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ACTA NÚM. 46 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 
24 DE NOVEMBRE DE 2016 

 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 24 de novembre 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. Lluís Rubió Amargant i 
Xavier García Zabal. 
 
Hi assisteix l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí. 
 
Actua com a secretària, el Secretari Accidental, Sr. Miquel Torrent Compte. 
 
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, el Secretari accidental 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  17 de novembre:  
 
-  el dia 18 de novembre va anar a saludar els voluntaris del Gran recapte que es 
trobaven reunits al Cor de Maria i va assistir a l’acte de presentació dels equips de 
volei que va tenir lloc al Pavelló.  
 
- el dia 19 de novembre, va assistir a la passejada inaugural de la Fira Orígens, 
acompanyat del Sr. ANTONI DIAZ, Director general d’Indústries Agroalimentàries de la 
Generalitat de Catalunya, d’uns quants alcaldes de la comarca i de diversos regidors.  
 
- el dia 20 de novembre, va assistir a la Missa de celebració de la cloenda de 
temporada de l’Agrupació Sardanista que va tenir lloc a l’església de Sant Esteve i va 
tornar a passejar pel recinte de la Fira Orígens.  
 
- el dia 22 de novembre, al vespre, va protagonitzar una roda de premsa, en la qual va 
donar compte del resultat de la consulta del Firal, que va tenir lloc al Saló de Sessions. 
Per gran majoria, el projecte més votat va ser el que portava per lema : Teixir, cosir i 
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vestir” de Xevi Bayona, Bach arquitectes i Lluís Paumé.  
 
- el dia 23 de novembre, va assistir a l’acte inaugural del Congrés de Fires de 
Catalunya que se celebrava a la sala Torin i va anar a felicitar una centenària, la Sra. 
Maria Jordà, al seu domicili particular. 
 

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

 
Tot seguit el Secretari accidental 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. - PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL AL PERSONAL DE LA 
BRIGADA MUNICIPAL PELS SERVEIS EXTRAORDINARIS REALITZATS EL MES 

D'OCTUBRE DE 2016 
 
Núm. de referència : X2016024979     
 
Vist l’expedient administratiu RH132016000096 i antecedents corresponents, que 
inclou l’informe adjunt de recursos humans conjuntament amb tresoreria, secretaria i 
intervenció, de data 9 de novembre,  de no compliment de la normativa vigent en quant 
al número màxim d’hores extraordinàries anuals per treballador, i l’informe adjunt de 
l’Alcalde, de data 16 de novembre. 
 
Atès l’informe del Director tècnic de la Brigada Municipal de data 4 de novembre de 
2016, la regidora delegada  d'Organització, Innovació i Atenció al ciutadà, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Pagament d’una gratificació al personal de la Brigada Municipal que es relaciona a 
continuació, pels serveis extraordinaris realitzats durant el mes d’octubre de 2016: 
 

Cognoms i Nom Data Tipus servei Brigada Hores Import 

****  . ASFALT Supervisor 14,00 239,55 € 

Campionat futbol Intercultural. De 
19:00 h a 21:00h. Trasllat de porteries 

15/10/2016 S. Festiu  2,00 33,78 € 

Campionat futbol intercultural. De 
7:00h a 9:00h. Trasllat porteries futbol  

15/10/2016 S. Festiu  2,00 33,78 € 

Fira St Lluc. De 16:30h a 22:30h. 
Posar cadires, treure tarima i tanques 

16/10/2016 S. Festiu  6,00 101,34 € 

Fira Dibuix. De 19:30h a 22:00h. 
Desmuntatge taules de la Pl Clarà. 

18/10/2016 S. Diürn  2,50 36,95 € 

Fira Sant Lluc. De 6:30h a 7:30h. 
Muntatge taules de la fira del Dibuix  

18/10/2016 S. Mínim  1,00 25,25 € 

Fira Dibuix. De 22:00h a 22:30h. 
Desmuntatge taules de la Pl Clarà.- 

18/10/2016 S. Nocturn  0,50 8,45 € 

****  . ELECTRICISTES Oficial 1º 6,00 86,46 € 

Urgència edifici. De 15:00h a 18:00h. 
Ajuntament; canviar 2 contactors 
quadre 

14/10/2016 S. Diürn  3,00 43,23 € 

Avaria edifici. De 17:00h a 20:00h. 
Ajuntament: comprovar quadre, 
recablejar 

18/10/2016 S. Diürn  3,00 43,23 € 

****  . ELECTRICISTES Oficial 1º 5,00 91,13 € 

Concert O'Folk. De 18:00h a 22:00h. 01/10/2016 S. Festiu  4,00 65,88 € 
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Connexió, guàrdia i desconnexió 
Urgència elèctrica. De 15:00h a 
16:00h. Reparar tensors i focus 
trencats 

31/10/2016 S. Mínim  1,00 25,25 € 

****  . ELECTRICISTES Oficial 1º 14,00 224,40 € 

Avaries enllumenat. De 09:00h a 
12:00h i de 21:00h a 24:00h. Arreglar 
avaries 

08/10/2016 S. Festiu  6,00 98,82 € 

Avaria llum i acte. De 08:00h a 13:00h. 
Arreglar avaria llum de Bonavista , 
muntar 

09/10/2016 S. Festiu  5,00 82,35 € 

Fira del dibuix. De 16:00h a 19:00h. 
Muntar els llums de la carpa 

17/10/2016 S. Diürn  3,00 43,23 € 

****  . ELECTRICISTES Oficial 1º 16,00 266,12 € 

Sant Lluc. De 09:00h a 12:00h i de 
16:00h a 19:00h. Cobertura festa St 
Lluc.- 

15/10/2016 S. Festiu  6,00 98,82 € 

Sant Lluc. De 09:00h a 12:00h i de 
16:00h a 19:00h. Cobertura festa St 
Lluc.- 

16/10/2016 S. Festiu  6,00 98,82 € 

Fira del dibuix. De 16:00h a 19:00h. 
Muntar els llums de la carpa 

17/10/2016 S. Diürn  3,00 43,23 € 

Urgència elèctrica. De 15:00h a 
16:00h. Reparar tensors i focus 
trencats 

31/10/2016 S. Mínim  1,00 25,25 € 

****  . ELECTRICISTES Oficial 1º 9,00 129,69 € 

Urgència edifici. De 15:00h a 18:00h. 
Ajuntament; canviar contactors quadre 

14/10/2016 S. Diürn  3,00 43,23 € 

Sant Lluc. De 20:00h a 23:00h. 
Connexió i desconnexió enllum. Públic 

18/10/2016 S. Diürn  3,00 43,23 € 

Avaria edifici. De 17:00h a 20:00h. 
Ajuntament: comprovar quadre, 
recablejar,... 

18/10/2016 S. Diürn  3,00 43,23 € 

****  . FUSTERS Supervisor 7,00 121,32 € 

Fira St Lluc. De 19:30h a 22:30h. 
Desmuntar tarima firal, treure carros 
cadires 

16/10/2016 S. Festiu  3,00 50,67 € 

Fira Dibuix. De 19:30h a 22:00h. 
Desmuntatge taules de la Pl Clarà. 

18/10/2016 S. Diürn  2,50 36,95 € 

Fira Sant Lluc. De 6:30h a 7:30h. 
Muntatge taules de la fira del Dibuix 

18/10/2016 S. Mínim  1,00 25,25 € 

Fira Dibuix. De 22:00h a 22:30h. 
Desmuntatge taules de la Pl Clarà.- 

18/10/2016 S. Nocturn  0,50 8,45 € 

****  . JARDINERS Oficial 1º 1,00 25,25 € 

Fira Sant Lluc. De 6:30h a 7:30h. 
Treballs varis. 

18/10/2016 S. Mínim  1,00 25,25 € 

****  . JARDINERS Oficial 1º 1,00 25,25 € 

Fira St Lluc. De 6:30h a 7:30h. 
Muntatge fira. 

18/10/2016 S. Mínim  1,00 25,25 € 

****  . JARDINERS Oficial 1º 1,00 25,25 € 

Fira Sant Lluc. De 6:30h a 7:30h. 
Treballs varis. 

18/10/2016 S. Mínim  1,00 25,25 € 

****  . JARDINERS Supervisor 4,00 75,92 € 

Fira St Lluc. De 19:30h a 22:30h. 
Desmuntar tarima firal, treure carros 
cadires,...  

16/10/2016 S. Festiu  3,00 50,67 € 

Fira Sant Lluc. De 6:30h a 7:30h. 
Treballs varis. 

18/10/2016 S. Mínim  1,00 25,25 € 
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****  . MAGATZEM Encarregat 7,00 130,57 € 

Fira St Lluc. De 19:30h a 22:30h. 
Desmuntar tarima firal, treure carros 
cadires,... 

16/10/2016 S. Festiu  3,00 55,56 € 

Fira Dibuix. De 19:30h a 22:00h. 
Desmuntatge taules de la Pl Clarà. 

18/10/2016 S. Diürn  2,50 40,50 € 

Fira Sant Lluc. De 6:30h a 7:30h. 
Muntatge taules de la fira del Dibuix a 
Pl Clarà. 

18/10/2016 S. Mínim  1,00 25,25 € 

Fira Dibuix. De 22:00h a 22:30h. 
Desmuntatge taules de la Pl Clarà.- 

18/10/2016 S. Nocturn  0,50 9,26 € 

****  . OPERATIVA Oficial 1º 4,00 69,51 € 

Fira Dibuix. De 19:30h a 22:00h. 
Desmuntatge taules de la Pl Clarà. 

18/10/2016 S. Diürn  2,50 36,03 € 

Fira Sant Lluc. De 6:30h a 7:30h. 
Muntatge taules de la fira del Dibuix 

18/10/2016 S. Mínim  1,00 25,25 € 

Fira Dibuix. De 22:00h a 22:30h. 
Desmuntatge taules de la Pl Clarà.- 

18/10/2016 S. Nocturn  0,50 8,24 € 

****  . OPERATIVA Supervisor 14,00 239,55 € 

Campionat futbol Intercultural. De 
19:00 h a 21:00h. Trasllat porteries 

15/10/2016 S. Festiu  2,00 33,78 € 

Campionat futbol intercultural. De 
7:00h a 9:00h. Trasllat porteries futbol 

15/10/2016 S. Festiu  2,00 33,78 € 

Fira St Lluc. De 16:30h a 22:30h. 
Posar cadires, treure tarima i tanques 
a varis  

16/10/2016 S. Festiu  6,00 101,34 € 

Fira Dibuix. De 19:30h a 22:00h. 
Desmuntatge taules de la Pl Clarà. 

18/10/2016 S. Diürn  2,50 36,95 € 

Fira Sant Lluc. De 6:30h a 7:30h. 
Muntatge taules de la fira del Dibuix 

18/10/2016 S. Mínim  1,00 25,25 € 

Fira Dibuix. De 22:00h a 22:30h. 
Desmuntatge taules de la Pl Clarà.- 

18/10/2016 S. Nocturn  0,50 8,45 € 

****  . PINTORS Oficial 1º 1,00 25,25 € 

Urgència descàrrega material. De 
19:00h a 20:00h. Descarregar material 
al pati  

10/10/2016 S. Mínim  1,00 25,25 € 

TOTAL 
   104,00 1.775,22€ 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 16142  1511 130011 1775.22 HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA142 002 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SERVEIS 
 

5.1. - DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DEL CONCURS PER A 
L'ADJUDICACIÓ DE LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REMODELACIÓ DEL 

FIRAL 
 
Núm. de referència : X2016014485     
 
Atesa la licitació que s’està portant a terme per a l’adjudicació de la redacció del 
projecte de remodelació del Firal.  
Atès que en data  d’ahir 22 de  novembre a les 8 del vespre finalitzà el termini de 
votació popular  del projecte. 
Atès que la Mesa Permanent de Contractació es va reunir en data d’ahir per procedir a 
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l’obertura de la “proposta econòmica” i que un  cop emesa la puntuació popular es 
reuneix de nou per procedir a la valoració final i resolució del concurs tenint en compte 
la puntuació de: 
-Jurat 
-Proposta econòmica 
-Votació Popular  
 
I vist l’expedient administratiu núm.  CCS12016000016 i antecedents corresponents,  
la regidora delegada  de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
DONAR COMPTE   de la resolució del concurs per a l’adjudicació de la redacció del 
projecte de remodelació del Firal, segons:  
 
 101 PLÀTANS TEIXIR, COSIR I 

VESTIR 
 UN TOSSOL  
I DOS TRIAIS  

JURAT 35,93 40,23 36,10 
MESA 10 10 10 
VOTACIÓ  
POPULAR 

 
15,14 

 
36,67 

   
 7,82 

 
TOTAL 

 
61,07 

 
86,90 

 
53,92 

 
Per tant la Mesa Permanent de Contractació dona la resolució del concurs per a 
l’adjudicació de la redacció del projecte de remodelació del Firal a favor de: 
 
LEMA:  TEIXIR, COSIR I VESTIR 
 
EQUIP REDACTOR: “Xavier Bayona Camó; Bach Arquitectes,SL; Lluís Paumé 
Fabré” 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.2. - PRÒRROGA DEL CONTRACTE  DELS SERVEIS D'ALLOTJAMENT  DELS 
ESTADANTS DE LA RESIDÈNCIA D'ARTS, CIÈNCIES I HUMANITATS D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2016008129     
 
La Junta de Govern Local de data 2 de juny de 2016 va adjudicar a l’empresa 
“Congecaribe 2012, SL” els serveis d’allotjament dels estadants de la Residència 
d’Arts, Ciències i Humanitats d’Olot, per un termini de 7 mesos a comptar des del dia 2 
de juny de 2016. 
D’acord amb la clàusula 6 del plec de clàusules administratives particulars que 
regeixen el contracte, aquest pot ser objecte de pròrroga per igual termini, és a dir 7 
mesos.  
Vist l’informe del director de FABER (Residència d’Arts, Ciències i Humanitats) de data 
22 de novembre de 2016 favorable a la pròrroga del contracte esmentat fins el dia 1 
d’agost de 2017. 
I vist  l’expedient administratiu núm. CCS12016000006 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 el contracte  adjudicat a l’empresa “CONGECARIBE 2012, SL” dels 
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serveis d’allotjament dels estadants de la Residència d’Arts, Ciències i Humanitats 
d’Olot, per un termini de 7 mesos a comptar des del dia 2 de gener de 2017; i amb les 
mateixes condicions que figuren en el plec de clàusules administratives i tècniques 
aprovat per la Junta de Govern Local del dia 14 d’abril de 2016. 
 
Segon.- L’import de la pròrroga del contracte : DIVUIT MIL DOS-CENTS TRENTA-SIS 
EUROS (18.236 €) +IVA( 10% + 21%) DOS MIL CINQUANTA-QUATRE EUROS 
AMB SEIXANTA-TRES CÈNTÌMS (2.054,63 €) es pagarà amb càrrec a la partida 
núm. 17.400.334.227992  “residència d’Arts, Ciències i Humanitats” de l’exercici 2017. 
 
 (OperacióReferència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200200  Despeses 99999 20290.63 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.3. - APROVACIÓ DESPESES DE LA "COBLA PRINCIPAL D'OLOT" - FESTES 
DEL TURA 2016 

 
Núm. de referència : X2016017940     
 
La Junta de Govern Local de data 11  d’agost de 2016 va aprovar les despeses de les 
“Festes del Tura 2016” corresponents als grups musicals i cultura popular com les 
despeses de gestió, administració i d’altres.  
Atès que el protocol de la “faràndula olotina” estableix que la “Cobla Principal d’Olot” 
és qui acompanya els “Gegants” durant les Festes del Tura i vist els informes del 
director de l’Àrea de Festes dels dies 20 d’octubre i 17 de novembre d’enguany. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CC012016000318 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la despesa corresponent a l’actuació de la “COBLA LA PRINCIPAL 
D’OLOT” d’acompanyament dels “Gegants” durant les Festes del Tura 2016, per un 
import de DEU MIL VUIT-CENTS EUROS (10.800 €) (IVA inclòs).  
 
Segon.- L’import de la despesa es pagarà amb càrrec a la partida : 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200  Despeses 16310  3381 227995 10800 FESTES DEL TURA 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
5.4. - DESISTIR DE LA POSSIBILITAT DE PRÒRROGA DE LA  CONCESSIÓ D'UN 

QUIOSC AL PASSEIG DE BLAY 
 
Núm. de referència : X2014012379     
 
La Junta de Govern Local del dia 18 de desembre de 2014 va adjudicar a la Sra. 
Concepció Soler Prat la concessió administrativa per a l’explotació del quiosc situat en 
una porció del domini públic del Passeig de Blay d’Olot, per un termini de dos anys 
amb efectes del dia 1 de gener de 2015. 
 
D’acord amb el que s’estableix en la clàusula 4 del plec  la concessió es fixa per un 
termini de dos anys prorrogables de forma expressa fins a un màxim de tres.  
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En data 31 de desembre de 2016 finalitza el termini del contracte principal, atès que 
s’està licitant la redacció del projecte de remodelació del Firal, les obres del qual està 
previst que s’executin durant els anys 2017 i 2018; es creu procedent no prorrogar 
l’esmentada concessió.  
 
La Junta de Govern Local del dia 3 de setembre de 2015 va autoritzar l’ús, a precari, 
del “lavabo públic” ubicat al Passeig d Blay a la Sra. Concepció Soler Prat, mitjançant 
entre d’altres, de la condició de cessar en el moment que l’Ajuntament li requereixi.  
 
I vist l’expedient núm.  CCS12014000018 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.- Desistir de la pròrroga de la concessió administrativa per a l’explotació del quiosc  
Situat en una porció del domini públic del Passeig de Blay, adjudicada a la Sra.  
Concepció Soler Prat. Establir el termini de finalització la concessió en data 31 de 
desembre de 2016. 
 
Segon.- Desistir de l’autorització de l’ús del “lavabo públic” del Passeig de Blay atorgat 
a la Sra. Concepció Soler Prat per acord de la Junta de Govern Local del dia 
03/09/2015.  
Requerir la Sra.  Concepció Soler Prat per tal que en data 2 de gener de 2017 faci 
lliurament de la clau del lavabo esmentat a les dependències de Secretaria d’aquest 
Ajuntament.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

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

A LA VIA PÚBLICA. 
 
Núm. de referència : X2016025858     
 
Vist l’escrit presentat per la representació de 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 17 d’octubre de 2016 (Registre General, núm. 
E2016011958/20-10-2016), el Sr. ****, en representació de la Sra. **** va formular 
reclamació patrimonial pels danys ocasionats per una caiguda, quan caminava per la 
vorera de l’Institut Bosc de la Coma a causa del mal estat del terra, mentre anava al 
seu domicili acompanyada pel seu espòs. A la petició s’hi acompanya: un informe 
d’alta d’urgències de l’Hospital d’Olot, de data 8 d’octubre de 2016 (núm. assistència 
1216380); i unes 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 25 d’octubre de 2016 
(Referència: PD032016000100), s’assenyala que, consultats els arxius de la Policia 
Municipal, no costa haver intervingut en la caiguda que manifesta haver patit la Sra. **** 
al davant de l’IES Bosc de la Coma. 
 

FONAMENTS DE DRET 
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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 
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 Toledo 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. En aquest 
sentit cal remarcar que la vorera existent al davant de l’IES Bosc de la Coma és 
suficientment uniforme, sense 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 la fotografia de detall aportada en la reclamació per la Sra. **** apareixen uns 
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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 SRP12016000029 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada de l’Àrea de 
Participació, Transparència i Govern Obert, proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció del següent acord: 
 

RESOLC 
 
DENEGAR la indemnització reclamada per la Sra. ****, pels danys ocasionats per una 
caiguda a la via pública, en no quedar provat el nexe causal entre els danys reclamats 
i el funcionament dels serveis públics municipals. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.2. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ 
PRESENTADA PEL SR. ****, PER DANYS OCASIONATS A UN VEHICLE. 

 
Núm. de referència : X2016025863     
 
Vist l’escrit presentat pel Sr. ****, en el que es formula reclamació patrimonial contra 
l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a un vehicle i atesos els següents  
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Primer.- En escrit de data 27 de setembre de 2016 (Registre General Consell 
Comarcal, núm. 6008/27-09-2016 i Registre General Ajuntament d’Olot, núm. 
E2016012135/27-10-2016) el Sr. **** va formular reclamació patrimonial pels danys que 
va partir el vehicle de la seva propietat marca Citroen, model Picasso, matrícula ****, el 
dia 23 de setembre de 2016, a la sortida de l’aparcament del Cor de Maria al carrer 
Macarnau d’Olot, quan al girar i sense pujar a la vorera va veure que s’havia tallat la 
roda esquerra del davant. A l’escrit s’assenyala que s’havien fet obres al carrer i va 
comprovar que la part de fora de la vorera té un cantó molt afilat i que, mentre 
esperava la grau, veïns de la zona li van comentar que, en una setmana, era la tercera 
vegada que veien el mateix cas. A la petició s’hi acompanya la següent documentació: 
un albarà d’assistència núm. 25546 de Grues Guitart; i una factura núm. KS1600866 
de 26 de setembre de 2016, emesa per “Tallers  L. Sanz, SA”, per un import de 114,62 
euros,que és la quantitat que es reclama. 
 
Segon.- En informe del sotsinspector en cap de la Policia Municipal, de data 7 de 
novembre de 2016 (Ref.: PD032016000107), s’assenyala que, consultats els arxius de 
la Policia Municipal, no costa haver intervingut en l’incident que manifesta haver patit el 
Sr. ****, el dia 23 de setembre de 2016, al carrer Macarnau. A l’informe s’apunta que la 
sortida del pàrquing de l’Horta de les Monges al carrer Macarnau no està degudament 
acabat i que en aquella data no hi havia la barana que havia de separar la vorera de 



 10 

l’aparcament, on hi ha un petit desnivell. També s’apunta que el lloc destinat a la 
sortida dels vehicles fa una rampa que sembla provisional. 
 

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 
que qui la pretén acrediti i provi que es donen les circumstàncies següents: a) que el 
dany o lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis 
públics en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte sense intervenció 
estranya que pogués interferir alterant el nexe causal; b) que el dany sigui efectiu, 
econòmicament avaluable i individualitzat en relació a una persona o grups de 
persones; c) que el particular afectat no tingui el deure jurídic de suportar el dany; d) 
que no hi hagi força major; i e) que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons 
l’estat dels coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la 
producció dels danys.  
 
En tractar-se d’una responsabilitat objectiva és necessària la concurrència de tots 
aquests elements -que han de ser provats per qui els al·lega- i entre els que té una 
especial rellevància, en tant que element essencial de la responsabilitat, la relació de 
causalitat entre el dany i el funcionament del servei públic. 
 
Tercer.- La determinació de si els danys que es reclamen són atribuïbles de forma 
directa i exclusiva al funcionament dels serveis públics municipals no és gens clara. En 
aquest sentit, el fet que 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 els 
danys que es reclamen. 
 
D’entrada cal assenyalar que 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 
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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. 
 
Després de manifestar que no van intervenir en aquest accident, la Policia Municipal, 
en l’informe de 7 de novembre de 2016 (Ref.: PD032016000107), assenyala que la 
sortida del pàrquing de les Monges al carrer Macarnau no estava degudament acabat i 
que, en aquella data, no hi havia la barana que havia de separar la vorera de 
l’aparcament, on hi ha un petit desnivell i que el lloc destinat a la sortida dels vehicles 
fa una rampa que sembla provisional. Així doncs, els agents de la Policia Municipal 
que es van desplaçar al lloc dels fets (i que no van ser testimonis de l’accident) es 
limiten a reconèixer que l’accés al pàrquing de les Monges és provisional i que manca 
una barana de separació entre la vorera i l’aparcament; però en cap cas reconeixen 
l’existència d’elements que puguin suposar un perill per a la circulació de vehicles. 
 
En el nostre cas, el Sr. **** havia d’accentuar la diligència i la precaució normal exigible 
a qualsevol conductor, ja que circulava per un carrer en obres d’urbanització i millora 
de ferms, on determinats elements eren provisionals i no estaven definitivament 
acabats, com ara la rampa d’accés al pàrquing de les Monges. En aquest sentit, cal 
assenyalar que l’accident es va produir perquè el Sr. **** no va prestar la suficient 
atenció en la conducció i en les característiques de la via per on circulava; és a dir, que 
no va adaptar la seva conducció a les circumstàncies de la via urbana al moment 
d’efectuar la maniobra de sortida del pàrquing de les Monges. 
 
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 SRP12016000030 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 el vehicle 
de la seva propietat, matrícula ****, en no quedar acreditat que aquests danys siguin 
conseqüència del funcionament dels serveis públics locals, sinó del comportament del 
conductor del vehicle en no prestar la suficient atenció en la conducció i 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. 
 

6.3. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ 
PRESENTADA PER LA SRA. ****, PER DANYS OCASIONATS A UN VEHICLE. 

 
Núm. de referència : X2016025868     
 
Vist l’escrit presentat per la Sra. ****, en el que es formula reclamació patrimonial contra 
l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a un vehicle i atesos els següents  
 
ANTECEDENTS DE FET 
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Primer.- En escrit de data 28 d’octubre de 2016 (Registre General, núm. 
E2016012438/02-11-2016), la Sra. **** va formular reclamació patrimonial de quantitat 
indeterminada, pels danys que va partir el vehicle de la seva propietat marca Nissan, 
model Juke, matrícula ****, el dia 3 d’octubre de 2016, a les 12 del migdia, quan 
circulava per la rotonda de la “BP”, a la carretera de Santa Pau, a conseqüència 
d’unes obres d’asfaltat i que van afectar als  laterals del vehicle que es va embrutir 
amb quitrà per esquitxos. A la petició s’hi acompanyen fotografies de detall del vehicle 
afectat. 
 
Segon.- En informe del cap de la Policia Municipal de 7 de novembre de 2016 
(Referència: PD032016000110), s’assenyala que, consultats els arxius de la Policia 
Municipal, no costa haver intervingut en l’incident que manifesta haver patit la Sra. ****, 
el dia 2 de novembre de 2016, a la rotonda de la “BP” de la carretera de Santa Pau. 
 
Tercer.- A la vista de la documentació obrant en aquest Ajuntament, les obres 
d’asfaltat del vial Sant Jordi no van ser contractades per l’Ajuntament d’Olot sinó per la 
Generalitat de Catalunya, segons apunten els serveis tècnics de l’Àrea 
d’Infraestructura i Obra Pública. 
 

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 
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.  
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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.- Les obres d’asfaltat del vial Sant Jordi no van ser contractades per 
l’Ajuntament d’Olot, sinó per la Generalitat de Catalunya; d’aquí que la responsabilitat 
en la direcció i execució d’aquestes obres no recaigui en l’Ajuntament d’Olot, sinó en la 
Generalitat de Catalunya. En conseqüència no és l’administració municipal qui ha de 
respondre dels danys que reclama la Sra. ****, sinó l’administració autonòmica; ja que, 
en relació a l’Ajuntament d’Olot, no es dóna el tipus bàsic previst en l’article 32.1 de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre: ser l’administració pública competent en el servei. 
 
Vist l’expedient administratiu SRP12016000031 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada de l’Àrea de 
Participació, Transparència i Govern Obert, proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció del següent acord: 
 

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

6.4. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- ESTIMAR LA RECLAMACIÓ 
PRESENTADA PER LA SRA. **** I PER  "ZURICH INSURANCE PLC", PER DANYS 

OCASIONATS A UN VEHICLE. 
 
Núm. de referència : X2016025873     
 
Vist l’escrit presentat per l’advocat Sr. ****, en nom i representació de la companyia 
“ZURICH INSURANCE PLC” i per la Sra. ****, en el que formula reclamació patrimonial 
contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a un vehicle propietat de la Sra. **** i 
atesos els següents  
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
Primer.- La representació de la companyia “ZURICH INSURANCE PLC” i la Sra. **** 

van presentar una reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys que 
va patir el vehicle propietat de la Sra. ****, marca Peugeot, model 3008, matricula ****, el 
dia 31 de maig de 2016, a les 17:33 hores, quan circulava per l’avinguda Europa 
d’aquesta ciutat (Registre General, núm. núm. E20160008966/27-07-2016). A l’escrit 
s’assenyala que els danys es van produir en arribar a la cruïlla amb l’avinguda de les 
Feixes, quan el vehicle va passar per sobre d’una tapa del sistema de clavegueram 
situada a la part dreta de la calçada, que no estava degudament encastada (cosa 
inapreciable a simple vista i que van poder comprovar els agents de la policia 
municipal que van aixecar les diligència informatives de l’accident). La tapa es va 
trencar, produint-se com a conseqüència de l’impacte danys al pneumàtic, a la llanta i 
a la roda posterior dreta, a l’estrep dret i a l’embellidor del baixos del vehicle. A la 
petició s’hi acompanya: informe de la Policia Municipal de l’accident de trànsit, núm. 
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79/2016, de data 31 de maig de 2016; documentació acreditativa de la titularitat del 
vehicle; pòlissa de l’assegurança contractada per la Sra. ****; informe valoració pericial 
de 28 de juny de 2015 (NR 0145275244), emès per “Sirvent Tulls Enginyeria i 
Peritacions, SL”, per un import de 1.121,89 euros, que és la quantitat que es reclama; i 
factures de reparació d’1 de juliol de 2016 (Ref. DT16797), per un import de 941,89 
euros i de 29 de juny de 2016 (Ref. 5074790), per un import de 180 euros, emeses pel 
taller BAUS, SA. 
 
Aquesta petició complementa una demanda inicial de la Sra. **** (Registre General, 
núm. E2016006434/02-06-2016) que va necessitar ser esmenada per no complir els 
requisits exigits per una reclamació de responsabilitat patrimonial. En escrit de data 11 
de juliol de 2016 (Registre General, núm. S2016006434/14-07-2016) es va requerir a 
la Sra. ****, per tal que aportés la documentació acreditativa de la propietat del vehicle i 
la factura de la reparació dels danys reclamats. Aquesta documentació va ser aportada 
en escrit de data 26 de juliol de 2016 (Registre General, núm. E2016008877/26-07-
2016) 
 
Segon.- En informe del sotsinspector en cap de la Policia Municipal, de data 18 de 
juliol de 2016 (Ref.: PD032016000067), s’assenyala que l’accident es va produir quan 
el vehicle marca Peugeot, model 3008, matricula ****, conduït per la Sra. ****, circulava 
per l’avinguda d’Europa, provinent del carrer Andorra i en direcció a la variant Nord de 
la N260a, i just abans d’arribar a la cruïlla de l’avinguda de les Feixes va passar per 
sobre d’una tapa de clavegueram de 60 centímetres de diàmetre i aquesta es va 
trencar, provocant danys a la llanta i pneumàtic de la roda posterior dreta i embellidor 
dels baixos del vehicle.  
 
Aquest informe coincideix amb el que s’acompanya en l’escrit presentat per la part 
reclamant (accident de trànsit, núm. 79/2016, de 31 de maig) i en ambdós s’assenyala 
que, en opinió de la patrulla actuant, l’accident es va produir perquè la tapa del 
clavegueram es va trencar en passar-hi per sobre el vehicle marca Peugeot, model 
3008, matricula ****, causant-li diversos danys: desperfectes a la roda posterior dreta, 
pneumàtic, llanta i embellidor dels baixos del vehicle. 
 

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”.  
 
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 
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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. 
 
Així doncs, esdevé imprescindible acreditar que el dany o lesió sofert per la part 
reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, 
en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció estranya 
que pugui interferir alterant el nexe causal. 
 
En el present cas, a la vista dels informe de la policia municipal de dates 31 de maig 
de 2016 (accident de trànsit, núm. 79/2016) i 18 de juliol de 2016 (Ref.: 
PD032016000067), és raonable apreciar la relació causal entre els danys reclamats i 
el funcionament dels serveis municipals, d’acord amb els articles 25 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril i 66  del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‘abril, pel que fa a les 
competències atorgades als municipis en matèria de trànsit de vehicles i mobilitat i 
d’infraestructures viàries de la seva titularitat. A l’acta es reconeix l’existència de 
l’accident i que els danys que presentava el vehicle propietat de la Sra. **** van ser 
provocats per una tapa de la xarxa de clavegueram situada a l’avinguda d’Europa que, 
en trencar-se, va impactar contra el vehicle matrícula **** ocasionant-li desperfectes. 
 
Vist l’expedient administratiu SRP12016000032 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada de l’Àrea de 
Participació, Transparència i Govern Obert, proposa a la Junta de Govern Local 
l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Acceptar la reclamació patrimonial formulada per la representació de la 
companyia “ZURICH INSURANCE PLC” i per la Sra. ****, pels danys ocasionats al 
turisme matrícula ****, propietat de la Sra. ****, quan una tapa de la xarxa de 
clavegueram situada a l’avinguda d’Europa, en trencar-se, va impactar contra el 
vehicle ocasionant-li desperfectes. 
 
Segon.- Efectuar un pagament de  MIL CENT VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-
NOU CÈNTIMS (1.121,89.- €), a favor  de la companyia “ZURICH INSURANCE PLC” i 
de la Sra. ****, en concepte d’indemnització pels danys ocasionats al vehicle propietat 
de la Sra. ****. Aquesta quantitat de 1.121,89 euros, que es farà efectiva a càrrec de la 
partida: 16.130.920.224000 “Assegurances”, s’abonarà de la següent manera: 
 
a.- Efectuar un pagament de NOU-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-
NOU CÈNTIMS (941,89.- €), a favor  de la companyia “ZURICH INSURANCE PLC”  
 
b.- Efectuar un pagament de CENT VUITANTA EUROS (180.- €), a favor de la Sra. ****. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 16130  920  224000 1121.89 ASSEGURANCES 130 001 999 052 999 999 
 

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

7.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2016025838     
 
En relació a l’expedient CPG22016000135 de , 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 relació d’ordenacions de despeses annex núm.16/34 per un import total de 
218.529,57 euros.  
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 218529.57 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
8.1. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CASA CULTURAL DE ANDALUCIA DE 

LA GARROTXA 
 
Núm. de referència : X2016025843     
 
En relació a l’expedient CPG12016000212 de , 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 a la CASA CULTURAL DE ANDALUCIA DE 
LA GARROTXA amb  NIF: G17350364 per un import de 400,00 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 
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 Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1605003 Despeses 16400  334  480020 800 CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
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8.2. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT AGRUPACIÓ DE PESSEBRISTES 
D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2016025852     
 
En relació a l’expedient CPG12016000213 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 a l’AGRUPACIÓ DE PESSEBRISTES 
D’OLOT amb  NIF: G55135867 per un import de 800,00 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 
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 Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1605003 Despeses 16400  334  480020 800 CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.1. - APROVAR CERTIFICACIONS D'OBRA 
 
Núm. de referència : X2016026094     
 
En relació a l’expedient CPG22016000136 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.5 de UTE ROYALVERD SERVICE SLU  corresponent a les 
obres de CONSTRUCCIÓ DE DOS CAMPS DOBLES POLIESPORTIUS DE GESPA 
ARTIFICIAL AL COMPLEX ESORTIU MUNICIPAL EL MORROT  amb càrrec a la 
partida 16.330.3421.63205 “INSTAL.LACIONS ESPORTIVES (CAMPS DE FUTBOL) 
PRÉSTEC” per un import de 88.302,12 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 88302.12 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 000 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
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10.1. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ CONCORRE AL PROGRAMA CONTRACTE 
2016-2019 DE PROJECTES ADREÇATS A JOVES 

 
Núm. de referència : X2016010278     
 
En relació a l’expedient SED12016000001 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents,   d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per la GENERALITAT DE CATALUNYA. 
Departament de treball, amb destinació al finançament del projecte adreçat a joves. 
Contracte Programa 2016-2019, pels imports de: 

• 2016 .......................  10.750,00 € 
• 2017........... previst 10.750,00 € 
• 2018........... previst 10.750,00 € 
• 2019........... previst 10.750,00 € 

 
Segon.- Agrair a la GENERALITAT DE CATALUNYA. Departament de treball la 
concessió de l’esmentada subvenció. 
 
Tercer. 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. 
 
Quart.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb l’Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de la 
Seguretat Social. 
 
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per signar el conveni de col·laboració econòmica i 
qualsevol altre document necessari per l’efectivitat del mateix. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.2. - ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ AL DIPSALUT PER ACTIVITAT DE 
PROMOCIÓ DE LA SALUT I EL FOMENT D'HÀBITS SALUDABLES 

 
Núm. de referència : X2016020669     
 
En relació a l’expedient SMB12016000002 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1.- Acceptar la subvenció atorgada per DIPSALUT. Organisme de Salut pública de la 

DIPUTACIO DE GIRONA, amb destinació al finançament d’activitats de promoció 
de la salut, per un import de 9.963,67 €. 

 
2.- Agrair a  DIPSALUT. Organisme de Salut pública de la DIPUTACIO 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 de justificació de la subvenció finalitza el 25 de gener de 2017. 
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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. 
 

10.3. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PER L'AMPLIACIÓ DE PLACES UEC 
 
Núm. de referència : X2016021486     
 
En relació a l’expedient SED12016000003  i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1.- Acceptar la subvenció atorgada per DIPSALUT. Organisme de salut pública de la 

Diputació de Girona, amb destinació a l’ampliació de places UEC, per un import 
de 5.000,00 €. 

 
2.- Agrair a  la DIPSALUT. Organisme de salut pública de 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 de justificació de la subvenció finalitza el 30 de novembre de 2016 

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

 
5.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari vinculat 

amb l’expedient. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.1. - MEMÒRIA VALORADA OBRES D'ACABATS DE LA SORTIDA 
D'EMERGÈNCIA DEL MUSEU COMARCAL DE LA GARROTXA 

 
Núm. de referència : X2016026078     
 
Vista la memòria valorada de les obres d’acabats de la sortida d’emergència del 
Museu Comarcal de la Garrotxa (ala oest), redactada pels serveis tècnics municipals 
en data novembre de 2016. 
 
Vist que l’esmentada memòria té com a objecte la rehabilitació de la coberta tant de 
planta baixa com de planta primera per tal d’evitar l’entrada d’aigües pluvials.   
 
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. 
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En relació a l’expedient UPOM2016000038, 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 la memòria valorada de les obres d’acabats de la sortida 
d’emergència del Museu Comarcal de la Garrotxa (ala oest), redactada pels serveis 
tècnics municipals en data novembre 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. 
 
12.1. - MEMÒRIA VALORADA PROTECCIÓ DE L'ESCOMESA DE GAS DE L'ANTIC 

HOSPITAL SANT JAUME 
 
Núm. de referència : X2016026084     
 
Vista la memòria valorada de les obres de protecció de l’escomesa de gas de l’antic 
hospital Sant Jaume, redactada pels serveis tècnics municipals en data agost de 2016. 
 
Vist que l’esmentada memòria té com a objecte la protecció de les instal·lacions de 
l’escomesa de gas del pati interior de l’antic hospital Sant Jaume on s’hi accedeix des 
de el carrer Mulleras i poden resultar afectades per l’accés de vehicles.  
 
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 UPOM2016000039, 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 la memòria valorada de les obres de protecció de l’escomesa de 
gas de l’antic hospital Sant Jaume, redactada pels serveis tècnics municipals en data 
agost 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. - PROJECTE DE MILLORA DE MARQUES VIALS ANY 2016 
 
Núm. de referència : X2016026169     
 
Vist el projecte de conservació i millora de marques vials any 2016, redactat pels 
serveis tècnics municipals en data novembre de 2016. 
 
Vist que l’esmentat projecte té com a objecte definir les obres de conservació periòdica 



 
 
 

 21 

de la senyalització viària a executar durant l’any 2016, de cara a restituir les seves 
característiques funcionals i millorar les condicions de seguretat viària en la vialitat 
urbana així com la reordenació de trams de carrers amb la modificació de la seva 
estructura viària que consistirà amb la modificació de la disposició dels carrils i zones 
d’aparcament i que comporta la modificació de la senyalització existent, tant horitzontal 
com vertical. 
 
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 UPOM2016000040, 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 conservació i millora de marques vials any 2016, 
redactat pels serveis tècnics municipals en data novembre 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. 
 

14.1. - DONAR COMPTE DE LES COMUNICACIONS D'OBERTURA I DELS 
DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 4 I 16 DE NOVEMBRE DE 2016 RELATIUS 

A L'ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
Núm. de referència : X2016025646     
 
En relació a l’expedient AG012016000039, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció del següent acord: 
 
Únic.- Donar compte de les comunicacions d’obertura i dels decrets dictats entre els 
dies 4 i 16 de novembre de 2016 relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen 
a continuació:  

Tràmit Nom / comercial Concepte Adreça Decret 

Obertura 
(Trasllat) 

MR. Coopertattoo Tatuatges i 
piercings 

C/Serra i Ginesta 20 04/11/2016 
Declaració 
responsable 
 

Obertura 
(Trasllat) 

Raffel Pages Saló de 
perruqueria 

C/Mulleras 38 baixos 07/11/2016 
Declaració 
responsable 
 

Obertura Ioga en Essència Centre de ioga Ctra. de la Pinya 15 B 1 09/11/2016 
Declaració 
responsable 
 



 22 

Obertura Prana Centre de 
quiromassatge 

Pg. Barcelona 2, 2n 4 11/11/2016 
Declaració 
responsable 

Canvi de raó 
social 

Mas Mir 
Marca Oficial 
4970EB 

Explotació 
ramadera  

Mas Mir 15/11/2016 

Canvi de nom Fruiteria Mariela Fruiteria i 
verduleria 

C/Del Volcà Croscat 9 B 
1 

15/11/2016 

Baixa Carnisseria Nani Carnisseria Ctra. Vella de les Preses 
19 

16/11/2016 

Baixa Come on! Escola 
d’idiomes 

C/Panyó 6 16/11/2016 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a dos quarts de nou del matí, i per a constància del que s’hi 
ha tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura. 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE EL SECRETARI ACCIDENTAL 


