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ACTA NÚM. 25 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

29 DE JUNY DE 2017 
  
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 29 de juny 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 BERGA i VAYREDA, Alcalde accidental, per tal de celebrar  
la sessió ordinària, setmanal i de primera convocatòria  que s’escau al dia d’avui. 
Excusa la seva assistència l’alcalde titular, Sr. Josep M. Corominas i Barnadas. 
 
Hi assisteixen els tinents d’alcalde Srs. Josep Guix Feixas, Estanis Vayreda i 
Puigvert, Jordi Alcalde i Gurt, Josep Gelis i Guix, Maria del Mar Roca i Reixach.  
Excusa la seva assistència la regidora Sra. Núria Fité i Grabalosa. 
 
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 regidora de l’oposició, la Sra. Anna Descals Tresserras. 
 
Hi assisteix l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí. 
 
Hi assisteix el Gerent, Sr. Jordi Güell i Güell.  
 
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera. 
 

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 Primer Tinent d’Alcalde Josep Berga, que aquesta setmana ostenta la delegació de 
les funcions pròpies de l’Alcaldia, dóna compte dels ACTES i REUNIONS a les quals 
han assistit ell i l’alcalde titular, des de la celebració de la darrera Junta de Govern, 
celebrada el dia 22 de juny. 
En primer lloc, comenta els actes on ha assistit l’alcalde titular :  
 
-  dia 23 de juny, l’alcalde va tenir una reunió amb una delegació d’ERC per informar-
los de la situació en què es troba la Variant d’Olot, trobada a la qual assistiren els 
diputats al Congrés TERESA JORDÀ i JORDI XUCLÀ.  
 
- el dia 26 de juny, l’alcalde va assistir a la Junta i Assemblea d’Innovacc que va tenir 
lloc a l’Hotel Vall d’en Bas)  
 
I ell : 
 
- el dia 23 de juny va presenciar l’arribada de la Flama del Canigó i repartiment a 
pobles de la comarca que va tenir lloc al Passeig de la Muralla.  
 
- el dia 27 de juny va rebre el Sr. FRANKLIN CASTAÑEDA, defensor dels drets 
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humans i representant de la Coordinació Colòmbia-Europa-Estats Units i del Moviment 
Nacional de Víctimes de Crims d’Estat , acompanyat de representants de l’entitat 
“Dagua – ajuda a Colòmbia “ i del Núria Social. 
 
- i finalment ahir dimecres, va oferir una recepció també a 13 persones electes, 
alcaldes i regidors de pobles de la Catalunya Nord que varen visitar Olot i es varen 
interessar molt per la Plaça Mercat de la ciutat.  

 
3. - DISPOSICIONS.- ASSABENTATS DE LES DISPOSICIONS PUBLICADES EN 

ELS BUTLLETINS OFICIALS 
 
Tot seguit la Secretària dóna compte a la Junta de Govern dels edictes i anuncis de 
l'Ajuntament d'Olot publicats als Butlletins Oficials BOE, BOP i DOGC, des de la 
darrera sessió. I se n'acorda l'assabentat.                                                                                                                                                                                                      
 
4.1. - ADDENDA AL CONVENI CORRESPONENT A LA SUBVENCIÓ SISMÒGRAF 

2017 
 
Núm. de referència : X2017004518     
 
Vist que l’Ajuntament d’Olot és l’entitat organitzadora del Festival Sismògraf 2017. 
 
Vist que SISMÒGRAF és un festival de dansa que té lloc a Olot al voltant del Dia 
Internacional de la Dansa i que vol treballar per mostrar el que està passant en 
aquests moments en l’àmbit del moviment, acompanyant als creadors més emergents i 
també recolzant els consolidats, al mateix temps que convida projectes internacionals 
per mostrar el pols de la dansa d’arreu. 
 
Vist que el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a través 
de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), a aquests mercats estratègics va 
de la mà de la col·laboració amb els Ajuntaments de les ciutats implicades, així com de 
la complicitat amb els sectors professionals respectius. Aquesta col·laboració és 
indispensable per optimitzar al màxim els recursos disponibles i augmentar l’efectivitat 
dels mercats. 
 
Vist que en aquesta edició SISMÒGRAF ha contribuït a la producció de nou 
espectacles estrenats i el suport a la creació de dos espectacles nous, la qual cosa ha 
comportat un increment del pressupost de l’edició 2017. 
 
Vista la voluntat de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) d’augmentar en 
25.000,00 euros la dotació inicial de 150.000,00 euros prevista en el conveni signat 
formalment entre ambdues parts. 
 
En relació a l’expedient SCU12017000004 de Cultura, vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. - Aprovar l’addenda al conveni de col·laboració entre l’Institut Català de les 
Empreses Culturals (ICEC) de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot pel 
qual s’incrementa en 25.000 euros l’aportació de l’ICEC al finançament del Festival 
SISMÒGRAF 2017.  
 
Segon.- Facultar el regidor de cultura de l’Ajuntament d’Olot per signar aquesta 
addenda al conveni. 
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S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SERVEIS 
 

5.1. - ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DELS SERVEIS 
D'ALLOTJAMENT DELS ESTADANTS DE LA RESIDÈNCIA D'ARTS, CIÈNCIES I 

HUMANITATS D'OLOT 
 
Núm. de referència : X2017011974     
 
Atesa la necessitat de contractar els “serveis d’allotjament dels estadants de la 
Residència d’Arts, Ciències i Humanitats d’Olot”, per acord de la Junta de Govern 
Local, de data 11 de maig de 2017, es va aprovar el corresponent expedient de 
contractació administrativa, el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de 
prescripcions tècniques que regeixen la contractació, la despesa i es convocà la 
licitació corresponent.  
 
El procediment a seguir per a l’adjudicació del contracte és l’obert , atenent a una 
pluralitat de criteris de valoració de les ofertes, en virtut dels articles 138, 150, 157 i 
següents del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant TRLCSP). 
 
En data 30 de maig de 2017 va finalitzar el termini per a la presentació d’ofertes, 
havent-se presentat a la licitació l’empresa CONGECARIBE 2012, S.L. 

 
La Mesa de Contractació, en reunió celebrada el dia 1 de juny de 2017, procedí a 
l’obertura del sobre 2 de l’única oferta presentada i proposà l’adjudicació del contracte 
dels “serveis d’allotjament dels estadants de la Residència d’Arts, Ciències i 
Humanitats  d’Olot”, a favor de l’empresa CONGECARIBE 2012, SL. 
 
En compliment de l’establert a l’article 151.2 del TRLCSP i la clàusula 14.2 del PCAP, 
mitjançant acord de la Junta de Govern Local  de data 8 de juny de 2017, es va 
requerir a l’empresa CONGECARIBE 2012, S.L. per tal que presentés la documentació 
prèvia a l’adjudicació del contracte. 
 
Vist que l’empresa CONGECARIBE 2012, SL ha donat compliment al requeriment 
esmentat dins el termini establert a l’efecte. 

La Mesa de Contractació, en reunió celebrada el 28 de juny de 2017, procedeix a la 
revisió i qualificació de la documentació presentada per l’empresa CONGECARIBE 
2012, S.L., i acorda que han estat complerts els requisits de capacitat i solvència 
exigits en el Plec de clàusules administratives particulars regulador de la contractació.  
 
De conformitat amb l’article 151.3 del TRLCSP 
 
Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de Junta de Govern 
Local, en virtut de la delegació efectuada per Decret de l’Alcaldia de data 26 de juny de 
2015. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12017000012 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.- ADJUDICAR el contracte dels “serveis d’allotjament dels estadants de la 
Residència d’Arts, Ciències i Humanitats d’Olot” , a favor de l’empresa 
CONGECARIBE 2012, SL, amb NIF. B55127302 pels preus següents: 
 
a) Serveis d’allotjament i manutenció (pernoctació), amb una previsió màxima anual de 
1.322 pernoctacions: 
-preu unitari 60 € (IVA exclòs) + 6 € (IVA 10%)  
 
b) La posada a disposició d’un espai comú: 
-preu anual: 3.650 € (IVA exclòs) + 365 € (IVA 10%)  
 
c) La posada a disposició d’una sala de conferències: 
-preu anual : 1.500 € (IVA exclòs) + 150 € (IVA 10%) 
 
Segon.- L’adjudicatària ha estat l’única empresa que ha participat en la licitació. 
 
Tercer.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de 
clàusules administratives particulars i al plec de prescripcions tècniques reguladores 
de la contractació,  aprovats per acord de la Junta de Govern Local celebrada en data 
11 de maig de 2017; així com amb l’oferta presentada. 
 
Quart.-  El preu màxim anual del contracte és de VUITANTA-QUATRE MIL QUATRE-
CENTS SETANTA EUROS (84.470€) + IVA: VUIT MIL QUATRE-CENTS 
QUARANTA-SET EUROS (8.447 €), i es distribueix de la següent forma: 

-Any 2017: 29.000 € (IVA inclòs) 

-Any 2018: 63.917,00 € (IVA inclòs) 
 
La despesa corresponent a l’any 2017 anirà a càrrec de la partida núm. 
 
Operació ReferènciaTipus Partida Import Descripció CC1CC2CC3CC4CC5CC6
200300 1701951 Despeses17400  334  22799229000 RES. D'ARTS, CIENCIES I 

HUMANITATS 
100 001 001 001 000 000

200200 1701951 Despeses17400  334  227992-1873.32 RES. D'ARTS, CIENCIES I 
HUMANITATS 

100 001 001 001 000 000

200200 1701951 Despeses17400  334  227992-15845.31 RES. D'ARTS, CIENCIES I 
HUMANITATS 

100 001 001 001 000 000

 
Cinquè.- El servei d’allotjament dels estadants de la Residència d’Arts, Ciències i 
Humanitats d’Olot, d’acord amb el que s’estableix en la clàusula 4  del Plec de 
clàusules administratives, s’estableix per una durada d’un any amb efectes del dia 3 
d’agost de 2017 i podrà es podrà prorrogar per una anualitat més, fins a un màxim de 
dos anys, per mutu acord de les parts. 
 
Sisè.- Designar, de conformitat amb l’article 52 del TRLCSP  al Sra. Francesc Serés i 
Guillén,  Responsable del contracte. 
 
Setè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària. 
 
Novè.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant, de conformitat amb l’article 151.4 del TRLCSP.  
 
Desè.- Requerir a l’adjudicatària per tal que dins el termini de 15 dies hàbils a comptar 
del dia següent a la notificació de l’adjudicació, comparegui a l’Ajuntament per a la 
formalització del contracte, de conformitat amb l’article 156.3 del TRLCSP. 
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Onzè.- Facultar el Sr. Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació signi 
el corresponent contracte.  
 
Dotzè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant de l’Ajuntament d’Olot, de conformitat amb l’article 154 del TRLCSP.”  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.2. - CONTRACTACIÓ SERVEIS PER AL TRACTAMENT DEL FONS ÀNGEL 
NOGUERA MAGRIÀ. 

 
Núm. de referència : X2017016287     
 
La digitalització de la documentació dels arxius és una mesura que té  per finalitzat 
preservar els documents originals i facilitar l’accés a través d’Interfent. 
 
L’Arxiu Comarcal de la Garrotxa digitalitza la documentació en imatge des de la 
creació de l’Arxiu d’Imatges l’any 2000. 
Atès l’informe de la responsable de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa en relació al fons 
d’imatges d’Àngel Noguera Magrià, el qual s’ha de tractar íntegrament durant l’any 
2017.  
 
Per  a la realització d’aquests treballs s’han demanat pressupostos a: Laura Covarsí 
Zafrilla”; “Esther Llorca” i “Cristina Najar Orriols. 
 
Atès que l’informe de la responsable de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa és favorable al 
pressupost presentat per “Laura Corvasi Magrià” . 
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012017000234 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 Sra. LAURA COVARSI  ZAFRILLA (08874010-N)   els 
treballs de de conservació preventiva, neteja, digitalització, condicionament i descripció 
del Fons "Àngel Noguera Magrià" de l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa; d’acord amb el 
seu pressupost núm. 4/17 i l’informe de la responsable de l’ACGAX que figuren com 
annex a l’expedient.  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: SIS MIL CINC-CENTS DIVUIT 
EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS (6.518,44 €) + IVA: MIL TRES-
CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS ( 1.368,87 €) .  Es 
pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17400  3322 227990 7881.31 ARXIU MUNICIPAL D'OLOT 100 001 001 001 000 000 
 
 

Tercer.- LAURA COVARSI ZAFRILLA realitzarà els treballs esmentats  durant els 
mesos de novembre de 2017. 
 
Quart.- Laura Covarsí Zafrilla adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura 
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012017000234. 
 
S’aprova per unanimitat. 
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CONTRACTACIÓ. SUBMINISTRAMENTS 

 
5.3. - ADQUISICIÓ D'UN SOFTWARE DE POSICIONAMENT PER ALS PORTÀTILS 

I LES EMISSORES DE LA POLICIA MUNICIPAL 
 

Núm. de referència : X2017016664     
 
Atès l’informe de la Policia Municipal, adjuntat a l’expedient, on es proposa l’adquisició 
d’un software de posicionament per les emissores dels vehicles i els portàtils de la 
Policia que permetrà augmentar la seguretat dels agents davant situacions de risc. 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012017000237 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.- Adquirir de CONSULTORIA TECNICA NEXUS GEOGRAFICS SL 
(B1752542-9) d'un software de posicionament per la Policia Municipal i segons 
pressupost adjuntat a l’expedient. 
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: NOU MIL VUIT-CENTS EUROS 
(9.800 €) + IVA: DOS MIL CINQUANTA-VUIT EUROS (2.058 €).  Es pagarà amb 
càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17180  132  63902 11858 EQUIPAMENT SERVEI SEGURETAT (PR17)180 001 999 060 000 000 

 
Tercer.- CONSULTORIA TECNICA NEXUS GEOGRAFICS SL adjuntarà una còpia 
d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient 
CC012017000237. 
 
S’aprova per unanimitat. 

 
5.4. - SUBMINISTRE I INSTAL·LACIÓ MÀQUINA DE CLIMA DE LA BIBLIOTECA 

MUNICIPAL 
 
Núm. de referència : X2017016673     
 
Atès l’informe de l’enginyer tècnic municipal, Sr. Joan Maria Riera i Blanch, adjuntat a 
l’expedient, on exposa que la màquina de clima de la Biblioteca Municipal està 
espatllada, que a més es tracta d’un model antic de l’any 1994 i que utilitza uns líquids 
refrigerants actualment prohibits, fets que fan necessària la seva substitució. 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012017000238 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 J.JUANOLA SL (B1723661-3) el subministrament i 
instal·lació d’una màquina d’aire condicionat amb bomba de calor, marca PANASONIC 
de conductes, model PAC125PF1E5A4 i segons pressupost adjuntat a l’expedient.  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: SET MIL QUATRE-CENTS SET 
EUROS AMB SEIXANTA TRES CÈNTIMS (7.407,63 €) + IVA: MIL CINC-CENTS 
CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (1.555,60 €).  Es pagarà amb 
càrrec a: 
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Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17400  3331 63203 8963.23 ACTUACIONS EDIFICIS  

CULTURALS (PR17) 
400 033 999 060 000 000 

 
Tercer.- J.JUANOLA SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o 
hi farà constar el número d’expedient CC012017000238. 
S’aprova per unanimitat. 
 

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

PER LA GRUA MUNICIPAL. 
 
Núm. de referència : X2017012304     
 
Vist l’escrit presentat pel Sr. **** en el que es formula reclamació patrimonial contra 
l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a un vehicle de la seva propietat i atesos 
els següents  
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

Primer.- En escrit de data 20 d’abril de 2017 (Registre General, núm. 
E2017007654/09-05-2017), el Sr. **** va formular reclamació patrimonial contra 
l’Ajuntament d’Olot, pels danys que va patir el ciclomotor de la seva propietat marca 
Honda, matrícula ****, a conseqüència de l’actuació de la grua municipal. A la petició 
s’hi acompanya: comprovant de pagament de la taxa de retirada del vehicle del dipòsit 
municipal, de data 20 d’abril de 2017; i pressupost de reparació de data 5 de maig de 
2017 (Ref. 00020022), emès per Serra Moto, SL, per un import de 567,85.- €, que és 
la quantitat que es reclama. 
 
Segon.- En informe del sotsinspector en cap de la Policia Municipal, de data 26 de 
maig de 2017, s’assenyala que, el dia 20 d’abril de 2017, la grua municipal va retirar el 
ciclomotor de la marca Honda, matrícula ****, per trobar-se indegudament estacionat. 
A l’informe s’apunta que el ciclomotor es va desenganxar de la pala de la grua i va 
caure, causant-se-li els desperfectes que s’esmenten en la reclamació. 
 
Tercer.- La  retirada del vehicle de la via pública per part de la grua municipal està 
motivada en la denúncia de la Policia Municipal, de data 20 d’abril de 2017 (butlleta de 
denúncia, núm. 28667), per estacionar en zona d’estacionament prohibit al passeig de 
la Muralla. Aquesta denúncia, que ha originat l’expedient sancionador de transit, núm. 
17.00.1057, comporta una sanció de 80 euros, que no ha estat abonada pel Sr. ****; a 
diferència de la taxa de retirada del vehicle del dipòsit municipal, de 25 euros, que va 
ser abonada en data 20 d’abril de 2017. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

Primer.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, d’acord amb l’article 106.2 de la Constitució, assenyala que “els particulars 
tenen dret a ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota 
lesió que pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui 
conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els 
casos de força major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar 
d’acord amb la Llei”.  
 
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
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reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis 
causats als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels 
serveis públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes 
establerts per la legislació general sobre responsabilitat administrativa” 
Segon.- La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques es basa en un 
sistema de responsabilitat objectiva, la qual cosa implica que no cal que hi hagi culpa o 
negligència, sinó únicament un funcionament normal o anormal dels serveis públics, 
un dany avaluable econòmicament i una relació de causalitat entre un i altre. També 
que el ciutadà afectat no tingui el deure jurídic de suportar aquest dany, que no hi hagi 
força major i que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons l’estat dels 
coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la producció 
dels danys. 
 
Així doncs, esdevé imprescindible acreditar que el dany o lesió sofert per la part 
reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, 
en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció estranya 
que pugui interferir alterant el nexe causal. 
 
En el present cas, a la vista de l’informe policial, és raonable apreciar la relació causal 
entre els danys reclamats i el funcionament dels serveis municipals, d’acord amb els 
articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 66  del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‘abril, 
pel que fa a les competències atorgades als municipis en matèria de trànsit de vehicles 
i mobilitat. A l’informe policial es reconeix la possibilitat que s’hagin causat 
desperfectes al ciclomotor propietat del Sr. ****, a conseqüència d’una acció fortuïta de 
la grua municipal en retirar el vehicle. 
 
Tercer.- Els articles 71 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributaria i 55 
del Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel que s’aprova el Reglament General de 
Recaptació, assenyalen que els deutes de naturalesa pública a favor de la hisenda 
pública, tant en període voluntari com en executiu, es poden extingir totalment o 
parcialment per compensació amb els crèdits reconeguts per aquella a favor del deutor 
en virtut d’un acte administratiu. 
 
De conformitat amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques i vist l’expedient administratiu SRP12017000005 i 
antecedents corresponents, que serveixen de motivació a la present resolució, la 
regidora delegada de l’Àrea de Participació, Transparència i Govern Obert, 
proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Acceptar la reclamació patrimonial formulada pel Sr. ****, pels danys 
ocasionats al ciclomotor de la seva propietat, matrícula ****, per la grua municipal en 
retirar el vehicle de la via pública. 
 
Segon.- La valoració econòmica dels danys soferts pel ciclomotor propietat del Sr. ****, 
i en conseqüència la indemnització ha satisfer, es fixa en CINC-CENTS SEIXANTA-
SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS (567,85.- €). 
 
Tercer.- Compensar els VUITANTA EUROS (80.- €) de la sanció imposada en 
l’expedient sancionador de transit, núm. 17.00.1057 (butlleta de denúncia, núm. 28667/ 
20-04-2017) de la quantitat de la indemnització fixada en l’acord segon. 
 
Quart.- Efectuar un pagament de QUATRE-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB 
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VUITANTA-CINC CÈNTIMS (487,85.- €) a favor del Sr. ****, en concepte 
d’indemnització pels danys ocasionats a un vehicle de la seva propietat. Aquest 
pagament es farà a càrrec de la partida: 17.130.920.224000 “Assegurances”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 17130  920  224000 567.85  ASSEGURANCES 130 001 999 052 999 999 

 
Aquest import s’ingressarà en el número de compte bancari que la persona 
interessada ha de facilitar a les Oficines de Tresoreria; així mateix ha de passar per les 
esmentades oficines municipals per signar la conformitat amb la indemnització rebuda 
pels danys reclamants en aquest expedient administratiu. 
 
S’aprova per unanimitat. 

 
6.2. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL: RESOLUCIÓ DEL RECURS DE 

REPOSICIÓ INTERPOSAT PER LA SRA. ****, CONTRA ACORD DE LA  JUNTA DE 
GOVERN LOCAL DE 27 D’ABRIL DE 2017, DE DENEGACIÓ D’UNA 

INDEMNITZACIÓ PER DANYS OCASIONATS PER UNA CAIGUDA A LA VIA 
PÚBLICA. 

 
Núm. de referència : X2015019899     
 
Vist l’escrit presentat per la Sra. **** pel que interposa recurs de reposició, contra 
l’acord de la Junta de Govern Local, de data 27 d’abril de 2017 i atesos els següents  
 

ANTECEDENTS 
 

Primer.- La representació de la Sra. **** va formular reclamació patrimonial contra 
l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats per una caiguda a l’entrada de la plaça 
Major d’Olot (entre la Farmàcia Puigvert i on hi havia l’oficina del Banc de Sabadell), el 
dia 1 de desembre de 2014, a les 12:15 hores, en ensopegar al terra de la plaça com a 
conseqüència del mal estat del paviment, que estava trencat i aixecat (Registre 
General núm. E2015007068/13-07-2015). A conseqüència d’aquesta caiguda la Sra. 
**** va patir una torçada de turmell i, posteriorment, se li va diagnosticar una fractura 
infasidesmal del peroné esquerre, que va requerir tractament mèdic i rehabilitació. A la 
petició s’hi acompanya: una sèrie tres de fotografies de lloc de l’accident (docs 1 a 3); 
informe d’alta d’urgències de l’Hospital d’Olot d’1 de desembre de 2014 (núm. 
assistència 1110690) (doc. 2); notes d’evolució emesa per l’Hospital d’Olot (doc. 3); 
prescripció d’articles ortoprotètics (docs 4 a 7); diversos informes de la Clínica Salus 
Infirmorum (docs 8 a 11); informe de rehabilitació i factura d’honoraris (docs 12 a 13); 
declaracions de testimonis: Sra. **** i Sr. **** (docs 14 a 15); i còpia DNI de la persona 
reclamant (doc. 16). La indemnització reclamada es fixa en la quantitat de 10.065,74 
euros. 
 
Segon.- Per decret de l’Alcaldia de data 2 de setembre de 2015 es va admetre a tràmit 
la reclamació per responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament d’Olot i es va iniciar la 
seva tramitació, d’acord amb allò que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre i el 
R.D. 429/1993, de 26 de març, ambdues normes vigents al moment de formular-se la 
reclamació. 
 
Tercer.- En informe del cap de la Policia Municipal de 16 de setembre de 2015 
(Referència: PD032015000091), s’assenyala que, consultats els arxius de la Policia 
Municipal, no consta haver intervingut en la caiguda que manifesta haver patit la Sra. 
****, el dia 1 de desembre de 2014, a la plaça Major. 
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Quart.- En escrits de dates 17 de setembre de 2015 (Registre General núm. 
E2015009251/18-09-2015) i 10 de maig de 2016 (Registre General núm. 
E2016005376/10-05-2016) la representació de la Sra. **** proposa diversos mitjans de 
prova documentals i testificals. 
 
Cinquè.- En data 26 d’abril de 2016 es va realitzar la prova testifical i es va prendre 
declaració al Sr. **** i a la Sra. ****  amb el resultat que consta a l’expedient. 
 
Sisè.- En informe del director tècnic de la Brigada Municipal de data 5 d’abril de 2017 
s’assenyala que des de la Brigada Municipal no es va fer cap reparació de les lloses 
del tram de carrer a la zona de la plaça Major. 
 
Setè.- L’Ajuntament d’Olot disposa de plans anuals d’actuacions destinades a la 
conservació dels ferms de les vies públiques que, preferentment, es destinen a obres 
correctives de les patologies corrents, a mesura que els ferms s’acosten al final de la 
seva vida útil afectats per l’envelliment dels materials i l’acció agressiva dels agents 
externs, bàsicament l’aigua, el gel i el trànsit. 
 

Vuitè.- A la vista de l’expedient administratiu, la Junta de Govern Local, en sessió de 
data 27 d’abril de 2017, va acordar denegar la indemnització reclamada per la Sra. 
****, pels danys ocasionats per una caiguda a la via pública, en no quedar provat el 
nexe causal entre els danys reclamats i el funcionament dels serveis públics 
municipals. 
 
Novè.- En escrit de data 30 de maig de 2017 (Registre General, núm. 
E2017009546/01-06-2017), la Sra. **** va interposar recurs de reposició contra l’acord 
de la Junta de Govern Local, de data 27 d’abril de 2017, de denegació d’indemnització 
pels danys ocasionats per una caiguda a la via pública. En aquest recurs es retreu no 
haver practicat totes les proves demanades i la manca de proposta de resolució, en 
tant que impediment per valorar les proves practicades. En l’escrit assenyala que la 
caiguda no es posa en dubte i que hi ha declaracions  testificals a l’expedient que 
confirmen el mal estat de la via, així com que el mal estat de la plaça va ser el motiu 
de que es produís la caiguda. També s’apunta que la realització d’obres de reparació 
confirma que la via pública estava en mal estat. Finalment apunta en relació a les 
lesions patides que no hi ha cap incompatibilitat entre els informes mèdics aportats a la 
causa. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- El recurs potestatiu de reposició ha estat interposat en temps i forma, de 
conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
Segon.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, d’acord amb l’article 106.2 de la Constitució, assenyala que “els particulars 
tenen dret a ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota 
lesió que pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui 
conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els 
casos de força major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar 
d’acord amb la Llei”. Aquest article determina que la  responsabilitat patrimonial de les 
Administracions Públiques sigui de caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui 
imprescindible acreditar que el dany o lesió sofert pel reclamant és conseqüència del 
funcionament normal o anormal dels serveis públics, en relació directa, immediata i 
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exclusiva de causa a efecte, sense intervenció estranya que pugui interferir alterant el 
nexe causal. 
 

En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis 
causats als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels 
serveis públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes 
establerts per la legislació general sobre responsabilitat administrativa” 
 
Tercer.- La jurisprudència ha reiterat en nombroses sentències que, perquè es pugui 
declarar la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, és necessari 
que qui la pretén acrediti i provi que es donen les circumstàncies següents: a) que el 
dany o lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis 
públics en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte sense intervenció 
estranya que pogués interferir alterant el nexe causal; b) que el dany sigui efectiu, 
econòmicament avaluable i individualitzat en relació a una persona o grups de 
persones; c) que el particular afectat no tingui el deure jurídic de suportar el dany; d) 
que no hi hagi força major; i e) que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons 
l’estat dels coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la 
producció dels danys.  
 
En tractar-se d’una responsabilitat objectiva és necessària la concurrència de tots 
aquests elements -que han de ser provats per qui els al·lega- i entre els que té una 
especial rellevància, en tant que element essencial de la responsabilitat, la relació de 
causalitat entre el dany i el funcionament del servei públic. 
 
Quart.- La determinació de si els danys patits per la Sra. **** són atribuïbles al 
funcionament dels serveis públics municipals és un element essencial de la reclamació 
de responsabilitat patrimonial. En aquest sentit quan, en el fonament de dret quart de 
l’acord de la Junta de Govern Local de 27 d’abril de 2017, es parla de la dificultat 
d’esbrinar com i perquè es va produir aquest accident i alhora de la dificultat 
d’acreditar la veracitat dels fets relatats per la part reclamant, no s’estan afegint nous 
requisits a la reclamació patrimonial; sinó que, simplement, s’està posant de manifest 
que cap servei municipal va intervenir-hi directament o indirecta i que, per tant, totes 
les referències que d’aquest accident té l’Ajuntament d’Olot, són a posteriori i per part 
de terceres persones, més o menys interessades. 
 
Les declaracions dels testimonis aportats per la Sra. **** es prenen en consideració, 
però, tal i com s’assenyala en l’acord recorregut en reposició, no són suficientment 
clarificadors. En aquest sentit ni el Sr. **** ni el Sr. **** van presenciar la caiguda de la 
Sra. ****, sinó que en van tenir coneixement quan ella mateixa va personar-se al lloc 
de treball del seu fill i els hi va explicar. En relació a la declaració de la Sra. **** si  bé 
és cert que manifesta que en sortir de la farmàcia va veure com la Sra. **** 
s’entrebancava amb el paviment del terra on hi havia un desnivell, també ho és que no 
valora la intensitat del desnivell ni l’estat general del paviment de la plaça Major.    
 
En aquest sentit, l’acord de la Junta de Govern Local de 27 d’abril de 2017, no es 
limita a manifestar que els carrers dels accessos de la plaça Major compleixen totes i 
cadascuna de les normatives sectorials específicament aplicables, tant pel que fa al 
paviment pròpiament dit com a la resta d’elements propis d’una zona de pas preferent 
de vianants. En el fonament de dret cinquè de l’esmentat acord, s’analitzen les 
fotografies aportades en la reclamació i literalment es diu:  
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“Les fotografies aportades en la reclamació per la Sra. **** ofereixen alhora una visió 
general i de detall de la via pública a la plaça Major. En el pla general (segon pla de les 
fotografies) es veu una plaça Major suficientment uniforme, sense grans desnivells ni 
grans desperfectes i que presenta un estat de conservació raonable que, en 
conseqüència, s’adequa als estàndards exigibles a una administració pública 
responsable del manteniment de la via pública, d’acord amb els articles 25 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril i 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‘abril.  
 
En el pla de detall (primer pla de les fotografies) es mostra un desnivell d’escassa 
entitat (per bé que a la foto apareix augmentat per l’efecte òptic que produeixen totes 
les fotografies de detall) que, en el pitjor dels casos, no arriba ni als quatre 
centímetres; d’aquí que puguem convenir en què l’estat de conservació de la via 
pública a la plaça Major és raonable i que, en el seu conjunt, no sols no representa cap 
perill per al pas normal dels vianants, sinó que resulta fàcilment transitable amb un 
nivell d’atenció mínim, segons els cànons socials imperants; sobretot si tenim en 
compte que els fets denunciats es produïren al migdia (les 12:15 hores) en plena llum 
del dia”. 
 
Cinquè.- L’accident de la Sra. **** no va requerir cap intervenció urgent ni immediata 
dels serveis tècnics municipals, tal i com es desprèn de l’informe del director tècnic de 
la Brigada Municipal, de data 5 d’abril de 2017; la qual cosa evidència que no ens 
trobàvem davant de grans desperfectes que representessin algun tipus de risc als 
vianants, sinó de petits deterioraments d’escassa entitat. 
 
Una altra cosa és que l’Ajuntament d’Olot tingui programes anuals de conservació de 
les vies públiques, tal i com s’apuntava en el fonament de dret cinquè de l’acord de la 
Junta de Govern Local de 27 d’abril de 2017, quan es deia: 
 
“D’altra banda la diligència de l’Ajuntament d’Olot en el compliment de les seves 
obligacions en matèria de pavimentació i conservació de les vies públiques urbanes 
també es manifesta en l’aprovació de plans anuals d’actuacions destinades a la 
conservació dels ferms de les vies públiques. Aquests plans que es destinen, 
preferentment, a obres correctives de les patologies corrents que apareixen quan els 
ferms s’acosten al final de la seva vida útil a causa de l’envelliment dels materials i 
l’acció agressiva dels agents externs, és varen aplicar, a l’any 2015, a l’eix dels carrers 
que va des de la plaça Clarà a la plaça del Carme: carrer Sant Rafel; carrer Major (que 
passa per la plaça Major) i carrer del Carme. Efectivament, en el marc del programa 
anual de conservació de vies públiques -i sense cap relació directa o indirecta amb cap 
accident- la Junta de Govern Local, per acord de data 1 d’octubre de 2015, va 
encarregar a l’empresa Construccions Meroca SL les obres de reparació del paviment 
dels carrers Sant Rafel, Major i Carme, que es varen realitzar en el darrer trimestre de 
l’any 2015”  
 
La pretensió de vincular els programes anuals de conservació de vies públiques amb 
l’accident patit per la Sra. **** no cap té sentit; sobretot si tenim en compte que les 
obres de conservació de la via pública des de la plaça Clarà fins a la plaça del Carme, 
no es varen realitzar fins a finals del 2015. 
 
Sisè.- Tot i les manifestacions formulades en el recurs de reposició en el sentit de que 
no hi ha incompatibilitat entre els informes mèdics aportats en la reclamació 
patrimonial, en relació amb les lesions patides per la Sra. ****, és remarcable 
assenyalar, als efectes de determinar la valoració dels danys que es reclamen, que 
mentre que en els informes mèdics del dia 1 de desembre de 2014 (núm. assistència 
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1110690) només es parla d’un esquiç lleu del turmell esquerre, no és fins passats més 
de quinze dies que es comença a parlar d’una fractura infasidesmal del peroné 
esquerre. 
 
Setè.- La pretensió de la part reclamant sobrepassa l’àmbit de la responsabilitat 
objectiva de les administracions públiques i deriva cap a la conversió de l’Ajuntament 
d’Olot en una mena d’asseguradora universal de qualsevol eventualitat que es 
produeixi a la ciutat amb independència de la pròpia actuació administrativa. 
 
De conformitat amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques i vist l’expedient administratiu SRP12015000017 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: 

 
RESOLC 

 
Primer.- DESESTIMAR el recurs de reposició interposat per la Sra. ****, contra l’acord 
de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 27 d’abril de 2017, de 
denegació de la indemnització reclamada pels danys ocasionats per una caiguda a la 
via pública, en no quedar provat el nexe causal entre els danys reclamats i el 
funcionament dels serveis públics municipals. 
 
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’entitat asseguradora de l’Ajuntament d’Olot  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2017016862     
 
En relació a l’expedient CPG22017000065 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 relació d’ordenacions de despeses annex núm. 17/025 per un import de 
148.163,01 euros.  
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 148163.01 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.1. - ACCEPTAR RENÚNCIA DE SUBVENCIÓ DE LA FUNDACIÓ MUSEU DELS 
SANTS 

 
Núm. de referència : X2017016869     
 
En relació a l’expedient CPG12017000185 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: 
 
Acceptar la renúncia per un import de 15.000,00 euros de part de la  subvenció 
nominativa aprovada a la JGL de 06/04/2017 per un import total de 30.000,00 euros a 
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favor de la Fundació Museu dels Sants al·legant que es compromet a organitzar la 
Mostra de Pessebres amb els 15.000,00 euros restants. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 -15000 SUBVENCIÓ FUNDACIO DELS SANTS100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.1. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE 
COMERCIANTS D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2017016878     
 
En relació a l’expedient CPG22017000066 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: 
 
Procedir a la bestreta de 10.800,00 euros a l’ Associació de Comerciants d’Olot en 
concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 36.000,00 
euros, destinada a activitats previstes aprovada per la Junta de Govern Local de data 
06/04/2017. 
 
Una vegada finalitzada l’activitat s’hauran de presentar els justificants en un termini 
màxim de dos mesos per tal de poder procedir a la liquidació definitiva de la 
subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1701213001001Despeses 17200  430  480050 10800 SUBVENCIO ACO - DINAMITZACIO 

COMERCIAL 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.2. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ GARROTXA 
CULTURAL 

 
Núm. de referència : X2017016882     
 
En relació a l’expedient CPG22017000067 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: 
 
Procedir a la bestreta de 600,00 euros a l’ Associació Garrotxa Cultural en concepte 
d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 1.500,00 euros, 
destinada a a activitats de l’entitat aprovada per la Junta de Govern Local de data 
20/04/2017. 
 
Una vegada finalitzada l’activitat s’hauran de presentar els justificants en un termini 
màxim de dos mesos per tal de poder procedir a la liquidació definitiva de la 
subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1700126001006Despeses 17400  334  480020 600 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.1. - APROVAR DEVOLUCIÓ DE FIANCES 
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Núm. de referència : X2017016883     
 
En relació a l’expedient CPG22017000068 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 
  
**** 300,00 
**** 600,00 
ORANGE ESPAGNE SAU 600,00 
  

  
S’aprova per unanimitat. 
 

11.1. - APROVAR CERTIFICACIÓ D'OBRA 
 
Núm. de referència : X2017016884     
 
En relació a l’expedient CPG22017000069 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar la certificació n.1 de JOSEP VILANOVA SA corresponent a les obres de 
PROJECTE DE CONSERVACIÓ I MILLORA D’URBANITZACIÓ I FERMS A LES 
VIES PÚBLIQUES  amb càrrec a la partida 17.141.1532.61903 “CONSERVACIÓ 
PAVMENTS VIES PÚBLIQUES” per un import de 107.449,46 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 107449.46 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.2. - APROVAR ENDOSSAMENT DE CERTIFICACIÓ DE L'EMPRESA JOSEP 
VILANOVA SA A FAVOR DE DEL BBVA 

 
Núm. de referència : X2017016887     
 
En relació a l’expedient CP022017000006 ivist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Autoritzar l’endossament de la factura núm. 155-2017 JOSEP VILANOVA SA per un 
import de 107.449,46 euros corresponent al PROJECTE DE CONSERVACIÓ I 
MILLORA D'URBANITZACIÓ I FERMS A LES VIES PÚBLIQUES al  Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria SA  al c.c. ****. 
 
Totes les despeses que generi aquest endossament aniran a càrrec de JOSEP 
VILANOVA SA  
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Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
200240  Despeses99999 107449.46SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

12.1. - MEMÒRIA VALORADA D'OBRES DE MILLORA DE PAVIMENTS DE 
L'EDIFICI SEU DE L'ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2017016949     
 
Vista la memòria valorada d'obres de millora de paviments de l'edifici seu de l'Escola 
d'Art i Superior de Disseny d'Olot, redactada pels serveis tècnics municipals en data 
juny de 2017, que té per objecte la rehabilitació del paviment de l’interior de l’edifici, 
realitzant l’actuació en les zones on més es requereixi la seva substitució. 
 

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 UPOM2017000021, 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 d'obres de millora de paviments de l'edifici 
seu de l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Olot, redactada pels serveis tècnics 
municipals en data juny 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. 
 
13.1. - MEMÒRIA VALORADA OBRES DE MILLORA DE COBERTES DE L'EDIFICI 

SEU DE L'ESCOLA D'ART I SUPERIOR DE DISSENY D'OLOT 
 
Núm. de referència : X2017016945     
 
Vista la memòria valorada d’obres de millora de cobertes de l’edifici seu de l’Escola d’Art 
i Superior de Disseny d’Olot, redactada pels serveis tècnics municipals en data juny de 
2017, que té per objecte realitzar una actuació sobre la coberta de l’edifici, que es troba 
molt envellida i comporta problemes de falta d’estanqueïtat, i per la qual cosa caldrà fer 
un correcte manteniment i substitució de les possibles teules trencades. 
 

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 UPOM2017000020, 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 d’obres de millora de cobertes de l’edifici 
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seu de l’Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot, redactada pels serveis tècnics 
municipals en data juny 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. 
 
14.1. - LEGALITZACIÓ D’OBRES ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A ÚS COMERCIAL 

AL CARRER MULLERAS, 1. 
 
Núm. de referència : X2014017422 

 
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 OMA32014000115 en data 
registre entrada  05/01/2017 
a: OLOT TECHNO PAVI SC     
per a: LEGALITZACIÓ D’OBRES PER ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A ÚS 
COMERCIAL (AMB CANVI D'ÚS)    
situada a: C MULLERAS N.0001  
U.T.M : 7702105 
 
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: CRL2017800044     
 
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: 9472.40 euros  
1 Rètols  
 
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

9472.40 364.69 0 364.69 62.85 427.54 
 

Garanties: 
   

Total Liquidació Euros 
Per Drets 427.54 
Per Garanties (4) 0 
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Condicions particulars: 
Termini de vigència de la llicència: - mesos, a partir de la data de concessió, havent-se 
de començar les obres dins el termini màxim de 3 mesos  
 

- Aquesta llicència s’atorga sense perjudici de les condicions que puguin 
determinar-se en el corresponent expedient d’obertura de l’activitat.  

- En aplicació de la normativa vigent de seguretat contra incendis, el condiciona 
la llicència a la sectorització dels baixants de l’edifici amb collarins 
intumescents per tal d’assegurar la compartimentació amb la resta de l’edifici. . 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.2. - ENDERROC PARCIAL D’EDIFICI AL CARRER VERGE DEL PORTAL, 8. 
 
Núm. de referència : X2017009101 

 
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 OMA32017000044 en data 
registre entrada  11/04/2017 
a: IMMOBILIARIA CAMIANSI SL     
per a: ENDERROC PARCIAL D'EDIFICIS    
situada a:C VERGE DEL PORTAL N.0008  
U.T.M : 8105720 
 
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: CRL2017800045 
FMA2017600118    
 
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: 48539.72 euros  
   
1 Tanca provisional 
 
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

48539.72 1504.73 -95% 75.24 62.85 138.09 
 

Garanties: 
 
   rep pav + mov runes + gest res: 2907.00 euros 
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Total Liquidació Euros 
Per Drets 138.09 
Per Garanties (4) 2907.00 

 
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència: 12 mesos, a partir de la data de concessió, havent-
se de començar les obres dins el termini màxim de 4 mesos.  

 

• Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: Document signat per contractista o 
contractistes assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra. 

• 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. 

• 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. 

• Atesa la reduïda amplada del carrer Verge del Portal, caldrà impedir-hi el trànsit 
durant l’execució de les obres d’enderroc que en puguin afectar la seguretat. En 
conseqüència, els responsables de l’obra es faran càrrec de col·locar un disc de 
direcció prohibida al principi del carrer Verge del Portal, en la cruïlla amb la plaça 
del Conill. Els dies de tancament no es podrà accedir a l’aparcament dels “Pares 
Carmelites”, per tant, caldrà que avisin als usuaris de l’accés des del carrer Sant 
Bernat i un tram del carrer Verge del Portal en contra direcció. 

• L’ocupació temporal prevista en l’Estudi de seguretat i salut, davant del portal de la 
finca del carrer Bonaire núm 22, només es podrà fer amb la conformitat de la 
propietat afectada. 

• L'enderroc  s'executarà  d'acord  amb les  condicions  determinades a la vigent 
Ordenança Municipal d'Obres a la Via Pública. 

• Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de la 
via pública. 

• S’imposa  una  fiança de 2.907,00 € 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. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

15.1. - APROVACIÓ TORNS DEL SERVEI DE TAXI: NOCTURNS, CAP DE 
SETMANA I FESTIUS (JULIOL 2017 A JULIOL 2018). 

 
Núm. de referència : X2017016764     
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Ateses les competències atorgades als municipis en matèria de transport públic i, en 
especial, en relació al servei de taxi; així com la potestat de l’Ajuntament d’Olot per 
regular o organitzar aquest servei municipal, d’acord amb la Llei 19/2003, de 4 de 
juliol, del taxi. 
 
Atès el que disposa l’article 6.4 del Reglament regulador del servei de taxi del municipi 
d’Olot, aprovat per l’Ajuntament Ple, en sessió de data 26 de gener de 2008 i en 
compliment dels acords arribats amb la representació del col·lectiu de taxistes d’Olot, 
per establir un torn del servei de taxi a la ciutat per donar cobertura tant a les nits com 
als caps de setmana i festius; i vist l’expedient administratiu VTX22017000009 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 els torns setmanals, tant nocturns com de cap de setmana i festius, 
que regiran el servei del taxis a la ciutat d’Olot i que figuren com a annex a aquesta 
proposta. Aquests torns s’aplicaran durant el termini d’un any, que anirà del mes de 
juliol de 2017 al mes de juliol de 2018. 
 
Segon.- El torn setmanal comença a les 07.00 hores del matí del diumenge en què 
s’inicia el torn i acaba a les 07.00 hores del matí del diumenge següent en què s’acaba 
el torn, amb inclusió dels dissabtes a la tarda (a partir de les 15.00 hores) i els dies 
festius. 
 
Tercer.- Les peticions de servei del taxi durant el torn nocturn (de les 21.00 hores a les 
07.00 hores), els dissabtes (a partir de les 15.00 hores), els diumenges i els festius es 
realitzaran a través de la policia municipal. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

16.1. - PROPOSANT APROVAR EL CONVENI PER FOMENTAR LA RECOLLIDA 
SELECTIVA DE LA ROBA USADA 

 
Núm. de referència : X2017015269     
 
Actualment la generació de residus és un tema important a tractar pel que fa a la seva 
quantitat, el seu tractament i consum de primeres matèries i en conseqüència la seva 
afectació al medi ambient. Per aquest motiu cal fomentar la reducció, el reciclatge i la 
reutilització dels residus en general per tendir cap a un societat més sostenible i 
promoure una economia circular. 
 
L’Ajuntament d’Olot té entre d’altres la finalitat de promoure i fomentar el reciclatge 
dels residus, a partir de la recollida selectiva en contenidors, com és el cas dels 
residus tèxtils. 
 
Per poder complir amb aquestes necessitats, s’ha previst signar un conveni de 
col·laboració entre l’ Ajuntament d’Olot i l’Associació ADAD Accions Socials, pel 
foment de la recollida selectiva de roba usada. 
 
De conformitat amb l’article 4.1.d) del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s'aprova text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i amb 
l’article 88 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i el 
procediment administratiu comú. 



 
 
 

 21 

 
En relació a l’expedient SICO2017000004, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Medi ambient, 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’Associació 
ADAD Accions Socials, pel foment de la recollida selectiva de roba usada. 
 
Segon.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
17.1. - PROPOSANT DONAR COMPTE DE LES COMUNICACIONS D'OBERTURA I 

DELS DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 13 I 22 DE JUNY DE 2017 
 
Núm. de referència : X2017016632     
 
En relació a l’expedient AG012017000047, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern 
Local, adoptar el següent acord: 
 
Únic.- Donar compte de les comunicacions d’obertura i dels decrets dictats entre els 
dies 13 i 22  de juny de 2017  relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen a 
continuació:  
 
Tràmit Nom / comercial Concepte Adreça Decret 

Obertura Montse Interiors Venda de roba i 
complements 

C/Sant Rafel núm. 29 B 16/06/2017 

Obertura Unitex Urban  Venda al detall 
de peces de 
roba 
especialitzada 

Av. Dels Reis Catòlics 20 
B 

16/06/2017 

Assabentat 
canvi de 
titularitat 

DIA  Supermercat Av. Reis Catòlics 9 B 2 22/06/2017 

Concessió 
llicència 

Esteban Espuña Renovació 
abocament 
aigües 
residuals 

C/ Mestre Turina 39-41 16/06/2017 

Concessió 
llicència 

Rentat la Canya 
SL 

Renovació 
abocament 
aigües 
residuals 

Ctra. De la Canya 155 22/06/2017 

Concessió 
llicència 

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

Tinença i 
conducció gos 
potencialment 
perillós 

C/Hostal del Sol, 1 15/06/2017 

Concessió 
llicència 

**** Tinença gos 
potencialment 
perillós 

Av. Jaume II 10 1r 4a 13/06/2017 

Concessió 
llicència 

**** Tinença gos 
potencialment 

C/Puigcerdà 10 1r 13/06/2017 
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perillós 

Concessió 
llicència 

**** Tinença gos 
potencialment 
perillós 

C/Martí Casadevall 34 15/06/2017 

Renovació 
llicència 

**** Tinença gos 
potencialment 
perillós 

C/ Segador 38 15/06/2017 

Anul·lació 
decret de baixa 

Ferreteria Masó 
SL 

Ferreteria Av. Santa Coloma 90 B 2 22/06/2017 

Baixa 
(Revisió cens) 

****  Instal·lacions 
calefacció i 
llauneria 

Ctra. De les Tries 109 B 16/06/2017 

Baixa 
(Revisió cens) 

Mútua General de 
Catalunya  

Oficina  Pg. De Barcelona 6, 1r 13 16/06/2017 

Baixa 
(Revisió cens) 

5 Titius  Magatzem Ctra. De les Tries 94 B 16/06/2017 

Baixa 
(Revisió cens) 

Cash Elaborats i 
Alimentació SL 

Comerç al 
detall de 
productes 
carnis envasats 

Ctra. De les Tries 56 i 58 16/06/2017 

Baixa  
 

Arbonès – Ripoll Botiga 
d’informàtica 

C/Pic del Bac núm. 5 B-
14 

16/06/2017 

 
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 de nou del matí i per 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 


