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ACTA NÚM. 13 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

6 D’ABRIL DE 2017 
 

A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 6 d’abril 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 assisteix, com a regidor de l’oposició, el Sr. Xavier García Zabal. 
 
Hi assisteix l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí 
 
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera. 
 
Hi assisteix el Gerent, Sr. Jordi Güell i Güell. 
 

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

2. - DESPATX OFICIAL 
 

El Sr. Alcalde  comenta les reunions de treball i els actes als quals ha assistit des de la 
darrera Junta, celebrada el dia 30 de març :  
 
-  el mateix dia 30 de març es va desplaçar a Barcelona per assistir a una reunió dels 
membres del Consell Rector i de la Permanent del Consorci de Salut i Social de 
Catalunya, amb l’Hble. Conseller de Salut, Antoni Comin. 
 
-  el dia 3 d’abril, a part de presidir el Ple dels Infants i l’extraordinari que va tenir lloc a 
continuació,  va ser present a l’acte de signatura dels acords de col.laboració amb 
diferents empreses pel que fa a l’ús de la marca 100% Olot, que va tenir lloc al Saló de 
Sessions de l’Ajuntament. Es tracta d’una marca de ciutat que permet a les empreses i 
entitats, mostrar el seu compromís amb els valors i l’essència de ciutat.  
 
- el dia 4 d’abril, va assistir a la reunió dels Patronats de la Fundació antic  Hospital 
Sant Jaume i de l’Hospital d’Olot i Comarcal.  
 
-  i finalment, comenta que ahir dimecres, va rebre la visita del Sr. Lluis Bonet, Cap de 
la Demarcació de Carreteres de l’Estat per presentar la seva proposta de la variant 
d’Olot, en el seu pas per l’Hostal del Sol. En aquesta reunió hi va ser present també el 
Sr. David Prat, Subdirector general de Programes i Execució de la Direcció general 
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d’Infraestructures i Mobilitat.  
 

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

 
Tot seguit la Secretària dóna compte a la Junta de Govern dels edictes i anuncis de 
l'Ajuntament d'Olot publicats als Butlletins Oficials BOE, BOP i DOGC, des de la 
darrera sessió. I se n'acorda l'assabentat.                                                                                                                          
 
4.1. - APROVACIÓ CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT D'OLOT I L'AJUNTAMENT 
DE BLANES, PER A LA IMPARTICIÓ DE LA FORMACIÓ PREVISTA EN EL MARC 

DEL PROGRAMA FEM OCUPACIÓ PER JOVES 
 
Núm. de referència : X2017008398     
 
Atès que l’Ordre EMO/256/2015 de 5 d’agost, modificada per l’ordre TSF/212/2016, de 
29 de Juliol, que estableix les bases reguladores per a la concessió de subvencions 
per a la realització del Programa “Fem Ocupació per a Joves”, així com la Resolució 
TSF/1910/2016, de 29 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2016 i la 
convocatòria anticipada per al 2017 que regula el Programa de Fem Ocupació per a 
Joves, estableix que l’entitat promotora i l’entitat gestora tenen que estipular un 
conveni per la impartició d’accions formatives virtuals mitjançant la plataforma Aula 
Mentor. 
 
En relació a l’expedient IM052017000003, el regidor delegat de Promoció de la ciutat, 
Comerç i Turisme,  proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Ajuntament de 
Blanes, per la impartició de la formació prevista en el marc del Programa “Fem 
Ocupació per a Joves”. 
 
Segon.- Facilitar a l’alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. OBRES 
 

5.1. - APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES ADMINSITRATIVES PARTICULARS 
PER ADJUDICAR, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, LES OBRES DE 

CONSERVACIÓ I MILLORA DE LA INFRAESTRUCTURA VIÀRIA A DIVERSOS 
CARRERS DE LA CIUTAT ANY 2017 I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 

 
Núm. de referència : X2017008380 
 
La Junta de Govern Local del dia 30 de març de 2017 va aprovar el projecte de 
conservació i millora de la infraestructura viària a diversos carrers de la Ciutat any 
2017, redactat pels Serveis Tècnics Municipals.  
Atès que és d’interès per aquest Ajuntament executar les obres esmentades i atès 
l’informe del director de l’Àrea d’Infraesctructura i Urbanisme de data abril de 20107 i 
vist  l’expedient CCS12017000008 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.- Iniciar l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert, de les 
obres  de conservació i millora de la infraestructura viària a diversos carrers de la 
Ciutat any 2017. 
 
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regiran 
l’esmentada licitació. 
 
Tercer.-  Convocar la licitació i publicar-ne un anunci al BOP, al DOG i al perfil del 
contractant.  
 
Quart.- Aprovar la despesa prevista en: DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT MIL VUIT-
CENTS CINQUANTA EUROS (268.850,77 €) + IVA: CINQUANTA-SIS MIL QUATRE-
CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS (56.458,66 €),  
que es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200  Despeses 17141  1532 61904 90648.44 RENOVACIO VORERES 100 000 000 000 000 000 
200200  Despeses 17141  1532 61903 234661.35 CONSERVACIO PAVIMENTS VIES 

PUBLIQUES 
100 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
5.2. - TREBALLS DE FORMACIÓ D'UN MUR DE FORMIGÓ A LA PROLONGACIÓ 

DE LA RONDA DE LES FONTS 
 
Núm. de referència : X2017008313     
 
Atès l’informe de l’arquitecte tècnic de l’Àrea d’Infraestructura i Obra Pública de data 
28 de març de 2017 en relació a la necessitat de construir un mur de contenció de 
terres de la vivenda adjacent a l’enderroc de la vivenda del C/St. Cristòfol 28. 
Atès que s’ha demanat pressupostos a les empreses: “Excavacions Coll,SL”; 
“Aglomerats Girona,SA” i “Josep Vilanova,SA”; el qual és favorable al presentat per 
“Josep Vilanvoa,SA” 
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012017000147 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert,  proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Contractar amb l’empresa JOSEP VILANOVA SA (A1744409-2) les obres de 
formació d'un mur de formigó a la prolongació de la Ronda de les Fonts d’acord amb el 
seu pressupost núm. P014.2-17 i l’informe dels Serveis Tècnics Municipals que figuren 
com annex a l’expedient.   
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: SETZE MIL QUATRE-CENTS NOU 
EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS (16.409,64 €) + IVA: TRES MIL TRE-
CENTS  QUARANTA-SIS EUROS AMB DOS CÈNTIMS (3.446,02 €).  Es pagarà amb 
càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17141  1532 61916 19855.66 OBRES MUR PROLONGACIO RONDA LE

FONTS 
100 000 000 000 000 000 

 
 

Tercer.- JOSEP VILANOVA SA adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
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CONTRACTACIÓ. SERVEIS 

 
5.3. - APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 

QUE REGIRÀ LA VENDA, MITJANÇANT SUBHASTA, DE LA PARCEL·LA 
SIUTADA A LA CARRETERA SANTA PAU, NÚM. 161, I CONVOCATÒRIA DE 

LICITACIÓ 
 
Núm. de referència : X2017008514     

 
Aquest Ajuntament és propietari del bé immoble patrimonial situat a la carretera Santa 
Pau núm. 161, referència cadastral 8989309DG5668N0001FT i atès que és d’interès 
d’aquest Ajuntament procedir a la seva venda i vist l’expedient administratiu núm. 
CCS12017000009 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.- Iniciar l’expedient per a la venda, mitjançant subhasta pública, d’una parcel·la 
situada a la carretera Santa Pau, núm. 161. 
 
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regiran 
l’esmentada licitació i disposar la seva exposició al públic durant el termini de quinze 
dies, anunciant-ho al BOP per tal que s’hi puguin presentar reclamacions; així com al 
perfil del contractant,  les quals seran resoltes pel mateix òrgan de contractació. 
 
Tercer.- Simultàniament s’anuncia la convocatòria de subhasta en el ben entès que 
s’ajornarà el temps que calgui, en el supòsit de què es formulin reclamacions. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
5.4. - ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCDEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DEL 

SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA I PARTICIPACIÓ EN L'ELABORACIÓ D'UN 
PLA INTEGRAL D'ACCIONS DE MILLORA (PIAM) DEL NUCLI ANTIC D'OLOT. 

 
Núm. de referència : X2017002203     
 
La Junta de Govern Local de data 2 de febrer de 2017 va aprovar l’expedient de 
contractació, mitjançant procediment obert simplificat, per adjudicar el servei 
d’assistència tècnica i participació en l’elaboració d’un Pla Integral d’Accions de Millora 
(PIAM) al Nucli Antic d’Olot.  
La licitació es va publicar al perfil del contractant i finalitzà el termini de presentació de 
pliques el dia 27 de febrer de 2017 i es van presentar les empreses que es detallen a 
continuació, les quals foren admeses per la Mesa de Contractació: 
-“Land Urbanisme i Projectes, SLP” 
-“Paisaje Transversal,SLL” 
-“Raons Públiques,SCCL” 
-“Montse Escorsell Folch” –Espai Tres- 
 
Atès l’informe de data 21 de març de 2017  del Comitè d’Experts designat a l’efecte, de 
valoració de la proposta tècnica s’obté el següent resultat: 
 
 MONTSE ESCORSELL FOLCH –Espai Tres- 

- Puntuació total: 45 
LAND URBANISME I PROJECTES, SLP 
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- Puntuació total: 49 
RAONS PÚBLIQUES, SCCL 

- Puntuació total: 70 
PAISAJE TRANSVERSAL, SLL 

- Puntuació total: 70 
 
Atès l’informe  de data 27 de març de 2017 de la tècnica de l’àrea de Promoció de la 
Ciutat, de valoració de la proposta econòmica, s’obté el següent resultat: 
 
MONTSE ESCORSELL FOLCH-ESPAI TRES 

- Puntuació total: 23,08 
 
LAND URBANISME I PROJECTES, SLP 

- Puntuació total: 17,32 
 
RAONS PÚBLIQUESM SCCL 

- Puntuació total: 15,23 
PAISAJE TRANSVERSAL SLL 

- Puntuació total: 24,33 
  
Vist l’informe final de valoració final del procediment de data 27 de març de 2017, 
s’obté el següent resultat: 
 
 

PROPOSTA 
Puntuació ofertes 

tècniques 
Puntuació ofertes 

econòmiques 
Puntuació 

final 
MONTSE ESCORCELL 
FOLCH-ESPAI TRES 

45 23,08 68,08 

LAND URBANISME I 
PROJECTES, SLP 

49 17,32 66,32 

RAONS PÚBLIQUES, 
SCCL 

70 15,23 85,23 

PAISAJE 
TRANSVERSAL, SLL 

70 24,33 94,33 

 
Per tant l’oferta més ben puntuada del conjunt del procediment és la presentada per 
l’empresa “Paisaje Transversal, SLL” 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12017000003 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 “PAISAJE TRANSVERSAL, SLL” el servei 
d’assistència tècnica i participació en l’elaboració d’un Pla Integral d’Accions de 
Millora (PIAM) al Nucli Antic d’Olot, per un import de QUARANTA-SET MIL VUIT-
CENTS EUROS (47.800 €) + IVA: DEU MIL TRENTA-VUIT EUROS (10.038 €). 
 
Segon.- Aquest contracte es regirà pel plec de clàusules administratives particulars i 
pel plec de prescripcions  tècniques aprovats per la Junta de Govern Local del dia 2 de 
febrer de 2017 , així com per la seva oferta.  
 
Tercer.- L’import del contracte es pagarà amb càrrec a la partida núm.  
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Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1700122 Despeses 17140  1521 60905 57838 ACTUACIONS NUCLI ANTIC (PR17) 100 000 000 000 000 000 
200210 1700122 Despeses 17140  1521 60905 -7162 ACTUACIONS NUCLI ANTIC (PR17) 100 000 000 000 000 000 
 
 

Quart.- El termini màxim d’execució de totes les prestacions objecte del contracte 
finalitzarà el dia 31 de desembre de 2017. 
 
Cinquè.- L’empresa “Paisaje Transversal,SLL” ha presentat d’acord amb el que 
s’estableix en la clàusula 26 del PCAP: 
-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) . 
 
Sisè.- L’empresa “Paisaje Transversal,SLL” formalitzarà el contracte dins dels 5 dies 
següents a comptar des de la data de la notificació de l’adjudicació definitiva, d’acord 
amb el que s’estableix en la clàusula 27 del PCAP: 
 
Setè.- Facultar el Sr. Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació signi 
el corresponent contracte.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.5. - TREBALLS D'ASSESSORAMENT  PER A LA GESTIÓ DE L'ARBRAT DEL 
NOU PROJECTE DEL FIRAL D'OLOT. 

 
Núm. de referència : X2017007734     
 
Atès que s’està redactant el projecte remodelació del Firal d’Olot, es fa necessari 
comptar amb una anàlisi de l’arbrat, previ a l’execució de l’obra, per a dissenyar un 
bon paviment que s’adapti a les necessitats de la plataneda present al passeig.  
Atès l’informe del director de l’Àrea d’Infraestructura i Urbanisme en relació als 
pressupostos presentats per les empreses: “Árbol, Investigación y Gestión SL”, 
“Arboreal”; “Fundació MAP”  per a la realització del treball esmentat, el qual es 
favorable al presentat per l’empresa “Árbol, Investigación y Gestión SL” 
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012017000142 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 ARBOL INVESTIGACION Y GESTION SL 
(B6218529-3)  els treballs d'assessorament per a la gestió de l'arbrat del nou projecte 
del Firal d'Olot, d’acord amb el seu pressupost núm. 17-G0070 annex a l’expedient.  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: QUATRE MIL TRES-CENTS 
CINQUANTA EUROS (4.350 €)+ IVA: NOU-CENTS TRETZE EUROS AMB 
CINQUANTA CÈNTIMS (913,50€).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17141  1532 61911 5263.50 R15 ACTUACIONS FIRAL 100 000 000 000 000 000 
 
 

Tercer.- ARBOL INVESTIGACION Y GESTION SL adjuntarà una còpia d’aquest acord 
a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
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5.6. - CONTRACTACIÓ EQUIPAMENT TÈCNIC PER LA SALA TORÍN DURANT EL 
FESTIVAL SISMÒGRAF 2017 

 
Núm. de referència : X2017008331     
 
Atès l’informe del director gerent de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot, Sr. Ricard 
Sargatal i Pont, on s’exposa entre el 20 i el 23 d’abril de 2017 tindrà lloc una nova 
edició del Festival Sismògraf i que per a la preparació tècnica dels espais on es 
realitzarà, es fa necessari la contractació i lloguer d’equips de sonorització, il·luminació 
i imatge. 
 
Un d’aquests espais és la Sala Torín de la qual l’empresa “LA CARABA” té la 
concessió pública dels serveis tècnics i aquesta empresa ha presentat el pressupost 
per la contractació del material tècnic necessari pel Festival Sismògraf 2017. 
 
Atès que s’informa favorablement d’aquest pressupost. 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012017000149 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 LA CARABA SERVEIS A LA CULTURA SL (B1795852-1) el 
material i l’assistència tècnica necessària per a la realització del Festival Sismògraf 
2017 i segons el pressupost amb referència P20170005AJO adjuntat a l’expedient. 
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: QUATRE MIL SET-CENTS 
SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS (4.776,40 €) + IVA: MIL TRES 
EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS (1.003,04 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17400  334  227991 5779.44 ACTUACIONS SISMOGRAF 100 000 000 000 000 000 
 

Tercer.- LA CARABA SERVEIS A LA CULTURA SL adjuntarà una còpia d’aquest 
acord a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.7. - CONTRACTACIÓ DEL MATERIAL TÈCNIC DE SONORITZACIÓ 
D'ESPECTACLES PER DIVEROS ESPAIS DURANT EL FESTIVAL SISMÒGRAF 

2017 
 
Núm. de referència : X2017008372     
 
Atès l’informe del director gerent de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot, Sr. Ricard 
Sargatal i Pont, on s’exposa que per a la preparació tècnica d’alguns muntatges del 
Festival Sismògraf 2017 es fa necessari la contractació i lloguer d’equips de 
sonorització i imatge pels espais: Claustres del Carme, Els Catòlics, Pia Almoïna, 
Plaça del Teatre, Sant Esteve, Plaça Major, la Gradera, Espai RCR, Can Mercè i Plaça 
Campdenmàs. 
 
Atès que per satisfer aquesta necessitat s’han demanat tres pressupostos a les 
empreses “Clip”, Enric Canadell i Torras i “Imagina Música” i s’informa favorablement 
del pressupost de “Clip”. 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012017000150 i antecedents corresponents, la 
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regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert,  proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Contractar amb CLIP SC (J1791808-7) el material tècnic de sonorització 
necessari pel Festival Sismògraf 2017 segons pressupost nº 170036R adjuntat a 
l’expedient. 
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: NOU MIL SIS-CENTS CINQUANTA 
EUROS (9.650 €) + IVA: DOS MIL VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS 
(2.026,50 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17400  334  227991 11676.50 ACTUACIONS SISMOGRAF 100 000 000 000 000 000 
 

Tercer.- CLIP SC adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.8. - SERVEIS DE LLOGUER DE MATERIAL TÈCNIC DE SONORITZACIÓ, 
IMATGE I IL·LUMINACIÓ DELS ESPECTACLES DEL FESTIVAL SISMÒGRAF 2017 

DELS ESPAIS: HOSPICI I PARC NOU 
 
Núm. de referència : X2017008269     
 
Del 20 al 23 d’abril es portarà a terme el “FESTIVAL SISMÒGRAF 2017” atès l’informe 
del director gerent de l’Institut Municipal de Cultura de data 30 de març de 2017 que fa 
referència als serveis de lloguer d’equips de sonorització, il·luminació i imatge dels 
espais:  Hospici i Parc Nou.  
Ateses les ofertes presentades per “la Caraba”; “Iglor” i “Tecnoimatge” i que s’informa 
favorablement el pressupost presentat per “La Caraba Produccions- Serveis a la 
Cultura, SL” . 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012017000145 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  LA CARABA SERVEIS A LA CULTURA SL 
(B1795852-1) els serveis de lloguer d’equips de sonorització, il·luminació i imatge dels 
espais : Hospici i Parc Nou amb destí al festival “SISMÒGRAF 2017” a celebrar els dia 
20 al 23 d’abril; i d’acord amb el seu pressupost  Ref. P20170003AJO annex a 
l’expedient.  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: TRETZE MIL DOS-CENTS EUROS 
(13.200 €)+ IVA: DOS MIL SET-CENTS SETANTA-DOS EUROS (2.772 €).  Es 
pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17400  334  227991 15972 ACTUACIONS SISMOGRAF 100 000 000 000 000 000 
 

Tercer.- LA CARABA SERVEIS A LA CULTURA SL adjuntarà una còpia d’aquest 
acord a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.9. - SERVEIS D'ASSEGURANCES FESTIVAL SISMÒGRAF 2017 
 
Núm. de referència : X2017008318     
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Atès l’informe del director gerent de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot, Sr. Ricard 
Sargatal Pont, on s’exposa la conveniència de contractar una assegurança de mal 
temps davant la possibilitat de cancel·lació d’espectacles durant la celebració del 
“Festival Sismògraf 2017”. 
 
I informant favorablement del pressupost de l’empresa FERRER & OJEDA 
ASOCIADOS CORREDURIA DE SEGUROS SL. 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012017000148 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 FERRER & OJEDA ASOCIADOS CORREDURIA DE 
SEGUROS SL (B5826524-0) una assegurança de climatologia per als dies 20, 21, 22 i 
23 d’abril de 2017 amb motiu de la celebració del festival “Sismògraf 2017” d’acord 
amb la pòlissa que figura com a annex a l’expedient. 
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: QUATRE MIL CENT SETANTA-
CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS (4.175,29 €) + IVA: DOS-CENTS 
CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS (256.78 €).  Es pagarà 
amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17400  334  227991 4432.07 ACTUACIONS SISMOGRAF 100 000 000 000 000 000 
 

 
Tercer.- FERRER & OJEDA ASOCIADOS CORREDURIA DE SEGUROS SL adjuntarà 
una còpia d’aquest acord a la factura. 
 
S’aprova per unanimitat. 

 
5.10. - ACORD RELATIU ALS SERVEIS EXTRAORDINARIS  DE RECOLLIDA DE 

DEIXALLES I NETEJA VIÀRIA ANY 2017 
 
Núm. de referència : X2017005862     
 
La Junta de Govern de data 16 de març de 2017 va contractar amb l’empresa “IGFA-
URBASER,UTE” els serveis extraordinaris de recollida de deixalles i neteja viària de la 
Ciutat durant l’exercici  20107 per un import de 64.529,02 € (IVA inclòs) 
Atès l’informe del SIGMA de data 22 de març de 2017 relatiu a la baixa de l’import 
corresponent a les tasques del dia 6 de gener, per un import de 5.101,56 €  (IVA 
inclòs), el qual es comptabilitzà fora de la despesa destinada a l’efecte. 
 
I vist  l’expedient núm. CC012017000123 i antecedents corresponents, la regidora 
delegada  de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Donar de baixa l’import corresponent als serveis extraordinaris de recollida de 
deixalles i neteja viària de la Ciutat realitzats en data 6 de gener de 2017, per un 
import de 5.101,56 € (IVA inclòs); d’acord amb els antecedents descrits.  
L’import esmentat s’abonarà a la partida: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1700847 Despeses 17700  1621 227003 -5101.56 RECOLLIDA SELECTIVA RESIDUS 100 000 000 000 000 000 
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S’aprova per unanimitat. 
 

5.11. - SERVEIS DE SUPORT A LA SOL·LICITUD AL PROJECTE "EUROPEAN 
HORIZON 2020 ENERGY EFFICIENY CALL" 

 
Núm. de referència : X2017008525     
 
Vista la convocatòria específica nº 23 en matèria de sistemes de finançament 
innovadors del programa H2020 de la Comissió Europea. 
 
Vist que es preveu crear un partenariat per presentar-se a l'esmentada convocatòria 
amb el projecte denominat EuroPACE que té per objectiu principal l’adaptació al 
mercat europeu d’un esquema de finançament basat en els tributs (on-tax financing). 
El finançament PACE ofereix una oportunitat per escalar el nivell d’inversions en 
eficiència energètica, la generació d’energia distribuïda i l'emmagatzemament 
d’energia en edificis residencials i d’activitat econòmica. Vist que aquest projecte 
també té per objectiu finançar els primers projectes pilot de Euro PACE i fomentar la 
replicació del model a tot Europa.  
 
Vist l'interès de la ciutat d'Olot en postular-se com a una de les proves pilots del 
projecte.  
 
Vista la necessitat de disposar d'una empresa per a l'elaboració de la proposta, la 
gestió del procés de revisió i la presentació de la proposta a la Comissió Europea amb 
l'objectiu de maximitzar les possibilitats de percepció dels fons per part del partenariat 
i, en concret, de l'Ajuntament d'Olot. 
 
Vist que és el coordinador del partenariat qui té les atribucions per escollir l'empresa 
que ha de realitzar els objectius d'aquest contracte. 
 
Vist que tots els socis del partenariat acorden assumir les despeses d'aquesta 
contractació fixades en un royalty en funció del percentatge de fons que rebran i que 
aquest només es pagarà si la resolució de la sol.licitud de fons és favorable. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CC012017000151 i antecedents corresponents, la 
regidora-delegada de Participacio, Transparència i Govern Obert, proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la contractació de ZAZ VENTURES SPRL per donar suport a la 
sol·licitud del projecte European Horizon 2020 Energy Efficiency call concretament a 
la EE23 - Innovating Financing Schemes. 
 
Segon.- Facultar l'alcalde per a signar tota la documentació derivada de la 
contractació. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
5.12. - RESCINDIR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DELS SISTEMES DE 

REGULACIÓ I CONTROL DE L'ENERGIA EN ELS EDIFICIS MUNICIPALS 
 
Núm. de referència : X2014007066     
 
La Junta de Govern local de data 17 de juliol de 2014 va adjudicar a l’empresa 
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“Terundar, SL” el subministrament dels sistemes de regulació i control de l’energia dels 
edificis municipals per un import de 32.000 € + IVA, el qual es regeix pel plec de 
clàusules administratives particulars i tècniques aprovades per la Junta de Govern 
Local del dia 22 de maig de 2014. 
El plec de clàusules establia que el contracte es pagaria durant les anualitats; 
2014,2015,2016 i 2017. 
Per aquest any 2017 la despesa prevista  i que finalitzava el contracte era de 
12.220,23 € (IVA inclòs)  
 
Atesa la sol·licitud presentada per l’empresa “Terundar,SL” en data  28 de març de 
2017 Registre d’Entrada núm. E2017004679 i atès l’informe de l’enginyer tècnic 
municipal de data  5 d’abril d’enguany en relació al funcionament del control elèctric i 
clima i que és  favorable a la rescindir el contracte de comú acord amb l’empresa 
adjudicatària.  
Atès que dins l’anualitat de 2017, i d’acord amb l’informe tècnic,  s’han executat 
diversos treballs valorats en 4.584.48 €.  
 
Així mateix el tècnic informa favorablement a la devolució de la garantia dipositada per 
respondre al contracte. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12014000010 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.- Rescindir el contracte subscrit amb l’empresa “TERUNDAR,SL” per al 
subministrament dels sistemes de regulació i control de l’energia dels edificis 
municipals; amb efectes de la data d’adopció  de l’acord. 
 
Segon.- L’import de la despesa prevista per a l’anualitat 2017 i que no s’executarà és 
de 7.635,74 € (IVA inclós). 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200230 1700506 Despeses 17700  1721 63301 -7635.74 ESTALVI ENERGETIC (PR17) 100 000 000 000 000 000 

 
Tercer.- Que els serveis econòmics procedeixin al retorn de la garantia definitiva 
d’import 1.600 €  dipositada, en data 14 de juliol de 201,per l’empresa “Terundar,SL”  
per garantir l’execució del contracte, atès l’informe favorable dels serveis tècnics 
municipals.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

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

 
Núm. de referència : X2016027668     
 
Vist l’escrit presentat pel Sr.  ****, en el que es formula reclamació patrimonial contra 
l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a un vehicle i atesos els següents  
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
Primer.- En escrit de data 7 de novembre de 2016 (Registre General Ajuntament 
d’Olot, núm. E2016012619) el Sr.  **** va formular reclamació patrimonial de 
quantitat indeterminada pels danys que va partir un vehicle de la seva propietat, el dia 
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5 de novembre de 2016, quan circulava pel carrer França. A l’escrit s’assenyala que va 
sentir un fort cop sota el seu vehicle, per la qual cosa va parar i va comprovar que 
s’havia aixecat una tapa del clavegueram. Així mateix apunta que ell mateix va 
col·locar la tapa del clavegueram i va comprovar que el seu vehicle havia sofert danys 
a la llanta i al pneumàtic. També manifesta que va telefonar a la Policia Municipal per 
explicar els fets. A la petició s’hi acompanyen tres fotografies de la roda del vehicle. 
 
Segon.- En informe del sergent de la Policia Municipal, de data 24 de novembre de 
2016 (Ref.: PD032016000113), s’assenyala que, el dia 5 de novembre de 2016, a les 
19.11 hores, va telefonar a les dependències municipals una persona que es va 
identificar com a **** i va explicar que havia ficat la roda davantera del seu cotxe en un 
embornal del carrer França, perquè la tapa era fora. També va informar que ell mateix 
s’havia encarregat de tornar posar la tapa al seu lloc. A l’informe s’apunta que el Sr. 
**** va manifestar que no necessitava ajuda (d’aquí que no s’enviés cap patrulla al lloc 
de l’accident) però que se li havia punxat la roda del darrera i que volia que en quedés 
constància. Finalment l’informe assenyala que no hi ha constància de quin vehicle 
hauria tingut l’accident. 
 
Tercer.- En escrit de data 2 de febrer de 2017 (Registre General, núm. 
S2017002275/03-02-2017) es va requerir a la Sr. **** per tal que aportés la 
documentació acreditativa de la propietat del vehicle i la factura de la reparació dels 
danys reclamats i, arran d’aquest requeriment, es va aportar a l’expedient administratiu 
la següent documentació: còpia del rebut de l’assegurança del vehicle i factura de 5 de 
gener de 2017 (Ref. 75/2017), emesa per “Electro Mòbil Bonfill”, per un import de 
930,79 euros, que és la quantitat que es reclama. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, d’acord amb l’article 106.2 de la Constitució, assenyala que “els particulars 
tenen dret a ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota 
lesió que pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui 
conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els 
casos de força major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar 
d’acord amb la Llei”. Aquest article determina que la  responsabilitat patrimonial de les 
Administracions Públiques sigui de caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui 
imprescindible acreditar que el dany o lesió sofert pel reclamant és conseqüència del 
funcionament normal o anormal dels serveis públics, en relació directa, immediata i 
exclusiva de causa a efecte, sense intervenció estranya que pugui interferir alterant el 
nexe causal. 
 
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis 
causats als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels 
serveis públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes 
establerts per la legislació general sobre responsabilitat administrativa” 
 
Segon.- La jurisprudència ha reiterat en nombroses sentències que, perquè es pugui 
declarar la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, és necessari 
que qui la pretén acrediti i provi que es donen les circumstàncies següents: a) que el 
dany o lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis 
públics en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte sense intervenció 
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estranya que pogués interferir alterant el nexe causal; b) que el dany sigui efectiu, 
econòmicament avaluable i individualitzat en relació a una persona o grups de 
persones; c) que el particular afectat no tingui el deure jurídic de suportar el dany; d) 
que no hi hagi força major; i e) que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons 
l’estat dels coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la 
producció dels danys.  
 
En tractar-se d’una responsabilitat objectiva és necessària la concurrència de tots 
aquests elements -que han de ser provats per qui els al·lega- i entre els que té una 
especial rellevància, en tant que element essencial de la responsabilitat, la relació de 
causalitat entre el dany i el funcionament del servei públic. 
 
Tercer.- La determinació de si els danys que es reclamen són atribuïbles de forma 
directa i exclusiva al funcionament dels serveis públics municipals no és gens clara. En 
aquest sentit, el fet que ni la Policia Municipal ni cap altre servei de l’Ajuntament d’Olot 
intervingués directament en l’accident dificulten esbrinar com i perquè es van produir 
els danys que es reclamen, alhora que no permet acreditar la veracitat dels fets 
relatats per la part reclamant. 
 
L’agent de la policia municipal que va atendre l’incident mitjançant una trucada 
telefònica es limita a posar de manifest les declaracions del conductor del vehicle, el 
Sr. ****. A l’informe policial de data 24 de novembre de 2016 no hi ha cap referència a 
quin era l’estat de la tapa de clavegueram desprès de l’accident ni si aquest accident 
podia estar originat en una mala col·locació de la tapa de clavegueram; i per altra part, 
se’ns diu, expressament, que no és possible identificar el vehicle implicat en l’incident, 
ja que a indicacions del mateix Sr. **** cap agent va desplaçar-se al lloc del fets. 
 
D’entrada cal assenyalar que les tapes de claveguera que es col·loquen a la ciutat 
d’Olot són de fosa i són suficientment pesades perquè en situacions normals estiguin 
ben posades en el seu marc. Les tapes de claveguera situades al carrer França estan 
ben collades i enrasades amb el seu marc; per la qual cosa no es pot pressuposar que 
la tapa es va destapar única i exclusivament pel fet que un vehicle hi passés pel 
damunt, ja que aquestes tapes estan dissenyades i construïdes per ser col·locades a 
les calçades on suporten la circulació de vehicles de totes mides i pesos.  
 
Tot i admetent que no es pot garantir de manera absoluta que una tapa no pugui saltar 
del marc; també cal reconèixer que, en aquest cas, més enllà de la declaració del 
mateix perjudicat, no s’ha acreditat de manera indubitada que l’accident es produís per 
culpa de la mala col·locació d’una tapa de claveguera a la via pública i, en 
conseqüència, per culpa del mal funcionament dels serveis públics. D’altra banda 
convé assenyalar que no consta que, abans de l’accident del Sr. ****, la policia 
municipal hagués rebut cap denúncia sobre una tapa de clavegueram en mal estat o 
fora del lloc al carrer França. 
 
L’Ajuntament d’Olot ha tingut un comportament adequat als estàndards exigibles a una 
administració pública responsable del manteniment d’infraestructures viàries, d’acord 
amb els articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d‘abril. D’una part, les tapes de clavegueram a més de ser homologades eren les 
adequades per una via de trànsit situada en una zona industrial; i d’altra banda (tot i 
que ens trobàvem en una zona industria de considerable trànsit), no hi va haver cap 
denúncia que permetés a l’Ajuntament d’Olot tenir coneixement de l’existència d’un 
problema que podia afectar al trànsit de vehicles. 
 
En aquest sentit, recordar que no es pot demanar a l’Ajuntament d’Olot ni a cap 
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administració pública la subsanació immediata de qualsevol desgat o desperfecte 
derivat de l’ús ordinari de la via pública i que la diligència de les administracions 
públiques ha de buscar-se en el conjunt de les seves actuacions (en aquest cas, 
col·locar tapes homologades i aptes per vies urbanes d’elevat trànsit i disposar dintre 
de la seva organització de mecanismes de manteniment i conservació de la via pública 
adequades per resoldre les incidències que es produeixen a la via pública, en un 
termini de temps raonable), ja que, en cas contrari, convertiríem a les administracions 
públiques en asseguradores universals de tots els riscos. 
 
De conformitat amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques i vist l’expedient administratiu SRP12016000036 i 
antecedents corresponents, que serveixen de motivació a la present resolució, la 
regidora delegada de l’Àrea de Participació, Transparència i Govern Obert, 
proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord: 
 

DENEGAR la indemnització reclamada pel Sr. **** pels danys que va partir un vehicle 
de la seva propietat, en no quedar provat el nexe causal entre els danys reclamats i el 
funcionament dels serveis públics municipals. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

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

 
Núm. de referència : X2017003345     
 
Vist l’escrit presentat pel Sr. **** en el que es formula reclamació patrimonial contra 
l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a un vehicle de la seva propietat en 
accident a la via pública i atesos els següents  
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
Primer.- En data 7 de febrer de 2017 (Registre General, núm. E2017001559/07-02-
2017), el Sr. **** va formular reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels 
danys que va partir el vehicle de la seva propietat, marca Volkswagen, model 
California, matrícula ****, el dia 6 de febrer de 2017, quan es trobava correctament 
estacionat al carrer Terrassa, a conseqüència de l’impacte d’un contenidor 
d’escombraries que no estava ben fermat i que per culpa del vent va travessar el 
carrer i va picar contra el vehicle. En aquest escrit es fa una referència a la intervenció 
de dos policies municipals, que es va recollir en la incidència núm. 31453. A la petició 
s’hi acompanyen fotografies del contenidor i del vehicle accidentat i un pressupost de 
reparació de 6 de febrer de 2017, emès per “Autopodium-Taller” (Ref. 1800), per un 
import de 590,83 euros, que és la quantitat que es reclama. 
 
Segon.- En informe dels agents de la Policia Municipal TIP 442 i 479, de 15 de febrer 
de 2017, s’assenyala que el dia 6 de febrer de 2017, a les 12:36 hores, una persona 
va telefonar a les dependències policials per comunicar que al carrer Terrassa, núm. 
50, un contenidor d’escombraries havia topat contra el seu vehicle  i li havia causat 
desperfectes. Arran d’aquest fet -que es va recollir en el servei núm. 31453- va 
adreçar-se una patrulla al carrer Terrassa que va comprovar que hi havia el vehicle 
marca Volkswagen, model California, amb matrícula ****, amb uns desperfectes a la 
part lateral posterior esquerra que coincidien amb l’altura del contenidor. En el lloc dels 
fets hi havia la persona que havia telefonat, el Sr. ****. 
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Tercer.- En escrit de data 21 de febrer de 2017 (Registre General, núm. 
S2017003643/21-02-2017) es va notificar a l’empresa IGFA, S.A.-URBASER, S.A. 
UTE, concessionària del servei municipal de recollida d’escombraries, la interposició 
d’aquesta reclamació de responsabilitat patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, als 
efectes que emetessin un informe sobre aquesta incidència i valoressin la possibilitat 
d’incloure-la en l’assegurança que té contractada per fer front a aquesta mena de 
situacions, de conformitat amb les previsions del plec de clàusules que, aprovat pel 
plenari de l’Ajuntament en sessió de data 24 de març de 2011, regeix la concessió 
d’aquest servei municipal.  
 
Quart.- En escrit de data 22 de març de 2017 (Registre General, núm. 
E2017004384/22-03-2017), l’empresa IGFA, S.A.-URBASER, S.A. UTE, 
concessionària del servei municipal de recollida d’escombraries, a la vista de la 
reclamació del Sr. ****, manifesta: que consultats els operaris de l’empresa del 
recollida d’escombraries assenyalen el desconeixement total d’aquest incident i que 
sempre deixen els contenidors degudament frenats; que l’actuació de la Policia 
Municipal parla d’uns petits danys a la part lateral posterior esquerra; que en les fotos 
que s’aporten es presenta un contenidor que es troba en la part posterior del vehicle, 
per la qual cosa, si realment va haver-hi desplaçament per l’acció de vent, el 
contenidor hauria colpejat la part posterior del vehicle i no la part lateral esquerra, que 
és on la furgoneta presenta un cop; i finalment, que en no haver-se acreditat aquest 
incident l’empresa concessionari del servei de recollida d’escombraries considera que 
no és procedent atendre la reclamació. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, d’acord amb l’article 106.2 de la Constitució, assenyala que “els particulars 
tenen dret a ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota 
lesió que pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui 
conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els 
casos de força major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar 
d’acord amb la Llei”. Aquest article determina que la  responsabilitat patrimonial de les 
Administracions Públiques sigui de caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui 
imprescindible acreditar que el dany o lesió sofert pel reclamant és conseqüència del 
funcionament normal o anormal dels serveis públics, en relació directa, immediata i 
exclusiva de causa a efecte, sense intervenció estranya que pugui interferir alterant el 
nexe causal. 
 
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis 
causats als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels 
serveis públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes 
establerts per la legislació general sobre responsabilitat administrativa” 
 
Segon.- La jurisprudència ha reiterat en nombroses sentències que, perquè es pugui 
declarar la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, és necessari 
que qui la pretén acrediti i provi que es donen les circumstàncies següents: a) que el 
dany o lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis 
públics en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte sense intervenció 
estranya que pogués interferir alterant el nexe causal; b) que el dany sigui efectiu, 
econòmicament avaluable i individualitzat en relació a una persona o grups de 
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persones; c) que el particular afectat no tingui el deure jurídic de suportar el dany; d) 
que no hi hagi força major; i e) que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons 
l’estat dels coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la 
producció dels danys.  
 
En tractar-se d’una responsabilitat objectiva és necessària la concurrència de tots 
aquests elements -que han de ser provats per qui els al·lega- i entre els que té una 
especial rellevància, en tant que element essencial de la responsabilitat, la relació de 
causalitat entre el dany i el funcionament del servei públic. 
 
Tercer.- La determinació de si els danys que es reclamen són atribuïbles de forma 
directa i exclusiva al funcionament dels serveis públics municipals no és gens clara. En 
aquest sentit, el fet que ni la Policia Municipal ni cap altre servei de l’Ajuntament d’Olot 
intervingués directament en l’accident dificulten esbrinar com i perquè es van produir 
els danys que es reclamen, alhora que no permet acreditar la veracitat dels fets 
relatats per la part reclamant. 
 
Els agents de la Policia Municipal, que varen atendre l’accident amb posterioritat al 
moment en què es va produir, es limiten a posar de manifest les declaracions del 
propietari del vehicle, el Sr. ****. En l’informe policial que descriu el servei núm. 
31453/2017, els agents recullen les observacions realitzades desprès d’haver-se 
produït l’accident i el relat que del mateix fa el Sr. ****; però sense que, en cap cas, 
això els converteixi en testimonis directes de l’accident a afectes probatoris.  
 
D’altra banda convé assenyalar –tal i com es recull en l’informe de l’empresa IGFA, 
S.A.-URBASER, S.A. UTE- que els contenidors ubicats a Olot disposen d’un 
mecanisme de frenat de les rodes i que aquest mecanisme de bloqueig -així ho 
assenyalen els operaris de l’empresa- es deixa sempre activat una vegada buidat el 
contenidor. En aquest sentit és rellevant destacar que l’empresa IGFA, S.A.-
URBASER, S.A. UTE, des de la seva professionalitat i experiència en el camp de la 
recollida de deixalles urbanes, qüestiona que els fets s’hagin produït en la forma que 
manifesta el Sr. **** i considera, a la vista de la documentació presentada en la 
reclamació, que el relat no s’adequa a la realitat. 
 
Quart.- La càrrega de provar la certesa dels fets dels que es desprèn la reclamació, 
correspon a la part reclamant i, en aquest cas, no queda provada la relació causal 
entre els danys que es reclamen i el funcionament dels serveis municipals. La 
pretensió de la reclamant sobrepassa l’àmbit de la responsabilitat objectiva de les 
administracions públiques i deriva cap a la conversió de l’Ajuntament d’Olot en una 
mena d’asseguradora universal de qualsevol eventualitat que es produeixi a la ciutat 
amb independència de la pròpia actuació administrativa. 
 
Vist l’expedient administratiu SRP12017000001 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada de l’Àrea de 
Participació, Transparència i Govern Obert, proposa a la Junta de Govern Local 
l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- DENEGAR la indemnització reclamada pel Sr. ****,  pels danys que va partir 
un vehicle de la seva propietat estacionat a la via pública, en no quedar provat el nexe 
causal entre els danys reclamats i el funcionament dels serveis públics municipals. 
 
Segon.- Notificar aquesta resolució a IGFA, S.A.-URBASER, S.A., UTE, 
concessionària del servei de recollida municipal d’escombraries domiciliàries. 
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S’aprova per unanimitat. 
 

6.3. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. RECLAMACIÓ DANYS VEHICLE 
4893GJP, PER IMPACTE DE CONTENIDOR D'ESCOMBRARIES. SR. ****. 

 
Núm. de referència : X2017003487     
 
Vist l’escrit presentat pel Sr. **** en el que es formula reclamació patrimonial contra 
l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a un vehicle de la seva propietat en 
accident a la via pública i atesos els següents  

 
ANTECEDENTS DE FET 

 
Primer.- En data 13 de febrer de 2017 (Registre General, núm. E2017001836/13-02-
2017), el Sr. **** va formular reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels 
danys que va partir el vehicle de la seva propietat, marca Nissan, model Qashqai, 
matrícula ****, el dia 6 de febrer de 2017, a les 11 hores, quan circulava per l’avinguda 
Santa Coloma (davant la Gasolinera Repsol) en direcció al centre d’Olot i, degut al fort 
vent, es va desplaçar un contenidor d’escombraries (contenidor verd), que no estava 
degudament frenat, cap al centre de la carretera i em va colpejar el vehicle pel lateral 
dret. A conseqüència de l’impacte es va arrencar la carcassa del retrovisor, els 
ancoratges interns del retrovisor i va provocar múltiples ratllades a la carcassa. A la 
petició s’hi acompanya un pressupost de reparació de 13 de febrer de 2017, emès per 
“Olot motor, S.L.” (Ref. PR0002171), per un import de 111,32 euros, que és la 
quantitat que es reclama. 
 
Segon.- En informe del caporal de la Policia Municipal TIP 345, de 16 de febrer de 
2017, s’assenyala que el dia 6 de febrer de 2017, a les 12:20 hores, una persona va 
telefonar a les dependències policials per comunicar que a l’avinguda de Santa 
Coloma, núm. 87, un contenidor d’escombraries havia topat contra el seu vehicle i li 
havia trencat el retrovisor dret. Arran d’aquest fet -que es va recollir en el servei núm. 
31452- la persona que havia telefonat va personar-se a les dependència policials 
perquè es poguessin comprovar els danys soferts. El caporal que subscriu l’informe 
manifesta que el vehicle marca Nissan, model Qashqai, matrícula ****, tenia el 
retrovisor del costat dret amb unes rascades a la pintura, però sense trencar. 
 
Tercer.- En escrit de data 21 de febrer de 2017 (Registre General, núm. 
S2017003644/21-02-2017) es va notificar a l’empresa IGFA, S.A.-URBASER, S.A. 
UTE, concessionària del servei municipal de recollida d’escombraries, la interposició 
d’aquesta reclamació de responsabilitat patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, als 
efectes que emetessin un informe sobre aquesta incidència i valoressin la possibilitat 
d’incloure-la en l’assegurança que té contractada per fer front a aquesta mena de 
situacions, de conformitat amb les previsions del plec de clàusules que, aprovat pel 
plenari de l’Ajuntament en sessió de data 24 de març de 2011, regeix la concessió 
d’aquest servei municipal.  
 
Quart.- En escrit de data 22 de març de 2017 (Registre General, núm. 
E2017004414/23-03-2017), l’empresa IGFA, S.A.-URBASER, S.A. UTE, 
concessionària del servei municipal de recollida d’escombraries, a la vista de la 
reclamació del Sr. ****, manifesta: que consultats els operaris de l’empresa del 
recollida d’escombraries assenyalen el desconeixement total d’aquest incident i que 
sempre deixen els contenidors degudament frenats; que l’actuació de la Policia 
Municipal parla d’una trucada per telèfon  i que, desprès, quan el reclamant va passar 
per les dependencies policials només es va observar una rascada que afectava a la 
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pintura del retrovisor; que el pressupost que aporta el reclamant no s’adequa als danys 
assenyalats per la Policia Municipal; i finalment que en no haver-se acreditat aquest 
incident l’empresa concessionari del servei de recollida d’escombraries considera que 
no és procedent atendre la reclamació. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, d’acord amb l’article 106.2 de la Constitució, assenyala que “els particulars 
tenen dret a ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota 
lesió que pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui 
conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els 
casos de força major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar 
d’acord amb la Llei”. Aquest article determina que la  responsabilitat patrimonial de les 
Administracions Públiques sigui de caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui 
imprescindible acreditar que el dany o lesió sofert pel reclamant és conseqüència del 
funcionament normal o anormal dels serveis públics, en relació directa, immediata i 
exclusiva de causa a efecte, sense intervenció estranya que pugui interferir alterant el 
nexe causal. 
 
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis 
causats als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels 
serveis públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes 
establerts per la legislació general sobre responsabilitat administrativa” 
 
Segon.- La jurisprudència ha reiterat en nombroses sentències que, perquè es pugui 
declarar la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, és necessari 
que qui la pretén acrediti i provi que es donen les circumstàncies següents: a) que el 
dany o lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis 
públics en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte sense intervenció 
estranya que pogués interferir alterant el nexe causal; b) que el dany sigui efectiu, 
econòmicament avaluable i individualitzat en relació a una persona o grups de 
persones; c) que el particular afectat no tingui el deure jurídic de suportar el dany; d) 
que no hi hagi força major; i e) que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons 
l’estat dels coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la 
producció dels danys.  
 
En tractar-se d’una responsabilitat objectiva és necessària la concurrència de tots 
aquests elements -que han de ser provats per qui els al·lega- i entre els que té una 
especial rellevància, en tant que element essencial de la responsabilitat, la relació de 
causalitat entre el dany i el funcionament del servei públic. 
 
Tercer.- La determinació de si els danys que es reclamen són atribuïbles de forma 
directa i exclusiva al funcionament dels serveis públics municipals no és gens clara. En 
aquest sentit, el fet que ni la Policia Municipal ni cap altre servei de l’Ajuntament d’Olot 
intervingués directament en l’accident dificulten esbrinar com i perquè es van produir 
els danys que es reclamen, alhora que no permet acreditar la veracitat dels fets 
relatats per la part reclamant. 
 
El caporal de la Policia Municipal, que va atendre l’incident amb posterioritat al 
moment en què es va produir, es limita a posar de manifest les declaracions del 
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propietari del vehicle, el Sr. ****. En l’informe policial que descriu el servei núm. 
31452/2017, el caporal recull les observacions realitzades desprès d’haver-se produït 
l’accident (“el vehicle marca Nissan, model Qashqai, matrícula ****, tenia el retrovisor 
del costat dret amb unes rascades a la pintura, però sense trencar”) i el relat que del 
mateix fa el Sr. ****; però sense que, en cap cas, això el converteixi en testimoni 
directe de l’accident a afectes probatoris.  
 
D’altra banda convé assenyalar –tal i com es recull en l’informe de l’empresa IGFA, 
S.A.-URBASER, S.A. UTE- que els contenidors ubicats a Olot disposen d’un 
mecanisme de frenat de les rodes i que aquest mecanisme de bloqueig -així ho 
assenyalen els operaris de l’empresa- es deixa sempre activat una vegada buidat el 
contenidor. En aquest sentit és rellevant destacar que l’empresa IGFA, S.A.-
URBASER, S.A. UTE, des de la seva professionalitat i experiència en el camp de la 
recollida de deixalles urbanes, qüestiona que els fets s’hagin produït en la forma que 
manifesta el Sr. **** i considera, a la vista de la documentació presentada en la 
reclamació, que el relat no s’adequa a la realitat. 
 
Quart.- La càrrega de provar la certesa dels fets dels que es desprèn la reclamació, 
correspon a la part reclamant i, en aquest cas, no queda provada la relació causal 
entre els danys que es reclamen i el funcionament dels serveis municipals. La 
pretensió de la reclamant sobrepassa l’àmbit de la responsabilitat objectiva de les 
administracions públiques i deriva cap a la conversió de l’Ajuntament d’Olot en una 
mena d’asseguradora universal de qualsevol eventualitat que es produeixi a la ciutat 
amb independència de la pròpia actuació administrativa. 
 
Vist l’expedient administratiu SRP12017000002 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada de l’Àrea de 
Participació, Transparència i Govern Obert, proposa a la Junta de Govern Local 
l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- DENEGAR la indemnització reclamada pel Sr. ****,  pels danys que va partir 
un vehicle de la seva propietat, en no quedar provat el nexe causal entre els danys 
reclamats i el funcionament dels serveis públics municipals. 
 
Segon.- Notificar aquesta resolució a IGFA, S.A.-URBASER, S.A., UTE, 
concessionària del servei de recollida municipal d’escombraries domiciliàries. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.1. - APROVAR ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2017008421     
 
En relació a l’expedient CPG22017000031 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. 17/013 per un import  de 
158.020,94 euros.  
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
  Despeses 99999 158020.94 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 000 000 000 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
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8.1. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIO DE COMERCIANTS 
D'OLOT (ACO) 

 
Núm. de referència : X2017008426     
 
En relació a l’expedient CPG12017000013 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Es proposa concedir la subvenció, prevista nominativament en el pressupost de 
2017, a l’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS D’OLOT amb  NIF: J17840174 per un 
import de 36.000,00 euros, amb càrrec a la partida 17.200.430.48050 “SUBVENCIÓ 
ACO – DINAMITZACIÓ COMERCIAL“. 
 
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 1701213001 Despeses 17200  430  480050 36000 SUBVENCIO ACO - DINAMITZACIO 

COMERCIAL 
100 000 000 000 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.2. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ DE PLACERS DEL 
MERCAT D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2017008434     
 
En relació a l’expedient CPG12017000014 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Es proposa concedir la subvenció, prevista nominativament en el pressupost de 
2017, a l’ASSOCIACIÓ DE PLACERS DEL MERCAT D’OLOT amb  NIF: G17680596 
per un import de 6.700,00 euros, amb càrrec a la partida 17.200.430.48051 
“SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ PLACERS“. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
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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 1701215001 Despeses 17200  430  480051 6700 SUBVENCIO ASSOCIACIO PLACERS 100 000 000 000 000 000 
 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.3. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'AGRUPACIÓ DE PESSEBRISTES D'OLOT 
 
Núm. de referència : X2017008439     
 
En relació a l’expedient CPG12017000015 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Es proposa concedir la subvenció, prevista nominativament en el pressupost de 
2017, a l’AGRUPACIÓ DE PESSEBRISTES D’OLOT amb  NIF: G55135867 per un 
import de 6.000,00 euros, amb càrrec a la partida 17.400.334.48023 “SUBVENCIÓ 
AGRUPACIÓ PESSEBRISTES“. 
 
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. 
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Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1701218001 Despeses 17400  334  480023 6000 SUBVENCIO AGRUPACIO PESSEBRISTES100 000 000 000 000 000 
 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.4. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT OLOT FOTOGRAFIA 
 
Núm. de referència : X2017008446     
 
En relació a l’expedient CPG12017000016 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Es proposa concedir la subvenció, prevista nominativament en el pressupost de 
2017, a OLOT FOTOGRAFIA amb  NIF: G17560517 per un import de 1.500,00 euros, 
amb càrrec a la partida 17.400.334.480034 “SUBVENCIÓ OLOT FOTOGRAFIA“. 
 
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 1701219001 Despeses 17400  334  480019 1500 SUBVENCIO OLOT FOTOGRAFIA 100 000 000 000 000 000 
 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.5. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE MÚSICS I INTÈRPRETS 
D'OLOT I COMARCA 

 
Núm. de referència : X2017008450     
 
En relació a l’expedient CPG12017000017 i  vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Es proposa concedir la subvenció, prevista nominativament en el pressupost de 
2017, a l’ASSOCIACIÓ DE MÚSICS I INTERPRETS D’OLOT amb  NIF: G17293242 
per un import de 7.500,00 euros, amb càrrec a la partida 17.400.334.480011 
“SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ MUSICS I INTERPRETS“. 
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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 1701220001 Despeses 17400  334  480011 7500 SUBVENCIO ASSOCIACIO MUSICS I 

INTERPRETS 
100 000 000 000 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.1. - APROVAR DEVOLUCIÓ DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2017008423     
 
En relació a l’expedient CPG22017000032 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 
  
SERVEIS DE NETEJA I UTILITATS 300,00 
**** 300,00 
TELEFONICA DE ESPAÑA SA 600,00 
  

 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

10.1. - MEMÒRIA VALORADA PER INSTAL•LACIÓ DE PLAQUES 
FOTOVOLTAIQUES A L’EDIFICI DE LA POLICIA MUNICIPAL.- Proposant aprovar. 
 
Núm. de referència : X2017008510     
 
Vista la memòria valorada per instal·lació de plaques fotovoltaiques a l’edifici de la 
Policia Municipal, redactada pel director de l’àrea d’Infraestructura i Obra Pública, 
senyor Ramon Prat Molas  en data abril de 2017, que té per objecte justificar i 
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descriure les característiques de la instal·lació fotovoltaica en règim d’autoconsum 
situada a la coberta de l’edifici de la policia municipal d’Olot. 
 
La instal·lació permetrà reduir el consum d’energia elèctrica de l’edifici de la policia 
municipal i  de l’ajuntament, alhora que es reduiran les emissions de CO2. 

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 UPOM2017000011, 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 instal·lació de plaques fotovoltaiques a 
l’edifici de la Policia Municipal, redactada pel director de l’àrea d’Infraestructura i Obra 
Pública, senyor Ramon Prat Molas  en data abril 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. 
 

11.1.- SUBVENCIÓ DEL PLA A L’ACCIÓ.- Proposant sol·licitar a la Diputació de 
Girona. 

 
Núm. de referència : X2017008527 
 
El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 20 de desembre de 2016, ha 
aprovat les bases de la campanya “Del Pla a l’acció”, dirigida als Ajuntaments de 
municipis de la demarcació de Girona signataris del Pacte d’alcaldes per a l’eficiència 
energètica i la lluita contra el canvi climàtic que hagin aprovat un PAES, ja sigui 
d’àmbit municipal o d’un abast territorial més ampli. Convocatòria aprovada per Junta 
de Govern Local de la Diputació de Girona en data 24 de gener de 2017 (BOP núm. 27 
de 8 de febrer de 2017). 
 
Vist que són subvencionables, entre d’altres, les despeses per execucions d’accions 
per millorar l’eficiència energètica i reduir les emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle previstos en el PAES.  
 
Vista la memòria valorada per instal·lació de plaques fotovoltaiques a l’edifici de la 
Policia Municipal, redactada pel director de l’àrea d’Infraestructura i Obra Pública, 
senyor Ramon Prat Molas en data abril de 2017, que té per objecte justificar i descriure 
les característiques de la instal·lació fotovoltaica en règim d’autoconsum situada a la 
coberta de l’edifici de la policia municipal d’Olot.  
 
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 SUR12017000003 i antecedents corresponents, el 
regidor delegat de Serveis urbans, Espai públic i infraestructures i obra pública, 
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Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords:  
 
PRIMER.- SOL·LICITAR a la Diputació de Girona, una subvenció per finançar les 
despeses generades per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques a l’edifici de la 
Policia Municipal d’Olot.  
 
SEGON.- FACULTAR l’Alcalde per signar tota la documentació necessària.  
 
TERCER.- TRASLLADAR aquest acord a la Diputació de Girona, amb tota la 
documentació necessària per a la seva sol·licitud. 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

12.1. - DIAGNOSI I FORMULACIÓ DE PROPOSTES SOBRE EL MAPA DE 
ZONIFICACIÓ DEL GRAU DE PROTECCIÓ A LA CONTAMINACIÓ LLUMINOSA DE 

LA DIRECCIÓ GENERAL DE QUALITAT AMBIENTAL I CANVI CLIMÀTIC.- 
Proposant aprovar. 

 
Núm. de referència : X2017008506     
 
Vist que la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya està 
treballant en l’aprovació d’un nou Mapa de la protecció envers la contaminació 
lumínica a Catalunya. 
 
Vist que els Ajuntaments poden comunicar al Departament de Territori i Sostenibilitat 
les propostes ranoades de modificaicó de la zonificació del seu municipi, bé inclinant-
se per la proposta normativa, per la proteccionista o proposant qualsevol altra que 
consideri oportuna. 
 
Vist que l’enginyer de camins, canals i ports de l’Ajuntament d’Olot ha redactat en data 
abril de 2017 la diagnosi i formulació de propostes sobre el mapa de zonificació del 
grau de protecció a la contaminació lluminosa de la Direcció General de qualitat 
ambiental i canvi climàtic.  
 
En relació a l’expedient URG62017000001 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Serveis urbans, Espai públic i 
infraestructures i obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR la diagnosi i formulació de propostes sobre el mapa de 
zonificació del grau de protecció a la contaminació lluminosa de la Direcció General de 
qualitat ambiental i canvi climàtic, redactada per l’enginyer de camins, canals i ports de 
l’Ajuntament d’Olot en data abril de 2017. 
 
SEGON.- PRESENTAR l’esmentada diagnosi a la Direcció General de Qualitat 
Ambiental i canvi climàtic del departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya dins el termini establert com a proposta raonada de modificació de la 
zonificació del municipi d’Olot. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
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13.1. - ADEQUACIÓ ESPAI PER HABITATGE PER A REAGRUPAMENT FAMILIAR 
I DIVISIÓ DE LA PROPIETAT HORITZONTAL AL MAS LA SOLANA. 

 
Núm. de referència : X2016028525 

 
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 núm: OMA32016000157 en 
data registre entrada  30/12/2016 
a: **** 
per a: REFORMA D'EDIFICI AÏLLAT AMB AUGMENT D' UN HABITATGE I DIVISIÓ 
DE LA PROPIETAT HORITZONTAL    
situada a: MAS LA SOLANA   
U.T.M : 17121A005000180000ME 
 
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: CRL2017800027     
 
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: 38719.91 euros  
 
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

38719.91 1200.32 0 1200.32 62.85 1263.17 
 

Garanties: 
   

Total Liquidació Euros 
Per Drets 1263.17 
Per Garanties (4) 0 

 
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. 
 
1. Amb caràcter general els materials a emprar seran els característics del lloc (pedra 

natural, pedra volcànica, teula àrab, arrebossats, pintats i fusteria) tenint en compte 
el caràcter rurals de l’entorn a fi d’assolir un alt grau d’integració i compatibilitat 
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amb el paisatge. Excepcionalment hom podrà admetre altres materials, colors o 
solucions diferents de les tradicionals si el projecte presentat així ho justifica 
raonablement (art 20 Pla Especial).Es permet la fusteria metàl·lica o d’alumini 
sempre que sigui mate i amb colors tradicionals (art 23 Pla Especial). 

2. Previ a l’ inici de les obres caldrà portar un 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). 

3. Previ a l’ inici de les obres caldrà presentar la documentació complementària i/o 
modificada visada pel corresponent Col·legi 

4. 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. 

5. D’acord amb l’article 75.1 del Decret 64/2014 pel qual s’aprova el Reglament sobre 
la protecció de la legalitat urbanística, per a la primera utilització i ocupació de 
l’edifici, la persona promotora ha de comunicar prèviament la finalització de les 
obres a l’ajuntament. La comunicació ha d’anar acompanyada del certificat final d’ 
obra expedit per la direcció facultativa de les obres en què han de constar els fets 
següents: a) Data de finiment de les obres. b) Que les obres han estat executades 
de conformitat amb el projecte tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves 
modificacions i les condicions de la llicència urbanística atorgada. c) Que 
l’edificació està en condicions de ser utilitzada de conformitat amb l’ús autoritzat. 

6. D'acord  a  l'art. 3-a) del RD 1448/89 en relació al 77.2 de  la  Llei 38/88,  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. 

7. La descripció de la propietat horitzontal autoritzada és la que figura a l’apartat III.- 
Divisió horitzontal de la proforma que figura a l’expedient. 

     . 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.2. - ENDERROC D’AMPLIACIÓ D’HABITATGE AL CARRER AVELLANER, 47 
 
Núm. de referència : X2017005521 

 
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 OMA32017000035 en data 
registre entrada  09/03/2017 
a: **** 
per a: ENDERROC D'AMPLIACIÓ D'HABITATGE    
situada a: C AVELLANER N.0047  
U.T.M : 6886912 
 
Condicions Generals: Aprovades per Comissió de Govern de 13/02/88 i modificades 
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per acord de la Junta de Govern de 18/06/08 
 
S’aprova/n la/les liquidació/ns que es detalla/en seguidament: FMA2017600067     
 
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: 6398.03 euros  
  
 
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

6398.03 0 0 0 62.85 62.85 
 

Garanties: 
   
   mov runes + rep pav + ges res: 600 euros 

   
Total Liquidació Euros 
Per Drets 62.85 
Per Garanties (4) 600.00 

 
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència: 1 mes, a partir de la data de concessió, havent-se 
de començar les obres dins el termini màxim de 1 mes.  
 
1. Els responsables de l’obra es faran càrrec de comunicar amb antelació l’inici de 

l’obra a la Policia Municipal i s’observaran les indicacions que pugui disposar en 
relació a les condicions de seguretat i senyalització de l’ocupació de la via pública 
prevista, que correrà a càrrec del promotor i contractista de l’obra.  Es compliran 
les normes de l’Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública aprovada el 
27/04/95. 

2. Els responsables de l’obra es faran càrrec de senyalitzar amb punts de llum de 
color vermell la tanca de protecció a col·locar al carrer. La tanca s’ajustarà a les 
condicions que determina l’Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública aprovada 
el 27/04/1995. 

3. Els responsables de l’obra es faran càrrec de col·locar rètols per demanar als 
vianants que utilitzin la vorera no afectada per l’obra. En el cas que el contenidor 
de runes entorpís la maniobra de gir cap el carrer del Fajol, s’haurà de prohibir 
l’estacionament per alliberar l’espai necessari. 

4. L'enderroc  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 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. 
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L’efectivitat d’aquesta llicència queda supeditada a l’ingrés de la fiança en el 
termini esmentat. 

6. 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. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.3. - REFORMA D’EDIFICI DESTINAT PARCIALMENT A ÚS CULTURAL A 
CLIVILLERS, 7 

 
Núm. de referència : X2017003830 

 
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 OMA32017000023 en data 
registre entrada  20/02/2017. 
a: CENTRE CATOLIC D'OLOT     
per a: REFORMA D'EDIFICI DESTINAT PARCIALMENT A ÚS CULTURAL    
situada a: C CLIVILLERS N.0007 Pis.1  
U.T.M : 8002519 
 
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: CRL2017800028     
 
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: 55915.91 euros  
  
 
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

55915.91 1733.39 -95% 86.67 62.85 149.52 
 

Garanties: 
 

Total Liquidació Euros 
Per Drets 149.52 
Per Garanties (4) 0 

 
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 12 mesos.  
 
• Aquesta  llicència  no  autoritza  l'ocupació  de  la  via  pública  amb materials o 

altres elements propis de l'obra. 

• Com  a  mínim  48  hores abans de qualsevol operació  de  càrrega  o  de 
descàrrega  que impliqui ocupació de la via pública caldrà comunicar-ho a  la 
Policia Municipal per tal de preveure la senyalització necessària. 

• En aplicació de la normativa de seguretat contar incendis del Codi Tècnic de 
l’Edificació  DB SI, es condiciona la llicència a: 

1. L’estructura de la plataforma metàl·lica del replà de l’ascensor haurà de complir 
una resistència al foc mínima de R90. Si s’escau, caldrà que les perforacions 
de la malla tinguin un diàmetre màxim de 8 mm. 

2. La porta d’accés a la cafeteria ha d’obrir en el sentit de l’evacuació, atès que 
l’ocupació és superior a 50 persones. 

3. S’ha de mantenir la compartimentació, per tant, l’accés dels serveis higiènics 
des de la sala “el Caliu” ha de disposar de la resistència al foc EI que 
correspongui segons normativa del CTE. 

 

• 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. 

 
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 un quart i mig 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 
 
 


