport al referèndum de Catalunya, que volia
presentar en aquest Ple, la presentés en el Ple del mes de novembre.
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el
president aixeca la sessió a un quart i cinc minuts 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
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