ACTA NÚM. 5
JUNTA DE GOVERN LOCAL
9 DE FEBRER DE 2017
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 9 de febrer de 2017, 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, Maria del
Mar Roca i Reixach. Excusa la seva assistència el Sr. Josep Gelis i Guix.
També hi assisteixen com a regidores delegades expressament convidades per tal de
presentar els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part
resolutiva ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la
votació, i segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, les
Srss. Montserrat Torras i Surroca, Mercè Traveria Costa.
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, el Secretari 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 2 de febrer:
- el mateix dia 2 de febrer, juntament amb el regidor Josep Berga, va tenir una
entrevista amb uns directius de l’empresa Simon, amb qui visitaren l‘Arxiu d’Imatges; i
d’altra banda, es va entrevistar amb responsables de SOLVIA pel tema dels pisos
desocupats i va mantenir un dinar de treball amb representants de la Universitat de
Vic.
I a la tarda va assistir a la Junta General de Dinamig que va tenir lloc a la seva seu.
- el dia 3 de febrer es va desplaçar a Barcelona per assistir a la reunió de la Taula
estratègica del Corredor Mediterrani que va tenir lloc al Palau de la Generalitat.
- el dia 4 de febrer al matí va assistir a un acte de Sanitat, al qual hi era present el
Conseller de Salut, que va tenir lloc al Paraninf de l’Hospital Clínic i al vespre, va
assistir a la celebració de la Fira del Farro a la Vall de Bianya.
- el dia 6 de febrer, com a vicepresident de l’AMI, es va desplaçar a Barcelona per
assistir a l’acte de suport als encausats pel 9-N i entrevistar-se amb la Direcció
Territorial de Catalunya de BANKIA.
I a la tarda, va assistir a la reunió de Junta d’Innovacc que va tenir lloc a la sala
Gussinyé.
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- el dia 7 de febrer, a la tarda, es va tornar a desplaçar a Barcelona per acompanyar
juntament amb la regidora Mar Roca, les patinadores del CPAO en la recepció que els
va oferir l’Hble. Consellera, Neus Munté al Palau de la Generalitat.
- i finalment ahir dimecres, comenta que es va entrevistar amb els responsables de la
Unitat de Política Social de Vivenda del BBVA a Catalunya, i que a la tarda, l’equip
redactor del projecte del Firal va tenir tres reunions de seguiment amb diferents
col.lectius, a la sala Gussinyé : primerament amb tècnics municipals, després amb els
membres del Jurat i a continuació amb els veïns del grup impulsor.
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 DESPESES COMUNITAT DE PROPIETARIS C/ JOSEP M.
CAPDEVILA, 3, C/ ABAT RACIMIR, 46-50 I C/ REMENCES, 32, PERÍODE FEBRER
A OCTUBRE 2017.
Núm. de referència

: X2017002040

Atesa la constitució de la Comunitat de Propietaris dels edificis carrer Josep M.
Capdevila, 3, carrer Abat Racimir, 46-50 i carrer Remences, 32 d’Olot i de la
contractació dels serveis a GARROTXA ACTIVA, SL (decret número
2016LDEC002647 de data 20 d’octubre de 2016, expedient número
HA022016000004).
En relació a l’expedient HA022017000002, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar les despeses derivades del període febrer a octubre de 2017 de la
Comunitat de Propietaris dels edificis carrer Josep M. Capdevila, 3, carrer Abat
Racimir, 46-50 i carrer Remences, 32 d’Olot que es detallen tot seguir:
PROPIETARI
Ajuntament d’Olot
Agència de l’Habitatge
Catalunya
Ajuntament d’Olot
Agència de l’Habitatge
Catalunya
Ajuntament d’Olot
Agència de l’Habitatge
Catalunya
TOTAL

Generalitat

PERÍODE
Febrer a abril 2017
de Febrer a abril 2017

IMPORT
2.191’06 €
2.440’50 €

Generalitat

Maig a juliol 2017
de Maig a juliol 2017

2.191’06 €
2.440’50 €

Generalitat

Agost a octubre 2017
de Agost a octubre 2017

2.191’06 €
2.440’50 €
13.894,68 €

Segon.- Que l’import detallat en el punt anterior s’apliqui a la partida:
Operació Referència
200220
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Tipus
Partida
Despeses 17140 1521 227991

Import
13894.68

Descripció
DESPESES
OFICIAL

GESTIO

PISOS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
140 076 999 099 999 999
PROTECCIO

S’aprova per unanimitat.
5.1. - SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ SISMÒGRAF 2017 A ACCIÓN CULTURAL
ESPAÑOLA
Núm. de referència

: X2017002497

En relació a l’expedient SCU12017000002 de Cultura , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Sol·licitar la subvenció:
Organisme:

SOCIEDAD ESTATAL DE ACCION CULTURAL

Programa:

PROGRAMA PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA
CULTURA ESPAÑOLA (PICE) DE ACCIÓN CULTURAL
ESPAÑOLA

Import:

7346,00 €

Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte : SISMÒGRAF 2017
Tercer.- Facultar el regidor de cultura per signar tota la documentació necessària.
S’aprova per unanimitat.
6.- APROVAR LES BASES DELS AJUTS PER AL TRANSPORT PER TAL DE
FACILITAR EL DERPLAÇAMENT A LES PERSONES ATURADES PER LA
REALITZACIÓ DE FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA FORA DE LA
COMARCA, AL LLARG DE L’ANY 2017
Aquest punt es retira de l’ordre del dia.
7.1. - PAGAMENT PLUS VARIABLE OAC PERÍODE GENER A DESEMBRE 2016
Núm. de referència: X2017002731

Atès que els treballadors del negociat Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) tenen
assignada una retribució variable.
Vista la proposta de la responsable de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà sobre l’assignació
de les retribucions variables de grup des de gener a desembre de 2016 i l’assignació
de les retribucions variables individuals del mateix període.
En relació a l’expedient RH132017000025, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d'Organització, Innovació i Atenció al
ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar les següents retribucions variables per al personal de l’OAC i fer
efectiu el pagament a la nòmina de febrer:

3

Retribució variable
de grup de gener
a desembre de
2016
905,62€
905,62€
905,62€
905,62€
905,62€
905,62€
905,62€

Nom i cognoms

****
****
****
****
****
****
****

Retribució variable
individual de
gener a desembre
de 2016
905,62€
905,62€
-----905,62€
905,62€
-----905,62€

Total percebre

1.811,24€
1.811,24€
905,62€
1.811,24€
1.811,24€
905,62€
1.811,24€

Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a l’aplicació pressupostària
següent:
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 17130 920 15200

Import
10867.44

Descripció
PRODUCTIVITAT OAC

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
130 001 999 999 999 999

Tercer.- En cap cas, les quantitats assignades com a retribució variable, durant un
període de temps, originarà cap dret individual respecte a les variacions o apreciacions
corresponents a períodes successius.
S’aprova per unanimitat.
8.1. - AUTORITZAR LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES A UNA ALUMNA DE LA
UNIVERSITAT DE GIRONA A L'ÀREA D'INFRAESTRUCTURES I URBANISME
Núm. de referència: X2017002708

Vist que a l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona es cursa el Màster
Universitari en Enginyeria Industrial, en el programa educatiu del qual s’estableix
l’obligació dels estudiants de realitzar pràctiques en les empreses o administracions
públiques.
Atès que l’Ajuntament d’Olot col·labora amb diferents centres educatius per facilitar la
realització de pràctiques als seus alumnes.
Atès que l’Àrea d’Infraestructures i Urbanisme està disposada a col·laborar amb
l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona per tal que els seus alumnes
puguin adquirir coneixements relacionats amb tasques que se’n deriven del
funcionament normal del departament.
Vist l’expedient administratiu RH142017000002 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Organització, Innovació i Atenció al ciutadà, proposa a la
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Autoritzar la realització de pràctiques a l’Àrea d’Infraestructures i Urbanisme a
la senyora **** (DNI ****), estudiant del Màster Universitari en Enginyeria Industrial de
l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona, durant el període comprès
entre el 13/02/2017 i el 09/06/2017 i amb l’horari de 9 a 14 hores de dilluns a
divendres, segons estableix el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i la
Universitat de Girona, per a la realització del projecte d’aixecament d’esquemes
elèctrics d’instal·lacions d’enllumenat exterior o edificis i d’aixecament i inventari actual
de les alarmes que hi ha als edificis municipals, entre d’altres.
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Segon.- L’Ajuntament d’Olot pagarà a la senyora **** la quantitat total de 990€/bruts
per la realització de les pràctiques.
Tercer.- Incloure a l’alumne **** a l’assegurança de responsabilitat civil d’aquest
Ajuntament el temps que estiguin realitzant les pràctiques.
Quart.- L’Ajuntament d’Olot assumirà els drets i obligacions en matèria de Seguretat
Social establerts per al Règim General i donarà d’alta i baixa de la Seguretat Social
segons estableix la normativa vigent.
Cinquè.- Aquests imports es pagaran amb càrrec a les aplicacions pressupostàries
següents:
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 17140 150 13101

Import
990.00

0

Despeses 17110 920 16000

160.00

Descripció
PERSONAL PRACTIQUES
URBANISME)
ASSEGURANCES SOCIALS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
140 001
999 999 999 999
UNIVERSITAT
(
140

001

999

999

999

S’aprova per unanimitat.
9.1. - DONAR COMPTE DE DIVERSOS DECRETS DE RETRIBUCIÓ DE PERSONAL
Núm. de referència: X2017002773

En relació a l’expedient RH132017000026, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d'Organització, Innovació i Atenció al ciutadà,
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord:
Donar compte de diversos decrets de retribució de personal:
RH132017000012: concedir una gratificació extraordinària per import de 8.500,00.euros bruts, al senyor ****, TAG adscrit a l’àrea d’Urbanisme, per les tasques de
direcció de l’àrea d’Urbanisme.
RH132017000014: equiparar el salari dels delineants al dels administratius. La
diferència retributiva és de 54,04 euros bruts anuals i afecta als treballadors
següents: ****, ****, ****, **** i ****.
RH132017000015: establir la retribució complementària de les places laborals
d’auxiliar administratiu adscrit a l’OAC, ocupades pels Srs. ****, ****, ****, ****, ****,
amb el mateix import de la retribució complementària de la plaça d’administratiu.
La retribució del lloc de treball d’auxiliar administratiu OAC en règim de personal
laboral a partir de la nòmina del mes de gener de 2017 és de 21.958,60.- euros
anuals:
-Salari base mensual i pagues extraordinàries: Grup C2
-Complementàries: 673,69 mensuals per 14 pagues
-Altres Complements: 31,57 mensuals per 14 pagues
-Complement específic: 258,75.-euros mensuals per 14 pagues.

S’aprova per unanimitat.
10.1. - APROVAR L'ACLARIMENT DE LES BASES DEL CONCURS DE
TRASLLATS PER PROVEIR UN LLOC DE TREBALL D'AUXILIAR
ADMINISTRATIU/IVA
Núm. de referència

: X2017001416
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Atès que per acord de la Junta de Govern Local del dia 26 de gener de 2017 es van
aprovar les bases i la convocatòria del concurs de trasllats per proveir un lloc de treball
d’auxiliar administratiu/iva, vacant en la relació de llocs de treball de l’Ajuntament
d’Olot, grup C2, adscrit a l’Àrea d’Infraestructures i Urbanisme.
Vist que el termini de presentació d’instàncies finalitzarà l’11 de febrer de 2017 i a data
d’avui no s’ha presentat cap instància per part dels possibles candidats.
Vist l’expedient administratiu RH122017000001 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Organització, Innovació i Atenció al ciutadà, proposa a la
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar l’aclariment i esmena de l’annex de les bases del concurs de trasllats
per proveir un lloc de treball d’auxiliar administratiu/iva adscrit a l’Àrea
d’Infraestructures i Urbanisme, el qual queda redactat de la manera següent:
ANNEX I
Lloc de treball d’auxiliar Administratiu/va adscrit a l’Àrea d’Infraestructures i Urbanisme
PERSONAL:
PLAÇA:
LLOC:
DEDICACIÓ:
RETRIBUCIÓ:

Laboral
Auxiliar Administració General
Auxiliar Administratiu/va
100%
Anual bruta: 18.336,10.-€. Sou: C2: 8.462,46€, complementàries:
9.431,66 €, i altres retribucions: 441,98.-€) (*)
ÀREA: Infraestructures i Urbanisme
HORARI: de dilluns a divendres de 7:30 a 15 hores.
(*) En el supòsit que l’aspirant seleccionat tingués reconeguda per qualsevol motiu,
des de fa més de dos anys, una retribució superior a la del lloc de treball objecte
d’aquesta convocatòria, excepció feta de l’antiguitat, se li reconeixerà a títol personal
com a màxim la retribució equivalent a auxiliar especialitzat mentre exerceixi les
funcions pròpies del lloc de treball d’auxiliar administratiu adscrit/a a l’Àrea
d’Infraestructures i Urbanisme.
En aquest cas la retribució màxima anual bruta a percebre amb caràcter personal seria
de: 20.147,47€.
- Sou grup C2: 8.462,46€,
- Complementàries: 9.431,66€,
- Complement personal:129,38 (equivalent al 50% de la diferència de
les retribucions complementàries de la plaça d’administratiu i la plaça
d’auxiliar), i
- Altres retribucions: 441,98€
Segon.- Prorrogar el termini de presentació de sol·licituds fins el 17 de febrer de 2017
a les 14 hores.
Tercer.- Publicar aquesta esmena al tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’Ajuntament
d’Olot (convocatòries de personal).
Quart.- Comunicar aquest acord als interessats.
S’aprova per unanimitat.
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CONTRACTACIÓ. SERVEIS
11.1. - APROVACIÓ SUBSCRIPCIONS DIVERSES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS
ANY 2017
Núm. de referència : X2017002802

Vist l’expedient administratiu núm: CC012017000059 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 les subscripcions que es detallen a continuació corresponents a les
diverses dependències municipals per a l’any 2017.
Dependència

concepte

import

Urbanisme

-Revista Derecho Urbanístico
-Boletin Econòmico de la Construcción

270,00
115,00

Alcaldia

-Diari de Girona
-El Punt
-La Vanguardia
- ARA
-La Comarca (Museu i ICCO i IMPC
IME, EscolaExpressió)

492,80
517,60
449,00
277,00

Generals:

-Derecho Administración Pública
-Esasesor
-Memento Esensial Social
-LocalProm

Secretaria

-Revista Estudis Ad. Local i Autonòmica
-Quaderns de Dret Local

Urbanisme i
Infraestructura

-CYPE
-Programes ITEC i
-Ban Bedec (ITEC)

500,00
3.675,00
2.625,00
336,00
410,00
30,00
90,00
650,00
1.064,80

Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: ONZE MIL CINC-CENTS DOS
EUROS AMB VINT CÈNTIMS (11.502.20 ) (IVA inclòs). Es pagarà amb càrrec a:
Operació Referència
200200
200200

Tipus
Partida
Despeses 17120 920 220020
Despeses 17110 920 220010

Import
1714.80
9787.40

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC
100 000 000 000 000 000
PREMSA, REVISTES I LLIBRES
100 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat.
11.2. - APROVACIÓ DESPESES DE LES ACTUACIONS DEL "SISMÒGRAF 2017"
Núm. de referència : X2017002756

Durant els dies 20,21,22 i 23 d’abril d’enguany es portarà a terme una nova edició del
festival “SISMÒGRAF”.
Atès l’informe del gerent de l’Institut Municipal de Cultura de la Ciutat d’Olot de data 3
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de febrer de 2017 relatiu a la programació de les actuacions que es portaran a gterme
durant el festival i a l’aprovació de la despesa corresponent.
I vist l’expedient administratiu núm. CC012017000058 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 les despeses d’actuació de les companyies de dansa, amb els
espectacles i caixets que es descriuen a continuació amb destí al festival
“SISMOGRAF 2017”.
DATA

NIF
F90065418

MASTERCLASS

20 BD Dansa SCP

J65262800

PRODUCTIONS ASSOCIÉES
20 ASBL

BE0896755397

EXPLICADANSA
LET SLEEPING DOGS
LIE & OF NO FIXED
ADOBE

ESPECTACLE

300,00
1.210,00

4.000,00

20 ASSOCIATION MAN DRAKE

38863143400031 ANATOMIA PÚBLICA

8.099,70

20 PERE FAURA GAY

44023329H

1.815,00

21 PERE FAURA GAY

44023329H

SWEET SOLO ENG

21 SALOMETA SL

B65343410

PERRA DE NADIE
APHORZIMEZ/ONE
SELF WAR/POP YOUR
SOUL

1.000,00
6.000,00

ASSOCIACIÓ CIA DE DANZA
21 GETBACK
JORDI PANAREDA PAU (CIRC
21 i 22 PÀNIC)

G66890849

SWEET SOLO CAT

0,00
4.235,00

52157175Y

MIRA T

21 BACCUM PRODUCCIONS SL

B65426280

BULB

968,00

21 KUKAI KULTUR ELKARTEA
SMARTIB DE IMPULSO
EMPRESARIAL S.COOP.AND21 NEUS VILLÀ

G20780870

TOPA

5.700,00

F90065418

JI-GOU:
PRELUDI
FUGA EN LA MENOR

21 PERE FAURA GAY

44023329H

SWEET PARTICIPATIU

22 PERE FAURA GAY
ASSOCIACIÓ CULTURAL LOS
22 MOÑECOS

44023329H

SWEET GRAN

22 ROSER LÓPEZ ESPINOSA
ASSOCIACIÓ CULTURAL
22/23 AMEBEU
ESTEFANIA BENAGES MAS
22 (MOVEO)
22 CYBORG ARTS LTD

I
968,00
3.630,00
14.520,00

G66575762

AMORTAL COMBAT

3.025,00

47648749V

LOWLAND

4.235,00

G64817844

WELCOME

4.000,00

35.117.741-F

TU VAS TOMBER

2.541,00

4939127946

WAITING FOR EARTHQ

2.000,00

SISMOHOP

6.000,00

SPOUTNIK BLANC
HABLAR
CON
LAS
PLANTAS

6.000,00

22 El Generador, Art i Creació Cultural G64725708
DEPARTAMENT DE KREATION
22 DYNAMIQUE (ANNA VENTURA)
39014667800045
ARTISTAS SALSICHAS-Smart IB
22/23 de Impulso Empresarial Scoop
F90065418

10.000,00

22 MADUIXA TEATRE SL

B97998181

MULÏER

23 MAL PELO SCCL

F61026480

BACH

23 LA INTRUSA DANSA SL
ASSOCIACIÓ CULTURAL
23 ROTATIVA (DIEGO SININGER)
GERÓNIMO DOMÍNGUEZ
23 TEJADA

B65486110

BILLIE JEAN

G66361536

DIS-CONNECT

28817076P

EL AFILAÓ

1.331,00

J65262800

MILLOR PÚBLIC

2.820,00

BD Dansa SCP
PETRA VASLAM
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PREU IVA
INCLÒS

NOM FISCAL
Smart IB de Impulso Empresarial
20 Scoop (Quim Bigas)

4174687A BALLAR A LA LLUNA

4.356,00
847,00
1.573,00
785,50

250,00

MARTA AUMATELL
Smart IB de Impulso Empresarial
Scoop
ASSOCIACIÓ IDEES ESTIL
29 AB LITERARI LLIURE

46672170 BALLAR A LA LLUNA

250,00

F90065418 PROJECTE TIRABUIXÓ
G79555618 SISMOFFGRAF

2.500,00
5.000,00

TOTAL

109.959,20

Segon.- L’import total de la despesa es de: CENT NOU MIL NOU-CENTS
CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS (109.959,20 €) (IVA inclòs). Es
pagarà amb càrrec a:
Operació Referència
200200

Tipus
Partida
Despeses 17400 334 227991

Import
109959.20

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
ACTUACIONS SISMOGRAF 100 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat.
11.3. - ACTUACIONS DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I MILLORA DE LA
LLERA DEL RIU FLUVIÀ AL SEU PAS PER OLOT
Núm. de referència : X2017002623

Atès que es fa necessari el manteniment dels marges i espais fluvials adjacents al riu
Fluvià al seu pas per Olot, tram comprès entre Sant Roc fins a les Tries, per a la millor
del bosc de ribera i tal de minimitzar el risc de caiguda de branques i arbrat.
Atès l’informe del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública (SIGMA) de data 1 de
febrer de 2017 de valoració dels pressupostos presentats per les empreses:
“Trescant”; “Jorge Joaquin Plo Cerdan” i “Terra Aspra,SL” per a la realització de les
actuacions descrites.
Atès que l’informe és favorable al presentat per l’empresa Jorge Joaquin Plo Cerrdan i
vist l’expedient administratiu núm: CC012017000054 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 JORGE JOAQUIN PLO CERDAN (46578549-F)
les actuacions de manteniment, conservació i millora de la llera del riu Fluvià al seu
pas per Olot ( des de Sant Roca a les Tries); d’acord amb el seu pressupost núm.
17/0001 i l’informe dels Serveis Tècnics del SIGMA que figuren com annex a
l’expedient.
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: TRETZE MIL QUATRE-CENTS
QUARANA EUROS (13.440 €) + IVA: DOS MIL VUIT-CENTS VINT-I-DOS EUROS
AMB QUARANTA CÈNTIMS (2.822,40 €). Es pagarà amb càrrec a:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 17141 160 210003

Import
16262.40

Descripció
NETEJA LLERES

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 000 000 000 000 000

Tercer.- JORGE JOAQUIN PLO CERDAN adjuntarà una còpia d’aquest acord a la
factura.
S’aprova per unanimitat.
11.4. - SERVEI DE MANTENIMENT DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILÀNCIA A LA VIA
PÚBLICA
Núm. de referència : X2017000259
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Atès l’informe del director de l’àrea d’Infraestructura i Obra Pública de data 2 de febrer
de 2017 de valoració dels pressupostos presentats per les empreses: “Etra Bonal,SA”;
“”System Electric Indus,SL”; “”Electricitat Maniobra i Control,SA” per a la realització del
servei de manteniment del sistema de videovigilància a la via pública. Atès que
l’informe és favorable a la proposta presentada per l’empresa “Etra Bonal,SA” .
I vist l’expedient administratiu núm: CC012017000005 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 ETRA BONAL SA (A0852295-5) el servei de
manteniment del sistema de videovigilància a la via pública per un termini des de l'1 de
gener al 31 de desembre 2017; d’acord amb el seu pressupost annex a l’expedient.
La prestació del servei es realitzarà d’acord amb el que s’especifica en l’informe del
Serveis Tècnics Municipals annex a l’expedient.
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: QUATRE MIL CENT QUATRE
EUROS (4.104 €) + IVA: VUIT CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTAQUATRE CÈNTIMS (861,84 €). Es pagarà amb càrrec a:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 17141 132 210003

Import
4965.84

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
MANTENIMENT CAMERES VIGILANCIA
100 000 000 000 000 000
PUBLIC

Tercer.- ETRA BONAL SA adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura.
S’aprova per unanimitat.
11.5. - AUTORITZACIO OBRES MILLORA ENERGETICA A L'EDIFICI DEL
CARRER MADRID 222
Núm. de referència : X2017001086

L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 27 de juliol de 2006 va adjudicar a
l’empresa “Solfa Food,SL” la concessió d’ús d’un equipament ubicat al Parc Urbà de
Sant Roc, per instal·lar-hi un restaurant.
L’empresa “Solfa Food,SL” en data 12 de gener de 2017, Registre d’Entrada núm.
E2017000345 demana autorització per part de l’Ajuntament d’Olot, com a propietari de
l’edifici, per tal de poder efectuar obres de millora d’eficiència energètica .
Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 30 de gener de 2017 i vist
l’expedient administratiu núm. CC012017000028 i antecedents corresponents, la
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
AUTORITZAR l’empresa SOLFA FOOD SL (B1715607-6), adjudicatària de la
concessió d’ús d’un equipament ubicat al Parc Urbà de Sant Roc (C/Madrid, 222) per
instal·lar-hi un restaurant; la realització d’obres de millora d’eficiència energètica
d’acord amb el document tècnic presentat (informe de millores energètiques) i que
figura com annex a l’expedient.
No obstant això, abans d’iniciar els treballs caldrà presentar la documentació signada
pel tècnic competent i assumint-ne la direcció.
S’aprova per unanimitat.
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11.6. - ACLARIMENT CLÀUSULA CINQUENA DEL DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRAN L'ADJUDICACIÓ,
MITJANÇANT CONCURS DE L'ARRENDAMENT D'UN BÉ PATRIMONIAL, PER A
LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE L'ESTABLIMENT DE SERVEIS DE BARRESTAURANT AL FORT DEL VOLCÀ MONTSACOPA.
Núm. de referència

: X2017001391

L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 26 de gener de 2017 va aprovar iniciar
l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant concurs, de l’arrendament per a la gestió i
explotació de l’establiment de serveis de bar-restaurant al fort del Volcà Montsacopa;
així com s’aprova el plec de clàusules administratives particulars que regiran
l’esmentada licitació.
Atès que el redactat de la clàusula cinquena “tipus de licitació “ pot prestar a confusió,
es proposa procedir al seu aclariment i vist l’expedient administratiu núm.
CCS12017000002
i antecedents corresponents, la regidora delegada
de
Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Procedir a l’aclariment de
del plec de clàusules administratives
mitjançant concurs, de l’arrendament
serveis de bar-restaurant al fort del
paràgraf queda redactat segons:

la clàusula cinquena ( “TIPUS DE LICITACIÓ”)
particulars que regeix la licitació per adjudicar,
per a la gestió i explotació de l’establiment de
Volcà Montsacopa, en el sentit que el segon

“Per a les dues primeres revisions el cànon s’incrementarà a raó de l’ 1% (posta en

marxa de la instal·lació). Així s’arribarà al final del 3r. any de la concessió.
La revisió que s’apliqui a partir de la fi del tercer any anirà en funció del compte
d’explotació de l’empresa i del seu benefici net (després d’impostos), amb el següent
escalat:
Si el benefici net no supera el 5% dels recursos propis invertits a l’activitat el cànon a
favor de l’Ajuntament s’incrementarà en un 1 %.
Si el benefici net es troba entre el 5 % i el 10 % dels recursos propis invertits en
l’activitat el cànon s’incrementarà en un 5 %.
Si el benefici net es troba entre el 10 % i el 25 % dels recursos propis invertits en
l’activitat el cànon s’incrementarà en un 10 %.
Per increments del benefici net superiors al 25 % dels recursos propis invertits en
l’activitat el cànon s’incrementarà en un 25 %.
Els recursos propis invertits en el moment inicial, que la plica fixa de forma estimada
en 40.000,00 euros, caldrà que es quantifiquin de forma concreta abans de la posta en
marxa de l’activitat. Aquesta valoració haurà de ser informada i confirmada pels
serveis tècnics de l’Ajuntament d’Olot i esdevindran un dels punts de referència de la
revisió de preus proposada.
El benefici de l’activitat caldrà que quedi reflectit de forma clara en els estats
comptables presentats per l’adjudicatari del servei, donat que esdevé l’altre punt de
referència per a la revisió del cànon establert.
Aquestes revisions s’aplicaran amb efecte de l’1 de gener de cada exercici encara que
l’ import a revisar es determini amb posterioritat a l’1 de gener per la necessitat de
recollir la informació que posi de manifest totes les variables a considerar.
L’adjudicatari presentarà, juntament amb el detall de la inversió realitzada i les factures
corresponents, una proposta de vida útil i els criteris d’amortització de les inversions
justificades, per tal de tenir, any a any, el valor residual dels béns pendents
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d’amortitzar per si es produeix la necessitat de rescatar o subrogar la concessió en
benefici d’un tercer, i permetre així que l’adjudicatari recuperi l’ import d’aquest valor
residual dels béns. La proposta de vida útils i els criteris d’amortització també hauran
de ser informats i validats pels serveis tècnics municipals”.
SEGON.- Suprimir l’últim punt del paràgraf segon de la clàusula quarta “TERMINI DE
L’ARRENDAMENT”, que diu:
“Es preveu que les obres puguin estar enllestides a la primavera del 2017.”
S’aprova per unanimitat.
11.7. - PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ D'UTILITZACIÓ I EXPLOTACIÓ DEL
QUIOSC DEL PONT DE LES MÓRES
Núm. de referència

: X2013003119

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 23 de maig de 2013 va adjudicar
la concessió per a la utilització i explotació del quiosc-bar, amb lavabos
complementaris, ubicat a la zona del Pont de les Móres al Sr. Marc Civico Plana, per
un termini de quatre anys amb efectes del dia 1 de juny de 2013.
Per acord de Junta de Govern Local del dia 25 de juliol de 2013 es va procedir al canvi
de nom a favor de la societat civil “Bar l’Aigat,SC” de la concessió esmentada.
La clàusula tercera del plec de clàusules administratives particulars que regeixen la
concessió, estableix que es pot prorrogar per igual termini o menor, que haurà de ser
expressa i acordada entre les parts.
Atès l’escrit de la societat civil “Bar l’Aigat,SC” Registre d’Entrada núm. E2017000770
de data 24/01/2017 de sol·licitud de pròrroga, per dos anys, de la concessió per a la
utilització i explotació del quiosc-bar, amb lavabos complementaris, ubicat a la zona
del Pont de les Móres.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12013000005 i antecedents corresponents, la
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Prorrogar pel termini dos anys, amb efectes del dia 1 de juny de 2017, la concessió
per a la utilització i explotació del quiosc-bar, amb lavabos complementaris, ubicat a la
zona del Pont de les Móres, adjudicat a la societat civil “BAR L’AIGAT, SC”.
S’aprova per unanimitat.
11.8. - DECLARAR DESERTA L’ADJUDICACIÓ DELS SERVEIS DE
CONSULTORIA PER A L’ANÀLISI I VALORACIÓ DE LA CORRESPONENT
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT D’OLOT I ELS SEUS
ORGANISMES AUTÒNOMS
La Junta de Govern Local acorda deixar sobre la taula aquest punt de l’ordre del dia.
11.9.- REDACCIÓ D'ESTUDI I AVALUACIÓ DE RISC DE L'ARBRAT DELS
JARDINS DE LA PLAÇA CLARÀ
Núm. de referència : X2017002830
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Atès l’informe del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de data 30 de gener de
2017 que fa referència a la necessitat de poder comptar amb un estudi i avaluació del
risc de l’arbrat monumental dels jardins de la Plaça Clarà , atès que en els últims dos
anys s’han registrat dues caigudes d’arbres d’aquestes característiques.
Atès que s’han demanat pressupostos a les empreses: “Josep Selga, SL” , “Naturalea
Conservació SL” i Josep M. Riba i Flinch; i atès que s’informa favorablement la
proposta presentada per l’empresa “Josep Selga,SL”
I vist l’expedient administratiu núm: CC012017000061 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 JOSEP SELGA SL (B6306842-3) els treballs de
redacció de l’estudi i avaluació de risc de l'arbrat dels jardins de la Plaça Clarà ;
d’acord amb el seu pressupost núm. 170102 annex a l’expdient.
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: QUATRE MIL DOS-CENTS
SEIXANTA EUROS (4.260 €) + IVA: VUIT-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS
AMB SEIXANTA CÈNTIMS (894,60 €). Es pagarà amb càrrec a:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 17700 171 210004

Import
5154.60

Descripció
JARDINERIA (PODES ESPECIALS)

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 000 000 000 000 000

Tercer.- JOSEP SELGA SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura.
S’aprova per unanimitat.
11.10.1 - REVISIÓ PREU CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D'ÚS PRIVATIU DE LA
VIA PÚBLICA AMB UNA INSTAL·LACIÓ DESMUNTABLE AMB DESTINACIÓ A
RESTAURANT A LA PLAÇA MAJOR
Núm. de referència

: X2013017072

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 28 de juny de 2014 va adjudicar a
l’empresa “Ca l’Amic,SL” la concessió administrativa d’ús privatiu de la via pública amb
una instal·lació desmuntable amb destinació a restaurant a la Plaça Major d’Olot.
Atès que en la clàusula 6 del plec de clàusules administratives particulars que regeix la
concessió esmentada, s’estableix que el cànon s’incrementarà a data 1 de gener de
cada any d’acord amb l’IPC de Catalunya; i atès que aquest en data 31/12/2016 es fixa
en 1,9%.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12013000019 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.- Fixar en TRES MIL CINC-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETZE
CÈNTIMS (3.552,16 €)/any el preu per a l’any 2017 de la concessió administrativa d’ús
privatiu de la via pública amb la instal·lació desmuntable amb destinació a restaurant a
la Plaça Major d’Olot, adjudicada a l’empresa “CA L’AMIC” (B147557505)
Segon.- El pagament d’aquest cànon s’efectuarà per quotes trimestrals dintre els cinc
primers dies de cada trimestre.
S’aprova per unanimitat.
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11.10.2 - REVISIÓ DE PREUS DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA DE
DEIXALLES I NETEJA VIÀRIA D'OLOT ANY 2017
Núm. de referència : X2017001604

L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 29 d’agost de 2011 va adjudicar a
l’empresa “UTE IGFA.SA-URBASER,SA” el servei de recollida de deixalles i neteja
viària per un termini de 8 anys és a dir fins el 31 de desembre de 2019.
L’Ajuntament Ple de data 19/03/2015 va acordar prorrogar el contracte esmentat per
un termini de dos anys, tot fixant la seva finalització en data 31 de desembre de 2021.
El plec de clàusules pel qual es regeix el contracte esmentat estableix que es revisarà
anualment tot aplicant un 855 de l’IPC Català amb referència al mes d’agost que a
data 31/08/2016 es fixa en 0,1%.
Atesa la sol·licitud presentada per l’empresa “UTE IGFA,SA-URBASER,SA” de data 9
de gener de 2017, Registre d’Entrada núm. E2017000179 de revisió de preus.
Atès l’informe del SIGMA de data 16 de gener de 2017
I vist l’expedient administratiu núm. CC012017000042 i antecedents corresponents, la
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Procedir a la revisió de preus, amb efectes del dia 1 de gener de 2017, del
servei de recollida de deixalles i neteja viària
adjudicat a l’empresa
“INSTAL·LACIONS GESTIO FORMACIÓ I ASSESSORAMENT, SA –URBASER,SA
-UTE-“(U5511164-5) d’acord amb l’informe del Consorci de Medi Ambient i Salut
Pública que figura com annex a l’expedient segons:
Servei

Preu 2017(BI)

Import IVA

Recollida domèstica
Recollida domèstica envasos
lleugers
Recollida
d’activitats
particulars
Neteja viària
Gestió de la planta de
transferència

1.073.134,77 €

107.313,48 €

Preu 2017 (IVA
inclòs)
1.180.448,25 €

165,34 €/tn

16,53 €/tn

181,87 €/tn

735.664,68€

73.566,47 €

809.231,15 €

143.579,77€

14.357,98 €

157.937,75 €

334.209,09 €

Segon.- L’import total de la despesa Es pagarà amb càrrec a:
Operació Referència
200220
200220
200220
200220
200220

Tipus
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses

Partida
17700 1621 227001
17700 1621 227001
17700 1621 227001
17700 163 227000
17700 1621 227001

Import
1180448.25
334209
240073.68
809231.15
157937.75

Descripció
RECOLLIDA I TRANSPORT RESIDUS
RECOLLIDA I TRANSPORT RESIDUS
RECOLLIDA I TRANSPORT RESIDUS
NETEJA VIARIA
RECOLLIDA I TRANSPORT RESIDUS

CC1
100
100
100
100
100

S’aprova per unanimitat.
11.10.3. - REVISIÓ PREU CONCESSIÓ QUIOSC "PLAÇA CLARÀ"
Núm. de referència : X2017002933

14

CC2
000
000
000
000
000

CC3
000
000
000
000
000

CC4
000
000
000
000
000

CC5
000
000
000
000
000

CC6
000
000
000
000
000

Atès l’acord del Ple de l’Ajuntament del dia 28 de juliol de 2005 de modificació i
pròrroga de la concessió administrativa d’ús privatiu de la via pública per a la
instal·lació d’un quiosc de “premsa i varis” a la Plaça Clarà.
Atès que segons s’estableix en aquest acord els darreres cinc anys (2016-2020)
s’aplicarà el 100% del cànon actual, amb les actualitzacions de l’IPC.
Atès que el cànon fixat l’any 2005 i que es pren com a referència per determinar el de
la resta d’anys de la concessió és de 3.364,73 €.
Atès que l’IPC a 31/12/2016 es fixa en 1,6%
I vist l’expedient administratiu núm: CC012017000062 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.- Fixar en TRES MIL QUATRE-CENTS DIVUIT EUROS AMB CINQUANTASET CÈNTIMS (3.418,57 €)
el cànon anual corresponent a l’any 2017, de la
concessió administrativa d’ús privatiu de la via pública per a la instal·lació i explotació
d’un quiosc de “premsa i varis” de la plaça Clarà; a satisfer pel concessionari Sr. ORDI
COMA COMA (77911998-G)
Segon.- L’esmentada quantitat se satisfarà mitjançant pagaments trimestrals que es
faran a la bestreta i dintre dels primers quinze dies de cada trimestre.
S’aprova per unanimitat.
11.10.4. - REVISIÓ PREU CONCESSIÓ GESTIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL ANY
2017
Núm. de referència : X2017002939

L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 14 de desembre de 2000 acordà adjudicar
la gestió del servei de Cementiri Municipal a l’empresa “Besora,SL”
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de 19 d’octubre de 2005 d’ampliació de la
concessió i atesa la clàusula cinquena del plec de condicions que regeix l’esmentada
concessió i que l’IPC a 31/812/2016 es fixa en: 1,6%
I vist l’expedient administratiu núm. CC012017000063 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- Fixar en CINQUANTA MIL SET-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB
QUARANTA-UN CÈNTIMS (50.772,41 €) + IVA: DEU MIL SIS-CENTS SEIXANTADOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS (10.662,20 €), el preu de la concessió per a la
gestió del Cementiri Municipal per a l’any 2017, adjudicada a l’empresa “BESORA, SL”
(B17060377).
Segon.- L’import de la concessió se satisfarà amb càrrec a:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 17170 164 227990

Import
61434.61

Descripció
CEMENTIRI

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat.
11.10.5. - APROVACIÓ DESPESA ANY 2017 PRESTACIÓ DE SERVEI
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D'ASSEGURANCES DE VEHICLES, IMMOBLES, RC I D'ALTRES
Núm. de referència : X2017002945

L’Ajuntament d’Olot té contractat amb l’empresa “Curós Espigulé,SL” la prestació del
servei d’assegurances de vehicles, immobles, responsabilitat civil i d’altres de
l’Ajuntament d’Olot.
D’acord amb el que s’estableix en el Decret de l’Alcaldia de data 10 de juny de 2015,
aquest Ajuntament liquidarà directament a les companyies asseguradores, les pòlisses
que aquestes presentin i que hagin estat intermediades per la corredoria “Curós
Espigulé, SL”
Per tot això es fa necessari l’aprovació de la despesa prevista per aquest concepte
durant l’exercici 2017.
I vist l’expedient administratiu núm. CC012017000064 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 per a l’exercici 2017 corresponent a la prestació del servei
d’assegurances de vehicles, immobles, responsabilitat civil i d’altres d’aquest
Ajuntament i que es preveu en CENT SETANTA-CINC MIL EUROS (175.0000 )
(IVA inclòs) i que es pagarà amb càrrec a:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 17130 920 224000

Import
1750000

Descripció
ASSEGURANCES

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 000 000 000 000 000

Segon.- L’Ajuntament d’Olot, d’acord amb el que s’acordà per Decret de l’Alcaldia de
data 10 de juny de 2015, liquidarà directament a les companyies asseguradores les
pòlisses que aquestes presentin i que hagin estat intermediades per la corredoria
“Curós Espigulé,SL”..
S’aprova per unanimitat.
11.11. - ADQUISICIÓ DE MOBILIARI PER A LA BIBLIOTECA MARIÀ VAYREDA
Núm. de referència : X2017002747

Atès l’informe signat per la directora de la Biblioteca Marià Vayreda amb el vist-i-plau
del gestor de la partida, on s’exposa que davant la necessitat d’adquirir nou mobiliari
per la Biblioteca, l’única empresa que els pot subministrar d’acord amb la línia de
mobiliari actual és Fusteria i Ebenisteria Jaume S.L. i s’adjunta pressupost.
Vist l’expedient administratiu núm: CC012017000057 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 FUSTERIA I EBENISTERIA JAUME SL (B1787946-1)
l’adquisició de: 8 bucs, 1 moble armari i 2 portes de pas va i ve així com el muntatge i
canvis de llibreries existents, segons pressupost núm. 17/21 de 24/01/17.
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: QUATRE MIL CINC-CENTS VINT-IQUATRE EUROS (4524 €) + IVA: NOU CENTS CINQUANTA EUROS AMB QUATRE
CÈNTIMS (950,04 €). Es pagarà amb càrrec a:
Operació Referència
200220
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Tipus
Partida
Despeses 17400 3331 63208

Import
5474.04

Descripció
INVERSIONS CULTURA (PR17)

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 000 000 000 000 000

Tercer.- FUSTERIA I EBENISTERIA JAUME SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a
la factura.
S’aprova per unanimitat.
12.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL: RESOLUCIÓ DEL RECURS DE
REPOSICIÓ INTERPOSAT PEL SR. ****, CONTRA ACORD DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL DE 27 D’OCTUBRE DE 2016, DE DENEGACIÓ D’UNA
INDEMNITZACIÓ PER DANYS OCASIONATS A UN VEHICLE.
Núm. de referència

: X2016023915

Vist l’escrit presentat pel Sr. **** pel que interposa recurs de reposició, contra l’acord
de la Junta de Govern Local, de data 27 d’octubre de 2016 i atesos els següents
ANTECEDENTS
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.
Tercer.- A la vista de l’expedient administratiu, la Junta de Govern Local, en sessió de
data 27 d’octubre de 2016, va acordar 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.
Quart.- En escrit de data 18 de novembre de 2016 (Registre General, núm.
E2016013026/17-11-2016), el Sr. **** va interposar recurs de reposició contra l’acord
de la Junta de Govern Local, de data 27 d’octubre de 2016, de denegació
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d’indemnització per danys a un vehicle. En aquest recurs s’apunta que el dia 21 de
setembre de 2016, a les 13 hores, va efectuar una maniobra d’estacionament amb el
vehicle de la seva propietat marca Renault, matricula ****, i que degut al mal estat de
la vorera la roda del pneumàtic dret davanter es va rebentar. En l’escrit assenyala que
la maniobra es va realitzar amb atenció i que en cap moment d’aquesta maniobra
d’estacionament els pneumàtics van pujar a la vorada; sinó que la vorada en mal estat
sobresortia de la pròpia vorada (uns centímetres de la peça trencada estava envaint la
carretera). També manifesta que sí bé és cert que els policies municipals no van ser
testimonis del moment en què es van produir els danys, sí que n’hi havia d’altres
persones (que s’identifiquen en l’escrit) als que se’ls hi pot demanar el què va passar.
Finalment apunta que van ser els policies municipals els que van dir que el mal estat
de la vorada era responsabilitat de l’Ajuntament d’Olot i que podia fer una reclamació
per danys.
Cinquè.- En informe del sotsinspector en cap de la Policia Municipal, de data 9 de
gener de 2017, es comunica l’informe dels agents que van intervenir en l’incident patit
pel Sr. ****, de data 27 de desembre de 2016, els quals manifesten que es ratifiquen
en l’informe del sotsinspector en cap de data 14 d’octubre de 2016, amb núm.
d’expedient PD032016000096. El agents actuants expressament assenyalen que
observats els danys i els desperfectes soferts pel vehicle no creuen que hagin pogut
ser ocasionats desprès d’haver fet la maniobra d’estacionament amb cura, tal com diu
el conductor.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- El recurs potestatiu de reposició ha estat interposat en temps i forma, de
conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Segon.- 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”
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
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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.
Quart.- En el fonament de dret tercer de l’acord de la Junta de Govern Local, de data
27 d’octubre de 2016, s’assenyalava literalment el següent:
“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;
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i, per tant, no és una zona destinada als vehicles sinó als vianants.
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”.
L’escrit d’interposició del recurs de reposició més enllà de manifestar la seva
disconformitat amb la resolució de la Junta de Govern Local, de data 27 d’octubre de
2016, no introdueix cap element que permeti una nova valoració dels fets que ja es
varen tenir en compte en el seu moment, doncs no aporta res de nou que permeti
modificar les conclusions assenyalades en l’acord recorregut.
D’altra banda, la pretensió de la part recorrent d’introduir, en aquest moment
procedimental i per sorpresa, uns testimonis dels fets que no apareixen ni en l’escrit
inicial d’interposició de la reclamació ni en cap dels informe dels agents de la Policia
Municipal que va intervenir en l’incident (ni en el de data 14 d’octubre de 2016 ni en el
de data 9 de gener de 2017) és com a mínim curiosa i, en conseqüència, no pot ser
atesa per improcedent.
Finalment les manifestacions dels agents de la Policia Municipal quan assenyalen “que
observats els danys i els desperfectes soferts pel vehicle no creuen que hagin pogut
ser ocasionats desprès d’haver fet la maniobra d’estacionament amb cura, tal com diu
el conductor”, no permeten modificar la resolució de la Junta de Govern Local, de data
27 d’octubre de 2016,
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.
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:
RESOLC
DESESTIMAR el recurs de reposició interposat pel Sr. ****, contra l’acord de la Junta
de Govern Local, en sessió de data 27 d’octubre de 2016, de denegació de la
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indemnització reclamada 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.
12.2. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- ESTIMAR PARCIALMENT LA
RECLAMACIÓ PRESENTADA PEL SR. ****, PER DANYS OCASIONATS A UN
VEHICLE PER LA GRUA MUNICIPAL.
Núm. de referència

: X2016027666

Vist l’escrit presentat pel Sr. **** en el que es formula reclamació patrimonial contra
l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a un vehicle de la seva propietat i atesos
els següents
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- En escrit de data 16 de setembre de 2016 (Registre General, núm.
E2016010531), el Sr. **** va formular reclamació patrimonial de quantitat
indeterminada contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys que va patir el vehicle de la seva
propietat marca Peugeot, model Partner, matrícula ****, a conseqüència de l’actuació
de la grua municipal. A la petició s’hi acompanya: comprovant de retirada del vehicle
del dipòsit municipal, de data 10 de setembre de 2016; i diverses fotografies del
vehicle.
Segon.- En escrit de data 24 d’octubre de 2016 (Registre General, núm.
S2016021728) es va requerir al Sr. ****, per tal que aportés la documentació
acreditativa de la propietat del vehicle i la factura de la reparació dels danys que es
reclamen. En resposta a aquest requeriment el Sr. ****, en data 17 de novembre de
2016 (Registre General, núm. E2016013006), va aportar un document acreditatiu de la
propietat del vehicle i les següents factures: una factura de data 11 de novembre de
2016 (Ref. 01-20160545), emesa per Garatge Bosch, SC, per un import de 145,20.- €;
una factura de data 10 de novembre de 2016 (Ref. 440), emesa per Servei Auto
Països Catalans, SL, per un import de 110,11.- €; una factura de data 16 de novembre
de 2016 (Ref. DP16/102), emesa per Desballestaments Pot, SC, per un import de
121,00.- €; i un tiquet de compra de material, de data 13 de setembre de 2016 (Ref. T04297-16), emès per Inter-Car Bas, SL, per un import de 45,00.- €
Tercer.- En informe del sotsinspector en cap de la Policia Municipal, de data 24
d’octubre de 2016, s’assenyala que el dia 10 de setembre de 2016 es va retirar el
vehicle de la marca Peugeot, matrícula ****, per trobar-se indegudament estacionat al
pàrquing de Can Tané. A l’informe s’apunta que l’operari de la grua municipal ha
manifestat que en retirar el vehicle el va enganxar per la part del darrera, atès que en
el lloc que es trobava era impossible fer-ho per la part davantera. També s’assenyala
que va traslladar el vehicle passant pels carrers Esglaiers i Macarnau, que s’havia
obert recentment i on hi havia passos elevats, on podia ser que el vehicle remolcat
toqués a terra. També es recull que el propietari del vehicle va manifestar al recollir-lo
que aquest presentava desperfectes que abans no tenia; per bé que el conductor de la
grua manifesta que no es va adonar que li causés desperfectes i que el vehicle ja
presentava desperfectes en diverses parts i conclou afirmant que sí que se li podien
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haver causats desperfectes però que caldria que fos un pèrit qui ho determinés.
Quarta.- La retirada del vehicle de la via pública per part de la grua municipal està
motivada en la denúncia de la Policia Municipal, de data 11 de setembre de 2016
(butlleta de denúncia, núm. 24946), per estacionar en zona de prohibició temporal
d’estacionament senyalitzada amb discos mòbils, al pàrquing de Can Tané. Aquesta
denúncia, que ha originat l’expedient sancionador de transit, núm. 16.00.2290,
comporta una sanció de 80 euros, que no ha estat abonada pel Sr. ****.
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”.
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis
causats als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels
serveis públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes
establerts per la legislació general sobre responsabilitat administrativa”
Segon.- La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques es basa en un
sistema de responsabilitat objectiva, la qual cosa implica que no cal que hi hagi culpa o
negligència, sinó únicament un funcionament normal o anormal dels serveis públics,
un dany avaluable econòmicament i una relació de causalitat entre un i altre. També
que el ciutadà afectat no tingui el deure jurídic de suportar aquest dany, que no hi hagi
força major i que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons l’estat dels
coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la producció
dels danys.
Així doncs, esdevé imprescindible acreditar que el dany o lesió sofert per la part
reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics,
en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció estranya
que pugui interferir alterant el nexe causal.
En el present cas, a la vista de l’informe policial, és raonable apreciar la relació causal
entre els danys reclamats i el funcionament dels serveis municipals, d’acord amb els
articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‘abril,
pel que fa a les competències atorgades als municipis en matèria de trànsit de vehicles
i mobilitat. A l’informe policial es reconeix la possibilitat que s’hagin causat
desperfectes al vehicle propietat del Sr. ****, a conseqüència d’una acció fortuïta de la
grua municipal en retirar el vehicle; per bé que es dubte de la magnitud dels mateixos
doncs el vehicle ja presentava desperfectes en diverses parts.
Tercer.- En relació a la valoració dels danys formulada per la part reclamant cal
assenyalar que la valoració econòmica dels danys reclamats es fonamenta en les
següents factures i tiquet de compra:
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a.- Factura de data 11 de novembre de 2016 (Ref. 01-20160545), emesa per Garatge
Bosch, SC, per un import de 145,20.- €. Aquesta factura de reparació de danys és
nominativa i consta com a pagada.
b.- Factura de data 10 de novembre de 2016 (Ref. 440), emesa per Servei Auto Països
Catalans, SL, per un import de 110,11.- €. Aquesta factura de col·locació de peces és
nominativa i no consta com a pagada.
c.- Factura de data 16 de novembre de 2016 (Ref. DP16/102), emesa per
Desballestaments Pot, SC, per un import de 121,00.- €, per a l’adquisició de peces.
Aquesta factura és nominativa i no consta com a pagada.
d.- Tiquet de compra de material, de data 13 de setembre de 2016 (Ref. T-04297-16),
emès per Inter-Car Bas, SL, per un import de 45,00.- €. Aquest tiquet d’adquisició de
material no és nominatiu.
A la vista dels fets descrits per l’operari de la grua i recollits en l’informe del cap de la
Policia Municipal, de data 24 d’octubre de 2016 (“va traslladar el vehicle passant pels
carrers Esglaiers i Macarnau, que s’havia obert recentment i on hi havia passos
elevats, on podia ser que el vehicle remolcat toqués a terra”), és raonable admetre la
possibilitat d’haver causats els danys reparats a la factura de data 11 de novembre de
2016 (Ref. 01-20160545), emesa per Garatge Bosch, S.C., que d’altra banda és l’única
que el Sr. **** justifica haver pagat. En conseqüència la valoració econòmica dels
danys soferts vehicle del Sr. **** ha de limitar-se als acreditats en aquesta factura i que
pugen a 145,20.- €.
Quart.- Els articles 71 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria i 55
del Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel que s’aprova el Reglament General de
Recaptació, assenyalen que els deutes de naturalesa pública a favor de la hisenda
pública, tant en període voluntari com en executiu, es poden extingir totalment o
parcialment per compensació amb els crèdits reconeguts per aquella a favor del deutor
en virtut d’un acte administratiu.
De conformitat amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques i vist l’expedient administratiu SRP12016000035 i
antecedents corresponents, que serveixen de motivació a la present resolució, la
regidora delegada de l’Àrea de Participació, Transparència i Govern Obert,
proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:
Primer.- Acceptar la reclamació patrimonial formulada pel Sr. ****, pels danys
ocasionats al vehicle de la seva propietat, matrícula ****, per la grua municipal en
retirar el vehicle de la via pública.
Segon.- La valoració econòmica dels danys soferts pel vehicle propietat del Sr. ****, i
en conseqüència la indemnització ha satisfer, es fixa en CENT QUARANTA-CINC
EUROS AMB VINT CÈNTIMS (145,20.- €).
Tercer.- Compensar els VUITANTA EUROS (80.- €) de la sanció imposada en
l’expedient sancionador de transit, núm. 16.00.2290 (butlleta de denúncia, núm. 24946/
11-09-2016) de la quantitat de la indemnització fixada en l’acord segon.
Quart.- Efectuar un pagament de SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS
(65,20.- €) a favor del Sr. ****, en concepte d’indemnització pels danys ocasionats a un
vehicle de la seva propietat. Aquest pagament es farà a càrrec de la partida:
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17.130.920.224000 “Assegurances”.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 17130 920 224000

Import
65.20

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.
S’aprova per unanimitat.
12.3. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ
PRESENTADA PEL SR. ****, PER DANYS OCASIONATS A UN VEHICLE.
Núm. de referència

: X2016027674

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 28 de novembre de 2016 (Registre General núm.
E2016013416/28-11-2016) el Sr. **** va formular reclamació patrimonial pels danys
que va partir un vehicle de la seva propietat al carrer Fontanella a causa de no estar
senyalitzades unes obres, per la qual cosa se li va rebentar una roda. A l’escrit
s’apunta la intervenció d’agents de la Policia Municipal i de la col·locació de cons; així
mateix s’acompanya d’una fotografia de la roda del vehicle de la vorera on es va
produir l’incident.
Segon.- En informe del sotsinspector en cap de la Policia Municipal, de data 21 de
desembre de 2016, s’assenyala que, consultats els arxius de la Policia Municipal,
consta que una patrulla va ser requerida pel Sr. **** que va manifestar que, a causa
del mal estat de la vorera del carrer Joan Pere Fontanella, havia patit uns danys al seu
vehicle. A l’informe s’apunta que una vegada desplaçat el patrulla al lloc dels fets, el
Sr. **** va manifestar haver patit danys a la part angular o a la roda davantera
esquerra pel fet que la calçada del carrer Fontanella s’estreny en el seus últims
metres, segons el sentit de la marxa, just abans de la cruïlla amb el carrer Lorenzana i
que, en no estar senyalitzat, hi havia col·lidit. L’encarregat de l’obra, que estava a la
zona, va manifestar als agents que no estava senyalitzat perquè encara estaven
treballant i s’hi havien deixat cons; d’aquí que no es considerés una anomalia. D’altra
banda a l’informe se’ns diu que els fets es van produir de dia, amb bon temps i que la
calçada era seca i neta; així mateix els agents apunten que l’amplada del carrer
Fontanella no permet circular a una velocitat gaire elevada i menys en el lloc dels fets,
a les proximitats d’una cruïlla regulada per semàfors i amb un pas de vianants.
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
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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 van 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
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.
La Policia Municipal, en l’informe de 21 de desembre de 2016 i després de manifestar
que no van intervenir directament en aquest incident (que no en van ser testimonis),
assenyala que el carrer Fontanella estava en obres i que al moment de l’accident –tal i
com va informar l’encarregat de l’obra- encara s’hi estava treballant; d’aquí no hi
hagués la senyalització definitiva que només és col·loca quan els operaris deixen de
treballar en l’obra en acabar la jornada laboral.
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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 on es realitzaven obres
de millora i on determinats elements eren provisionals i no estaven definitivament
acabats. 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 per la que circulava. Finalment no podem deixar de tenir en compte que els
mateixos agents de la Policia Municipal no s’estan de recordar que els fets es van
produir de dia, amb bon temps i que la calçada era seca i neta; alhora que apunten
que l’amplada del carrer Fontanella no permet circular a una velocitat gaire elevada i
menys en el lloc dels fets, a les proximitats d’una cruïlla regulada per semàfors i amb
un pas de vianants.
Quart.- La pretensió de la part reclamant sobrepassa l’àmbit de la responsabilitat
objectiva de les administracions públiques i deriva cap a la conversió de l’Ajuntament
d’Olot en una mena d’asseguradora universal de qualsevol eventualitat que es
produeixi a la ciutat amb independència de la pròpia actuació administrativa.
De conformitat amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques i vist l’expedient administratiu SRP12016000039 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, 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.
12.4. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ
PRESENTADA PER LA SRA. ****, PER DANYS OCASIONATS A UN VEHICLE PER
LA GRUA MUNICIPAL.
Núm. de referència

: X2016028528

Vist l’escrit presentat per la Sra. **** en el que es formula reclamació patrimonial contra
l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a un vehicle de la seva propietat i atesos
els següents
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- En escrit de data 23 de desembre de 2016 (Registre General, núm.
E2016014550), la Sra. **** va formular reclamació patrimonial contra l’Ajuntament
d’Olot, pels danys que va patir el vehicle de la seva propietat marca Ford, model
Focus, matrícula ****, a conseqüència de l’actuació de la grua municipal. A la petició
s’hi acompanya: DNI; butlleta de denúncia de la Policia Municipal, núm. 26688;
comprovant de retirada del vehicle del dipòsit municipal, de data 19 de desembre de
2016; i factura de reparació de 21 de desembre de 2016, emesa per Garatge Central,
S.A. (Ref. 1765802) per 54,79 euros, que és la quantitat que es reclama.
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Segon.- En informe del sotsinspector en cap de la policia municipal, de data 17 de
gener de 2017, s’assenyala que l’operari de la grua municipal ha manifestat que en
retirar el vehicle Ford Focus, matrícula ****, per trobar-se indegudament estacionat
sobre un pas de vianants a l’avinguda d’Europa, no li va causar cap dany. A l’informe
s’apunta que el vehicle estava aparcat de tal manera que la pala va poder passar entre
la roda i la vorera, sense necessitat d’haver-lo de desplaçar, i que el vehicle aparcat
tenia les rodes davanteres completament rectes. En conseqüència l’informe conclou
afirmant que, en la maniobra de retirar el vehicle, no se li va causar l’anomalia que es
reclama.
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”.
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 pel vehicle de la Sra. **** són atribuïbles
de forma directa i exclusiva al funcionament dels serveis públics municipals no és gens
fàcil. En aquest cas, fins i tot l’existència dels danys és qüestionable.
La Sra. **** es limita a fer una declaració sobre l’existència d’uns danys que diu que ha
patit el seu vehicle com a conseqüència de l’actuació de la grua municipal o de
l’estada del turisme en el dipòsit municipal de vehicles, sense aportar cap element
probatori que corrobori que aquests danys efectivament s’han produït. D’altra banda,
no consta que en retirar el vehicle del dipòsit municipal, la Sra. **** manifestés
l’existència de cap desperfecte.
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D’altra banda, l’informe policial de data 17 de gener de 2017 explícitament manifesta
que, en la maniobra de retirar el vehicle de la via pública, no es va causar l’anomalia
que es reclama.
De conformitat amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques i vist l’expedient administratiu SRP12016000040 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. ****, per danys a un vehicle de la
seva propietat, matrícula ****, en no quedar acreditat que aquests danys siguin
conseqüència del funcionament dels serveis públics municipals.
S’aprova per unanimitat.
13.1. - APROVAR RELACIÓ D'OBLIGACIONS DE DESPESES
Núm. de referència

: X2017002662

En relació a l’expedient CPG22017000011 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Aprovar la relació d’obligacions de despeses annex núm. 17/005 per un import de
225.116,81 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
225116.81

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat.
14.1. - APROVAR DEVOLUCIÓ DE FIANÇA
Núm. de referència

: X2017002663

En relació a l’expedient CPG22017000012 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Vistos els informes tècnics aprovar la següent relació de fiances i avals per tal de
poder procedir a la seva devolució de la partida no pressupostària que correspongui.
TERCER

IMPORT

CAMPING LA FAGEDA SL

300,00

S’aprova per unanimitat.
15.1. - ES * APROVACIO ANNEX ALTES/MODIFICACIONS INSPECCIO IBI *
16ESL2A1
Núm. de referència : X2017002133

En relació a l’expedient administratiu ES022017000002 i antecedents corresponents,
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la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar les liquidacions (relació 16ESL2A1) corresponents a:
a) liquidacions corresponents a finques d’alta de nova incorporació al padró.
b) liquidacions corresponents a finques objecte de regularització.
Exercici 2013
396,70€

Exercici 2014
396,70€

Exercici 2015
396,70€

Exercici 2016
1.301,70€

TOTAL
2.491,80€

Segon.- Aprovar la proposta de baixes/devolucions 16ESL2A1 que importa la
quantitat 11.016,20€.
Tercer.- El termini d’ingrés per aquestes liquidacions és el següent:
A) Fins a la data límit especificada a l’anvers de la liquidació a qualsevol oficina de
La Caixa o als terminals ServiCaixa.
B) Des del dia següent a la data límit especificada a l’anvers de la liquidació i fins a
la fi voluntària (*) a les oficines de recaptació al Pg. Bisbe Guillamet, 10-1r pis
(mitjançant diners de curs legal, xec conformat o targeta de crèdit o dèbit)
(*)Terminis LGT:
** signatura de la notificació entre els dies 1 i 15 de cada mes, fins el dia 20 del
mes següent o l’immediat hàbil posterior.
** signatura de la notificació entre els dies 16 i últim de cada mes, fins els dia 5 del
segon mes següent o immediat hàbil posterior.
C) S’hi s’ha facilitat la domiciliació bancària, es farà el càrrec a partir de la data límit
de pagament.
Quart.- Les devolucions es practicaran segons es detalla:
a) si el rebut a abonar s’ha satisfet mitjançant domiciliació bancària,
l’abonament es farà efectiu en el mateix domicili bancari, abans de la
data límit de pagament.
b) Si el rebut s’ha satisfet a les oficines de recaptació municipal, o bé a
través del tríptic, l’abonament es farà exclusivament mitjançant la
domiciliació bancària que ens faciliteu.
Cinquè.- Procedir a la notificació de la liquidació individual als interessats afectats.
S’aprova per unanimitat.
16.1. - APROVACIÓ LIQUIDACIONS TAXA OCUPACIÓ DEL DOMICI PÚBLIC PER
EMPRESES SUBMINISTRADORES DERIVADES DE PROCES DE REQUERIMENTS
Núm. de referència

: X2017002436

En relació a l’expedient IG192017000001 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar les liquidacions derivades de procés de requeriments de la taxa per
ocupació del domini públic local per empreses explotadores de serveis corresponent a
diversos exercicis, de conformitat amb el que disposa l’article 24-1-c) del R.D.
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de
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les Hisendes Locals, que importen les quantitats que es detallen:
LIQUIDACIONS DE OSL-2017-800001 A OSL-2017-800035
•
•

Gas........................................................................................ 2.386,78 €
Electricitat.............................................................................. 23.220,61 €
TOTAL
25.607,39 €

S’aprova per unanimitat.
17.1. - PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'ALTELL A LA NAU SITUADA A REIS
CATÒLICS, 5.- Proposant aprovar.
Núm. de referència

: X2017002563

Vist el projecte de construcció d’altell en una nau situada a l’Av. Reis Catòlics, 5, en
concret al local d’assaig de la colla castellera els Xerrics d’Olot, redactat per
l’arquitecte tècnic Josep M. Codinach Frigola en data desembre de 2016, conforme al
qual té per objecte la construcció d’un altell, l’enderroc d’una part de l’altell existent i
l’obertura de portes d’accés interiors adequant-les a la nova distribució. També es
col·locaran en una de les sortides de la nau, unes portes amb barres antipànic.
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals en data 8 de febrer de
2017 que s’adjunta a l’expedient.
Vist l’art. 37, 38 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 UPOM2017000005, 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 construcció d’un altell en una nau situada a
l’Avinguda Reis Catòlics, 5 redactat per l’arquitecte tècnic Josep M. Codinach Frigola
en data desembre 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.
18.1. - PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA VIARIA DEL
CARRER SERRA I GINESTA.- Proposant aprovar.
Núm. de referència : X2017001003

Vist el projecte de renovació de la infraestructura viària del carrer Serra Ginesta,
redactat pel director de l’Àrea de Infraestructura i Urbanisme en data Gener de 2017,
conforme al qual té per objecte definir les obres de renovació dels elements
d’urbanització d’un tram de la infraestructura viària municipal, tenint en compte tant els
requeriments funcionals i activitats dominants del carrer com els condicionants
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normatius, en particular, l’adaptació a les condiciona mínimes d’accessibilitat i la
supressió de barreres arquitectòniques en els itineraris de vianants.
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 UPOM2017000001, 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 renovació de la infraestructura viària del carrer
Serra Ginesta, redactat pel director de l’Àrea de Infraestructura i Urbanisme en data
Gener de 2017.
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.
19.1. - PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE L'AVINGUDA DE FRANCESC MACIÀ,
TRAM: CARRETERA DE SANT JOAN DE LES ABADESSES - CARRER DE
FRANCESC BARTRINA.- Proposant aprovar definitivament.
Núm. de referència

: X2016024381

Vist que per Junta de Govern Local de data 10 de novembre de 2016 es va adoptar,
entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment el projecte d’urbanització de l’avinguda de
Francesc Macià, tram: carretera de Sant Joan de les Abadesses – carrer de Francesc
Bartrina, redactat per l’enginyer Ramon Prat Molas, enginyer de Camins, Canals i
Ports en data octubre de 2016.
Vist que el referit projecte es va exposar al públic pel termini d’un mes amb la inserció
del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 225 de 24 de
novembre de 2016, al Diari El punt de data 24 de novembre de 2016, al tauler
d’anuncis de la corporació i al web de l’Ajuntament.
Vist que durant el període d’exposició al públic no s’han presentat al·legacions ni
suggeriments de cap tipus.
Vist que simultàniament al termini d’informació pública es va sol·licitar informe al Parc
Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa del Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, i a l’Agència Catalana de l’Aigua, dels quals
hem rebut l’informe corresponent.
Vist que en el projecte d’urbanització esmentat s’han introduït les condicions
establertes en l’informe emès pel Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
Vist l’article 89 i 119, ss i cc del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de
febrer i vist el que disposa l’art. 125, ss i cc, del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
31

En relació a l’expedient UPL12016000005, 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 definitivament el projecte d’urbanització de l’avinguda de
Francesc Macià, tram: carretera de Sant Joan de les Abadesses – carrer de Francesc
Bartrina, redactat per l’enginyer Ramon Prat Molas, enginyer de Camins, Canals i
Ports en data febrer de 2017.
SEGON.- PUBLICAR el present acord mitjançant la inserció del corresponent edicte al
Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis i al web de l’Ajuntament.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 17130 920 226030

Import
25

Descripció
EDICTES DIARIS OFICIALS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
140 099 999 018 999 999

TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
S’aprova per unanimitat.
20.1. - CONVENI.- proposant aprovar conveni per l'execució d'obres a la ctra.
Riudaura.
Núm. de referència

: X2017002560

Vist que un tram municipal de la carretera de Riudaura necessita treballs de reparació
o renovació del seu acabat superficial, tasques que són difícils d’externalitzar, tant per
la seva magnitud com per la inexistència d’empreses especialitzades en tractament
superficial.
Vist que la Diputació de Girona disposa d’un equip idoni per a aquests treballs.
Vist el conveni de col·laboració subscrit entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament
d’Olot per l’execució d’obres de tractament superficial asfàltic a un tram municipal de la
carretera de Riudaura.
En relació a l’expedient URG32017000001 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat de Serveis urbans, Espai públic i
infraestructures i obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la Junta
de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR el conveni de col·laboració subscrit entre la Diputació de Girona
i l’Ajuntament d’Olot per l’execució d’obres de tractament superficial asfàltic a un tram
municipal de la carretera de Riudaura.
SEGON.- FACULTAR a l’Alcalde per signar tota la documentació necessària.
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
S’aprova per unanimitat.
21.1. - ASSABENTATS.- Proposant donar compte de les comunicacions d'obres
presentades entre els dies 1 i 31 de desembre relatius a l'àrea d'urbanisme.
Núm. de referència
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: X2017002483

En relació a l’expedient URG72017000001 vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Serveis urbans, Espai públic i infraestructures i
obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Donar compte de les comunicacions d’obres presentades entre els dies 1 i 31 de
desembre de 2016 relatius a l’àrea de Serveis urbans, Espai públic i infraestructures i
obra pública.
Data sol·licitud
02/12/2016
07/12/2016

13/12/2016
13/12/2016
13/12/2016
14/12/2016

14/12/2016
16/12/2016
16/12/2016
19/12/2016

28/12/2016
28/12/2016

Tipus d'obra
PINTAT DE FAÇANA
TREBALLS REFORMA DE BANY,
CANVIAR RAJOLES, PAVIMENT I
SABITARIS. FER FALS SOSTRE DE GUIX
LAMINAT, COL.LOCAR FALS SOSTRE DE
GUIX AL DESPATX
REPARAR JARDINERA
TREURE PAVIMENT ENTRADA
GARATGE I FER-HO DE NOU
REFORMA CUINA
ADEQUACIÓ INTERIOR DE
L'ESTABLIMENT PER CONSULTORI
VETERINARI
ACONDICIONAR LA VORERA
REFORMA CUINA
PRORROGA REFORMA CUINA
ANIVELLACIÓ DE TERRENY I REFORMA
DE PARET DE TANCA EXISTENT

Adreça
AV. REI JAUME II, 63
C. ESCULTOR AMADEU, 4 B

COL·LOCACIÓ PLANXA DE
REVESTIMENT DE LA FAÇANA
COMUNICA OBRES D'ADEQUACIÓ DE
LOCAL PER A CLÍNICA DENTAL

AV. VENEÇUELA, 0010

PTGE. PUERTO RICO, 1
C. FAIG, 6
C. MESTRE VIVES, 49 3 2
AV. SANT JORDI, 19

C ESTORCH I XIQUÉS. 11-13
C. CASTELL DEL COLL, 8 1
C. VOLCÀ DE SANTA MARGARIDA, 21
C. MONTMAJOR, 0003

C. ANTONI LLOPIS, 0018

S’aprova per unanimitat.
22.1. - TAXIS: TARIFES URBANES DEL SERVEI DE TAXI, PER A L’ANY 2017
Núm. de referència

: X2017002608

Atesa la proposta del col·lectiu de taxistes de la ciutat d’Olot en el sentit que, per a
l’any 2017, no es modifiquin les tarifes urbanes de taxi que foren aprovades per a l’any
2016, en acord de la Junta de Govern Local, de data 21 de gener de 2016.
Considerant les previsions dels articles 31 i 32 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi
i de l’article 38 del Reglament regulador del servei municipal del taxi d’Olot, aprovat pel
ple de l’Ajuntament, en sessió de data 26 de gener de 2006, pel que fa al règim i
estructura de les tarifes urbanes aplicables a aquest servei.
Considerant que les tarifes urbanes de taxi estan subjectes a autorització
administrativa i que correspon a l’Ajuntament, com autoritat atorgant de les llicències
de taxi, establir les tarifes urbanes que hauran d’implementar-se als aparells
taxímetres i de conformitat amb el Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim
procedimental dels preus autoritzats i comunicats i el Decret 339/2001, de 18 de
desembre, que estableix un sistema simplificat per actualitzar el preus autoritzats i
comunicats; i vist l'expedient administratiu VTX22017000002 i antecedents
corresponents, el regidor delegat
de Serveis urbans, Espai públic i
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infraestructures i obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la
Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords:
Primer.- Informar favorablement i aprovar la proposta presentada pel col·lectiu de
taxistes d’Olot, en el sentit que, durant l’any 2017, no hi hagi cap increment de les
tarifes urbanes del servei de taxi a la nostra ciutat; amb la qual cosa les tarifes que
s’aplicaran a aquest servei seran les mateixes de l’any 2016 i que són les següents:
a.- TARIFA 1 (Tots els dies feiners de 20:00 h a 08:00 h
i les 24 hores dels dissabtes, diumenges i festius)
Baixada de bandera
5,50.- €
Km de recorregut
1,33.- €
Hora d’espera
20,00.- €
b.- TARIFA 2 (Tots els dies feiners de 08:00 h a 20:00 h)
Baixada de bandera
4,85.- €
Km de recorregut
1,27.- €
Hora d’espera
19,00.- €
c.- SUPLEMENTS
Avís telefònic
Dissabtes, diumenges i festius
Dissabtes, diumenges i festius (de
les 00:00 hores a les 06:00 hores)
Paquets superiors a 55x35x35 cm
Animals domèstics, excepte gossos pigall
Casaments i bateigs: hora d’espera
Enterraments

1,20.- €
1,00.- €
4,00.- €
0,70.- €
1,00.- €
27,00.- €
43,00.- €

Segon.- Notificar aquests acords a la Comissió de Preus de Catalunya.
S’aprova per unanimitat.
23.1. - PROPOSANT DONAR COMPTE DE LES COMUNICACIONS D'OBERTURA I
DELS DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 24 DE GENER I 1 DE FEBRER DE
2017 RELATIUS A L'ÀREA DE MEDI AMBIENT
Núm. de referència

: X2017002503

En relació a l’expedient AG012017000005, 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 24 de gener i 1 de febrer de 2017 relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es
relacionen a continuació:
Tràmit

Nom / comercial

Concepte

Adreça

Obertura

Excavacions
Vilalta

Magatzem
empresa
construcció

C/Ramon Berenguer 12
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Decret
01/02/2017
Declaració
responsable

Canvi de raó
social

Solfa Food SL

Restaurant-bar

Pl. Clarà 7 B 2

24/01/2017

Canvi de raó
social

Noa Bran Europe

Fabricació
productes
metàl·lics

Av. Malatosquer 23-25 i
27

25/01/2017

Canvi de raó
social

Tarrés Fluvià SL

Venda
de
peces de vestir

C/Sant Esteve 14

01/02/2017

de

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

LA SECRETÀRIA
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