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ACTA NÚM. 12 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

30 DE MARÇ DE 2017 
 
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 30 de març 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, Josep 
Gelis i Guix, Maria del Mar Roca i Reixach. 
 
També hi assisteixen com a regidors delegats expressament convidats per tal de 
presentar els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part 
resolutiva ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la 
votació, i segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, les 
Sres. Montserrat Torras i Surroca, Mercè Traveria Costa. 
 
Hi assisteixen, com a regidors de l’oposició, la Sra. Anna Descals Tresserras  i el Sr. 
Xavier García Zabal. 
 
Hi assisteix l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí 
 
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera. 
 
Hi assisteix el Gerent, Sr. Jordi Güell i Güell. 
 

1. - ACTA.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Essent l'hora assenyalada –les vuit del matí– i 'Alcalde declara obert l'acte i del seu 
ordre, la Secretària llegeix l'acta de la sessió anterior, que s'aprova per unanimitat.                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

2. - DESPATX OFICIAL 
 
El Sr. Alcalde  comenta les reunions de treball i els actes als quals ha assistit des de la 
darrera Junta, celebrada el dia  23 de març :  
 
- el mateix dia 23 de març va assistir a l’acte d’inauguració del Festival MOT que va 
tenir lloc a la sala la Carbonera.  
 
- el dia 24 de març va assistir a un dels actes de la festa patronal de la Policia 
Municipal, que va tenir lloc al Saló de Sessions d’aquest Ajuntament. I a la tarda, va 
tenir diferents reunions de seguiment del Firal , amb tècnics municipals, amb els 
membres del Jurat i amb el gruo impulsor de veïns.  
 
- el dia 25 de març va donar la benvinguda als participants en la 4ª Jornada d’Energia 
que se celebrava a Olot, concretament a la sala Torín. I al vespre va assistir a la 
conferència que va pronunciar el periodista Enric Juliana a l’Orfeó sobre “Catalunya 
vista des d’Espanya”.  
 
- el dia 28 de març va dinar amb els representants i directius de la Federació Catalana 
de Futbol en un restaurant de la ciutat; a continuació els va portar a visitar els nous 
camps de futbol de l’Av. França i seguidament va presenciar el partit de la Copa 
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Catalunya a l’estadi municipal. 
 
-Finalment, ahir dimecres es va desplaçar a Barcelona per assistir a la reunió del 
Consell Rector de l’Observatori del Paisatge que va tenir lloc a la seu del departament 
de Territori i Sostenibilitat. I a la tarda, va assistir a la reunió de la Junta d’Innovacc, 
que va tenir lloc a la sala Gussinyé.  
 

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.- INICIAR EL PROCEDIMENT D’INFORMACIÓ PRÈVIA D’EXPROPIACIÓ 
FORÇOSA D’ÚS TEMPORAL D’HABITATGES BUITS PER CAUSA D’INTERÈS 

SOCIAL 
 
Núm. de referència : X2017007670     
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot, de conformitat amb el que disposen l'article 84.2.b) de 
l'Estatut d'autonomia de Catalunya, l’article 8 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre 
del dret a l'habitatge i l’article 2.1 de la LEF té potestat per procedir a expropiar 
forçosament l’ús temporal d’habitatges buits per dotar-se d’un parc social d’habitatges 
assequibles de lloguer, segons prescriu l’article 15 de la Llei 4/2016, del 23 de 
desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc 
d’exclusió residencial (en endavant Llei 4/2016). 
 
Atès que en el municipi d’Olot es detecta la possible existència dels següents 
habitatges buits, que poden complir les condicions de l'article 15 de la Llei 4/2016: 
 

Nom Titular Adreça Municipi Referencia cadastral 

BANCO DE SANTANDER SA C/ CASTANYER, 66 2-1 OLOT 7085501DG5678N0004GS

BANCO DE SANTANDER SA C/ SANT ROC, 5 OLOT 7903308DG5770S0001RQ

BANCO DE SANTANDER SA C/ CASTELL DEL COLL, 12 OLOT 6815605DG5761N0001YY 

BANCO DE SANTANDER SA C/ IGNASI BUXO GOU, 16 3-2 OLOT 8508509DG5780N0015PI 

BANCO DE SANTANDER SA C/ SALVADOR, 47 OLOT 7693953DG5679S0001HA 

 
Atès que s'ha d'acreditar la concurrència dels requisits establerts a l'article 15 de la Llei 
4/2016, per a poder declarar l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatges buits 
per dotar un parc social d’habitatges assequibles de lloguer. 
 
Vist que l'article 55.1 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, preveu que amb anterioritat a l'acord d'inici del 
procediment, l’òrgan competent pot obrir un procés d'informació o actuacions prèvies 
amb la finalitat  de conèixer les circumstàncies del cas concret i la conveniència 
d'iniciar el procediment. 
 
Vista la Informació facilitada per l’Agència d’Habitatge de Catalunya del Registre 
d’Habitatges Buits i Habitatges Ocupats sense títol habilitant a través del qual s’ha 
pogut obtenir la identificació dels habitatges. 
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Vista la Informació facilitada per l’Agència d’Habitatge de Catalunya relativa a la 
disposició de cèdula d’habitabilitat vigent dels habitatges relacionats. 
 
Que consultat el padró d’habitants d’aquest municipi en els habitatges relacionats. 
 
En relació a l’expedient HA022017000004, 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.- Que s'iniciï procediment d'obtenció d'informació prèvia per procedir a 
l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatges buits al municipi d’Olot, al efectes de 
dotar un parc social d’habitatges assequibles de lloguer, d'acord amb el que disposa 
l'article 15 de la Llei 4/2016. 
 
Segon.- Que es procedeixi a practicar les actuacions necessàries per tal d'obtenir la 
informació sobre els fets indicats en la part expositiva d'aquesta resolució als efectes 
d'iniciar, en el seu cas, el procediment previst a l'article 15 de la Llei 4/2016. 
 
Tercer.- Que es posi de manifest i es notifiqui la present resolució als interessats en el 
procediment. S’informa al titular de l’habitatge buit susceptible d’expropiació forçosa 
temporal que, en un termini d’un mes a comptar des de l’endemà de rebre la notificació 
del present decret, pot acreditar que disposa d’un contracte que acrediti l’ocupació de 
l’immoble. En altre cas, s’adverteix que l’Ajuntament podrà declarar  que els  
habitatges següents: 

Nom Titular Adreça Municipi Referencia cadastral 

BANCO DE SANTANDER SA C/ CASTANYER, 66 2-1 OLOT 7085501DG5678N0004GS

BANCO DE SANTANDER SA C/ SANT ROC, 5 OLOT 7903308DG5770S0001RQ

BANCO DE SANTANDER SA C/ CASTELL DEL COLL, 12 OLOT 6815605DG5761N0001YY 

BANCO DE SANTANDER SA C/ IGNASI BUXO GOU, 16 3-2 OLOT 8508509DG5780N0015PI 

BANCO DE SANTANDER SA C/ SALVADOR, 47 OLOT 7693953DG5679S0001HA 

 
poden ser susceptibles d’expropiació forçosa temporal i que, d’acord amb l’article 15 
de la Llei 4/2016 es podrà iniciar el procediment expropiatori regulat a l’article 15 de la 
Llei 4/2016, de 23 de desembre, el qual pot concloure en un acord per a la cessió 
convencional de l’ús de l’habitatge a una administració pública de Catalunya perquè 
aquesta estableixi un lloguer social, a subscriure en el termini de tres mesos. 

Quart.- Facultar l’Alcalde per signar tota la documentació necessària.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

4.2.- INICIAR EL PROCEDIMENT D’INFORMACIÓ PRÈVIA D’EXPROPIACIÓ 
FORÇOSA D’ÚS TEMPORAL D’HABITATGES BUITS PER CAUSA D’INTERÈS 

SOCIAL 
 
Núm. de referència : X2017007713     
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot, de conformitat amb el que disposen l'article 84.2.b) de 
l'Estatut d'autonomia de Catalunya, l’article 8 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre 
del dret a l'habitatge i l’article 2.1 de la LEF té potestat per procedir a expropiar 
forçosament l’ús temporal d’habitatges buits per dotar-se d’un parc social d’habitatges 
assequibles de lloguer, segons prescriu l’article 15 de la Llei 4/2016, del 23 de 
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desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc 
d’exclusió residencial (en endavant Llei 4/2016). 
 
Atès que en el municipi d’Olot es detecta la possible existència dels següents 
habitatges buits, que poden complir les condicions de l'article 15 de la Llei 4/2016: 
 

Nom Titular Adreça Municipi Referencia cadastral 

Aliseda S.a. C/ LA BISBAL, 17 1 OLOT 6491714DG5669S0002SI 

Aliseda S.a. C/ HIPOLIT LAZARO, 77-81-A Esc. 81, 3-A OLOT 8815503DG5781N0017MR 

Aliseda S.a. C/ HIPOLIT LAZARO, 77-81-A Esc. 81, 2-A OLOT 8815503DG5781N0014BQ 

Aliseda S.a. C/ HIPOLIT LAZARO, 77-81-A Esc. 81, 1-A OLOT 8815503DG5781N0011JZ 

Aliseda S.a. C/ HIPOLIT LAZARO, 77-81-D Esc. 77, 3-D OLOT 8815504DG5781N0026GP 

Aliseda S.a. C/ VICENÇ I JORBA, 10-14-B Esc. 14, 2-B OLOT 6489610DG5668N0001FT 

 
Atès que s'ha d'acreditar la concurrència dels requisits establerts a l'article 15 de la Llei 
4/2016, per a poder declarar l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatges buits 
per dotar un parc social d’habitatges assequibles de lloguer. 
 
Vist que l'article 55.1 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, preveu que amb anterioritat a l'acord d'inici del 
procediment, l’òrgan competent pot obrir un procés d'informació o actuacions prèvies 
amb la finalitat  de conèixer les circumstàncies del cas concret i la conveniència 
d'iniciar el procediment. 
 
Vista la Informació facilitada per l’Agència d’Habitatge de Catalunya del Registre 
d’Habitatges Buits i Habitatges Ocupats sense títol habilitant a través del qual s’ha 
pogut obtenir la identificació dels habitatges. 
 
Vista la Informació facilitada per l’Agència d’Habitatge de Catalunya relativa a la 
disposició de cèdula d’habitabilitat vigent dels habitatges relacionats. 
 
Que consultat el padró d’habitants d’aquest municipi en els habitatges relacionats. 
 
En relació a l’expedient HA022017000005, 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.- Que s'iniciï procediment d'obtenció d'informació prèvia per procedir a 
l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatges buits al municipi d’Olot, al efectes de 
dotar un parc social d’habitatges assequibles de lloguer, d'acord amb el que disposa 
l'article 15 de la Llei 4/2016. 
 
Segon.- Que es procedeixi a practicar les actuacions necessàries per tal d'obtenir la 
informació sobre els fets indicats en la part expositiva d'aquesta resolució als efectes 
d'iniciar, en el seu cas, el procediment previst a l'article 15 de la Llei 4/2016. 
 
Tercer.- Que es posi de manifest i es notifiqui la present resolució als interessats en el 
procediment. S’informa al titular de l’habitatge buit susceptible d’expropiació forçosa 
temporal que, en un termini d’un mes a comptar des de l’endemà de rebre la notificació 
del present decret, pot acreditar que disposa d’un contracte que acrediti l’ocupació de 
l’immoble. En altre cas, s’adverteix que l’Ajuntament podrà declarar  que els  
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habitatges següents: 

Nom Titular Adreça Municipi Referencia cadastral 

Aliseda S.a. C/ LA BISBAL, 17 1 OLOT 6491714DG5669S0002SI 

Aliseda S.a. C/ HIPOLIT LAZARO, 77-81-A Esc. 81, 3-A OLOT 8815503DG5781N0017MR 

Aliseda S.a. C/ HIPOLIT LAZARO, 77-81-A Esc. 81, 2-A OLOT 8815503DG5781N0014BQ 

Aliseda S.a. C/ HIPOLIT LAZARO, 77-81-A Esc. 81, 1-A OLOT 8815503DG5781N0011JZ 

Aliseda S.a. C/ HIPOLIT LAZARO, 77-81-D Esc. 77, 3-D OLOT 8815504DG5781N0026GP 

Aliseda S.a. C/ VICENÇ I JORBA, 10-14-B Esc. 14, 2-B OLOT 6489610DG5668N0001FT 

 
poden ser susceptibles d’expropiació forçosa temporal i que, d’acord amb l’article 15 
de la Llei 4/2016 es podrà iniciar el procediment expropiatori regulat a l’article 15 de la 
Llei 4/2016, de 23 de desembre, el qual pot concloure en un acord per a la cessió 
convencional de l’ús de l’habitatge a una administració pública de Catalunya perquè 
aquesta estableixi un lloguer social, a subscriure en el termini de tres mesos. 

Quart.- Facultar l’Alcalde per signar tota la documentació necessària.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

4.3.- INICIAR EL PROCEDIMENT D’INFORMACIÓ PRÈVIA D’EXPROPIACIÓ 
FORÇOSA D’ÚS TEMPORAL D’HABITATGES BUITS PER CAUSA D’INTERÈS 

SOCIAL 
 
Núm. de referència : X2017007721     
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot, de conformitat amb el que disposen l’article 84.2.b) de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya, l’article 8 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre 
del dret a l’habitatge i l’article 2.1 de la LEF té potestat per procedir a expropiar 
forçosament l’ús temporal d’habitatges buits per dotar-se d’un parc social d’habitatges 
assequibles de lloguer, segons prescriu l’article 15 de la Llei 4/2016, del 23 de 
desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc 
d’exclusió residencial (en endavant Llei 4/2016). 

Atès que en el municipi d’Olot es detecta la possible existència dels següents 
habitatges buits, que poden complir les condicions de l’article 15 de la Llei 4/2016: 

Nom Titular Adreça Municipi Referencia cadastral 

ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE, S.A. C/ GARRINADA, S/N OLOT 7812302DG5771S0001AK 

ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE, S.A. C/ CLIVILLERS, 22 1-1 OLOT 8003113DG5780S0002IY 

ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE, S.A. C/ CLIVILLERS, 22 4-1 OLOT 8003113DG5780S0005AO 

 
Atès que s’ha d’acreditar la concurrència dels requisits establerts a l’article 15 de la 
Llei 4/2016, per a poder declarar l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatges 
buits per dotar un parc social d’habitatges assequibles de lloguer. 

Vist que l’article 55.1 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, preveu que amb anterioritat a l’acord d’inici del 
procediment, l’òrgan competent pot obrir un procés d’informació o actuacions prèvies 
amb la finalitat  de conèixer les circumstàncies del cas concret i la conveniència 
d’iniciar el procediment. 
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Vista la Informació facilitada per l’Agència d’Habitatge de Catalunya del Registre 
d’Habitatges Buits i Habitatges Ocupats sense títol habilitant a través del qual s’ha 
pogut obtenir la identificació dels habitatges. 

Vista la Informació facilitada per l’Agència d’Habitatge de Catalunya relativa a la 
disposició de cèdula d’habitabilitat vigent dels habitatges relacionats. 

Que consultat el padró d’habitants d’aquest municipi en els habitatges relacionats. 

En relació a l’expedient HA022017000006, 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.- Que s’iniciï procediment d’obtenció d’informació prèvia per procedir a 
l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatges buits al municipi d’Olot, al efectes de 
dotar un parc social d’habitatges assequibles de lloguer, d’acord amb el que disposa 
l’article 15 de la Llei 4/2016. 

Segon.- Que es procedeixi a practicar les actuacions necessàries per tal d’obtenir la 
informació sobre els fets indicats en la part expositiva d’aquesta resolució als efectes 
d’iniciar, en el seu cas, el procediment previst a l’article 15 de la Llei 4/2016. 

Tercer.- Que es posi de manifest i es notifiqui la present resolució als interessats en el 
procediment. S’informa al titular de l’habitatge buit susceptible d’expropiació forçosa 
temporal que, en un termini d’un mes a comptar des de l’endemà de rebre la notificació 
del present decret, pot acreditar que disposa d’un contracte que acrediti l’ocupació de 
l’immoble. En altre cas, s’adverteix que l’Ajuntament podrà declarar  que els  
habitatges següents: 

 

Nom Titular Adreça Municipi Referencia cadastral 

ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE, S.A. C/ GARRINADA, S/N OLOT 7812302DG5771S0001AK 

ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE, S.A. C/ CLIVILLERS, 22 1-1 OLOT 8003113DG5780S0002IY 

ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE, S.A. C/ CLIVILLERS, 22 4-1 OLOT 8003113DG5780S0005AO 

 
poden ser susceptibles d’expropiació forçosa temporal i que, d’acord amb l’article 15 
de la Llei 4/2016 es podrà iniciar el procediment expropiatori regulat a l’article 15 de la 
Llei 4/2016, de 23 de desembre, el qual pot concloure en un acord per a la cessió 
convencional de l’ús de l’habitatge a una administració pública de Catalunya perquè 
aquesta estableixi un lloguer social, a subscriure en el termini de tres mesos. 

Quart.- Facultar l’Alcalde per signar tota la documentació necessària.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

4.4.- INICIAR EL PROCEDIMENT D’INFORMACIÓ PRÈVIA D’EXPROPIACIÓ 
FORÇOSA D’ÚS TEMPORAL D’HABITATGES BUITS PER CAUSA D’INTERÈS 

SOCIAL 
 
Núm. de referència : X2017007727     
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot, de conformitat amb el que disposen l'article 84.2.b) de 
l'Estatut d'autonomia de Catalunya, l’article 8 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre 
del dret a l'habitatge i l’article 2.1 de la LEF té potestat per procedir a expropiar 
forçosament l’ús temporal d’habitatges buits per dotar-se d’un parc social d’habitatges 
assequibles de lloguer, segons prescriu l’article 15 de la Llei 4/2016, del 23 de 
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desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc 
d’exclusió residencial (en endavant Llei 4/2016). 
 
Atès que en el municipi d’Olot es detecta la possible existència dels següents 
habitatges buits, que poden complir les condicions de l'article 15 de la Llei 4/2016: 
 

Nom Titular Adreça Municipi Referencia cadastral 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA 
Ctra. DE SANTA COLOMA, 4 
4-1 OLOT 7194403DG5679S0009PL 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA Av. Nicaragua-, 17 1-1 OLOT 7294409DG5679S0003RD 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA Av. Nicaragua, 8-10 Esc. 2, 3-1 OLOT 7393301DG5679S0047HX 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA C/ Pala -, 4 Esc. I, 2-2 OLOT 5205901DG5750N0030WT 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA Av. NICARAGUA -, 15 3-2 OLOT 7294410DG5679S0008FX 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA C/ VOLCA DE MARTINYA, 3 OLOT 8601507DG5780S0001UT 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA C/ VICENÇ SOLER JORBA, 56 OLOT 6289308DG5668N0001ST 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA 
C/ NOTARI MIQUEL MARC, 10 
1-1 OLOT 8408302DG5780N0019BS 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA C/ PERE GUNSSINYER, 5 OLOT 8602822DG5780S0001DT 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA Ctra. DE RIUDAURA, 12 2-1 OLOT 7105405DG5770N0003AK 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA C/ ALTA MADUXIA, 14 OLOT 7904608DG5770S0001ZQ 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA 
Av. SANTA COLOMA, 28 Esc. 
B, 3-4 OLOT 7093504DG5679S0022PE 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA Av. XILE, 1 3-2 OLOT 7395601DG5679N0014FD 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA C/ SANT FELIU, 51 OLOT 6390309DG5669S0001EU 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA 
C/ HIPOLIT LAZARO, 77 Esc. 
0, 1-4 OLOT 8815504DG5781N0015UW

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA Av. SANT JORDI, 68 1-2 OLOT 8401803DG5780S0001XT 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA Av. GIRONA, 55 Esc. 0, BJ-1 OLOT 8408605DG5780N0001ZB 

 
Atès que s'ha d'acreditar la concurrència dels requisits establerts a l'article 15 de la Llei 
4/2016, per a poder declarar l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatges buits 
per dotar un parc social d’habitatges assequibles de lloguer. 
 
Vist que l'article 55.1 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, preveu que amb anterioritat a l'acord d'inici del 
procediment, l’òrgan competent pot obrir un procés d'informació o actuacions prèvies 
amb la finalitat  de conèixer les circumstàncies del cas concret i la conveniència 
d'iniciar el procediment. 
 
Vista la Informació facilitada per l’Agència d’Habitatge de Catalunya del Registre 
d’Habitatges Buits i Habitatges Ocupats sense títol habilitant a través del qual s’ha 
pogut obtenir la identificació dels habitatges. 
 
Vista la Informació facilitada per l’Agència d’Habitatge de Catalunya relativa a la 
disposició de cèdula d’habitabilitat vigent dels habitatges relacionats. 
 
Que consultat el padró d’habitants d’aquest municipi en els habitatges relacionats. 
 
En relació a l’expedient HA022017000007, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
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Primer.- Que s'iniciï procediment d'obtenció d'informació prèvia per procedir a 
l’expropiació forçosa de l’ús temporal d’habitatges buits al municipi d’Olot, al efectes de 
dotar un parc social d’habitatges assequibles de lloguer, d'acord amb el que disposa 
l'article 15 de la Llei 4/2016. 
 
Segon.- Que es procedeixi a practicar les actuacions necessàries per tal d'obtenir la 
informació sobre els fets indicats en la part expositiva d'aquesta resolució als efectes 
d'iniciar, en el seu cas, el procediment previst a l'article 15 de la Llei 4/2016. 
 
Tercer.- Que es posi de manifest i es notifiqui la present resolució als interessats en el 
procediment. S’informa al titular de l’habitatge buit susceptible d’expropiació forçosa 
temporal que, en un termini d’un mes a comptar des de l’endemà de rebre la notificació 
del present decret, pot acreditar que disposa d’un contracte que acrediti l’ocupació de 
l’immoble. En altre cas, s’adverteix que l’Ajuntament podrà declarar  que els  
habitatges següents: 

Nom Titular Adreça Municipi Referencia cadastral 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA 
Ctra. DE SANTA COLOMA, 4 
4-1 OLOT 7194403DG5679S0009PL 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA Av. Nicaragua-, 17 1-1 OLOT 7294409DG5679S0003RD 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA Av. Nicaragua, 8-10 Esc. 2, 3-1 OLOT 7393301DG5679S0047HX 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA C/ Pala -, 4 Esc. I, 2-2 OLOT 5205901DG5750N0030WT 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA Av. NICARAGUA -, 15 3-2 OLOT 7294410DG5679S0008FX 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA C/ VOLCA DE MARTINYA, 3 OLOT 8601507DG5780S0001UT 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA C/ VICENÇ SOLER JORBA, 56 OLOT 6289308DG5668N0001ST 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA 
C/ NOTARI MIQUEL MARC, 10 
1-1 OLOT 8408302DG5780N0019BS 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA C/ PERE GUNSSINYER, 5 OLOT 8602822DG5780S0001DT 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA Ctra. DE RIUDAURA, 12 2-1 OLOT 7105405DG5770N0003AK 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA C/ ALTA MADUXIA, 14 OLOT 7904608DG5770S0001ZQ 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA 
Av. SANTA COLOMA, 28 Esc. 
B, 3-4 OLOT 7093504DG5679S0022PE 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA Av. XILE, 1 3-2 OLOT 7395601DG5679N0014FD 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA C/ SANT FELIU, 51 OLOT 6390309DG5669S0001EU 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA 
C/ HIPOLIT LAZARO, 77 Esc. 
0, 1-4 OLOT 8815504DG5781N0015UW

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA Av. SANT JORDI, 68 1-2 OLOT 8401803DG5780S0001XT 

BANCO POPULAR ESPAÑOL SA Av. GIRONA, 55 Esc. 0, BJ-1 OLOT 8408605DG5780N0001ZB 

 
poden ser susceptibles d’expropiació forçosa temporal i que, d’acord amb l’article 15 
de la Llei 4/2016 es podrà iniciar el procediment expropiatori regulat a l’article 15 de la 
Llei 4/2016, de 23 de desembre, el qual pot concloure en un acord per a la cessió 
convencional de l’ús de l’habitatge a una administració pública de Catalunya perquè 
aquesta estableixi un lloguer social, a subscriure en el termini de tres mesos. 

Quart.- Facultar l’Alcalde per signar tota la documentació necessària.  
 
Resultat: Aprovat per Unanimitat Absoluta  
 

5.1.- ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ I 
ENCÀRREC ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I 
L’AJUNTAMENT D’OLOT PER A L’ANY 2017, RELATIU A L’OFICINA 

D’HABITATGE  
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Núm. de referència : X2017007647     
 
Vist que en data per Ple de l’Ajuntament d’Olot en sessió ordinària celebrada en data 
de 24 d’abril de 2014 es va aprovar Conveni de Col·laboració i Encàrrec de Gestions 
entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot per al període 2014 
relatiu a l’Oficina d’Habitatge.  
 
Vista la possibilitat de prorrogar la vigència del Conveni signat en data de 12 de març 
de 2014, entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot, fins el dia 
31 de desembre de 2017 
 
En relació a l’expedient HA012017000002, 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 la pròrroga del Conveni de Col·laboració entre l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot, per a l’any 2017, relatiu a l’Oficina Local 
d’Habitatge.  
 
Segon.- Facultar l’Alcalde per signar tota la documentació necessària.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

61.- ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ I 
ENCÀRREC ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I 

L’AJUNTAMENT D’OLOT PER A L’ANY 2017, RELATIU AL PROGRAMA DE 
MEDIACIÓ PER AL LLOGUER SOCIAL 

 
Núm. de referència : X2017007663     
 
Vist que en data per Ple de l’Ajuntament d’Olot en sessió ordinària celebrada en data 
de 24 d’abril de 2014 es va aprovar Conveni de Col·laboració entre l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot per al període 2014 relatiu al Programa 
de Mediació per al Lloguer Social. 
 
Vista la possibilitat de prorrogar la vigència del Conveni signat en data de 12 de març 
de 2014, entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot, fins el dia 
31 de desembre de 2017. 
 
En relació a l’expedient HA012017000003, 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 la pròrroga del Conveni de Col·laboració entre l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot, per a l’any 2017, relatiu al Programa de 
Mediació per al Lloguer Social.  
 
Segon.- Facultar l’Alcalde per signar tota la documentació necessària.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.1.- ACORDS RELATIUS A LES PARADES DEL MERCAT SETMANAL 
 
Núm. de referència : X2017006860     
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Vista la instància de data 27 de febrer de 2017 (Registre de DINAMIG, núm. 71/2017), 
presentada per la Sra. ****, adjudicatària de la parada núm. MS0038 del mercat 
setmanal del dilluns, de 9 metres, destinada a la venda d’articles de pell, en la que 
demana una ampliació de la parada de tres (3) metres, per poder arribar als 12 metres 
d’espai de venda. 
 
Considerant que, per una part, la manca d’espai no permet atendre la petició 
d’ampliació del lloc de venda i que, d’altra banda, l’espai que ocupa el mercat setmanal 
es veurà afectat per les properes obres de remodelació del passeig d’en Blay. 
 
Considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal, adoptat en sessió de data 6 
de març de 2017, desfavorable a l’ampliació de la parada. 
 
De conformitat amb l’article 4 del Reglament del mercat municipal de venda no 
sedentària i vist l'expedient administratiu IM022017000008 i antecedents 
corresponents, que serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat 
de Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local 
l'adopció del següent acord: 
 
Únic.- DENEGAR la petició de la Sra. ****, per ampliar en tres metres més la parada la 
parada del mercat setmanal núm. MS0038, destinada a la venda d’articles de pell, que 
es mantindrà en els nou (9) metres actuals. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.2.- ACORDS RELATIUS A LES PARADES DEL MERCAT SETMANAL 
 
Núm. de referència : X2017006876     
 
Vista la instància de data 1 de febrer de 2017 (Registre de DINAMIG, núm. 29/2017), 
presentada pel Sr. ****, adjudicatari de la parada núm. MS0042 del mercat setmanal 
del dilluns, de 7 metres, destinada a la venda de basar i marroquineria, en la que 
demana una ampliació de la parada de tres (3) metres, per poder arribar als 10 metres 
d’espai de venda. 
 
Considerant que, per una part, la manca d’espai no permet atendre la petició 
d’ampliació del lloc de venda i que, d’altra banda, l’espai que ocupa el mercat setmanal 
es veurà afectat per les properes obres de remodelació del passeig d’en Blay. 
 
Considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal, adoptat en sessió de data 6 
de març de 2017, desfavorable a l’ampliació de la parada. 
 
De conformitat amb l’article 4 del Reglament del mercat municipal de venda no 
sedentària i vist l'expedient administratiu IM022017000009 i antecedents 
corresponents, que serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat 
de Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local 
l'adopció del següent acord: 
 
Únic.- DENEGAR la petició del Sr. ****, per ampliar en tres metres més la parada la 
parada del mercat setmanal núm. MS0042, destinada a la venda de basar i 
marroquineria, que es mantindrà en els set (7) metres actuals. 
 
S’aprova per unanimitat. 
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7.3.- ACORDS RELATIUS A LES PARADES DEL MERCAT SETMANAL 
 
Núm. de referència : X2017006880     
 
Vista la instància presentada en data 27 de febrer de 2017 (Registre d’entrada de 
DINAMIG, núm. 70/2017) per la Sra. ****, titular de la parada MS0045, en la que 
demana que s’autoritzi el traspàs de l’esmentada parada del mercat setmanal 
destinada a la venda de confecció, de 12 metres, a favor del seu nebot, el Sr. ****. 
 
Atès que el Sr. **** és l’actual titular de la parada MS0044 del mercat setmanal, de 8 
metres, destinada a la venda de confecció, que li fou atorgada per acord de la Junta de 
Govern Local de data 15 de desembre de 2016. 

Considerant que l’article 21 del Reglament del mercat municipal de venda no 
sedentària (RMM), aprovat pel ple de l’Ajuntament d’Olot, en sessió de 20 de juny de 
2013 (BOP, núm. 171, de 5 de setembre de 2013), assenyala que els titulars de les 
autoritzacions han d’exercir directament i personalment l’activitat comercial i que ningú 
pot acumular la titularitat de més d’una autorització en el mateix mercat i dia.  

Considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal, adoptat en sessió de data 6 
de març de 2017, desfavorable a autoritzar aquest traspàs per entendre que es 
produiria una acumulació de dues autoritzacions de venda en una mateixa persona, la 
qual cosa la cosa es contrària a les previsions del Reglament del mercat municipal de 
venda no sedentària d’Olot. 
 
De conformitat amb l’article 4 i 21 del Reglament del mercat municipal de venda no 
sedentària; i vist l'expedient administratiu IM022017000010 i antecedents 
corresponents, que serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat 
de Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local 
l'adopció del següent acord: 
 
Únic.- DENEGAR a la Sra. ****, adjudicatària de la parada del mercat setmanal núm. 
MS0045, de 8 metres, destinada a la venda de confecció, l’autorització per traspassar 
la seva parada del mercat setmanal, a favor del Sr. ****. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.4.- ACORDS RELATIUS A LES PARADES DEL MERCAT SETMANAL 
 
Núm. de referència : X2017006897     
 
Vista la instància presentada en data 27 de febrer de 2017 (Registre d’entrada de 
DINAMIG, núm. 69/2017) pel Sr. ****, titular de la parada MS0010, en la que demana 
que s’autoritzi el canvi de nom de l’esmentada parada del mercat setmanal destinada a 
la venda de roba de dona, de 12 metres, a favor de la  seva mare, la Sra. ****. 
 
Atès que el Sr. **** està al corrent del pagament de les taxes municipals de mercats, 
corresponents a l’actual exercici 2017. 
 
Considerant que la Sra. **** compleix els requisits assenyalats a l’article 9 Reglament 
del mercat municipal de venda no sedentària (RMM) per ser titular d’una autorització 
per a la venda en el mercat setmanal, segons s’acredita en la documentació que 
s’acompanya a l’escrit de petició. 
 
Considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal, adoptat en sessió de data 6 
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de març de 2017, favorable a autoritzar aquest canvi de nom. 
 
Considerant els articles 4, 9 i 16 RMM i l’Ordenança fiscal 3.4 de l’Ajuntament d’Olot 
per l’any 2017, relativa a les taxes d’expedició de documents administratius, en relació 
a l’Ordenança fiscal 3.15 de l’Ajuntament d’Olot per l’any 2017, relativa a les taxes de 
mercats, mercats extraordinaris, rengle i atraccions. 
 
Vist l'expedient administratiu IM022017000011 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de 
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- AUTORITZAR el canvi de nom de la parada MS0010 del mercat setmanal del 
dilluns, de 12 metres, destinada a la venda de roba de dona, a favor de la Sra. **** 
(****). 
 
Segon.- Aquest canvi de nom tindrà efectes a data 1 d’abril de 2017 
 
Tercer.- Aquesta modificació en l’autorització de venda al mercat setmanal no 
comporta la imposició de taxes. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.5.- ACORDS RELATIUS A LES PARADES DEL MERCAT SETMANAL 
 
Núm. de referència : X2017006899     
 
Vista la instància presentada en data 30 de gener de 2017 (Registre d’entrada de 
DINAMIG, núm. 11/2017) pel Sr. ****, titular de la parada MS0081, en la que demana 
que s’autoritzi el canvi de nom de l’esmentada parada del mercat setmanal destinada a 
la venda de maquinària de jardí, de 5 metres, a favor del seu nebot, el Sr. ****. 
 
Atès que el Sr. **** està al corrent del pagament de les taxes municipals de mercats, 
corresponents a l’actual exercici 2017. 
 
Considerant que el Sr. **** compleix els requisits assenyalats a l’article 9 Reglament 
del mercat municipal de venda no sedentària (RMM) per ser titular d’una autorització 
per a la venda en el mercat setmanal, segons s’acredita en la documentació que 
s’acompanya a l’escrit de petició. 
 
Considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal, adoptat en sessió de data 6 
de març de 2017, favorable a autoritzar aquest canvi de nom. 
 
Considerant els articles 4, 9 i 16 RMM i l’Ordenança fiscal 3.4 de l’Ajuntament d’Olot 
per l’any 2017, relativa a les taxes d’expedició de documents administratius, en relació 
a l’Ordenança fiscal 3.15 de l’Ajuntament d’Olot per l’any 2017, relativa a les taxes de 
mercats, mercats extraordinaris, rengle i atraccions. 
 
Vist l'expedient administratiu IM022017000012 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de 
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- AUTORITZAR el canvi de nom de la parada MS0081 del mercat setmanal del 
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dilluns, de 5 metres, destinada a la venda de maquinària de jardí, a favor del Sr. **** 
(****). 
 
Segon.- Aquest canvi de nom tindrà efectes a data 1 d’abril de 2017 
 
Tercer.- Aquesta modificació en l’autorització de venda al mercat setmanal no 
comporta la imposició de taxes. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.6.- ACORDS RELATIUS A LES PARADES DEL MERCAT SETMANAL 
 
Núm. de referència : X2017006900     
 

Vista la instància de data 20 de febrer de 2017 (Registre general de l’Ajuntament 
d’Olot E2017002266), presentada pel Sr. ****, adjudicatari de la parada del mercat 
setmanal núm. MS0113, de 9 metres, destinada a la venda de fruita i verdura, en la 
que demana autorització per poder dedicar tres metres de la parada a la venda de 
pollastres a l’ast i menjar preparats, mantenint la resta (7 metres) a la venda de fruita i 
verdura. 

Considerant que l’article 6 del Reglament del mercat municipal de venda no sedentària 
(RMM), aprovat pel ple de l’Ajuntament d’Olot, en sessió de 20 de juny de 2013 (BOP, 
núm. 171, de 5 de setembre de 2013), assenyala que els llocs de venda només poden 
expedir els gèneres i productes corresponents a la seva autorització. 

Considerant que l’autorització del lloc de venda del Sr. **** està limitada a la venda de 
fruita i verdura i que els productes que demana poder vendre (pollastres a l’ast i 
menjars preparats) no tenen cap relació amb la tipologia dels productes inclosos en la 
seva autorització de venda. 

Considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal, adoptat en sessió de data 6 
de març de 2017, desfavorable a aquesta ampliació de productes per entendre que no 
es corresponen amb la tipologia de productes que el Sr. **** té autoritzats (fruita i 
verdura) i que al mercat ja hi ha parades que disposen d’autorització expressa per a la 
venda d’aquests productes; tot això, sense perjudici que la incorporació de noves 
parades per a nous productes requeriria una convocatòria pública que ha de realitzar-
se en règim de concurrència competitiva. 
 
De conformitat amb l’article 4 i 6 del Reglament del mercat municipal de venda no 
sedentària; el Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercat de 
marxants; i vist l'expedient administratiu IM022017000013 i antecedents 
corresponents, que serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat 
de Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local 
l'adopció dels següents acords: 
 
Únic.- DENEGAR al Sr. **** (****), adjudicatari de la parada del mercat setmanal núm. 
MS0113, de 9 metres, destinada a la venda de fruita i verdura, l’autorització per poder 
vendre pollastres a l’ast i menjars preparats a la seva parada del mercat setmanal. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.7.- ACORDS RELATIUS A LES PARADES DEL MERCAT SETMANAL 
 



 14 

Núm. de referència : X2017006907     

Vista la instància de data 3 de març de 2017 (Registre de DINAMIG, núm. 75/2017), 
presentada pel Sr. ****, en la que demana una excedència per no haver d’assistir al 
mercat setmanal fins el mes de novembre, per motius mèdics. 

 
Considerant que el Reglament del mercat municipal de venda no sedentària (RMM), 
aprovat pel ple de l’Ajuntament, en sessió de data 20 de juny de 2013 (BOP, núm. 
171/05-09-2013), a l’article 22.b.2 RMM, assenyala com a obligacions dels marxants 
l’assistència al mercat amb la continuïtat que hagi acordat l’Ajuntament i sense 
interrupcions injustificades. 
 
Considerant  que l’article 23 RMM estableix el règim de vacances i els dies 
d’absències del mercat setmanal i que l’article 28.d.8 assenyala, com a falta molt greu, 
no ocupar el lloc de venda sense causa justificada durant vuit dies de mercats seguits 
o de manera alternada en el període d’un any. 
 
Considerant que el Sr. **** no ha acreditat cap baixa mèdica que justifiqui l’excedència 
en l’assistència al mercat setmanal, tot i haver estat requerit a l’efecte 
 
Considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal, adoptat en sessió de data 6 
de març de 2017, contrari a autoritzar aquesta excedència en no haver-se justificat  la 
baixa mèdica en la que es pretén fonamentar. 
 
De conformitat amb els articles 4 i 23 RMM i vist l'expedient administratiu 
IM022017000014 i antecedents corresponents, que serveixen de motivació a la 
present proposta, el regidor delegat de Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, 
proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord: 
 
Únic.- DENEGAR al Sr. **** (****), adjudicatari de la parada del mercat setmanal núm. 
MS0132, destinada a la venda de fruita i verdura, l’autorització per poder faltar al 
mercat setmanal fins el mes de novembre d’enguany, en no haver-se acreditat 
documentalment la motivació d’aquesta petició. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.8.- ACORDS RELATIUS A LES PARADES DEL MERCAT SETMANAL 
 
Núm. de referència : X2017006909     
 
Vista la instància de data 24 de gener de 2017 (Registre general de l’Ajuntament d’Olot 
E2017000769), presentada per la Sra. ****, en la que demana  autorització per poder 
vendre palmes i palmons, durant el mercat del dilluns 3 d’abril de 2017. 
 
Considerant que tradicionalment s’han atorgat autoritzacions d’ocupació temporal per 
a la venda de determinats productes de temporada o vinculats a determinades festes, 
com ara les Festes de Nadal o, com en aquest cas, el Diumenge de Rams. 
 
Considerant que la Sra. **** compleix els requisits assenyalats a l’article 9 del 
Reglament del mercat municipal de venda no sedentària (RMM), per obtenir una 
autorització per a la venda en el mercat setmanal. 
 
Considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal, adoptat en sessió de data 6 
de març de 2017, favorable a aquesta autorització temporal de venda. 
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De conformitat amb l’article 4 RMM i vist l'expedient administratiu IM022017000015 i 
antecedents corresponents, que serveixen de motivació a la present proposta, el 
regidor delegat de Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de 
Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- AUTORITZAR l’ocupació temporal d’una parada del mercat setmanal 
(MS0145), de 3 metres, destinada a la venda de palmes i palmons, a favor de la Sra. 
**** (****), el dilluns 3 d’abril de 2017. 
 
Segon.- Requerir a la Sra. **** el pagament de la quantitat de SETANTA-CINC 
EUROS (75.- €), que corresponen a la taxa prevista a l’Ordenança fiscal 2017, núm. 
3.15, sobre mercats, mercats extraordinaris, rengle i atraccions. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.9.- ACORDS RELATIUS A LES PARADES DEL MERCAT SETMANAL 
 
Núm. de referència : X2017006910     
 
Vista la instància de data 30 de gener de 2017 (Registre general de l’Ajuntament 
d’Olot, núm. E2017001038), presentada pel Sr. ****, adjudicatari de la parada del 
mercat setmanal núm. MS0115, de 12 metres, destinada a la venda de fruita i verdura, 
en la que demana que s’autoritzi el traspàs a favor del Sr. ****, per cessament voluntari 
de l’activitat. 
 
Considerant que l’article 16 del Reglament del mercat municipal de venda no 
sedentària (RMM) assenyala que l’autorització municipal de venda no sedentària en el 
mercat setmanal és transmissible, alhora que determina que aquesta transmissió és 
possible, entre d’altres, per cessament voluntari de l'activitat professional de venda no 
sedentària en tots els mercats, sempre que hagi transcorregut un mínim de cinc anys 
des que la seva obtenció.  
 
Considerant que l’article 21 del Reglament del mercat municipal de venda no 
sedentària (RMM), aprovat pel ple de l’Ajuntament d’Olot, en sessió de 20 de juny de 
2013 (BOP, núm. 171, de 5 de setembre de 2013), assenyala que els titulars de les 
autoritzacions han d’exercir directament i personalment l’activitat comercial i que ningú 
pot acumular la titularitat de més d’una autorització en el mateix mercat i dia.  
 
Considerant que l’actual titular de la parada del mercat setmanal núm. MS0115, el Sr. 
****, no ha acreditat documentalment el cessament de l’activitat professional de venda 
no sedentària en tots els mercats. 
 
Considerant que el Sr. **** és l’actual titular de la parada del mercat setmanal núm. 
MS0113, de 9 metres, destinada a la venda de fruita i verdura. 
 
Considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal, adoptat en sessió de data 6 
de març de 2017, desfavorable a autoritzar aquest traspàs, per no haver acreditat 
documentalment l’actual titular el cessament de l’activitat de venda no sedentària en 
tots els mercats; i, d’altra banda, per entendre que es produiria una acumulació de 
dues autoritzacions de venda en una mateixa persona, la qual cosa la cosa es 
contrària a les previsions del Reglament del mercat municipal de venda no sedentària 
d’Olot. 
 
De conformitat amb l’article 4, 16 i 21 del Reglament del mercat municipal de venda no 
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sedentària; el Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercat de 
marxants; i vist l'expedient administratiu IM022017000016 i antecedents 
corresponents, que serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat 
de Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local 
l'adopció del següent acord: 
 
Únic.- DENEGAR al Sr. ****, adjudicatari de la parada del mercat setmanal núm. 
MS0115, de 12 metres, destinada a la venda de fruita i verdura, l’autorització per 
traspassar la seva parada del mercat setmanal, a favor del Sr. ****. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.1.- APROVAR EL PLA DE VACANCES DE SETMANA SANTA  
 

Núm. de referència : X2017007454     
 
Vist l’expedient administratiu RH102017000002 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: 
 
Aprovar el Pla de vacances/assumptes propis del personal d’aquesta Corporació per la 
Setmana Santa 2017, d’acord amb el document adjunt en el qual es detallen els dies 
proposats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
9.1.- AUTORITZAR L’INCREMENT DEL COMPLEMENT ESPECÍFIC I ELS ALTRES 

COMPLEMENTS, D’UN TREBALLADOR DE L’AJUNTAMENT D’OLOT 
 
Núm. de referència: X2017005158     
 
En data 27 de març de 2017 el gerent de l’Ajuntament d’Olot emet informe relatiu als 
complements salarials del lloc de treball d’intervenció de l’Ajuntament d’Olot on 
exposa: 

- L’organització administrativa de l’Ajuntament d’Olot en tres grans àrees: serveis 
generals, serveis d’urbanisme i infraestructures i serveis econòmics amb tres 
responsables segons disposa l’organigrama municipal, aprovat en la plantilla i en 
l’expedient de pressupost de cada any. 

- L’interventor de la Corporació, ****, ha deixat de tenir la compatibilitat en el 
desenvolupament de les seves funcions d’habilitació nacional amb el Consell 
Comarcal de La Garrotxa i els consorcis que en depenen, amb efectes d’1 
d’octubre de 2016 i, d’aquesta manera, ha passat a tenir la dedicació exclusiva a 
l’Ajuntament d’Olot i, per tant, la incompatibilitat en les seves funcions. 

- La major complexitat en el desenvolupament del seu lloc de treball arrel de les 
noves normatives, especialment la LOEPSF de 02/04/2012 i les diferents ordres i 
notes informatives que se’n deriven, pel que fa a les relacions periòdiques 
d’informació i control que cal establir amb el Ministeri d’Hisenda i de la Funció 
Pública. 

- La voluntat de posar en marxa diversos projectes sota la responsabilitat dels 
serveis econòmics que s’especifiquen a continuació:  

1. Posta en marxa definitiva de la comptabilitat analítica (costos) a tota 
l’organització (ajuntament, organismes autònoms). 

2. Consolidació del seguiment pressupostari a través dels gestors i 
responsables de les diferents aplicacions pressupostàries de despeses 
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(ajuntament, organismes autònoms). 
3. Nou procediment de gestió i control de les subvencions a entitats. 

 
En l’informe esmentat es proposa que la retribució del lloc de treball d’interventor sigui 
la següent amb efectes a 1 de gener de 2017: 
 

  Paga 
extra 

Mensualitat 

SOU A1 691,21 1.120,15 
COMPL. DESTÍ 30 978,44 978,44 
C. ESPECÍFIC  1.905,63 1.905,63 
Altres complements  847,15 847,15 
TOTAL  4.422,43 4.851,37 

 
El senyor ****, Interventor de l’Ajuntament d’Olot, és funcionari d’habilitació estatal, 
grup A1, complement de destí 30, complement específic de 1.712,15 euros mensuals 
per 14 pagues i altres complements de 508,30 euros mensuals per 14 pagues. Presta 
serveis en jornada ordinària de 37,5 hores setmanals. 
 
Vist l’informe emès per la secretària general de data 28 de març de 2017 i el de la cap 
de Recursos Humans de l’Ajuntament d’Olot de data 27 de març de 2017, en el qual 
s’estudia el contingut i s’efectuen consideracions. 
 
Vist l’informe de l’interventor de l’Ajuntament d’Olot de data 28 de març de 2017. 
 
En quan a les limitacions als increments retributius, l’article 20.apartats dos i set, de la 
Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016, 
estableix que les retribucions del personal al servei del sector públic no podran 
experimentar un increment global superior a l’1 per cent respecte a les vigents a 31 de 
desembre de 2016. Tot i que s’ha d’entendre sense perjudici de les adequacions 
retributives que, amb caràcter singular i excepcional, resultin imprescindibles pel 
contingut dels llocs de treball, per la variació del número d’efectius assignats a cada 
programa o per al grau de consecució dels objectius fixats al mateix. Atès que no s’ha 
aprovat la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017, la Llei 48/2015 
s’entén prorrogada. 
 
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.- Autoritzar l’increment retributiu del complement específic de la plaça 
d’interventor que ocupa el senyor **** per import de 2.708,72 euros bruts anuals 
repartits en 14 mensualitats, passant a percebre 1.905,63 euros mensuals en concepte 
de complement específic.   
 
Segon.- Autoritzar l’increment retributiu dels altres complements de la plaça 
d’interventor que ocupa el senyor **** per import de 4.743,90 euros bruts anuals 
repartits en 14 mensualitats, passant a percebre 847,15 euros mensuals en concepte 
d’altres complements.   
 
Tercer.- Abonar aquest increment retributiu a partir de la nòmina del mes de gener de 
2017. 
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Quart.- Imputar la totalitat de l’import a càrrec de les assignacions pressupostàries 
següents: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 17130  920  12101 2708.72 COMPLEMENT ESPECIFIC FUNCIONARI ADM. 

GRAL. 
130 001 999 999 999 999 

0  Despeses 17130  920  12103 4743.90 ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS 
ADMINISTRACIO GRAL. 

130 001 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.1.- APROVAR LA NORMATIVA PER A L’ACTUACIÓ ADMINISTRATIVA 
AUTOMATITZADA 

 
Núm. de referència : X2017007748     
 
L’Ajuntament d’Olot es troba en ple procés de regularitzar i implementar la 
administració electrònica, en son exemples des de la creació de la comissió 
electrònica com l’aprovació de diferents textos normatius, com l’ordenança, la seu 
electrònica, els registres electrònics, les notificacions electròniques. 
 
Segons l’article 41.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
s’entén per actuació administrativa automatitzada, qualsevol acte o actuació realitzat 
integrament amb mitjans electrònics per una administració pública en el marc d’un 
procediment administratiu i en el que no hagi intervingut de manera directa un empleat 
públic. 
 
Ara per complementar el procés normativa cal redactar una normativa sobre els 
procediments automatitzats i així donar compliment a l’apartat 2n del referenciat article 
41. 
 
Vist l’expedient administratiu SG112017000005 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: 
 
Aprovar la normativa per a l’actuació administrativa automatitzada, que consta a 
l’expedient.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SERVEIS 
 

11.1.- CONVALIDACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA DE DATA 24 DE MARÇ 
D’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA DURANT LA FASE 

D’ELABORACIÓ I REVISIÓ DEL PROJECTE I DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
DE REURBANITZACIÓ DEL FIRAL 

 
Núm. de referència : X2017005142     
 
La Junta de Govern Local de data 9 de març de 20107 va aprovar l’expedient de 
contractació per adjudicar, mitjançant procediment obert simplificat, els serveis 
d’assistència tècnica durant la fase d’elaboració i revisió del projecte i durant l’execució 
de l’obra de reurbanització del Firal. 
 
Per Decret de l’Alcaldia de data 24 de març es va adjudicar a l’empresa “COLOMER 
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RIFÀ, SLP” els serveis esmentats per un import de 32.350€ + IVA: 6.793,50 €)   
 
I vist  l’expedient administratiu núm. CCS12017000006 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
CONVALIDAR el Decret de l’Alcaldia de data 24 de març de 2017 d’adjudicació a 
l’empresa “COLOMER RIFÀ,SLP” dels serveis d’assistència tècnica durant la fase 
d’elaboració i revisió del projecte i durant l’execució de l’obra de reurbanització del 
Firal, per un import de TRENTA-DOS MIL TRES-CENTS CINQUANTA EUROS 
(32.350 €) + IVA: SIS MIL SET-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA 
CÈNTIMS (6.793,50 €). 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.2.- 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 
 
Núm. de referència : X2016025192     
 
La Junta de Govern Local en sessió 17 de novembre de 2016 va aprovar l’expedient 
de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, 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 licitació es va publicar al DOG núm. 7261 del dia 05/12/2016 i al BOP núm. 234 de 
data 09/12/2016, així com al perfil del contractant.  
El termini de presentació proposicions finalitzà el dia 29 de desembre de 2016 i es va 
presentar una sola plica subscrita per l’empresa “Rodriguez Viñals,SL”. 
 
Atesos els informes tècnics de valoració dels sobres núm. 2 (proposició tècnica ) i 
núm. 3 (proposició econòmica) i vist l’expedient administratiu núm. i antecedents 
corresponents, la regidora delegada de Participació, Transparència i Govern 
obert, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa “RODRIGUEZ VIÑALS,SL”  els serveis de 
consultoria per a l’anàlisi i valoració de la corresponent relació de llocs de 
treball de l’Ajuntament d’Olot i dels seus Organismes Autònoms; per un import de 
TRENTA-NOU MIL CINC-CENTS EUROS (39.500 €) + IVA: VUIT MIL DOS-CENTS 
NORANTA-CINC EUROS (8.295 €) . 
 
Segon.- Aquest contracte es regirà pel plec de clàusules administratives particulars  i 
prescripcions tècniques aprovats per la Junta de Govern Local del dia 17 de novembre 
de 2016. 
 
Tercer.- L’import del contracte es pagarà amb càrrec a la partida : 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1700013 Despeses 17100  912  227990 47795 CONSULTORIA 100 000 000 000 000 000 
200300 1700013 Despeses 17100  912  227990 -605 CONSULTORIA 100 000 000 000 000 000 
 
 

Quart.- El termini màxim  per a l’execució de totes les prestacions objecte del contracte 
és de 15 mesos a comptar des del següent dia hàbil al de la signatura del contracte. 
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Cinquè.- L’empresa “Rodriguez Viñals, SL” ha presentat d’acord amb el que s’estableix 
en la clàusula 26 del plec: 
-la documentació justificativa d’estar al corrent en les seves obligacions tributàries i de 
la Seguretat Social. 
-la documentació requerida en la clàusula 20.4 (sobre núm. 1) 
-la garantia definitiva per import de MIL NOU-CENTS SETANTA-CINC EUROS (1.975 
€) . 
-la justificació del pagament dels anuncis per import de DOS-CENTS TRENTA-CINC 
EUROS (235 €) d’acord amb el que s’estableix en la clàusula 28 del plec. 
 
Sisè.- L’empresa “Rodriguez Viñals,SL” formalitzarà el contracte dins dels 5 dies 
següents a comptar des de la data de la notificació de l’adjudicació definitiva.  
 
Setè.- Facultar el Sr. Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació signi 
el corresponent contracte.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
11.3.- REALITZACIÓ ESTUDI PER A PROJECTE A INCLOURE EN EL PROGRAMA 

“DISSENY D’UNA EMPRESA AMB IMPACTE SOCIAL” 
 
Núm. de referència : X2017007717     
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot va presentar una sol·licitud de subvenció en el marc de la 
convocatòria del programa de projectes innovadors i experimentals de l’any 2016, per 
a la realització del pla d’execució anual anomenat “GENERACIÓ DE NOVES 
OPORTUNITATS”. el Servei d’Ocupació de Catalunya ha resolt favorablement la 
sol·licitud de subvenció. Aquest pla inclou el programa “Disseny d’una empresa amb 
impacte social”. 
Atès que el Servei d’Ocupació de Catalunya va resoldre favorablement l’esmentada 
sol·licitud. 
Atès l’informe de la directora tècnica de Dinàmig de data 1 de març de 2017 en relació 
a la valoració dels pressupostos presentats per les empreses “ Tandem Social,SCCL”; 
“Upsocial” i “Col·lectiu Ronda “ per tal d’efectuar un estudi a incloure en el programa 
“disseny d’una empresa amb impacte social”; i atès que s’informa favorablement 
l’oferta presentada per “Tandem Social,SCCL”.I vist l’expedient administratiu núm: 
CC012017000141 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 TANDEM SOCIAL SCCL (F6557040-0)  els treballs 
de realització d’un estudi per a la identificació d'oportunitats de negoci que permetin 
abordar la inclusió social a Olot i la Garrotxa:  programa "disseny d'una empresa amb 
impacte social"  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: DEU MIL CINC-CENTS DIVUIT 
EUROS (10.518 €) + IVA: DOS MIL DOS-CENTS VUIT EUROS AMB SETANTA-
VUIT CÈNTIMS (2.208,78 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17200  430  227999 12726.78 DESP.PROG.INNOV.EMPRESA SOCIAL

20/16-2-01 
100 000 000 000 000 000 

 

Tercer.- TANDEM SOCIAL SCCL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
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11.4.- FIXAR CÀNON DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D’ÚS PRIVATIU DEL 
DOMINI PÚBLIC PER A LA UBICACIÓ D’UN ESTABLIMENT COMERCIAL AL 

CARRER SANT RAFAEL, 23 
 
Núm. de referència : X2015006704     
 
La Junta de Govern Local de data 23 de juliol de 2015 va acordar adjudicar a 
l’empresa “OLOT COLORS, SL” la concessió administrativa d’ús privatiu del domini 
públic  per a la ubicació d’un establiment comercial al local situat al carrer Sant Rafael 
núm. 23  per un cànon mensual de 3.625 €/mes, que  descomptant l’amortització 
corresponent, el cànon mensual és de 725 € . 
Atès que l’esmentat  establiment va obrir al públic el dia 18 de març de 2016. 
 
I vist l’expedient CCS12015000009 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 el cànon de la concessió administrativa d’ús privatiu del domini públic 
per a la ubicació d’un establiment comercial al carrer Sant Rafael, núm. 23 per a l’any 
2017, segons: 

-el cànon mensual és de 3.625 €/mes, que descomptat el cost de l’amortització 
de la construcció de les obres de reforma (sense considerar l’IVA) d’acord amb 
el quadre d’amortització de la clàusula 4 del PCAP que regeix la concessió, el 
cànon mensual a ingressar es fixa en  725 €/mes.  

 
Segon.- Aquest cobrament es realitzarà amb efectes del dia 18 de març de 2017 i 
d’acord amb el que s’estableix en la clàusula 13.2.4.3 del plec de clàusules 
administratives,dins dels 7 primers dies de cada mes.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
11.5.- REVISIÓ PREU DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC 

URBÀ DE LA CIUTAT D’OLOT 
 

La Junta de Govern Local acorda deixar sobre la taula aquest punt de l’ordre del dia. 
 
11.6.- TREBALLS DE SUBSTITUCIÓ D’APARELLATGE DE DIVERSOS QUADRES 

D’ENLLUMENAT PÚBLIC PER A L’ADEQUACIÓ AL VIGENT REGLAMENT 
ELECTROTÈCNIC DE BAIXA TENSIÓ 

 
Núm. de referència : X2017007674     
 
Vist que s’han realitzat les obres d’adequació luminotècnica de l’enllumenat públic viari 
de la Ciutat d’Olot al Reglament d’Eficiència Energètica . Atès que segons informa  
l’enginyer de l’àrea d’Infraestructura i Obra Pública d’aquest Ajuntament s’han detectat 
que alguns dels quadres  d’enllumenat objectes d’aquesta actuació requereixen 
algunes actuacions de reparació per tal de poder-se legalitzar.  
Atès que s’han demanat pressupostos a les empreses: “SECE”; “Ximenez Catalunya” i 
“Prodaisa”; i que  s’informa favorablement el pressupost presentat per l’empresa 
“SECE” 
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012017000140 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert,  proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
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Primer.- Contractar amb l’empresa  SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES 
ELECRICAS SA. SECE (A0800118-2) –SECE- ;  els treballs de reparació 
d'aparellatge de diversos quadres d'enllumenat públic per a l'adequació al vigent 
Reglament Electrotècnic de baixa tensió (REBT-2002); d’acord amb el seu pressupost 
núm. 1087815 annex a l’expedient.  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: CINC MIL DOS-CENTS SETZE 
EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS (5.216,33 €) + IVA: MIL NORANTA-CINC 
EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS (1.095,43 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17141  1511 221121 6311.76 PROJECTE ENLLUMENAT 100 000 000 000 000 000 
 

Tercer.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECRICAS SA. SECE 
adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.7.- SERVEI DE REALITZACIÓ DE VÍDEOS PEL FESTIVAL SISMÒGRAF 2017 
 
Núm. de referència : X2017007503     
 
Durant els dies 20 al 23 d’abril es portarà a terme el “FESTIVAL SISMÒGRAF 2017”, 
atès l’informe del director gerent de l?IMCO pel que fa a la realització de vídeos per a 
la promoció dels festival així com per fer un seguiment audiovisual de les diverses 
actuacions. 
Atès que s’han demanat pressupostos a les empreses: “Leeksonfilms”; “Inbluefilms” i 
“LMP Sounds Produccions” i que s’informa favorablement el pressupost presentat per 
“Leeksonfils Produccions,SL” i vist l’expedient administratiu núm: CC012017000138 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 LEEKSONFILMS PRODUCCIONS SL (B5515580-
8) els treballs de realització de vídeos amb destí al "Festival Sismògraf 2017"  per a la 
seva promoció i realització d'un seguiment audiovisual dels dies del festival; d’acord 
amb la seva oferta núm. P429/17 annex a l’expedient.  
Els treballs a realitzar són: 
-realització dos vídeos previs 
-rodatge de totes els activitats dels festival del 20 al 23 d’abril 
-edició de dues peces resum diàries per a xarxes socials 
-edició d’un vídeo resum del “Festival Sismògraf 2017” 
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: QUATRE MIL VINT EUROS (4.020 
€) + IVA: VUIT-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VINT CÈNTIMS (844,20 
€).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17400  334  227991 4864.20 ACTUACIONS SISMOGRAF 100 000 000 000 000 000 
 

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

11.8.- SERVEIS DE DISSENY GRÀFIC I PRODUCCIÓ D’ESPAIS FESTIVAL 
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SISMÒGRAF 2017 
 
Núm. de referència : X2017007589     
 
Del 20 al 23 d’abril es portà a terme el Festival “SISMÒGRAF 2017”;  atès l’informe del 
director gerent  de l’Institut Municipal de Cultura que fa referència  a que la celebració 
del festival requereix el disseny i producció de múltiples  continguts gràfics- programa, 
cartells, pancartes, material promocional etc,-així com l’adequació de diferents espais 
de la Ciutat; i la necessitat de comptar amb un dissenyador gràfic.  
Atès que per la realització d’aquestes tasques s’han demanat pressupostos a: “Manel 
Quintanta Caralt”; “Susanna Berga” i “Marc Planagumà” i que s’informe favorablement 
el pressupost presentat per “Manel Quinanta Caralt”. 
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012017000139 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 el sr. MANEL ISIDRE QUINTANA CARALT (77916693-F)  
els serveis  de disseny i producció del festival  "SISMÒGRAF 2017" ; d’acord amb el 
seu pressupost annex a l’expedient.  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: VUIT MIL EUROS (8.000 €) + IVA: 
MIL SIS-CENTS VUITANTA EUROS (1.680 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17400  334  227991 9680 ACTUACIONS SISMOGRAF 100 000 000 000 000 000 
 

Tercer.- MANEL ISIDRE QUINTANA CARALT adjuntarà una còpia d’aquest acord a la 
factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.9.- MODIFICACIÓ ACORDS RELATIUS A L’APROVACIÓ DE DESPESES DEL 
FESTIVAL SISMÒGRAF 2017 

 
Núm. de referència : X2017002756     
 
La Junta de Govern Local del dia 23 de febrer de 2017 va aprovar diverses despeses  
d’actuació de les companyies de dansa,m amb espectacles i caixets  del festival 
“SISMÒGRAF 2017”. 
Atesos els informesdel Gerent de l’Institut de Cultura de dates 21 i  24 de març en 
relació a: 
-aprovació de la  despesa de l’actuació “la Festa dels Balls per salvar el Mónn”. 
 als increments d’alguna d’aquestes despeses que fan referència al conveni signat 
entre aquest Ajuntament i l’Institut Etxepare del País Basc. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CC012017000058i 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 de l’espectacle “La festa dels balls per salvar el Món” per 
un import de 3.630 €, amb destí al Festival Sismògraf 2017; d’acord amb l’informe 
tècnic de data 21/03/2017 annex a l’expedient.  
 
Segon.- Modificar l’acord de la Junta de Govern Local del dia 23 de febrer de 2017 
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d’aprovació de diverses despeses d’actuacions de les companyies de dansa, 
espectacles i caixets, segons: 
Junta de Govern Local del dia 23/02/82017: 
 

NOM FISCAL NIF ESPECTACLE PREU IVA INC 

SRA POLAROISKA G95218467 LUR AWAY 3.625,00 

OLATZ DE ANDRES 72478258Z THE ENDGAME 4.025,00 

JOSE IGNACIO MONTERO 

MATIA 14256776L BARBECHO 3.625,00 

THOMAS NOONE DANCE SLU B65478372 MEDEA 4.235,00 

 
Despesa final de la contractació segons informe tècnic  de data 24 de març de 2017 i 
que figura com annex a l’expedient és: 
 

NOM FISCAL NIF ESPECTACLE PREU IVA INC 

SRA POLAROISKA G95218467 LUR AWAY 3.979,00 

OLATZ DE ANDRES 72478258Z THE ENDGAME 4.615,00 

JOSE IGNACIO MONTERO 

MATIA 14256776L BARBECHO 3979,00 

THOMAS NOONE DANCE SLU B65478372 MEDEA 8.125,00 

 
 
Tercer.- L’import de la despesa es pagarà amb càrrec a la partida: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200  Despeses 17400  334  227991 5188 ACTUACIONS SISMOGRAF 100 000 000 000 000 000 
200200  Despeses 17400  334  227991 3630 ACTUACIONS SISMOGRAF 100 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.10.- VENDA DE VEHICLES DEL DIPÒSIT MUNICIPAL 
 
Núm. de referència : X2017007833     
 
 Atès l’informe de la Policia Municipal Ref. 5.A12-2015EA000230 que fa referència a 
diversos vehicles i ciclomotors que es troben al dipòsit municipal, la relació dels quals 
ha estat publicada al BOE  núm. 265 de data 2/11/2016; així com que  s’ha notificat als 
propietaris i que passat el termini no els han recollit . 
 
Atès que els vehicles tenen la condició de residu sòlid d’acord amb la Llei 15/2003; 
vista l’oferta presentada per “Inter-car Bar,SL” i vist l’expedient administratiu núm: 
CC012017000144 i antecedents corresponents, la regidora delegada de 
Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Procedir a la venda a l’empresa INTER-CAR BAS SL (B1773936-8) per un 
import de MIL EUROS (1.000) dels vehicles i ciclomotors que es troben abandonats al 
dipòsit municipal i que es detallen a continuació, els quals tenen la condició de residu 
sòlid, d’acord amb la Llei 15/2003 de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993 de 15 
de juliol. 
 
Vehículos: 
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Marca     Modelo  Matrícula    
                                                        
Ford Mondeo 5481DWW 
Volskswagen  Polo B9435UC 
Peugeot Boxer L-6499-Y 
Chrysler Voyager GI-9137-BF 
BMW 320 GI-8347-AU 
Nissan Micra GI-7542-AU 
Opel  Vectra 5667CJT 
Mazda 121 3073CRJ 
Beta ARC C7553BTL 
Seat                                                    Cordoba                  5427BBN 
Opel                                                  Astra                       B1038NM 
Seat      Ibiza                         GI8823 AY 
 
Ciclomotores: 
 
Marca     Modelo  Matrícula   
 
Peugeot Fight C7543BPM 
Malaguti ZJM4 C4109BJS 
Rieju Phanton   
Aprilia RS50 C8919BCV 
Gilera R C7686BML 
Honda PX50 C9812BCT 
Piaggo Free C6768BPT 
Rieju Evolution C8482BHT                          
Yamaha                                     350 Electric              GE31058E 
 
 

Segon.- L’empresa- INTER-CAR BAS SL retirarà els vehicles esmentats en el terminin 
màxim de tres dies a comptar des de la notificació d’aquests acords, previ pagament 
de la quantitat ofertada 
 
Tercer.- L’empresa “Inter-Car Bas,SL” lliurarà a l’Ajuntament d’Olot una còpia del 
certificat de destrucció de cadascun dels vehicles i ciclomotors relacionats. d’acord 
amb el que s’estableix en el Reial Decret 1383/2002. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
12.- APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ 

DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA PER A LA 
MILLORA DELS LOCALS SOCIALS DELS ATENEUS 

 
Núm. de referència : X2017007462     
 
El Ple de l’Ajuntament d’Olot, va acordar en sessió del 21 d’abril de 2016, el Pla de 
subvencions d’ateneus pels exercicis 2016 – 2019, amb l’objectiu de regular la 
convocatòria de concurs públic per a la concessió d’ajuts i subvencions, formalitzats en 
convenis, mitjançant el sistema de concurrència competitiva, entre entitats dedicades a 
l’àmbit cultural, esportiu o social i amb la finalitat de la millora dels seus locals i 
instal·lacions estables i d’ús habitual, mitjançant obres i instal·lacions permanents.  
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Considerant que en el pressupost municipal hi ha consignat en la partida 
17100.912.78002 Subvenció ateneus, un import de 60.000 euros per a l’atorgament de 
subvencions als ateneus. 
 
Vist el que preveuen els articles  22 de la LLei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions; els 58 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions; els articles 124 i 125 
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de 
d’Obres activitats i serveis; la base 10 de l’ordença general de subvencions aprovada 
per l’Ajuntament d’Olot i l’article 15 de la Llei 19/12014, de 28 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
Vist l’expedient administratiu SG092017000004 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 bases específiques reguladores de la concessió de subvencions 
en règim de concurrència competitiva per a la millora dels locals socials dels ateneus. 
 
Es fixa en un import màxim a concedir de 60.000  euros amb càrrec a la partida 
17100.912.78002 Subvenció ateneus del pressupost de l’Ajuntament de l’any 2017. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200  Despeses 17100  912  78002 60000 SUBVENCIO ATENEUS 100 000 000 000 000 000 
 

Segon.- Publicar anunci d’aprovació de les bases al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona (BOPG), en un diari comarcal i al Taulell d’edictes d’aquest Ajuntament, en el 
portal de transparència i exposar-ho al públic per un termini de vint dies, comptats des 
de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP, perquè s’hi puguin presentar 
reclamacions. 
 
Si no es presenten reclamacions aquestes quedaran aprovades definitivament sense 
necessitat de cap més tràmit. 
 

Tercer.- Així mateix s’acorda, obrir la convocatòria pública per la concessió de 
subvencions per a la millora dels locals socials dels ateneus per l’any 2017, amb el 
benentès que aquesta no tindrà eficàcia ni es publicarà fins que les bases hagin 
quedat definitivament aprovades. 
 
Quart.- Comunicar la convocatòria d’aquesta subvenció, un cop les bases hagin 
quedat aprovades definitivament, a la base nacional de subvencions. D’acord amb 
l’article 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aquesta 
comunicació de l’obertura de la convocatòria de les subvencions a la Base Nacional de 
Subvencions serà prèvia a qualsevol altra publicació que es pugui fer d’aquesta 
convocatòria.  
 
Cinquè.-  El període de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, a comptar 
a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria de les subvencions al BOP. En 
cas que el termini de presentació de sol·licituds finalitzi un dissabte, s’entendria 
prorrogat fins al dia hàbil següent. 
 
Sisè.- Les presents subvencions es concediran mitjançat acord de Junta de Govern 
Local, en el termini màxim de 3 mesos de la data de sol·licitud, en cas contrari es 
considerarà desestimada la petició. 
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S’aprova per unanimitat. 
 

13.- APROVAR ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2017007642     
 
En relació a l’expedient CPG22017000029 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar la relació d’ordenacions de despeses  annex núm. 17/012 per un import 
44.008,39 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 44008.39 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.1.- ATORGAR SUBVENCIONS A ENTITATS I APROVACIÓ DELS CONVENIS 
REGULADORS 

 
Núm. de referència : X2017007623     
 
En relació a l’expedient CPG12017000007 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir la subvenció, prevista nominativament en el pressupost de 2017, a la 
CAMBRA DE COMERÇ DE GIRONA amb  NIF: Q1773001A per un import de 500,00 
euros, amb càrrec a la partida 17.200.430.480044 “SUBVENCIÓ LLOTJA 
CONTR.(CAMBRA COMERÇ)“. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1701049001 Despeses 17200  430  480044 500 SUBVENCIO LLOTJA CONTR. (CAMBRA 

COMERÇ) 
100 000 000 000 000 000 
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S’aprova per unanimitat. 
 

14.2.- ATORGAR SUBVENCIONS A ENTITATS I APROVACIÓ DELS CONVENIS 
REGULADORS 

 
Núm. de referència : X2017007628     
 
En relació a l’expedient CPG12017000008 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir la subvenció, prevista nominativament en el pressupost de 2017, a 
l’entitat LINKINESSIS amb  NIF: G55232615 per un import de 500,00 euros, amb 
càrrec a la partida 17.200.430.480055 “SUBVENCIÓ ASSOC. LINKINESSIS-
MOIXINA“. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1701050001 Despeses 17200  430  480055 500 SUBVENCIO ASSOC. LINKINESSIS - MOIXINA100 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.3.- ATORGAR SUBVENCIONS A ENTITATS I APROVACIÓ DELS CONVENIS 
REGULADORS 

 
Núm. de referència : X2017007630     
 
En relació a l’expedient CPG12017000009 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir la subvenció, prevista nominativament en el pressupost de 2017, a l’ 
ASSOCIACIÓ GARROTXINA D’AMICS DEL BONSAI amb  NIF: G17429721 per un 
import de 400,00 euros, amb càrrec a la partida 17.200.430.480048 “SUBVENCIÓ 
BONSAIS-FIRA 1R DE MAIG“. 
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2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1701051001 Despeses 17200  430  480048 400 SUBVENCIO BONSAIS - FIRA 1R.DE MAIG100 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.4.- ATORGAR SUBVENCIONS A ENTITATS I APROVACIÓ DELS CONVENIS 
REGULADORS 

 
Núm. de referència : X2017007635     
 
En relació a l’expedient CPG12017000010 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d' Hisenda, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir la subvenció, prevista nominativament en el pressupost de 2017, a l’ 
ASSOCIACIÓ CULTURAL I RECREATIVA D’OLOTINS AMICS DEL PORC I DEL XAI 
(AOAPIX) amb  NIF: G17343682 per un import de 800,00 euros, amb càrrec a la 
partida 17.200.430.480045 “SUBVENCIÓ AOAPIX“. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
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5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1701052001 Despeses 17200  430  480045 800 SUBVENCIO AOAPIX 100 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.5.- ATORGAR SUBVENCIONS A ENTITATS I APROVACIÓ DELS CONVENIS 
REGULADORS 

 
Núm. de referència : X2017007676     
 
En relació a l’expedient CPG12017000011 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir la subvenció, prevista nominativament en el pressupost de 2017, a 
MOTOR ANTIC GARROTXA (MAG) amb  NIF: G17701483  per un import de 
425,00 euros, amb càrrec a la partida 17.200.430.480049 “SUBVENCIÓ MAG – FIRA 
1R DE MAIG“. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 170001510 Despeses 99999 425 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.6.- ATORGAR SUBVENCIONS A ENTITATS I APROVACIÓ DELS CONVENIS 
REGULADORS 

 
Núm. de referència : X2017007678     
 
En relació a l’expedient CPG12017000012 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
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1r.) Concedir la subvenció, prevista nominativament en el pressupost de 2017, a 
MOTOR ANTIC GARROTXA amb  NIF: G17701483 per un import de 360,00 euros, 
amb càrrec a la partida 17.200.430.480042 “SUBVENCIÓ MAG – RALLY DELS 
VOLCANS“. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 99999 360 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

15.- APROVAR LA DEVOLUCIÓ DE FIANCES 
 
Núm. de referència : X2017007578     
 
En relació a l’expedient CPG22017000028 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 
  
**** 600,00 
TELEFONICA DE ESPAÑA SA 600,00 
TELEFONICA DE ESPAÑA SA 300,00 
FUNDACIO GUIFI NET 300,00 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

16.1.- APROVAR EL PADRÓ DEL 4T TRIMESTRE IAE 2016 
 
Núm. de referència : X2017007414     
 

En relació a l’expedient administratiu AE012017000018 i antecedents corresponents, 
la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
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Primer.  Aprovar les liquidacions corresponents a les altes del 4t. trimestre de 

l’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES que importen les següents 
quantitats i notificar-les als titulars afectats: 

 

4t trimestre   
  
 EXERCICI 2014 
  

IAE  . . . . . .     1.419,24.-€ 
RECÀRREC DIPUTACIÓ . . . .        276,40.-€ 

 
   TOTAL . . . .     1.695,64.-€ 

 
 

 EXERCICI 2015 
  

IAE  .  . . . . .    2.289,76.-€ 
RECÀRREC DIPUTACIÓ . . . .       406,80.-€ 

 
   TOTAL. . . .    2.696,56.-€ 

 
 

EXERCICI 2016 
  

IAE  . . . . . .  20.171,02.-€ 
RECÀRREC DIPUTACIÓ . . . .    5.185,35.-€ 

 
   TOTAL. . . .  25.356,37.-€ 

 
 

Segon.  El període de cobrament en voluntària serà fins el dia 20 de maig de 2017. 
Transcorregut aquest termini, els deutes que no s’hagin fet efectius, seran 
exigits en via de constrenyiment i acreditaran el recàrrec de constrenyiment, 
interessos de demora i, en el seu cas, les costes que es produeixin. 

 
Tercer.   Procedir a la notificació de la liquidació individual als interessats afectats. 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

17.1.- APROVAR LES ALTES ADDICIONALS DE LA TAXA D’ESCOMBRARIES 
EMPRESARIALS 

 
Núm. de referència : X2017006553     
 

Vist   l’expedient   administratiu  EE022017000019 i   antecedents corresponents,  
la regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords: 
 
1. Aprovar les liquidacions corresponents a les ALTES ADDICIONALS de la 

TAXA PER PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA I TRACTAMENT 
D’ESCOMBRARIES I RESIDUS exercicis 2015 i 2016 que importa la següent 
quantitat i notificar-les als titulars afectats: 

 
altes addicionals 

LIQUIDACIONS EE2015 . . . . . . . . . . . . . . . . .   4.809,58.-€ 
LIQUIDACIONS EE2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.352,73.-€ 
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 TOTAL           16.162.31.-€ 

2. El període de cobrament en voluntària serà fins el dia 5 de maig de 2017. 
Transcorregut aquest termini, els deutes que no s’hagin fet efectius, seran exigits 
en via de constrenyiment i acreditaran el recàrrec de constrenyiment, interessos de 
demora i, en el seu cas, les costes que es produeixin. 

 
3. Procedir a la notificació de la liquidació individual als interessats afectats 
 

S’aprova per unanimitat. 
 
18.- APROVAR LES BASES PER A LA SOL·LICITUD DE REDUCCIÓ DE LA TAXA 

DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES I TAXA DE CLAVEGUERAM 2017 
 
Núm. de referència : X2017005494     

 
En relació a l’expedient d’ofici ES022017000005 pel que es proposa la fixació de les 
bases per a la sol·licitud de reducció taxa d’escombraries domiciliàries i taxa de 
serveis de clavegueram exercici 2017. 
 
De cares a afavorir a les famílies amb més escassos recursos econòmics pel que fa 
al pagament de la taxa per recollida i tractament d’escombraries i residus i taxa 
clavegueram amb efectes per l’actual 2017. Vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta 
de Govern Local l’adopció del següent acord: 
 
Aprovar les següents bases a regir per a la sol·licitud de reducció de la taxa de 
prestació de servei de recollida i tractament d’escombraries domiciliàries i taxa de 
serveis de clavegueram a regir per aquest exercici 2017: 
 
Aquestes bases van dirigides a:  
 

a) unitats familiars amb tots els membres amb edat superior als 60 anys. 
 

b) Unitats familiars en les que al menys un dels membres no té 60 anys i 
amb determinades problemàtiques econòmicosocials. 

 
1) Obrir un període de presentació per a acollir-se a la reducció del rebut de la taxa 
per recollida i tractament d’escombraries i residus i taxa clavegueram exercici 2017, 
des del dia 3 d’abril fins el 31 de maig d’aquest any. 
 
2) Per poder gaudir de la reducció caldrà: 
 
Pel que fa unitats familiars del punt a): 
 

• El sol·licitant i la seva unitat familiar han de ser majors de 60 anys. 
 
• Els ingressos de la unitat familiar de convivència no poden superar 1,95 

vegades el S.M.I., 
és a dir, no poden superar els 19.320,21€ bruts anuals. 

 
• En cas de posseir propietats, només poden accedir a la reducció les 

persones que siguin  
titulars d’una sola propietat ubicada a la ciutat d’Olot (habitatge+garatge), i 
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que aquesta no tingui un valor cadastral superior als 100.000€. 
 
• Els diners estalviats o l’import de qualsevol altre producte financer de la 

unitat familiar de  
Convivència (part computable) no poden ser superior als següents imports: 

- pel primer membre  20.000€ 
- pel segon membre  15.000€ 
- a partir del tercer membre 10.000€ 

 
• Estar als corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament d’Olot. 

 
Pel que fa unitats familiars del punt b): 
 

• El sol·licitant o algun dels membres de la seva unitat familiar han de tenir 
menys de 60 anys. 

 
• Avaluació de l’estat econòmic de la unitat de convivència amb informe dels 

tècnics de Serveis Socials, previ presentació de documentació relativa a 
ingressos i béns. 

 
3) Les bases dels ingressos anuals per a l’exercici 2017 són: 
 
La referència és el salari mínima interprofessional (SMI), que queda fixat per aquest 
exercici 2017 en la quantitat anual de 9.907,80€  
 
 - Ingressos anuals fins al 60% del SMI .........................................   
5.944,68€ 
 - Ingressos anuals superiors al 60% del SMI fins el SMI.........................   
9.907,80€ 
 - Ingressos anuals superiors al SMI fins al 1,5 del  SMI.... .....................
 14.861,70€ 
 - Ingressos anuals superiors al 1,5 del SMI fins 1,95 del SMI.....................
 19.320,21€  
 
Les bonificacions a aplicar, sempre i quan les sol·licituds reuneixin els mínims 
exigits són: 
 
 - Ingressos anuals fins al 60% del SMI ......................................... 95% 
 - Ingressos anuals superiors al 60% del SMI fins el SMI......................... 75% 
 - Ingressos anuals superiors al SMI fins el 1,5 del SMI ........................... 50% 
 - Ingressos anuals superiors al 1,5 del SMI fins el 1,95 del SMI .................. 30% 
 
4) Aquestes bases seran molt més beneficioses per a les unitats familiars que 
compleixin algun dels casos següents: 
 

• algun dels seus membres tingui un grau de discapacitat igual o major del 45% 
 

• algun dels seus membre tingui un grau de dependència II o III 
 

En aquests casos la base dels ingressos serà: 
 
 - Ingressos anuals fins al 78% del SMI ..............................................                  7.728,08€ 
 - Ingressos anuals superiors al 78% del SMI fins al 1,3 del SMI..............  12.880,14€ 
 - Ingressos anuals superiors al 1,3 del SMI  fins al 1,95 del SMI.............  19.320,21€ 
 - Ingressos anuals superiors al 1,95 del SMI fins al 2,535 del SMI..............  25.116,27€  
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Les bonificacions a aplicar, sempre i quan les sol·licituds reuneixin els mínims 
exigits són 
 
 - Ingressos anuals fins al 78% del SMI ................................................... 95% 
 - Ingressos anuals superiors al 78% del SMI fins al 1,3 del SMI................... 75% 
 - Ingressos anuals superiors al 1,3 del SMI  fins al 1,95 del SMI................. 50% 
 - Ingressos anuals superiors al 1,95 del SMI fins al 2,535 del SMI............... 30%  
 
5) Per justificar la sol·licitud cal adjuntar els següents documents: 
 

- Fotocòpia del NIF del/de la sol·licitant. 
- En cas d’habitatge propi, fotocòpia del rebut de l’IBI 2016 
- Fotocòpia rebut taxa d’escombraries de l’exercici 2016 
- Fotocòpia del darrer rebut de l’aigua 
- Justificants de cobrament (sou/pensió/viduïtat/d’atur) 
- Justificants de no ingressos (no subsidi d’atur/no prestació ICASS O INNS) 
- Certificats bancaris del saldo mitjà ponderat/saldo a 31/12/2016 de tots el 

productes financers 
- Documentació acreditativa, si s’escau, del grau de discapacitat o 

dependència. 
 
Només en cas que no s’hagi autoritzat a l’Ajuntament per a l’obtenció directe de les 
dades relacionades: 
 

- Certificat de convivència de la unitat familiar, expedit per l’Ajuntament d’Olot. 
- Còpia de la declaració de renda de tots els membres de la unitat familiar, o 
certificat negatiu en cas de no fer-la, expedit per l’Agència Estatals 
d’Administració Tributària. 
- Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament 
d’Olot. 

 
6) Per les unitats familiars del punt a) per sol·licitar la reducció cal adreçar-se a la 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) d’aquest Ajuntament de dilluns a dijous, en 
horari de 8 a 18 hores ininterrompudament, i el divendres en horari de 8 a 15 hores, 
on s’assessorarà adequadament i es facilitaran els impresos pertinents.  
 
7) Per les unitats familiars del punt b) cas cal dirigir-se al Consorci d’Acció Social 
de la Garrotxa a la Pl. Palau, 8 – telèfon 972 266 644. 
 
8) Es posarà en coneixement del públic en general, l’obertura d’aquest període de 
presentació de noves sol·licituds a través de la premsa local i altres mitjans 
habituals. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

19.1.- APROVAR LES BASES PER A LA SOL·LICITUD DE REDUCCIÓ DE LA 
TAXA DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES PER A FINQUES UBICADES EN SÒL 

RÚSTIC 2017 
 
Núm. de referència : X2017005495     
 

En relació a l’expedient d’ofici ES022017000006 pel que es proposa la fixació de les 
bases per a la sol·licitud de reducció d’escombraries domiciliàries vivendes 
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ubicades en sòl rústic exercici 2017. 
 

Atès el que contempla l’ordenança fiscal 3.9 reguladora de la taxa per prestació del 
servei de recollida i tractament d’escombraries i residus, al seu article 6è. 
Bonificacions, en relació a les vivendes ubicades en sòl rústic: “les unitats tributàries 
corresponents a finques amb destí vivenda i ubicades en sòl rústic, podran ser 
objecte de bonificació de fins un 30%, motivada per la realització d’activitats 
agrícoles o ramaderes, per la naturalesa concreta de les instal·lacions ubicades a la 
vivenda rústica o per les característiques de la prestació del servei”, la regidora 
delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent 
acord: 
 
Aprovar les següents bases a regir per a la sol·licitud de reducció de la taxa 
municipal de recollida d’escombraries domiciliàries per les vivendes ubicades en sòl 
rústic a regir per aquest exercici 2017: 
 
1) Obrir un període de presentació de noves sol·licituds per a acollir-se a la reducció 
del rebut de la taxa per recollida i tractament d’escombraries i residus vivendes 
ubicades en sòl rústic exercici 2017, des del dia 3 d’abril fins el 31 de maig d’aquest 
any. 
 
2) Per sol·licitar la reducció cal adreçar-se a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) 
d’aquest Ajuntament de dilluns a dijous, en horari de 8 a 18 hores 
ininterrompudament, i el divendres en horari de 8 a 15 hores, amb la documentació 
acreditativa en cada supòsit. 
 
3) Es posarà en coneixement del públic en general l’obertura d’aquest període de 
presentació de noves sol·licituds a través de la premsa local i altres mitjans 
habituals. 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

20.1.- ACCEPTAR SUBVENCIONS 
 
Núm. de referència : X2016024677     
 
En relació a l’expedient SRE12016000001 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 

1.- Acceptar la subvenció atorgada per DIPUTACIO DE GIRONA. Assistència i 
Cooperació als Municipis, amb destinació a Concessió subvencions als ajuntaments 
per polítiques de participació ciutadana 2016, per un import de 2.355,65 €. 
 
2.- Agrair a  la Diputació de Girona. Assistència i Cooperació als Municipis, la 
concessió de l’esmentada subvenció. 
 
3.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual 
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als 
efectes de fiscalització. 

4.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de 
Seguretat Social. 
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5.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari vinculat 
amb l’expedient. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

20.2.- ACCEPTAR SUBVENCIONS 
 
Núm. de referència : X2017002497     
 
En relació a l’expedient SCU12017000002 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1.- Acceptar la subvenció atorgada per SOCIEDAD ESTATAL DE ACCION 
CULTURAL SA, amb destinació a  PROGRAMA PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN 
DE LA CULTURA ESPAÑOLA (PICE) DE ACCIÓN CULTURAL ESPAÑOLA. 
FESTIVAL SISMÒGRAF 2017, per un import de 5.000,00 €.  
 
2.- Agrair a la SOCIEDAD ESTATAL DE ACCIÓN CULTURAL SA, la concessió de 
l’esmentada subvenció. 
 
3.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual 
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als 
efectes de fiscalització. 
 
4.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de 
Seguretat Social. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

21.1.- APROVAR LA DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA ALS 
ADMINISTRADORS D’EMPRESES QUE HAN CESSAT EN LA SEVA ACTIVITAT 

 
Núm. d’expedient: R0082017000008 
Núm. de referència : X2017006673     
 
Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Regidora delegada 
d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord: 
 
Atesa la diligència de la tresorera de data 06/02/2014, on es concedeix audiència als 
administradors que ara es  diran, de la societat AFITEX SL amb NIF B17255001, 
expedient executiu núm. REXE2014000014: 
 
 Nom                          NIF                 Adreça                                
**** ****       c. Antoni Soler, 6 (St Privat) - 17178 LA VALL D'EN BAS 

 
Atès que consta acreditada la prèvia audiència a(als) interessat(s) a l'expedient, 
d'acord amb la Llei 30/92 de 26 de novembre de règim jurídic i procediment 
administratiu comú i que no s’ha presentat cap al·legació ni documents o 
justificacions que poguessin aturar el procés de derivació subsidiària de 
responsabilitat. 
 
Atesos els fonaments de dret que consten a la mateixa diligència de la tresorera i que 
són: 
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Article 43.1 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Serán 
responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades:
 ... b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas 
jurídicas que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias 
devengadas de éstas que se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre 
que no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos o 
tomado medidas causantes del impago.” 
 
Article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Salvo que 
una norma con rango de ley disponga otra cosa, la derivación de la acción 
administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un 
acto administrativa en el que, previa audiencia al interesado, se declare la 
responsabilidad y de determine su alcance y extensión, de conformidad con lo previsto 
en los artículos 174 a 176 de esta Ley... “ 
 
Article 176 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Una vez 
declarados fallidos el deudor principal y, en su caso, los responsables solidarios, la 
Administración tributaria dictará acto de declaración de responsabilidad, que se 
notificará al responsable subsidiario..” 
 
Atès que el supòsit de fet en virtut del qual es dóna aquest tipus de responsabilitat, 
està format per tres elements: 
 * l'existència d'una obligació tributària pendent a càrrec de la persona jurídica. 
 * haver cessat la persona jurídica en les seves activitats. 
 * concurrència de la condició d'administrador de la societat. 
 
S'ACORDA:  
 
PRIMER: Declarar fallit per insolvent la societat AFITEX SL amb NIF  B17255001 
expedient  
núm.REXE2014000014 . 
 
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei 
general tributària, la responsabilitat subsidiària contra els administradors que ara 
s'indicaran, per les obligacions tributàries pendents  
 
Nom                               NIF                 Adreça                                
**** ****           c. Antoni Soler, 6 (St Privat) - 17178 LA VALL D'EN BAS 
 

responen de forma solidària dels deutes que ara es relacionen: 
 
número de rebut                            data fi vol                                                     euros nominal 
2015PL  000000000800444/00 L 06/20/2015   2.451,29 

concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 7715918001 
2015EE  000000000000011/00 P 11/30/2015   372,70 

concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8953501425635 
2016EE  000000000000018/00 P 11/30/2016   372,70 

concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS  identificatiu: 8953501425635 
 Total nominal  3.196,69 
 
TERCER. Requerir als administradors perquè s'efectuïn el pagament del(s) deute(s) 
dins dels terminis establerts a l'article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre 
següents: 
 1) si la notificació es rep entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de la 
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’immediat hàbil següent.  
 2) si la notificació es rep entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de la 
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recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o l’immediat hàbil 
següent.  
QUART. En cas que no es pagui el dèbit notificat, que se segueixi el procediment 
executiu contra els responsables, prèvia Providència de Constrenyiment dictada pel 
Sr. Tresorer. L’inici d’aquest període determinarà el devengament del recàrrec de 
constrenyiment i dels interessos de demora, d'acord amb allò previst a l'article 28 de la 
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

21.2.- APROVAR LA DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA ALS 
ADMINISTRADORS D’EMPRESES QUE HAN CESSAT EN LA SEVA ACTIVITAT 

 
Núm. expedient: R0082017000009 
Núm. de referència : X2017006674     
 
Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Regidora delegada 
d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord: 
 
Atesa la diligència de la tresorera de data 25/08/2016, on es concedeix audiència als 
administradors que ara es diran, de la societat CONSTRUCCIONS JOAN MOLINS I 
FABREGA SL amb NIF B17436296, expedient executiu núm. REXE2015000119: 
 
Nom                                            NIF                 Adreça                                
**** **** Barri Hostal Nou, 8 - 17855 MONTAGUT I OIX 

 
Atès que consta acreditada la prèvia audiència a(als) interessat(s) a l'expedient, 
d'acord amb la Llei 30/92 de 26 de novembre de règim jurídic i procediment 
administratiu comú i que no s’ha presentat cap al·legació ni documents o 
justificacions que poguessin aturar el procés de derivació subsidiària de 
responsabilitat. 
 
Atesos els fonaments de dret que consten a la mateixa diligència de la tresorera i que 
són: 
 
Article 43.1 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Serán 
responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades:
 ... b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas 
jurídicas que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias 
devengadas de éstas que se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre 
que no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos o 
tomado medidas causantes del impago.” 
 
Article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Salvo que 
una norma con rango de ley disponga otra cosa, la derivación de la acción 
administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un 
acto administrativa en el que, previa audiencia al interesado, se declare la 
responsabilidad y de determine su alcance y extensión, de conformidad con lo previsto 
en los artículos 174 a 176  de esta Ley... “ 
 
Article 176 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Una vez 
declarados fallidos el deudor principal y, en su caso, los responsables solidarios, la 
Administración tributaria dictará acto de declaración de responsabilidad, que se 
notificará al responsable subsidiario..” 
 
Atès que el supòsit de fet en virtut del qual es dóna aquest tipus de responsabilitat, 
està format per tres elements: 
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 * l'existència d'una obligació tributària pendent a càrrec de la persona jurídica. 
 * haver cessat la persona jurídica en les seves activitats. 
 * concurrència de la condició d'administrador de la societat. 
 
S'ACORDA:  
 
PRIMER: Declarar fallit per insolvent la societat CONSTRUCCIONS JOAN MOLINS I 
FABREGA SL amb NIF B17436296 expedient núm.REXE2015000119 . 
 
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei 
general tributària, la responsabilitat subsidiària contra els administradors que ara 
s'indicaran, per les obligacions tributàries pendents  
 
Nom                                            NIF                 Adreça                                
**** **** Barri Hostal Nou, 8 - 17855 MONTAGUT I OIX 
 
responen de forma solidària dels deutes que ara es relacionen: 
 
 
número de rebut                          data fi vol                                                           euros nominal 
 2014AE  000000000000128/00 P 10/31/2014  172,13 

      concepte: IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES identificatiu: 8450002259413 
 Total nominal  172,13 
 

 
TERCER. Requerir als administradors perquè s'efectuïn el pagament del(s) deute(s) 
dins dels terminis establerts a l'article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre 
següents: 
 1) si la notificació es rep entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de la 
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’immediat hàbil següent.  
 2) si la notificació es rep entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de la 
recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o l’immediat hàbil 
següent.  
 
QUART. En cas que no es pagui el dèbit notificat, que se segueixi el procediment 
executiu contra els responsables, prèvia Providència de Constrenyiment dictada pel 
Sr. Tresorer. L’inici d’aquest període determinarà el devengament del recàrrec de 
constrenyiment i dels interessos de demora, d'acord amb allò previst a l'article 28 de la 
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

21.3.- APROVAR LA DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA ALS 
ADMINISTRADORS D’EMPRESES QUE HAN CESSAT EN LA SEVA ACTIVITAT 

 
Núm. d’expedient: R0082017000010 
Núm. de referència : X2017006675     
 
Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Regidora delegada 
d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord: 
 
Atesa la diligència de la tresorera de data 25/08/2016, on es concedeix audiència als 
administradors que ara es diran, de la societat VIDEO SISTEMES OLOT SL amb NIF 
B17491499, expedient executiu núm. REXE2014001612: 
 
Nom                                             NIF                 Adreça                                
****  **** ctra Riudaura, 57  2n  1a - 17800 OLOT 
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Atès que consta acreditada la prèvia audiència a(als) interessat(s) a l'expedient, 
d'acord amb la Llei 30/92 de 26 de novembre de règim jurídic i procediment 
administratiu comú i que no s’ha presentat cap al·legació ni documents o 
justificacions que poguessin aturar el procés de derivació subsidiària de 
responsabilitat. 
 
Atesos els fonaments de dret que consten a la mateixa diligència de la tresorera i que 
són: 
 
Article 43.1 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Serán 
responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades:
 ... b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas 
jurídicas que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias 
devengadas de éstas que se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre 
que no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos o 
tomado medidas causantes del impago.” 
 
Article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Salvo que 
una norma con rango de ley disponga otra cosa, la derivación de la acción 
administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un 
acto administrativa en el que, previa audiencia al interesado, se declare la 
responsabilidad y de determine su alcance y extensión, de conformidad con lo previsto 
en los artículos 174 a 176 de esta Ley... “ 
 
Article 176 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Una vez 
declarados fallidos el deudor principal y, en su caso, los responsables solidarios, la 
Administración tributaria dictará acto de declaración de responsabilidad, que se 
notificará al responsable subsidiario..” 
 
Atès que el supòsit de fet en virtut del qual es dóna aquest tipus de responsabilitat, 
està format per tres elements: 
 * l'existència d'una obligació tributària pendent a càrrec de la persona jurídica. 
 * haver cessat la persona jurídica en les seves activitats. 
 * concurrència de la condició d'administrador de la societat. 
S'ACORDA:  
 
PRIMER: Declarar fallit per insolvent la societat VIDEO SISTEMES OLOT SL amb NIF  
B17491499 expedient núm.REXE2014001612 . 
 
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei 
general tributària, la responsabilitat subsidiària contra els administradors que ara 
s'indicaran, per les obligacions tributàries pendents  
 
Nom                                             NIF                 Adreça                                
 ****  ****        ctra Riudaura, 57  2n  1a - 17800 OLOT 
 
responen de forma solidària dels deutes que ara es relacionen: 
 
 
número de rebut  data fi vol  euros nominal  
2014CI 000000000021065/00 P  03/31/2014  143,00  
concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: GI3283AX  
2015CI 000000000020894/00 P  03/31/2015  143,00  
concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: GI3283AX  
2016CI 000000000020986/00 P  03/31/2016  143,00  
concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: GI3283AX  

  Total nominal  429,00 
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TERCER. Requerir als administradors perquè s'efectuïn el pagament del(s) deute(s) 
dins dels terminis establertsa l'article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre 
següents: 
 1) si la notificació es rep entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de la 
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’immediat hàbil següent.  
 2) si la notificació es rep entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de la 
recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o l’immediat hàbil 
següent.  
 
QUART. En cas que no es pagui el dèbit notificat, que se segueixi el procediment 
executiu contra els responsables, prèvia Providència de Constrenyiment dictada pel 
Sr. Tresorer. L’inici d’aquest període determinarà el devengament del recàrrec de 
constrenyiment i dels interessos de demora, d'acord amb allò previst a l'article 28 de la 
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

21.4.- APROVAR LA DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA ALS 
ADMINISTRADORS D’EMPRESES QUE HAN CESSAT EN LA SEVA ACTIVITAT 

 
Núm. d’expedient: R0082017000011 
Núm. de referència : X2017006691     
 
 Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Regidora delegada 
d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord: 
 
 Atesa la diligència de la tresorera de data 25/08/2016, on es concedeix audiència als 
administradors que ara es  diran, de la societat ESPECIALITATS 
GASTRONOMIQUES I CELLER SL amb NIF B17665647, expedient executiu núm. 
REXE2015000554: 
 
Nom                                             NIF                Adreça                                
****        ****            Pl. Manuel Malagrida, 22 1r - 17800 OLOT 
 
Atès que consta acreditada la prèvia audiència a(als) interessat(s) a l'expedient, 
d'acord amb la Llei 30/92 de 26 de novembre de règim jurídic i procediment 
administratiu comú i que no s’ha presentat cap al·legació ni documents o 
justificacions que poguessin aturar el procés de derivació subsidiària de 
responsabilitat. 
 
Atesos els fonaments de dret que consten a la mateixa diligència de la tresorera i que 
són: 
 
Article 43.1 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Serán 
responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades:
 ... b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas 
jurídicas que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias 
devengadas de éstas que se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre 
que no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos o 
tomado medidas causantes del impago.” 
 
Article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Salvo que 
una norma con rango de ley disponga otra cosa, la derivación de la acción 
administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un 
acto administrativa en el que, previa audiencia al interesado, se declare la 
responsabilidad y de determine su alcance y extensión, de conformidad con lo previsto 
en los artículos 174 a 176  de esta Ley... “ 
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Article 176 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Una vez 
declarados fallidos el deudor principal y, en su caso, los responsables solidarios, la 
Administración tributaria dictará acto de declaración de responsabilidad, que se 
notificará al responsable subsidiario..” 
 
Atès que el supòsit de fet en virtut del qual es dóna aquest tipus de responsabilitat, 
està format per tres elements: 
 * l'existència d'una obligació tributària pendent a càrrec de la persona jurídica. 
 * haver cessat la persona jurídica en les seves activitats. 
 * concurrència de la condició d'administrador de la societat. 
 
S'ACORDA:  
 
PRIMER: Declarar fallit per insolvent la societat ESPECIALITATS 
GASTRONOMIQUES I CELLER SL amb NIF B17665647 expedient 
núm.REXE2015000554 . 
 
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei 
general tributària, la responsabilitat subsidiària contra els administradors que ara 
s'indicaran, per les obligacions tributàries pendents  
 
Nom                                             NIF                 Adreça                                
****       ****           Pl. Manuel Malagrida, 22 1r - 17800 OLOT 
 

responen de forma solidària dels deutes que ara es relacionen: 
 

número de rebut        data fi vol                                             euros nominal 
 2014EE  000000000000492/00 P 12/01/2014  194,35 

 concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8450010380183 
 Total nominal  194,35 
  
TERCER. Requerir als administradors perquè s'efectuïn el pagament del(s) deute(s) 
dins dels terminis establerts a l'article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre 
següents: 
 1) si la notificació es rep entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de la 
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’immediat hàbil següent.  
 2) si la notificació es rep entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de la 
recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o l’immediat hàbil 
següent.  
 
QUART. En cas que no es pagui el dèbit notificat, que se segueixi el procediment 
executiu contra els responsables, prèvia Providència de Constrenyiment dictada pel 
Sr. Tresorer. L’inici d’aquest període determinarà el devengament del recàrrec de 
constrenyiment i dels interessos de demora, d'acord amb allò previst a l'article 28 de la 
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

21.5.- APROVAR LA DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA ALS 
ADMINISTRADORS D’EMPRESES QUE HAN CESSAT EN LA SEVA ACTIVITAT 

 
Núm. d’expedient : R0082017000012 
Núm. de referència : X2017006695     
 
Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Regidora delegada 
d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord: 
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Atesa la diligència de la tresorera de data 25/08/2016, on es concedeix audiència als 
administradors que ara es diran, de la societat PROMOCONS JIDT SL amb NIF 
B17909854, expedient executiu núm. REXE2015000551: 
 
Nom                                               NIF                Adreça                                
**** ****    c. Ribes de Freser, 36  1r - 17800 OLOT 
 
Atès que consta acreditada la prèvia audiència a(als) interessat(s) a l'expedient, 
d'acord amb la Llei 30/92 de 26 de novembre de règim jurídic i procediment 
administratiu comú i que no s’ha presentat cap al·legació ni documents o 
justificacions que poguessin aturar el procés de derivació subsidiària de 
responsabilitat. 
 
Atesos els fonaments de dret que consten a la mateixa diligència de la tresorera i que 
són: 
 
Article 43.1 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Serán 
responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades:
 ... b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas 
jurídicas que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias 
devengadas de éstas que se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre 
que no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos o 
tomado medidas causantes del impago.” 
 
Article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Salvo que 
una norma con rango de ley disponga otra cosa, la derivación de la acción 
administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un 
acto administrativa en el que, previa audiencia al interesado, se declare la 
responsabilidad y de determine su alcance y extensión, de conformidad con lo previsto 
en los artículos 174 a 176 de esta Ley... “ 
 
Article 176 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Una vez 
declarados fallidos el deudor principal y, en su caso, los responsables solidarios, la 
Administración tributaria dictará acto de declaración de responsabilidad, que se 
notificará al responsable subsidiario..” 
 
Atès que el supòsit de fet en virtut del qual es dóna aquest tipus de responsabilitat, 
està format per tres elements: 
 * l'existència d'una obligació tributària pendent a càrrec de la persona jurídica. 
 * haver cessat la persona jurídica en les seves activitats. 
 * concurrència de la condició d'administrador de la societat. 
 
S'ACORDA:  
 
PRIMER: Declarar fallit per insolvent la societat PROMOCONS JIDT SL amb NIF  
B17909854 expedient núm.REXE2015000551 . 
 
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei 
general tributària, la responsabilitat subsidiària contra els administradors que ara 
s'indicaran, per les obligacions tributàries pendents  
 
Nom                                             NIF                 Adreça                                
****  ****           c. Ribes de Freser, 36  1r - 17800 OLOT 
 
responen de forma solidària dels deutes que ara es relacionen: 
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número de rebut          data fi vol                                                  euros nominal 
 2014PL  000000000801312/00 L  01/20/2015  6.806,20 

concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 8423607001 
 2014PL  000000000801266/00 L  01/20/2015  561,92 

concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 6489402006 
 2014PL  000000000801267/00 L  01/20/2015  642,19 

concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 6489402008 
 2014PL  000000000801268/00 L  01/20/2015  642,19 

concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 6489402009 
 2014PL  000000000801269/00 L  01/20/2015  642,19 

concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 6489402010 
 2014PL  000000000801270/00 L  01/20/2015  642,19 

concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 6489402011 
 Total nominal  9.936,88 
 

TERCER. Requerir als administradors perquè s'efectuïn el pagament del(s) deute(s) 
dins dels terminis establerts a l'article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre 
següents: 
 1) si la notificació es rep entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de la 
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’immediat hàbil següent.  
 2) si la notificació es rep entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de la 
recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o l’immediat hàbil 
següent.  
 
QUART. En cas que no es pagui el dèbit notificat, que se segueixi el procediment 
executiu contra els responsables, prèvia Providència de Constrenyiment dictada pel 
Sr. Tresorer. L’inici d’aquest període determinarà el devengament del recàrrec de 
constrenyiment i dels interessos de demora, d'acord amb allò previst a l'article 28 de la 
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

21.6.- APROVAR LA DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA ALS 
ADMINISTRADORS D’EMPRESES QUE HAN CESSAT EN LA SEVA ACTIVITAT 

 
Núm. d’expedient: R0082017000013 
Núm. de referència : X2017006707     
 
Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Regidora delegada 
d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord: 
 
 Atesa la diligència de la tresorera de data 25/08/2016, on es concedeix audiència als 
administradors que ara es diran, de la societat DAVIMARC FITNESS SL amb NIF 
B55073639, expedient executiu núm. REXE2013001846: 
 
Nom                                        NIF                Adreça                                
**** ****  av. Dr. Joaquim Danés, 5 3r  2a - 17800 OLOT 
**** ****  ctra. Riudaura, 12  2n  1a - 17800 OLOT 

 
Atès que consta acreditada la prèvia audiència a(als) interessat(s) a l'expedient, 
d'acord amb la Llei 30/92 de 26 de novembre de règim jurídic i procediment 
administratiu comú i que no s’ha presentat cap al·legació ni documents o 
justificacions que poguessin aturar el procés de derivació subsidiària de 
responsabilitat. 
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Atesos els fonaments de dret que consten a la mateixa diligència de la tresorera i que 
són: 
 
Article 43.1 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Serán 
responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades:
 ... b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas 
jurídicas que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias 
devengadas de éstas que se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre 
que no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos o 
tomado medidas causantes del impago.” 
 
Article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Salvo que 
una norma con rango de ley disponga otra cosa, la derivación de la acción 
administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un 
acto administrativa en el que, previa audiencia al interesado, se declare la 
responsabilidad y de determine su alcance y extensión, de conformidad con lo previsto 
en los artículos 174 a 176 de esta Ley... “ 
 
Article 176 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Una vez 
declarados fallidos el deudor principal y, en su caso, los responsables solidarios, la 
Administración tributaria dictará acto de declaración de responsabilidad, que se 
notificará al responsable subsidiario..” 
 
Atès que el supòsit de fet en virtut del qual es dóna aquest tipus de responsabilitat, 
està format per tres elements: 
 * l'existència d'una obligació tributària pendent a càrrec de la persona jurídica. 
 * haver cessat la persona jurídica en les seves activitats. 
 * concurrència de la condició d'administrador de la societat. 
 
S'ACORDA:  
 
PRIMER: Declarar fallit per insolvent la societat DAVIMARC FITNESS SL amb NIF  
B55073639 expedient núm.REXE2013001846 . 
 
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei 
general tributària, la responsabilitat subsidiària contra els administradors que ara 
s'indicaran, per les obligacions tributàries pendents  
 
Nom                                            NIF                 Adreça                                
**** ****  av. Dr. Joaquim Danés, 5 3r  2a - 17800 OLOT 
**** ****  ctra. Riudaura, 12  2n  1a - 17800 OLOT 
 
responen de forma solidària dels deutes que ara es relacionen: 
 
número de rebut        data fi vol                                               euros nominal 
2013EE  000000000800105/00 L  05/06/2013  716,19 

concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8916007645264 
2013EE  000000000000404/00 P  12/02/2013  439,23 

concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8916007645264 
2014IN  000000000800006/00 L  03/20/2014  700,00 

concepte: INFRACCIONS DIVERSES identificatiu: 14I2L800006 
2014EE  000000000000396/00 P  12/01/2014  439,23 

concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8916007645264 
 Total nominal  2.294,65 
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TERCER. Requerir als administradors perquè s'efectuïn el pagament del(s) deute(s) 
dins dels terminis establerts a l'article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre 
següents: 
 1) si la notificació es rep entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de la 
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’immediat hàbil següent.  
 2) si la notificació es rep entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de la 
recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o l’immediat hàbil 
següent.  
 
QUART. En cas que no es pagui el dèbit notificat, que se segueixi el procediment 
executiu contra els responsables, prèvia Providència de Constrenyiment dictada pel 
Sr. Tresorer. L’inici d’aquest període determinarà el devengament del recàrrec de 
constrenyiment i dels interessos de demora, d'acord amb allò previst a l'article 28 de la 
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

21.7.- APROVAR LA DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA ALS 
ADMINISTRADORS D’EMPRESES QUE HAN CESSAT EN LA SEVA ACTIVITAT 

 
Núm. d’expedient: R0082017000014 
Núm. de referència : X2017006712     
 
Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Regidora delegada 
d'Hisenda, proposa a la Junta de  Govern Local l’adopció del següent acord: 
 
Atesa la diligència de la tresorera de data 25/08/2016, on es concedeix audiència als 
administradors que ara es diran, de la societat GODIET-PLANT SL amb NIF 
B55076392, expedient executiu núm. REXE2015000727: 
 
Nom                                       NIF                 Adreça                                
**** **** c. Pau Casals, 25 (El Mallol) - 17178 LA VALL 

D'EN BAS 
**** **** c Puig, 7 - 8310 ARGENTONA 
 
Atès que consta acreditada la prèvia audiència a(als) interessat(s) a l'expedient, 
d'acord amb la Llei 30/92 de 26 de novembre de règim jurídic i procediment 
administratiu comú i que no s’ha presentat cap al·legació ni documents o 
justificacions que poguessin aturar el procés de derivació subsidiària de 
responsabilitat. 
 
Atesos els fonaments de dret que consten a la mateixa diligència de la tresorera i que 
són: 
 
Article 43.1 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Serán 
responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades:
 ... b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas 
jurídicas que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias 
devengadas de éstas que se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre 
que no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos o 
tomado medidas causantes del impago.” 
 
Article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Salvo que 
una norma con rango de ley disponga otra cosa, la derivación de la acción 
administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un 
acto administrativa en el que, previa audiencia al interesado, se declare la 
responsabilidad y de determine su alcance y extensión, de conformidad con lo previsto 
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en los artículos 174 a 176 de esta Ley... “ 
 
Article 176 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Una vez 
declarados fallidos el deudor principal y, en su caso, los responsables solidarios, la 
Administración tributaria dictará acto de declaración de responsabilidad, que se 
notificará al responsable subsidiario..” 
 
Atès que el supòsit de fet en virtut del qual es dóna aquest tipus de responsabilitat, 
està format per tres elements: 
 * l'existència d'una obligació tributària pendent a càrrec de la persona jurídica. 
 * haver cessat la persona jurídica en les seves activitats. 
 * concurrència de la condició d'administrador de la societat. 
 
S'ACORDA:  
 
PRIMER: Declarar fallit per insolvent la societat GODIET-PLANT SL amb NIF  
B55076392 expedient núm.REXE2015000727 . 
 
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei 
general tributària, la responsabilitat subsidiària contra els administradors que ara 
s'indicaran, per les obligacions tributàries pendents  
 
Nom                                         NIF               Adreça                                
**** **** c. Pau Casals, 25 (El Mallol) - 17178 LA VALL D'EN 

BAS 
**** **** c Puig, 7 - 8310 ARGENTONA 
 

 
responen de forma solidària dels deutes que ara es relacionen: 
 
número de rebut                   data fi vol                                                     euros nominal 
 2014EE  000000000000681/00 P 12/01/2014  134,09 

concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8914003441226 
 2015EE  000000000000690/00 P 11/30/2015  134,09 

concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8914003441226 
 Total nominal  268,18 
 

 
TERCER. Requerir als administradors perquè s'efectuïn el pagament del(s) deute(s) 
dins dels terminis establerts a l'article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre 
següents: 
 1) si la notificació es rep entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de la 
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’immediat hàbil següent.  
 2) si la notificació es rep entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de la 
recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o l’immediat hàbil 
següent.  
 
QUART. En cas que no es pagui el dèbit notificat, que se segueixi el procediment 
executiu contra els responsables, prèvia Providència de Constrenyiment dictada pel 
Sr. Tresorer. L’inici d’aquest període determinarà el devengament del recàrrec de 
constrenyiment i dels interessos de demora, d'acord amb allò previst a l'article 28 de la 
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

22.1.- APROVAR LA DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SOLIDÀRIA ALS 
COTITULARS DE SOCIETATS CIVILS O COMUNITATS DE BÉNS 
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Núm. d’expedient: R008201700015 
Núm. de referència : X2017006730     
 
Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Regidora delegada 
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord: 
 
Atès que en data es concedeix audiència als cotitulars de la societat RESTAURANT 
LES OLLETES CB amb NIF E17280488, expedient executiu núm. REXE2010001126 i 
que són: 
 
 COTITULAR                                                                                            NIF                          %PART. 

 ****                                  **** 50,00 
 ****  ****                     50,00 
 
 Atès que consta acreditada l’esmentada audiència a l'expedient, d'acord amb la Llei 
39/2015 d’1 d’octubre de "Procediment administratiu comú de les administracions 
públiques" i que no s’ha presentat cap al·legació ni documents o justificants que 
poguessin aturar el procés de derivació dels deutes de l’esmentada societat, 
 
 Atesos els fonaments de dret que ara es transcriuen: 
 
 Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que dóna lloc a aquesta 
responsabilitat, diu el següent: 
 
Article 42.1.b) : “1.- Serán responsables solidarios de la deuda tributaria las siguientes 
personas o entidades: ...  b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo a) anterior, los partícipes 
o cotitulares de las entidades a que se refiere el apartado 4 del artículo 35 de esta ley, en 
proporción a sus respectivas participaciones respecto a las obligaciones tributarias materiales 
de dichas entidades.” 
 
Article 35.4: “Tendrán la consideración de obligados tributarios, en las leyes en que así se 
establezca, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes 
de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado 
susceptibles de imposición.” 
 
Article 175.1: “El procedimiento para exigir la responsabilidad solidaria, según los casos, será 

el siguiente: 
 a) Cuando la responsabilidad haya sido declarada y notificada al responsable en 
cualquier momento anterior al vencimiento del período voluntario de pago de la deuda que se 
deriva, bastará con requerirle el pago una vez transcurrido dicho período. 
 b) En los demás casos, una vez transcurrido el período voluntario de pago de la deuda 
que se deriva, el órgano competente dictará acto de declaración de responsabilidad que se 
notificará al responsable.” 
 
 Regulació de les societat civils i comunitat de béns en el Codi Civil: 
 
Art. 1669: “No tendrán personalidad jurídica las sociedades cuyos pactos se mantengan 
secretos entre los socios, y en que cada uno de éstos contrate en su propio nombre con los 
terceros. Esta clase de sociedades se regirá por las disposiciones relativas a la comunidad de 
bienes”. 
 

Art. 392: “Hay comunidad cuando la propiedad de una cosa o de un derecho pertenece pro 
indiviso a  varias personas. A falta de contratos, o de disposiciones especiales, se regirá la 
comunidad por las  prescripciones de este título.” 
 
Art. 393: “El concurso de los partícipes, tanto en los beneficios como en las cargas, será 
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proporcional  a sus respectivas cuotas. Se presumirán iguales, mientras no se pruebe lo 
contrario, las porciones correspondientes a los partícipes en la comunidad.” 
 
 S'ACORDA:  
 
 PRIMER: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 35.4 i 42.1.b de 
la Llei general tributària, la responsabilitat contra els cotitulars que ara s'indicaran, pel 
percentatge de participació que consten en aquest Ajuntament sobre les obligacions 
tributàries pendents de l'entitat deutora pels exercicis i conceptes que també 
 s'indiquen: 
 
 **** amb DNI:  ****, respon amb el 50,00% 
 **** amb DNI:  ****, respon amb el 50,00% 
 
 dels dèbits que ara es relacionen, 
 
número de rebut            concepte                                                        euros nominal 
2014EE  000000000001171/02  
P TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS     8910000159015          514,01 
 
2015EE  000000000001185/00 P  
TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS     8910000159015          836,13 

 
Total nominal   1.350,14 
 

 
SEGON. Requerir al(s) cotitular(s) de la societat RESTAURANT LES OLLETES CB , 
perquè s'efectuï el pagament del(s) deute(s) dins dels terminis establerts a l'article 62.2 
de la Llei 5/2003 general tributària de 17 de desembre, tot notificant-los aquest acord 
amb els requisits de l'article 14 del Reglament general de recaptació. L’article 62.2 de 
la Llei 5/2003 disposa els següents terminis: 
 
 • Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de 
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’immediat hàbil següent. 
 •      Si la notificació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data 
de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’immediat hàbil 
següent. 
 
TERCER. En cas que no es pagui el dèbit notificat, que se segueixi el procediment 
executiu contra els responsables, prèvia providència de constrenyiment dictada pel  la 
tresorera. L'inici  d'aquest període determinarà el devengament del recàrrec de 
constrenyiment i dels interessos de demora, d'acord amb allò previst a l'article 28 de la 
Llei 58/2003, de 17 de desembre general tributària. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

22.2.- APROVAR LA DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SOLIDÀRIA ALS 
COTITULARS DE SOCIETATS CIVILS O COMUNITATS DE BÉNS 

 
Núm. d’expedient: R0082017006744 
Núm. de referència : X2017006744     
 
Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord: 
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Atès que en data 07/03/2011 es concedeix audiència als cotitulars de la societat 
RESTAURANT LA FAGEDA SC , amb NIF J17892662, expedient executiu 
núm.REXE2012001218  i que són: 
 
COTITULAR                                                                       NIF                                          %PART. 

****                                      ****                     99,00 
****                                           ****                                1,00 
 
Atès que consta acreditada l’esmentada audiència a l'expedient, d'acord amb la Llei 
39/2015 d’ 1 d’octubre de "Procediment administratiu comú de les administracions 
públiques"  i que no s’ha presentat cap al·legació ni documents o justificants que 
poguessin aturar el procés de derivació dels deutes de l’esmentada societat, 
 
 Atesos els fonaments de dret que ara es transcriuen: 
 
 Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que dóna lloc a aquesta 
responsabilitat, diu el següent: 
 
Article 42.1.b) : 
“1.- Serán responsables solidarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades: 
 ... 
 b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo a) anterior, los partícipes o cotitulares de las 
entidades a que se refiere el apartado 4 del artículo 35 de esta ley, en proporción a sus 
respectivas participaciones  respecto a las obligaciones tributarias materiales de dichas 
entidades.” 
 
Article 35.4: “Tendrán la consideración de obligados tributarios, en las leyes en que así se 
establezca, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes 
de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado 
susceptibles de imposición.” 
 
Article 175.1: “El procedimiento para exigir la responsabilidad solidaria, según los casos, será 
el siguiente: 
 a) Cuando la responsabilidad haya sido declarada y notificada al responsable en 
cualquier momento anterior al vencimiento del período voluntario de pago de la deuda que se 
deriva, bastará con  requerirle el pago una vez transcurrido dicho período. 
 b) En los demás casos, una vez transcurrido el período voluntario de pago de la deuda 
que se deriva, el órgano competente dictará acto de declaración de responsabilidad que se 
notificará al responsable.” 
 
 Regulació de les societat civils i comunitat de béns en el Codi Civil: 
 
Art. 1669: “No tendrán personalidad jurídica las sociedades cuyos pactos se mantengan 
secretos entre los socios, y en que cada uno de éstos contrate en su propio nombre con los 
terceros. Esta clase de sociedades se regirá por las disposiciones relativas a la comunidad de 
bienes”. 
 
Art. 392: “Hay comunidad cuando la propiedad de una cosa o de un derecho pertenece pro 
indiviso a varias personas. A falta de contratos, o de disposiciones especiales, se regirá la 
comunidad por las  
 prescripciones de este título.” 
 
Art. 393: “El concurso de los partícipes, tanto en los beneficios como en las cargas, será 
proporcional a sus respectivas cuotas. Se presumirán iguales, mientras no se pruebe lo 
contrario, las porciones correspondientes a los partícipes en la comunidad.” 

 
 S'ACORDA:  



 52 

 
 PRIMER: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 35.4 i 42.1.b de 
la Llei general tributària, la  responsabilitat contra els cotitulars que ara s'indicaran, 
pel percentatge de participació que consten en aquest Ajuntament sobre les 
obligacions tributàries pendents de l'entitat deutora pels exercicis i conceptes que 
també  
 s'indiquen: 
 
 **** amb DNI: ****, respon amb el 99,00% 
**** amb DNI: ****, respon amb el 1,00% 
 
 dels dèbits que ara es relacionen, 
 
número de rebut    concepte                                                                        euros nominal 
2011EE  000000000001260/00 P  
TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS  8907008035414       751,08 
 
2012EE  000000000001247/00 P  
TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS  8907008035414       800,05 
 
    Total nominal:  1.551,13 
   

SEGON. Requerir al(s) cotitular(s) de la societat RESTAURANT LA FAGEDA SC , 
perquè s'efectuï el pagament del(s) deute(s) dins dels terminis establerts a l'article 62.2 
de la Llei 5/2003 general tributària de 17 de desembre, tot notificant-los aquest acord 
amb els requisits de l'article 14 del Reglament general de recaptació. L’article 62.2 de 
la Llei 5/2003 disposa els següents terminis: 
 
 • Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de 
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’immediat hàbil següent. 
 • Si la notificació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de 
recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’immediat hàbil 
següent. 
 
TERCER. En cas que no es pagui el dèbit notificat, que se segueixi el procediment 
executiu contra els responsables, prèvia providència de constrenyiment dictada pel  la 
tresorera. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

22.3.- APROVAR LA DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SOLIDÀRIA ALS 
COTITULARS DE SOCIETATS CIVILS O COMUNITATS DE BÉNS 

 
Núm. d’expedient: R0082017000017 
Núm. de referència : X2017006747     
 
Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord: 
 
Atès que en data 25/08/2016 es concedeix audiència als cotitulars de la societat 
ABSTRACT SC amb NIF J55047567, expedient executiu núm. REXE2014000810 i 
que són: 
 
COTITULAR                                                                          NIF                                       %PART. 

****                              ****                     50,00 
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****                                    ****                     50,00 
 
 Atès que consta acreditada l’esmentada audiència a l'expedient, d'acord amb la Llei 
39/2015 d’ 1 d’octubre de "Procediment administratiu comú de les administracions 
públiques"  i que no s’ha presentat cap al·legació ni documents o justificants que 
poguessin aturar el procés de derivació dels deutes de l’esmentada societat, 
 
 Atesos els fonaments de dret que ara es transcriuen: 
 
 Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que dóna lloc a aquesta 
responsabilitat, diu el següent: 
 
Article 42.1.b) : “1.- Serán responsables solidarios de la deuda tributaria las siguientes 
personas o entidades: ...  b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo a) anterior, los partícipes 
o cotitulares de las  entidades a que se refiere el apartado 4 del artículo 35 de esta ley, en 
proporción a sus respectivas participaciones respecto a las obligaciones tributarias materiales 
de dichas entidades.” 
 
Article 35.4: “Tendrán la consideración de obligados tributarios, en las leyes en que así se 
establezca, las  herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes 
de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado 
susceptibles de imposición.” 
 
Article 175.1: “El procedimiento para exigir la responsabilidad solidaria, según los casos, será 
el siguiente: 
 a) Cuando la responsabilidad haya sido declarada y notificada al responsable en 
cualquier momento anterior al vencimiento del período voluntario de pago de la deuda que se 
deriva, bastará con requerirle  el pago una vez transcurrido dicho período. 
 b) En los demás casos, una vez transcurrido el período voluntario de pago de la deuda 
que se deriva, el órgano competente dictará acto de declaración de responsabilidad que se 
notificará al responsable.” 

 
 Regulació de les societat civils i comunitat de béns en el Codi Civil: 
 
Art. 1669: “No tendrán personalidad jurídica las sociedades cuyos pactos se mantengan 
secretos entre los socios, y en que cada uno de éstos contrate en su propio nombre con los 
terceros. Esta clase de sociedades se regirá por las disposiciones relativas a la comunidad de 
bienes”. 
 
Art. 392: “Hay comunidad cuando la propiedad de una cosa o de un derecho pertenece pro 
indiviso a  varias personas. A falta de contratos, o de disposiciones especiales, se regirá la 
comunidad por las prescripciones de este título.” 
 
Art. 393: “El concurso de los partícipes, tanto en los beneficios como en las cargas, será 
proporcional  a sus respectivas cuotas. Se presumirán iguales, mientras no se pruebe lo 
contrario, las porciones correspondientes a los partícipes en la comunidad.” 

 
 S'ACORDA:  
 
 PRIMER: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 35.4 i 42.1.b de 
la Llei general tributària, la responsabilitat contra els cotitulars que ara s'indicaran, pel 
percentatge de participació que consten en aquest Ajuntament sobre les obligacions 
tributàries pendents de l'entitat deutora pels exercicis i conceptes que també 
s'indiquen: 
 
**** amb DNI: ****, respon amb el 50,00% 
 **** amb DNI: ****, respon amb el 50,00% 
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dels dèbits que ara es relacionen, 
 
número de rebut        concepte                                                     euros nominal 
 
2013EE  000000000000003/00 P  

TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS -8912008823094            207,69 

2014CI  000000000000060/00 P  

IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA-6233GSP                 143,00 

2015CI  000000000000059/00 P  

IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA-6233GSP                 143,00 

2016CI  000000000000061/00 P  

IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA-6233GSP                 143,00 

 
Total nominal  636,69 

 

SEGON. Requerir al(s) cotitular(s) de la societat ABSTRACT SC , perquè s'efectuï el 
pagament del(s) deute(s) dins dels terminis establerts a l'article 62.2 de la Llei 5/2003 
general tributària de 17 de desembre, tot notificant-los aquest acord amb els requisits 
de l'article 14 del Reglament general de recaptació. L’article 62.2 de la Llei 5/2003 
 disposa els següents terminis: 
 • Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de 
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’immediat hàbil següent. 
 •     Si la notificació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data 
de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’immediat hàbil 
següent. 
 
 
TERCER. En cas que no es pagui el dèbit notificat, que se segueixi el procediment 
executiu contra els responsables, prèvia providència de constrenyiment dictada pel  la 
tresorera. L'inici  d'aquest període determinarà el devengament del recàrrec de 
constrenyiment i dels interessos de demora, d'acord amb allò previst a l'article 28 de la 
Llei 58/2003, de 17 de desembre general tributària. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

22.4.- APROVAR LA DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SOLIDÀRIA ALS 
COTITULARS DE SOCIETATS CIVILS O COMUNITATS DE BÉNS 

 
Núm. d’expedient: R0082017000018 
Núm. de referència : X2017006754     
 
Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord: 
Atès que en data 25/08/2016 es concedeix audiència als cotitulars de la societat LES 
OLLETES SCP amb NIF J55234678, expedient executiu núm. REXE2016000089 i 
que són: 
 
COTITULAR                                                                          NIF                           %PART. 
****             ****                     33,33 
**** ****                     33,33 
**** ****                      33,33 
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 Atès que consta acreditada l’esmentada audiència a l'expedient, d'acord amb la Llei 
Llei 39/2015 d’1 d’octubre de "Procediment administratiu comú de les administracions 
públiques"i que no s’ha presentat cap al·legació ni documents o justificants que 
poguessin aturar el procés de derivació dels deutes de l’esmentada societat, 
 
 Atesos els fonaments de dret que ara es transcriuen: 
 
 Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que dóna lloc a aquesta 
responsabilitat, diu el següent: 
 
Article 42.1.b) : “1.- Serán responsables solidarios de la deuda tributaria las siguientes 

personas o entidades: ...  b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo a) anterior, los partícipes 

o cotitulares de las  entidades a que se refiere el apartado 4 del artículo 35 de esta ley, en 

proporción a sus respectivas participaciones respecto a las obligaciones tributarias materiales 

de dichas entidades.” 

 
Article 35.4: “Tendrán la consideración de obligados tributarios, en las leyes en que así se 

establezca, las  herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes 

de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado 

susceptibles de imposición.” 

 
Article 175.1: “El procedimiento para exigir la responsabilidad solidaria, según los casos, será 

el siguiente: 

 a) Cuando la responsabilidad haya sido declarada y notificada al responsable en 

cualquier momento anterior al vencimiento del período voluntario de pago de la deuda que se 

deriva, bastará con requerirle  el pago una vez transcurrido dicho período. 

 b) En los demás casos, una vez transcurrido el período voluntario de pago de la deuda 

que se deriva, el órgano competente dictará acto de declaración de responsabilidad que se 

notificará al responsable.” 

 
 Regulació de les societat civils i comunitat de béns en el Codi Civil: 
 
Art. 1669: “No tendrán personalidad jurídica las sociedades cuyos pactos se mantengan 

secretos entre los socios, y en que cada uno de éstos contrate en su propio nombre con los 

terceros. Esta clase de sociedades se regirá por las disposiciones relativas a la comunidad de 

bienes”. 

 

Art. 392: “Hay comunidad cuando la propiedad de una cosa o de un derecho pertenece pro 

indiviso a varias personas. A falta de contratos, o de disposiciones especiales, se regirá la 

comunidad por las prescripciones de este título.” 

 

Art. 393: “El concurso de los partícipes, tanto en los beneficios como en las cargas, será 

proporcional a sus respectivas cuotas. Se presumirán iguales, mientras no se pruebe lo 

contrario, las porciones correspondientes a los partícipes en la comunidad.” 

 
 S'ACORDA:  
 
 PRIMER: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 35.4 i 42.1.b de 
la Llei general tributària, la responsabilitat contra els cotitulars que ara s'indicaran, pel 
percentatge de participació que consten en aquest Ajuntament sobre les obligacions 
tributàries pendents de l'entitat deutora pels exercicis i conceptes que també 
s'indiquen: 
 
 
 **** amb DNI: ****, respon amb el 33,33% 
 **** amb DNI: ****, respon amb el 33,33% 
**** amb DNI: ****, respon amb el 33,33% 
 



 56 

 dels dèbits que ara es relacionen, 
 
 
número de rebut                  concepte                                                                  euros nominal 
 
2015EE  000000000800242/00 L 
TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS-8925007963760               627,10 
 
 

 SEGON. Requerir al(s) cotitular(s) de la societat LES OLLETES SCP , perquè 
s'efectuï el pagament del(s) deute(s)  dins dels terminis establerts a l'article 62.2 
de la Llei 5/2003 general tributària de 17 de desembre, tot notificant-los aquest acord 
amb els requisits de l'article 14 del Reglament general de recaptació. L’article 62.2 de 
la Llei 5/2003  
 disposa els següents terminis: 
 
 • Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de 
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’immediat hàbil següent. 
 •      Si la notificació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data 
de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’immediat hàbil 
següent. 
 
TERCER. En cas que no es pagui el dèbit notificat, que se segueixi el procediment 
executiu contra els responsables, prèvia providència de constrenyiment dictada per la 
tresorera. L'inici  d'aquest període determinarà el devengament del recàrrec de 
constrenyiment i dels interessos de demora, d'acord amb allò previst a l'article 28 de la 
Llei 58/2003, de 17 de desembre general tributària. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

23.1.- APROVAR LA DERIVACIÓ PER AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES 
PENDENTS D’IBI 

 
Núm. de referència : X2017006557 
Núm. d’expedient: R0082017000002     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  B17332677/61 
nom: BARTRINA TRAVESAS SL 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost 
sobre Béns Immobles dels exercicis: 13/14/15, i per import principal de 81,02 euros, 
 
Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de 

determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un 
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del 
meritament del tribut. 

• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han 
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al 
titular del rebut. 

• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els 
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el 
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran 
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat 
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subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els 
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els 
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles, 
associats a l’immoble que es transmet, ...’ 

• Considerant que l’article  41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general 
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables 
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels 
responsables solidaris.  

• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació, 
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor 
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular, 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA DELEGADA 
D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal BARTRINA TRAVESAS SL 
expedient núm. B17332677/61, ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de 
les oficines de recaptació. 
 
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça CAMI TEULERIA, 9  B  11 al 
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 
13/14/15.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble DEGOMAR22 GIRONA SL per tal que 
efectuï l'ingrés del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li 
que en cas de no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article  62.2 de 
l’esmentada Llei general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i 
s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el 
recàrrec, interessos i costes que es puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   81,02 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant transferència al compte bancari que es facilitarà des de les oficines 
de recaptació, tel. 972279144: 
� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil 
immediatament posterior. 

� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, 
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o 
el dia hàbil immediatament posterior. 

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 
nom del deutor   BARTRINA TRAVESAS SL 
Expedient   B17332677/61 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15 
núm. del rebut   13IB2079/14IB2443/15IB2290 
exercici(s)    13/14/15 
referència cadastral  7092315DG5679S027TI 
adreça finca   CAMI TEULERIA, 9  B  11 
valor cadastral   16: 3789,56 
import per principal  81,02 euros 
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Tom/llibre/foli/finca 1367/691/56/24434 
data transmissió 19/10/2015 
comprador a qui es deriva DEGOMAR22 GIRONA SL 
NIF comprador  B55227441 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

23.2.- APROVAR LA DERIVACIÓ PER AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES 
PENDENTS D’IBI 

 
Núm. de referència : X2017006559 
Núm. d’expedient: R0082017000003     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  B17332677/63 
nom: BARTRINA TRAVESAS SL 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost 
sobre Béns Immobles dels exercicis: 13/14/15, i per import principal de 19,69 euros, 
 
Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de 

determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un 
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del 
meritament del tribut. 

• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han 
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al 
titular del rebut. 

• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els 
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el 
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran 
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat 
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els 
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els 
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles, 
associats a l’immoble que es transmet, ...’ 

• Considerant que l’article  41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general 
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables 
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels 
responsables solidaris.  

• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació, 
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor 
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular, 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA DELEGADA 
D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal BARTRINA TRAVESAS SL 
expedient núm. B17332677/63, ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de 
les oficines de recaptació. 
 
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C BISBE SERRA,  47 -1 T4 al 
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 
13/14/15.  
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TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble DEGOMAR22 GIRONA SL per tal que 
efectuï l'ingrés del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li 
que en cas de no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article  62.2 de 
l’esmentada Llei general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i 
s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el 
recàrrec, interessos i costes que es puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   19,69 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant transferència al compte bancari que es facilitarà des de les oficines 
de recaptació, tel. 972279144: 
� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil 
immediatament posterior. 

� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, 
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o 
el dia hàbil immediatament posterior. 

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 
nom del deutor   BARTRINA TRAVESAS SL 
Expedient   B17332677/63 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15 
núm. del rebut   13IB2061/14IB2438/15IB2246 
exercici(s)    13/14/15 
referència cadastral  7207602DG5770N019UI 
adreça finca   C BISBE SERRA,  47 -1 T4 
valor cadastral   16: 958,47 
import per principal  19,69 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1367/691/56/29369 
data transmissió 19/10/2015 
comprador a qui es deriva DEGOMAR22 GIRONA SL 
NIF comprador  B55227441 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

23.3.- APROVAR LA DERIVACIÓ PER AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES 
PENDENTS D’IBI 

 
Núm. de referència : X2017006567 
Núm. d’expedient: R0082017000004     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  B17332677/65 
nom: BARTRINA TRAVESAS SL 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost 
sobre Béns Immobles dels exercicis: 13/14/15, i per import principal de 19,69 euros, 
 
Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de 

determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un 
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subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del 
meritament del tribut. 

• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han 
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al 
titular del rebut. 

• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els 
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el 
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran 
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat 
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els 
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els 
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles, 
associats a l’immoble que es transmet, ...’ 

• Considerant que l’article  41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general 
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables 
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels 
responsables solidaris.  

• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació, 
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor 
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular, 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA DELEGADA 
D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal BARTRINA TRAVESAS SL 
expedient núm. B17332677/65, ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de 
les oficines de recaptació. 
 
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C BISBE SERRA, 47  -1 T7 al 
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 
13/14/15.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble DEGOMAR22 GIRONA SL per tal que 
efectuï l'ingrés del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li 
que en cas de no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article  62.2 de 
l’esmentada Llei general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i 
s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el 
recàrrec, interessos i costes que es puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   19,69 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant transferència al compte bancari que es facilitarà des de les oficines 
de recaptació, tel. 972279144: 
� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil 
immediatament posterior. 

� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, 
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o 
el dia hàbil immediatament posterior. 
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DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 
nom del deutor   BARTRINA TRAVESAS SL 
Expedient   B17332677/65 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15 
núm. del rebut   13IB2063/14IB2440/15IB2292 
exercici(s)    13/14/15 
referència cadastral  7207602DG5770N022UI 
adreça finca   C BISBE SERRA, 47  -1 T7 
valor cadastral   16: 958,47 
import per principal  19,69 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1367/691/56/29372 
data transmissió 19/10/2015 
comprador a qui es deriva DEGOMAR22 GIRONA SL 
NIF comprador  B55227441 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

23.4.- APROVAR LA DERIVACIÓ PER AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES 
PENDENTS D’IBI 

 
Núm. de referència : X2017006568 
Núm. d’expedient: R0082017000005     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  B17332677/66 
nom: BARTRINA TRAVESAS SL 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost 
sobre Béns Immobles dels exercicis: 13/14/15, i per import principal de 44,77 euros, 
 
Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de 

determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un 
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del 
meritament del tribut. 

• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han 
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al 
titular del rebut. 

• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els 
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el 
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran 
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat 
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els 
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els 
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles, 
associats a l’immoble que es transmet, ...’ 

• Considerant que l’article  41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general 
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables 
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels 
responsables solidaris.  

• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació, 
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor 
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular, 
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Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA DELEGADA 
D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal BARTRINA TRAVESAS SL 
expedient núm. B17332677/66, ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de 
les oficines de recaptació. 
 
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça AV PERU, 11  B 30 al pagament 
dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 13/14/15.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble DEGOMAR22 GIRONA SL per tal que 
efectuï l'ingrés del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li 
que en cas de no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article  62.2 de 
l’esmentada Llei general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i 
s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el 
recàrrec, interessos i costes que es puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   44,77 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant transferència al compte bancari que es facilitarà des de les oficines 
de recaptació, tel. 972279144: 
� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil 
immediatament posterior. 

� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, 
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o 
el dia hàbil immediatament posterior. 

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 
nom del deutor   BARTRINA TRAVESAS SL 
Expedient   B17332677/66 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15 
núm. del rebut   13IB2087/14IB2418/15IB2244 
exercici(s)    13/14/15 
referència cadastral  7393301DG5679S030WI 
adreça finca   AV PERU, 11  B 30 
valor cadastral   16: 1472,89 
import per principal  44,77 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1367/691/56/29208 
data transmissió 19/10/2015 
comprador a qui es deriva DEGOMAR22 GIRONA SL 
NIF comprador  B55227441 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

23.5.- APROVAR LA DERIVACIÓ PER AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES 
PENDENTS D’IBI 

 
Núm. de referència : X2017006570 
Núm. d’expedient: R0082017000006     
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Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  49655228E/01 
nom: **** 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost 
sobre Béns Immobles dels exercicis: 13/14, i per import principal de 124,82 euros, 
 
Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de 

determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un 
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del 
meritament del tribut. 

• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han 
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al 
titular del rebut. 

• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els 
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el 
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran 
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat 
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els 
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els 
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles, 
associats a l’immoble que es transmet, ...’ 

• Considerant que l’article  41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general 
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables 
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels 
responsables solidaris.  

• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació, 
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor 
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular, 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA DELEGADA 
D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. 49655228E/01, 
ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació. 
 
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça CTRA VELLA DE LA DEU, 8  B 7 al 
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 
13/14.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble **** per tal que efectuï l'ingrés del 
nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li que en cas de no 
fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article  62.2 de l’esmentada Llei general 
tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i s'ordenarà l'embargament dels 
béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el recàrrec, interessos i costes que es 
puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   124,82 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 



 64 

deute mitjançant transferència al compte bancari que es facilitarà des de les oficines 
de recaptació, tel. 972279144: 
� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil 
immediatament posterior. 

� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, 
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o 
el dia hàbil immediatament posterior. 

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 
nom del deutor   **** 
Expedient   49655228E/01 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14 
núm. del rebut   13IB21624/14IB22262 
exercici(s)    13/14 
referència cadastral  6990604DG5669S015WK 
adreça finca   CTRA VELLA DE LA DEU, 8  B 7 
valor cadastral   16: 9289,32 
import per principal  124,82 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1803/789/161/34166 
data transmissió 17/10/2014 
comprador a qui es deriva **** 
NIF comprador  47848711V 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

23.6.- APROVAR LA DERIVACIÓ PER AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES 
PENDENTS D’IBI 

 
Núm. de referència : X2017006572 
Núm. d’expedient: R0082017000007     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  49655228E/02 
nom: **** 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost 
sobre Béns Immobles dels exercicis: 13/14, i per import principal de 398,62 euros, 
 
Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de 

determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un 
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del 
meritament del tribut. 

• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han 
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al 
titular del rebut. 

• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els 
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el 
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran 
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat 
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els 
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els 
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles, 
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associats a l’immoble que es transmet, ...’ 
• Considerant que l’article  41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general 

tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables 
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels 
responsables solidaris.  

• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació, 
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor 
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular, 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA DELEGADA 
D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. 49655228E/02, 
ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació. 
 
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça CTRA VELLA DE LA DEU, 8  B 2 al 
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 
13/14.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble **** per tal que efectuï l'ingrés del 
nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li que en cas de no 
fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article  62.2 de l’esmentada Llei general 
tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i s'ordenarà l'embargament dels 
béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el recàrrec, interessos i costes que es 
puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   398,62 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant transferència al compte bancari que es facilitarà des de les oficines 
de recaptació, tel. 972279144: 
� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil 
immediatament posterior. 

� si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, 
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o 
el dia hàbil immediatament posterior. 

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 
nom del deutor   **** 
Expedient   49655228E/02 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14 
núm. del rebut   13IB21625/14IB22263 
exercici(s)    13/14 
referència cadastral  6990604DG5669S017RB 
adreça finca   CTRA VELLA DE LA DEU, 8  B 2 
valor cadastral   16: 29664,66 
import per principal  398,62 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1803/789/167/34168 
data transmissió 17/10/2014 
comprador a qui es deriva **** 
NIF comprador  47848711V 
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S’aprova per unanimitat. 
 

24.1.- APROVAR L’ADHESIÓ AL CONVENI DE FINANÇAMENT LOCAL 2013 
PROPOSAT PER LA DIPUTACIÓ DE GIRONA 

 
Núm. d’expedient: R0082017000004 
Núm. de referència : X2017007444     
 
Atès l’acord del Ple de la Diputació de Girona de 21 de febrer de 2017, d’aprovació 
conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya per al desenvolupament del 
pla extraordinari d’assistència financera local 2017 (exp. 2017/366), 
 
Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada  d' 
Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: que l’Ajuntament d’Olot s’adhereix al Conveni subscrit entre la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de Girona, amb què s’estableix el Pla extraordinari 
d’assistència financera local 2017. 
 
Segon: Que d’acord amb el que es preveu a l’esmentat conveni, sol·licita a la 
Diputació de Girona un pagament per import de 157.914,02 euros, per compte dels 
crèdits que l’entitat té enfront la Generalitat de Catalunya que es relacionen tot seguit: 
FCLC 2013 municipis                157.914,02 euros 
 
Tercer: Que, en garantia de la devolució de l’avançament sol·licitat, l’Ajuntament 
d’Olot transmet els drets de cobrament dels esmentats crèdits a favor de la Diputació 
de Girona, de forma que, per quedar alliberada del deute, la Generalitat de Catalunya 
els haurà de fer efectius directament a aquesta Diputació. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

25.1.- APROVAR EL PADRÓ DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE 
NATURALESA URBANA EXERCICI 2017 

 
Núm. de referència : X2017004837     
 
En relació a l’expedient UR052017000002 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- aprovar el Padró de l’Impost sobre bés immobles de naturales urbana, 
exercici 2017, d’acord al següent detall: 
 
Número de rebuts: 25.894 
Import total: 9.234.058,76 € 
 
El període de pagament en voluntària serà del 01/04/2017 al 31/05/2017. 
 
Aquells rebuts domiciliats i d’import igual o superior a 100 €, es fraccionaran de forma 
automàtica, i es carregaran a l’entitat financera d’acord amb els següents terminis: 
 
El 60% es carregarà a 31/05/2017 
El 40% es carregarà a 30/09/2017 
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Per a la resta de rebuts caldrà fer el pagament abans del 31 de maig d’acord amb les 
següents formes de pagament: 
 
A -  Si els rebuts es troben domiciliats es carregaran al banc a 31/05/2017. 
 
B -  Si no es troben domiciliats caldrà fer el pagament fins a 31 de maig, mitjançant el 
tríptic de pagament que s’enviarà, per algun dels següents sistemes: 
 

a. Mitjançant internet, accedient a : www.olot.cat o www.lacaixa.cat 
b. Qualsevol entitat financera especificada en el mateix tríptic 
c. Qualsevol terminal SERVICAIXA 

 
Segon.- Exposar al públic el present acord en el termini d’un mes.   
 
S’aprova per unanimitat. 
 

26.1.- APROVAR EL PADRÓ DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE 
NATURALESA RÚSTICA EXERCICI 2017 

 
Núm. de referència : X2017005536     
 
En relació a l’expedient UR052017000003 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el Padró de l’Impost sobre béns immobles de naturalesa rústica, 
exercici 2017, amb el següent detall: 
 
Número de rebuts: 191 
Import total: 16.595,93 € 
 
El període de pagament en voluntària serà del  01/05/2017 al 30/06/2017. 
 
En cas que s’hagi facilitat domiciliació bancària, caldrà fer el pagament abans del 30 
de juny mitjançant el tríptic de pagament que s’enviarà, per algun dels següents 
sistemes: 
 

a. Mitjançant internet, acdedint a: www.olot.cat o www.lacaixa.cat 
b. Qualsevol entitat financera especificada en el mateix tríptic 
c. Qualsevol terminal SERVICAIXA 

 
Segon.- exposar al públic el present acord en el termini d’un mes. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

27.- PROJECTE DE CONSERVACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA VIÀRIA 2017. 
Proposant aprovar 

 
Núm. de referència : X2017007805     
 
Vist el projecte de conservació de la infraestructura viària 2017, redactat pel director de 
l’àrea d’Infraestructura i Obra Pública, senyor Ramon Prat Molas en data març de 
2017, que té per objecte definir les obres de conservació i millora a diferents trams de 
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la xarxa viària urbana. 
 
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 virtut de l’exposat, el regidor delegat de serveis urbans, espai públic, 
infraestructura i obra pública, proposa a la Junta de Govern Local de la Corporació 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR el projecte de conservació de la infraestructura viària 2017, 
redactat pel director de l’àrea d’Infraestructura i Obra Pública, senyor Ramon Prat 
Molas en data març 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. 
 

28.1.- MEMÒRIA VALORADA PER A LA INSTAL·LACIÓ DE PUNTS DE 
RECÀRREGA PER  A VEHICLES ELÈCTRICS A LA CIUTAT D’OLOT. Proposant 

aprovar 
 
Núm. de referència : X2017007590     

Vist que l’Ajuntament d’Olot, va aprovar el febrer de 2012 l’adhesió al Pacte d’Alcaldes 
i alcaldesses. Arrel d’aquesta aprovació va sorgir el Pla d’Acció per a l’Energia 
Sostenible d’Olot, que estableix les accions que s’han de seguir en la lluita contra el 
canvi climàtic abans del 2020. Dintre d’aquestes accions per reduir l’emissió de gasos 
amb efecte hivernacle, es troben entre d’altres, la instal·lació de punts de 
subministrament per a vehicles elèctrics, per tal de fomentar la compra de vehicles 
elèctrics i híbrids entre la ciutadania, així com dintre del propi ajuntament. 

Vist que seguint aquestes directrius l’Ajuntament d’Olot pretén instal·lar 2 punts de 
càrrega ràpida per a vehicles elèctrics a la ciutat, amb una capacitat total per a quatre 
vehicles. 

Vista la memòria valorada per a la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles 
elèctrics a la ciutat d’Olot, redactada pel director de l’àrea d’Infraestructura i Obra 
Pública, senyor Ramon Prat Molas  en data març de 2017, que té per objecte definir a 
nivell de memòria valorada, la instal·lació de dues estacions públiques de recàrrega 
ràpida de vehicles elèctrics al municipi d’Olot d’accés públic. 

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 UPOM2017000009, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat de Serveis urbans, Espai públic i 
infraestructures i obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR la memòria valorada per a la instal·lació de punts de recàrrega 
per a vehicles elèctrics a la ciutat d’Olot, redactada pel director de l’àrea 
d’Infraestructura i Obra Pública, senyor Ramon Prat Molas  en data març de 2017. 
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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. 
 

29.- SUBVENCIÓ. Proposant sol·licitar-ne una a l’Institut Català d’Energia en el 
marc del Pla d’Acció per al desplegament d’infraestructures de recàrrega per als 

vehicles elèctrics a Catalunya (PIRVEC 2016-2019) 
 

Núm. de referència : X2017007764     
 
L’Institut Català de l’Energia del Departament d’empresa i coneixement de la 
Generalitat de Catalunya mitjançant resolució EMC/270/2017, de 15 de febrer, va obrir 
convocatòria per al 2017 per a la concessió de subvencions per a la instal·lació 
d’infraestructures de recàrrega per al vehicle elèctric en el marc del Pla d’Acció per al 
desplegament d’infraestructures de recàrrega per als vehicles elèctrics a Catalunya 
(PIRVEC 2016-2019). 
 
Vist que són subvencionables, entre d’altres, les despeses per a infraestructures 
d’estacions d’accés de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics sol·licitades per 
administracions públiques d’acord amb el primer punt de les bases reguladores per a 
la concessió de la subvenció esmentada (resolució EMC/2973/2016). 
 

Vista la memòria valorada per a la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles 
elèctrics a la ciutat d’Olot, redactada pel director de l’àrea d’Infraestructura i Obra 
Pública, senyor Ramon Prat Molas  en data març de 2017, que té per objecte definir a 
nivell de memòria valorada, la instal·lació de dues estacions públiques de recàrrega 
ràpida de vehicles elèctrics al municipi d’Olot d’accés públic. 

Vist que l’Ajuntament d’Olot vol concórrer a l’esmentada convocatòria amb la memòria 
valorada referenciada en l’apartat anterior.  
 
Vist l’expedient administratiu SUR12017000002 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.- SOL·LICITAR a l’Institut Català de l’Energia, Departament d’empresa i 
coneixement de la Generalitat de Catalunya, una subvenció per finançar les despeses 
generades per a la instal·lació de dues estacions públiques de recàrrega ràpida de 
vehicles elèctrics al municipi d’Olot d’accés públic. 
 
SEGON.- FACULTAR l’Alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
TERCER.- TRASLLADAR aquest acord al Departament de Governació, 
Administracions públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, amb tota la 
documentació necessària per a la seva sol·licitud. 
 

• l’Institut Català de l’Energia, Departament d’empresa i coneixement de la 
Generalitat de Catalunya  

• Ajuntament d’Olot - Ingressos 
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S’aprova per unanimitat. 
 

30.1.- REFORMA I AMPLIACIÓ D’HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT I 
CONSTRUCCIÓ DE PISCINA AL C/ AIXADELL, 8  

 
Núm. de referència : X2017002755 
 
Donat que el terreny on es pretén edificar la llicència sol·licitada, SI té la condició legal 
de solar, i que SI compleix les determinacions del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal, quant a volum, alçàries, ocupació del sol i usos. Previ pagament dels drets 
liquidats i segons els arts.187 i següents del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme i 71 i següents  del Decret 179/1995 
pel qual s’aprova el  Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, s’acorda: 
 
CONCEDIR, la llicència sol·licitada , segons expedient OMA32017000018 en data 
registre entrada  07/02/2017 
a : **** 
per a: REFORMA I AMPLIACIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT I 
CONSTRUCCIÓ DE PISCINA   situada a : C AIXADELL N.0008  
    
U.T.M : 6606802 
 
Condicions Generals: Aprovades per Comissió de Govern de 13/02/88 i modificades 
per acord de la Junta de Govern de 18/06/08 
 
S’aprova/n la/les liquidació/ns que es detalla/en seguidament: CRL2017800024     
 
Liquidació/ns de drets i/o fiances: imports, lloc, terminis, forma de pagament i recursos 
que es poden interposar contra l’ acte de liquidació, són els que es determinen a la 
liquidació adjunta. 
 
Liquidació de Drets i Garanties: 
 

Drets 
 
Per: 
Un pressupost de: 131083.55 euros  
 
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

131083.55 4063.59 0 4063.59 304.90 4368.49 
 

Garanties: 
    

mov terres + rep pav + ges res: 1176.01 euros 
 

Total Liquidació Euros 
Per Drets 4368.49 
Per Garanties (4) 1176.01 

 
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència: 24 mesos, a partir de la data de concessió, havent-
se de començar les obres dins el termini màxim de 12 mesos  
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1) Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: Document signat per contractista o 
contractistes assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra, així com documentació 
que acrediti la seva condició de contractista.  
2) Les tanques de parcel·la s’han d’ajustar a les condicions de l’article 296 del 
POUM. En el cas de suplementar el muret existent amb element de reixa, no podrà 
superar l’alçada d’1,80 m.  
3) Aquesta  llicència  no  autoritza  l'ocupació  de  la  via  pública  amb materials o 
altres elements propis de l'obra. 
4) L'excavació prevista s'executarà d'acord amb les condicions determinades a la 
vigent Ordenança Municipal d'Obres a la Via Pública. 
5) S’imposa  una  fiança de 1.176,01 € per garantir  la  neteja  i/o reposició de 
paviments  de la via pública que puguin afectar-se  per l’execució de l’obra, 
especialment pels treballs de  moviment i transport de terres o runes previstos.  
Aquesta fiança també ha d’assegurar la correcta gestió de residus generats per l’obra. 
La fiança s’haurà de dipositar en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des 
de la data de notificació de la concessió de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta 
llicència queda supeditada a l’ingrés de la fiança en el termini esmentat. 
6) D'acord  a  l'art.28.2 del RD 417/2006 en relació al 76 del RDL 2/2004,  el termini 
per donar d'alta l'immoble reformat és de 2 mesos a partir del  dia següent a la data 
d'acabament de les obres. A aquests efectes caldrà adreçar-se a l’Àrea d'Urbana de 
l’Ajuntament -2n. pis -. Cal  aportar la següent documentació: 1) Plànol de situació i  
d'emplaçament, 2)  Plànols  definitius  de  cada  planta, 3)  Certificat  final  d'obra,  4) 
Fotografia/es  de  la  façana (10x15), 5) Fotocòpia DNI  del  titular,  6) Fotocòpia del 
rebut actual IBI i 7) Fotocòpia de les escriptures. 
. 
S’aprova per unanimitat. 
 

30.2.- REFORMA DE CABANYA D’ÚS AUXILIAR D’HABITATGE AL MAS CAN 
PERE PETIT 

 
Núm. de referència : X2016027406 
 
Donat que el terreny on es pretén edificar la llicència sol·licitada, No requereix la 
condició legal de solar, i que SI compleix les determinacions del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal, quant a volum, alçàries, ocupació del sol i usos. Previ pagament 
dels drets liquidats i segons els arts.187 i següents del Decret legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme i 71 i següents  del Decret 
179/1995 pel qual s’aprova el  Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, 
s’acorda: 
 
CONCEDIR, la llicència sol·licitada, segons expedient OMA32016000148 en data 
registre entrada  20/03/2017 
a: **** 
per a: REHABILITACIÓ DE COBERTA DE CABANYA D'ÚS AUXILIAR D' 
HABITATGE   situada a: LLOC MAS CAN PERE PETIT N.0001  
U.T.M : 001565100DG57A 
 
Condicions Generals: Aprovades per Comissió de Govern de 13/02/88 i modificades 
per acord de la Junta de Govern de 18/06/08 
 
S’aprova/n la/les liquidació/ns que es detalla/en seguidament: CRL2017800025 
FMA2017600063    
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Liquidació/ns de drets i/o fiances: imports, lloc, terminis, forma de pagament i recursos 
que es poden interposar contra l’ acte de liquidació, són els que es determinen a la 
liquidació adjunta. 
 
Liquidació de Drets i Garanties: 
 

Drets 
 
Per: Un pressupost de: 15825.02 euros  
 
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

15825.02 490.58 0 490.58 62.85 553.43 
 

Garanties: 
    

  Garantia de gestió de residus: 269.72 euros 
 

Total Liquidació Euros 
Per Drets 553.43 
Per Garanties (4) 269.72 

 
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència: 9 mesos, a partir de la data de concessió, havent-
se de començar les obres dins el termini màxim de 4 mesos.  
 

• L’annex de modificació del projecte inicial incorporat a l’expedient en data 23 
de març de 2017 incorpora les modificacions que es faran a les façanes: (1) 
Les dues obertures de les façanes laterals s’ igualaran. Començant a una 
alçada de 2,30m fins a la coberta. (2)Les obertures de la façana posterior 
ocuparan tota l’alçada lliure de la planta i s’hi col·locaran baranes metàl·liques 
de perfil massís amb dos passamans de 30x10 i muntants de 10mm. (3) 
L’arrebossat de les façanes es farà amb el mateix morter de rejuntat de la part 
de maçoneria, que serà de color terrós. (4) S’ utilitzaran bigues massisses de 
roure.  

• Si l’espai que queda per sota del nou forjat sanitari s’adequa per ser habitable, 
s’haurà de sol·licitar la corresponent llicència d’ obres i justificar les 
característiques de la intervenció.  

• S’imposa una fiança de 269,72 € per garantir la correcta gestió de residus 
generals per l’obra d’acord amb la memòria del projecte presentat. La fiança 
s’haurà de dipositar en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de 
la data de notificació de la concessió de la llicència d’obres. L’efectivitat 
d’aquesta llicència queda supeditada a l’ ingrés de la fiança en el termini 
esmentat.  

• Prèviament o simultàniament a la presentació del certificat final d’obra caldrà 
aportar document que acrediti la correcta gestió dels residus generats per 
l’obra segons l’ establert a l’Ordenança general de gestió de residus aprovada 
el 15/03/2002 i modificada el 28/07/2005.  

• Abans de l’ inici de l’ obra caldrà portar el document signat pel contractista 
assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra i document que l’acrediti 
(model 36, certificat d’alta a l’epígraf corresponent o altra documentació 
equivalent).  

• Previ a l’ inici de les obres caldrà presentar la documentació complementària i/o 
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modificada visada pel corresponent Col·legi  
• Caldrà comunicar l’ inici de les obres al PNZV amb deu dies d’antelació per tal 

de poder fer-ne el corresponent seguiment, segons informe del Parc de 23-03-
2017.  

 
S’aprova per unanimitat. 
 

30.3.- REFORMA D’EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES AL CARRER 
AMARGURA, 1 

 
Núm. de referència : X2017002377 
 
Donat que el terreny on es pretén edificar la llicència sol·licitada, SI té la condició legal 
de solar, i que SI compleix les determinacions del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal, quant a volum, alçàries, ocupació del sol i usos. Previ pagament dels drets 
liquidats i segons els arts.187 i següents del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme i 71 i següents  del Decret 179/1995 
pel qual s’aprova el  Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, s’acorda: 
 
CONCEDIR, la llicència sol·licitada , segons expedient OMA32017000017 en data 
registre entrada  02/02/2017 
a : **** 
per a: REFORMA D'EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES 
situada a : C AMARGURA N.0001  
U.T.M : 7703211 
 
Condicions Generals: Aprovades per Comissió de Govern de 13/02/88 i modificades 
per acord de la Junta de Govern de 18/06/08 
 
S’aprova/n la/les liquidació/ns que es detalla/en seguidament: CRL2017800023 
FMA2017600061    
 
Liquidació/ns de drets i/o fiances: imports, lloc, terminis, forma de pagament i recursos 
que es poden interposar contra l’ acte de liquidació, són els que es determinen a la 
liquidació adjunta. 
 
Liquidació de Drets i Garanties: 
 

Drets 
 
Per:Un pressupost de: 154218.94 euros  
  
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

154218.94 4780.79 -95% 239.04 515.00 754.04 
 

Garanties 
       

rep pav + gest res: 600 euros 
   

Total Liquidació Euros 
Per Drets 754.04 
Per Garanties (4) 914.60 

 
Condicions particulars: 
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Termini de vigència de la llicència: 24 mesos, a partir de la data de concessió, havent-
se de començar les obres dins el termini màxim de 4 mesos. 
 
1. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: Document signat per contractista o 
contractistes assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra.  
2. Aquesta  llicència  no  autoritza  l'ocupació  de  la  via  pública  amb materials o 
altres elements propis de l'obra. 
3. Caldrà mantenir l’actual configuració de la façana de l’edifici, reculant del pla de la 
barana de remat de façana tant la xemeneia com el muret projectats per evitar que 
siguin visibles des de l’espai públic.  
4. S’imposa  una  fiança de 600,00 € per garantir  la  neteja  i/o reposició de paviments  
de la via pública que puguin afectar-se  per l’execució de l’obra, especialment pels 
treballs de  moviment i transport de terres o runes previstos.  Aquesta fiança també ha 
d’assegurar la correcta gestió de residus generats per l’obra. La fiança s’haurà de 
dipositar en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de 
notificació de la concessió de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta llicència queda 
supeditada a l’ingrés de la fiança en el termini esmentat. 

5. Prèviament o simultàniament a la presentació del certificat final d’obra caldrà aportar 
document que acrediti la correcta gestió dels residus generats per l’obra segons 
l’establert a l’Ordenança general de gestió de residus aprovada el 15/03/2002 i 
modificada el 28/07/2005. 

6. D'acord  a  l'art.28.2 del RD 417/2006 en relació al 76 del RDL 2/2004,  el termini 
per donar d'alta l'immoble reformat és de 2 mesos a partir del  dia següent a la data 
d'acabament de les obres. A aquests efectes caldrà adreçar-se a l’Àrea d'Urbana de 
l’Ajuntament -2n. pis -. Cal  aportar la següent documentació: 1) Plànol de situació i  
d'emplaçament, 2)  Plànols  definitius  de  cada  planta, 3)  Certificat  final  d'obra,  4) 
Fotografia/es  de  la  façana (10x15), 5) Fotocòpia DNI  del  titular,  6) Fotocòpia del 
rebut actual IBI i 7) Fotocòpia de les escriptures. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
31.- DONAR COMPTE DE LES COMUNICACIONS D’OBERTURA I DELS DECRETS 

DICTATS, RELATIUS A L’ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
Núm. de referència : X2017007404     
 
En relació a l’expedient AG012017000010, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció del següent acord: 
 
Únic.- Donar compte de les comunicacions d’obertura i dels decrets dictats entre els 
dies 8 i 21 de març de 2017 relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen a 
continuació:  

Tràmit Nom / comercial Concepte Adreça Decret 

Obertura Associació 
Mesquita Islàmica 

Centre de culte C/Notari Miquel Març 14 13/03/2017 
Declaració 
Responsable 
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Obertura Love & Paradise Venda de roba i 
complements 

C/Sant Esteve 7 15/03/2017 
Declaració 
Responsable 

Obertura Divermus Centre de 
pedagogia 
cultural 

C/Montsalvatge 31 21/03/2017 

Baixa 

(X trasllat) 

Joel Ortuño 
Hostench 

Koa Sports  C/Sant Tomàs 6 14/03/2017 

Baixa Super Goga Locutori C/Pare Antoni Soler 14 14/03/2017 

Llicència **** Tinença de gos 
de raça 
potencialment 
perillosa 

C/Camprodon 5 20/03/2017 

Llicència **** Adjudicació 
hort municipal 

Closells 1 a 4 08/03/2017 

Llicència **** Adjudicació 
hort municipal 

Closells 5 08/03/2017 

Llicència **** Adjudicació 
hort municipal 

Closells 6 08/03/2017 

Llicència **** Adjudicació 
hort municipal 

Closells 7 08/03/2017 

Llicència **** Adjudicació 
hort municipal 

Closells 8 08/03/2017 

Llicència **** Adjudicació 
hort municipal 

Desemparats 110 08/03/2017 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

32.- APROVAR EL PROGRAMA D’INSPECCIONS I CONTROLS EN ACTIVITATS, 
EQUIPAMENTS I ESPAIS COL·LECTIUS D’OLOT, PER A L’ANY 2017 

 
Núm. de referència : X2017007448     
 
El dia 4 de gener de 2017 (BOP núm. 3) va esdevenir definitiu el Pla d’Inspeccions i 
Controls en activitats, equipaments i espais col·lectius d’Olot, aprovat pel Ple 
Municipal, amb l’objectiu de garantir el compliment dels requisits de seguretat, 
protecció al medi ambient, salubritat i tranquil·litat exigibles a les activitats, als 
equipaments i als espais col·lectius de la ciutat per així millorar la qualitat de vida dels 
ciutadans i alhora facilitar l’activitat econòmica. 
 
Atès que el Pla té caràcter general, necessàriament ha d’acompanyar-se d’un 
Programa anual que especifiqui quines activitats, equipaments i espais col·lectius 
seran objecte d’inspecció i control. 
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Vist  l’informe de la Cap d’Inspeccions de data 17 de març de 2017.  
 
D’acord amb l’article 6 la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i 
d’impuls de l’activitat econòmica;  l’article 178 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 
(TRLMC); l’article 4.1.a) i 49 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local. 
 
De conformitat amb l’acord del Ple Municipal del dia 29 de setembre de 2016 pel qual 
s’aprova el Pla d’Inspeccions i els decrets de 26 i 30 de juny de 2015, de delegació 
d’atribucions a la Junta de Govern Local i de l’Alcalde a favor del regidor sotasignat, 
validats ambdós decrets pel Ple Extraordinari del dia 2 de juliol de 2015, vist 
l’expedient administratiu AG012017000011 i antecedents corresponents, el regidor 
delegat de l’Àrea de Medi Ambient, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 

Primer: Aprovar el Programa d’Inspeccions i controls en activitats, equipaments i 
espais col·lectius d’Olot, per a l’any 2017, que s’adjunta com a Annex a aquesta 
proposta i així com totes les activitats innòcues comunicades dins aquest any.  
 
Segon: Fer públic aquest Programa mitjançant el Tauler d’edictes de la Corporació i 
comunicar-lo a les àrees d’Urbanisme i Ingressos de l’Ajuntament d’Olot i als 
Consorcis Dinàmig i SIGMA -inspeccions -  
 
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 


