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ACTA NÚM. 32 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

17 D’AGOST DE 2017 
  
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 17 d’agost 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, com a Alcalde, 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, Estanis Vayreda i 
Puigvert, Josep Gelis i Guix.  Excusen la seva assistència els regidors Sr. Josep 
Guix i Feixas, Jordi Alcalde i Gurt, Núria Fité i Grabalosa, 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, els Srs. 
Jaume Mir Bagó, Mercè Traveria Costa. 
 
Hi assisteix, com a regidora de l’oposició, els Srs. Manel Mitjà Batlle, Xavier García 
Zabal. 
 
Actua com a secretari, el Secretari Accidental, Sr. Miquel Torrent Compte.  
 

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

2. - DESPATX OFICIAL 
 
El Sr Alcalde en primer lloc agraeix al Primer Tinent d’Alcalde, Josep Berga Vayreda, 
el fet d’haver-lo substituït en les funcions pròpies de l’alcaldia, durant les seves 
vacances.  
 
I a continuació, enumera els actes on ha assistit el Sr. Berga, com a Alcalde 
Accidental:  
 
- el dia 10 d’agost va assistir a la xerrada d’Angels Margarit que va tenir lloc a l’Hospici, 
en el marc del Workshop organitzat pel despatx RCR.   
 
- el dia 11 d’agost va presenciar el partit de futbol de la Unió Esportiva Olot contra el 
Girona FC,  que es va disputar a la nostra ciutat en homenatge i agraïment al que fou 
capità de l’equip olotí, Abel Solé, jugador que més partits ha jugat en la història del 
Club.  
 
- el dia 12 d’agost va assistir a l’acte d’inauguració de l’ascensor de l’Orfeó Popular 
Olotí.  
 
- el dia 15 d’agost va participar de l’arrossada que es va celebrar a les Fonts de Sant 
Roc, en el marc de la festa del barri.  
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- i finalment ahir 16 d’agost, va assistir a l’acte de benedicció de les aigües de Sant 
Roc i al vespre va donar la benvinguda als diferents balladors de la faràndula al pati de 
l’Hospici.  
 

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

 
Tot seguit el Secretari Accidental dóna compte a la Junta de Govern dels edictes i 
anuncis de l'Ajuntament d'Olot publicats als Butlletins Oficials BOE, BOP i DOGC, des 
de la darrera sessió. I se n'acorda l'assabentat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
4.1. - PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL AL PERSONAL DE LA 

POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS EL MES DE JULIOL DE 2017 
 
Núm. de referència : X2017020657     
 
Atès l’informe del Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal de data 3 d’agost del 
2017. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132017000140 i antecedents corresponents, l'Alcalde, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord: 
 
Únic.- Pagament d’una gratificació especial al personal de la Policia Municipal que es 
relaciona a continuació pels serveis extraordinaris realitzats durant mes de juliol de 
2017. 
 

Nom i Cognoms / Data / Servei Hores Import (€) 

****   
28/07/2017 REFORÇ TORN.  8,25 135,88 
29/07/2017 REFORÇ TORN.  8,25 135,88 
   
****   
07/07/2017 REFORÇ TORN. GOS DE SANT ROCK 8,25 135,88 
15/07/2017 REFORÇ TORN. MANCA DE PERSONAL 8,25 135,88 
27/07/2017 REFORÇ TORN.  8,25 135,88 
28/07/2017 REFORÇ TORN.  8,25 135,88 
   
****   
04/07/2017 REFORÇ TORN.  8,25 135,88 
08/07/2017 REFORÇ TORN. GOS DE SANT ROC 8,25 135,88 
   
****   
24/07/2017 REFORÇ TORN.  8,25 135,88 
25/07/2017 REFORÇ TORN.  8,25 135,88 
   
****   
09/07/2017 REFORÇ TORN. APLEC DE LA SARDANA 8,25 135,88 
   
****   
09/07/2017 REFORÇ TORN. APLEC DE LA SARDANA, 8,25 135,88 
   
****   
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08/07/2017 REFORÇ TORN. GOS DE SANT ROCK 8,25 135,88 
   
****   
30/07/2017 REFORÇ TORN.  8,25 135,88 
   
****   
07/07/2017 REFORÇ TORN. GOS DE SANT ROC 8,25 135,88 
15/07/2017 REFORÇ TORN. MANCA DE PERSONAL 8,25 135,88 
29/07/2017 REFORÇ TORN.  8,25 135,88 
   
****   
26/07/2017 REFORÇ TORN.  8,25 135,88 
   
****   
09/07/2017 REFORÇ TORN. APLEC DE LA SARDANA 8,25 135,88 
14/07/2017 REFORÇ TORN. MANCA DE PERSONAL 8,25 135,88 
31/07/2017 REFORÇ TORN.  8,25 118,88 

TOTAL 173,25 2.836,48 € 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 17180  132  130012 2836.48 HORES EXTRAORDINARIES SEGURETAT180 008 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

4.2. - PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL AL PERSONAL DE LA 
BRIGADA MUNICIPAL PELS SERVEIS EXTRAORDINARIS REALITZATS EL MES 

DE JULIOL DE 2017 
 
Núm. de referència : X2017020673     
 
Vist l’expedient administratiu RH132017000142 i antecedents corresponents, i atès 
l’informe del Director tècnic de la Brigada Municipal de data 3 d’agost de 2017, 
l’Alcalde, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Pagament d’una gratificació al personal de la Brigada Municipal que es relaciona a 
continuació, pels serveis extraordinaris realitzats durant el mes de juliol de 2017: 
 

Cognoms i Nom Data Tipus 
servei 

Brigada Hores Import 

****  . ELECTRICISTES Oficial 1º 14,00 274,48 € 

Avaria. De 24:00 h a 1:00 h. Arranjar 
avaria de llum , aixecar ICP i PIA 

30/06/2017 S. Mínim  1,00 25,25 € 

Connexió . De 16:00 h a 17:00 h. 
Connexió a l'Hospici (Clip). 

30/06/2017 S. Mínim  1,00 25,25 € 

Desconnexió. De 21:30 a 22:30 h. 
Desconnexió de la Cornamusa 

30/06/2017 S. Mínim  1,00 25,25 € 

Acte. De 10:00 h a 13:00 h. Connexió, 
guardia i desconnexió enllumenat 

01/07/2017 S. Festiu  3,00 49,41 € 

Acte. De 21:00 h a 1:00 h. Connexió , 
guàrdia i desconnexió Sardanes 

01/07/2017 S. Festiu  4,00 65,88 € 

Acte. De 16:00 h a 17:00 h. Connexió 
per l'acte del menjar típic del Senegal  

01/07/2017 S. Mínim  1,00 25,25 € 

Acte. De 18:00 h a 19:00 h. Connexió 
per la Festa del Barri de la Caixa 

01/07/2017 S. Mínim  1,00 25,25 € 
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Acte. De 17:00 h a 19:00 h. 
Comprovar corrent i focus , Agrupació 
Sardanista 

02/07/2017 S. Festiu  2,00 32,94 € 

****  . ELECTRICISTES Oficial 1º 4,00 101,00 € 

Actes. De 17:00 h a 18:00 h. 
Connexió de les titelles a les places a 
la Plaça Pia  

27/07/2017 S. Mínim  1,00 25,25 € 

Actes. De 20:00 h a 21:00 h. 
Desconnexió de les titelles a les 
places a la Plaça Pia  

27/07/2017 S. Mínim  1,00 25,25 € 

Acte. De 19:00 h a 20:00 h. Connexió 
de l'acte de Folk a la Plaça Major. 

28/07/2017 S. Mínim  1,00 25,25 € 

Acte. De 22:00 h a 23:00 h. 
Desconnexió de l'acte de Folk a la 
Plaça Major. 

28/07/2017 S. Mínim  1,00 25,25 € 

****  . ELECTRICISTES Oficial 1º 5,00 126,25 € 

Acte. De 18:00 h a 19:00 h. Connexió 
llum pel Karaoke i TV Olot a la Plaça  

13/07/2017 S. Mínim  1,00 25,25 € 

Acte. De 17:00 h a 18:00 h. Connexió 
corrent de la Festa del Morrot., carrer  

14/07/2017 S. Mínim  1,00 25,25 € 

Acte. De 08:00 h a 09:00 h. 
Desconnexió corrent de la Festa del 
Barri el Morrot,  

15/07/2017 S. Mínim  1,00 25,25 € 

Acte. De 17:00 h a 18:00 h. Connexió 
corrent de la Festa del Barri Morrot 

15/07/2017 S. Mínim  1,00 25,25 € 

Acte. De 08:00 h a 09:00 h. 
Desconnexió del quadre de festes per 
la Festa del Barri 

16/07/2017 S. Mínim  1,00 25,25 € 

****  . ELECTRICISTES Oficial 1º 10,00 199,82 € 

Acte. De 18:00 h a 19:00 h. 
Connectar a Olot TV i Clip a la Plaça 
Catalunya 

06/07/2017 S. Mínim  1,00 25,25 € 

Acte. De 17:00 h a 18:00 h. 
Connectar Gos de Sant Roc , 
comprovar neveres  

07/07/2017 S. Mínim  1,00 25,25 € 

Acte. De 17:00 h a 20:00 h. 
Connectar festa Holi i l'escuma a 
jardins de la Casa  

08/07/2017 S. Festiu  3,00 49,41 € 

Actes. De 8:00 h a 11:00 h . 
Connectar i l'aplec Sardana al Parc 
Nou 

09/07/2017 S. Festiu  3,00 49,41 € 

Acte. De 22:00 h a 23:00 h. 
Desconnectar l'Aplec  Sardanes al 
Parc Nou. 

09/07/2017 S. Mínim  1,00 25,25 € 

Avaria. De 17:00 h a 18:00 h. Treure i 
desconnectar fanal c/ Aigua. 

19/07/2017 S. Mínim  1,00 25,25 € 

****  . MAGATZEM Encarregat 8,00 161,62 € 

Acte. De 20:00 h a 21:00 h. Coordinar 
i atendre  trucada de l'acte Sardanes 

01/07/2017 S. Mínim  1,00 25,25 € 

Acte. De 07:00 h a 10:00 h. Recollir 
tanques antivandàliques i tanques el 
Festival  

09/07/2017 S. Festiu  3,00 55,56 € 

Acte. De 07:00 h a 10:00 h. Portar 
cadires i roscos el Pavelló Firal 

16/07/2017 S. Festiu  3,00 55,56 € 

Avaria. De 15:00 h a 16:00 h. 
Coordinar i atendre l'avaria de llum el 
Barri de Sant  

23/07/2017 S. Mínim  1,00 25,25 € 

****  . OPERATIVA Supervisor 6,00 101,34 € 

Acte. De 07:00 h a 10:00 h. Recollir 
tanques antivandàliques i tanques el 
Festival  

09/07/2017 S. Festiu  3,00 50,67 € 

Acte. De 07:00 h a 10:00 h. Portar 
cadires i roscos el Pavelló Firal 

16/07/2017 S. Festiu  3,00 50,67 € 



 
 
 

 5 

TOTAL    47,00 964,51 € 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 17142  1511 130011 964.51 HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA142 002 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

4.3. - PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL A DIVERS PERSONAL DE 
LES OFICINES PELS SERVEIS EXTRAORDINARIS REALITZATS EL MES DE 

JULIOL DE 2017 
 
Núm. de referència : X2017020666     
 
En relació a l’expedient RH132017000141 i antecedents corresponents, i atès el vist-i-
plau del secretari accidental, de la cap de RRHH i del director de la Brigada Municipal, 
l’Alcalde proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Pagament d’una gratificació especial a divers personal de les oficines de l’Ajuntament 
que es relaciona a continuació pels serveis extraordinaris realitzats durant el mes de 
juliol de 2017: 
 

Nom i Cognoms Subàrea Data Serveis Import €) 
**** 

RRHH 08/07/17 
Tramitació convocatòria ampliació borsa 
auxiliar administratiu. 

42,62 € 

**** RRHH 5 i 8/07/17 Llistats per programa nòmina. 99,88 € 
**** Informàtica 11/07/17 Migració vCenter6.5. 35,33 € 
**** Ingressos Juliol Liquidacions, reduccions escombraries. 298,24 € 
**** Estadística Juliol Gestió del padró 260,96 € 
**** Brigada 5 i 27/07/17 Facturació, pressupostos i arxiu 82,05 € 
**** Brigada 

5, 19 i 
27/07/17 Serveis i arxiu 86,46 € 

TOTAL        905,54 € 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 17142  1511 130011 168.51 HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA142 002 999 999 999 999 
0  Despeses 17130  920  130013 142.50 HORES EXTRAORDINARIES GENERALS110 001 999 999 999 999 
0  Despeses 17130  920  130013 35.33 HORES EXTRAORDINARIES GENERALS120 001 999 999 999 999 
0  Despeses 17130  920  130013 559.20 HORES EXTRAORDINARIES GENERALS130 001 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
4.4. - PAGAMENT HORES COMPLEMENTÀRIES AL PERSONAL DE LA BRIGADA 

MUNICIPAL REALITZADES EL MES DE JULIOL DE 2017 
 
Núm. de referència : X2017020676     
 
Atès l’informe del Director tècnic de la Brigada Municipal de data 3 d’agost de 2017. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132017000143 i antecedents corresponents, l’Alcalde, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
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Únic.- Pagament de les hores complementàries realitzades durant el mes de juliol de 
2017 pel personal de la Brigada Municipal que es relaciona a continuació: 
 

Cognoms i Nom Data Tipus 
servei 

Brigada Hores Import 

****  . ELECTRICISTES Oficial 1º 4,00 62,79 € 

Avaria. De 20:30 h a 22:00 h. Arranjar i 
comprovar  avaria de llum, Església 

10/07/2017 S. Diürn  1,50 21,62 € 

Avaria. De 22:00 h a 22:30 h. 10/07/2017 S. Nocturn  0,50 8,24 € 
Avaria. De 15:25 h a 17:25 h. Arranjar 
avaria endolls sense corrent a la Festa 

23/07/2017 S. Festiu  2,00 32,94 € 

TOTAL    4,00 62,79 € 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 17140  1510 121032 62.79 HORES COMPLEMENTARIES BRIGADA142 002 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
4.5. - PAGAMENT D'UN COMPLEMENT DE NOCTURNITAT AL PERSONAL DE LA 
POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS EL MES DE JULIOL DE 2017 

 
Núm. de referència : X2017020654     
 
Atès l’informe del Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal de data 3 d’agost de 
2017. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132017000139 i antecedents corresponents, l’Alcalde, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
D’acord amb el que estableix l’annex 1, aprovat pel Ple d’aquesta Corporació en la 
sessió celebrada el dia 26 de març de 1992, sobre els serveis de nocturnitat de la 
Policia Municipal. 
 
Primer.- Pagament d’un complement de nocturnitat al personal de la Policia Municipal 
que es relaciona a continuació pels serveis realitzats durant el mes de juliol de 2017: 
 
 

Nom i Cognoms Data Dies Serveis Import (€) 
**** Juliol 2017 2 Nocturnitat 22,78 
**** Juliol 2017 7 Nocturnitat 79,73 
**** Juliol 2017 6 Nocturnitat 68,34 
**** Juliol 2017 7 Nocturnitat 79,73 
**** Juliol 2017 1 Nocturnitat 11,39 
**** Juliol 2017 7 Nocturnitat 79,73 
**** Juliol 2017 7 Nocturnitat 55,23 
**** Juliol 2017 6 Nocturnitat 47,34 
**** Juliol 2017 7 Nocturnitat 55,23 
**** Juliol 2017 7 Nocturnitat 55,23 
**** Juliol 2017 6 Nocturnitat 47,34 
**** Juliol 2017 1 Nocturnitat 7,89 



 
 
 

 7 

**** Juliol 2017 1 Nocturnitat 7,89 
**** Juliol 2017 1 Nocturnitat 7,89 
**** Juliol 2017 3 Nocturnitat 23,67 
**** Juliol 2017 7 Nocturnitat 55,23 
**** Juliol 2017 7 Nocturnitat 55,23 
**** Juliol 2017 7 Nocturnitat 55,23 
**** Juliol 2017 2 Nocturnitat 15,78 
**** Juliol 2017 2 Nocturnitat 15,78 

TOTAL  94  846,66 € 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 17180  132  121031 846.66 ALTRES COMPLEMENTS NOCTURNITAT 

SEGURETAT 
180 008 999 999 999 999 

 
Tercer.- En cap cas, les quantitats assignades com a complement de nocturnitat, 
durant un període de temps, originarà cap dret individual respecte a les variacions o 
apreciacions corresponents a períodes successius. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ 
PRESENTADA PEL SR. ****,  PER DANYS OCASIONATS A UN MUR DE 

SEPARACIÓ D’UN JARDÍ. 
 
Núm. de referència : X2016027672     
 
Vist l’escrit presentat per la representació del Sr. **** en el que es formula reclamació 
patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot per danys i atesos els següents  
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
Primer.- En escrit de data 7 de novembre de 2016 (Registre General, núm. 
E2016013255/23-11-2016), la Sra. ****, en nom i presentació del Sr. ****, va formular 
reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a un mur de 
separació d’un jardí i la seva tanca per l’impacte d’uns contenidors d’escombraries. A 
la petició s’hi acompanyen diverses fotografies (6) del mur, la tanca i els contenidors. 
 
Segon.- En escrit de data 19 de desembre de 2016 (Registre General, núm. 
S2016025387) 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.  
 

Tercer.- En escrit de juliol de 2017 (Registre General, núm. E2017013563/11-08-
2017), l’empresa IGFA, S.A.-URBASER, S.A. UTE, concessionària del servei 
municipal de recollida d’escombraries, manifesta que, una vegada revisats els 
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desperfectes del mur de separació del jardí de la tanca, els serveis tècnics de 
l’empresa han considerat que els desperfectes denunciats no poden haver estat 
causats pels contenidors d’escombraries; per la qual cosa entenen que no correspon 
assumir la reparació del mur ni de la tanca. 

 
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 convé recordar que l’informe de l’empresa concessionària del servei 
municipal de recollida d’escombraries (IGFA, S.A.-URBASER, S.A. UTE) desmenteix 
el relat de la part reclamant, ja assenyala de forma expressa que els contenidors 
d’escombraries no poden haver produït els danys al mur del jardí i a la tanca que es 
reclamen. 
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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 SRP12016000038 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 ocasionats a un 
mur de separació de jardí i la seva tanca situat al núm. 13 del carrer Portbou, 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. 
 

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

A LA VIA PÚBLICA. 
 
Núm. de referència : X2017020410     
 
Vist l’escrit presentat per la Sra. **** en el que es formula reclamació patrimonial contra 
l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats per una caiguda a la via pública i atesos els 
següents  
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Primer.- En escrit de data 8 d’agost de 2017 (Registre General, núm. 
E2017013424/08-08-2017), la Sra. **** va formular reclamació patrimonial de quantitat 
indeterminada pels danys ocasionats per una caiguda, quan caminava pel davant dels 
núms. 7 i 9 del carrer Pere Llosas, a causa del mal estat del carrer. A la instància 
apunta que va ser assistida per una ambulància. A la petició s’hi acompanya un 
informe d’alta d’urgències de l’Hospital d’Olot, de data 3 d’agost de 2017 (núm. 
assistència 1266513) i diverses (3) fotografies del lloc on es va produir l’accident. 
 
Segon.- En informe del cap de la Policia Municipal, de data 11 d’agost de 2017, 
s’assenyala que la Policia Municipal no ha tingut coneixement de la caiguda que 
manifesta haver patit la Sra. **** al carrer Pere Llosas. 
 

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 
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casos de força major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar 
d’acord amb la Llei”. Aquest article determina que la  responsabilitat patrimonial de les 
Administracions Públiques sigui de caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui 
imprescindible acreditar que el dany o lesió sofert pel reclamant és conseqüència del 
funcionament normal o anormal dels serveis públics, en relació directa, immediata i 
exclusiva de causa a efecte, sense intervenció estranya que pugui interferir alterant el 
nexe causal. 
 
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis 
causats als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels 
serveis públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes 
establerts per la legislació general sobre responsabilitat administrativa” 
 
Segon.- La jurisprudència ha reiterat en nombroses sentències que, perquè es pugui 
declarar la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, és necessari 
que qui la pretén acrediti i provi que es donen les circumstàncies següents: a) que el 
dany o lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis 
públics en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte sense intervenció 
estranya que pogués interferir alterant el nexe causal; b) que el dany sigui efectiu, 
econòmicament avaluable i individualitzat en relació a una persona o grups de 
persones; c) que el particular afectat no tingui el deure jurídic de suportar el dany; d) 
que no hi hagi força major; i e) que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons 
l’estat dels coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la 
producció dels danys.  
 
En tractar-se d’una responsabilitat objectiva és necessària la concurrència de tots 
aquests elements -que han de ser provats per qui els al·lega- i entre els que té una 
especial rellevància, en tant que element essencial de la responsabilitat, la relació de 
causalitat entre el dany i el funcionament del servei públic. 
 

Tercer.- La determinació de si els danys patits per la Sra. **** són atribuïbles de forma 
directa i exclusiva al funcionament dels serveis públics municipals no és gens fàcil. En 
aquest sentit, el fet que ni la Policia Municipal ni cap altre servei de l’Ajuntament d’Olot 
intervingués directament en l’accident no permet acreditar la veracitat dels fets relatats 
per la part reclamant, alhora que dificulta esbrinar com i perquè es va produir aquest 
accident. 
 
En primer lloc cal assenyalar que les voreres del carrer Pere Llosas compleixen totes i 
cadascuna de les normatives sectorials específicament aplicables, tant pel que fa al 
paviment com a la resta d’elements propis d’una zona de pas de vianants.  
 
Les fotografies aportades en la reclamació per la Sra. **** ofereixen una visió general i 
de detall de la via pública al carrer Pere Llosas. En aquestes fotografies s’observa que 
la vorera existent al davant dels núms. 7 i 9 del carrer Pere Llosas és suficientment 
uniforme, sense desnivells ni grans desperfectes i presenta un estat de conservació 
raonable, que s’adequa als estàndards exigibles a una administració pública 
responsable del manteniment de la via pública, d’acord amb els articles 25 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril i 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‘abril. En conseqüència la 
vorera, 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. 
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Quart.- La pretensió de la part reclamant sobrepassa l’àmbit de la responsabilitat 
objectiva de les administracions públiques i deriva cap a la conversió de l’Ajuntament 
d’Olot en una mena d’asseguradora universal de qualsevol eventualitat que es 
produeixi a la ciutat amb independència de la pròpia actuació administrativa. 
 
Vist l’expedient administratiu SRP12017000010 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada de l’Àrea de 
Participació, Transparència i Govern Obert, proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció del següent acord: 
 

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

6.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2017020723     
 
En relació a l’expedient CPG22017000087 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar la relació d’ordenacions de despeses annex número 17/032 per un import total 
de 68.674,13 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 68674.13 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.1. - APROVAR CERTIFICACIÓ D'OBRA 
 
Núm. de referència : X2017020555     
 
En relació a l’expedient CPG22017000086 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d' Hisenda, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar la certificació n.3 de SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES 
ELÉCTRICAS SA corresponent a les obre d’ADEQÜACIÓ LUMINOTÈCNICA DE 
L’ENLLUMENAT VIARI DE LA CIUTAT D’OLOT AL REGLAMENT D’EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA amb càrrec a la partida 17.141.165.61943 “R16 RENOVACIÓ 
INSTAL.LACIONS ENLLUMENAT” per un import de 24.279,07 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 24279.07 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

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


