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ACTA NÚM. 35 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 
6 DE SETEMBRE DE 2017 

  
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 6 de setembre 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 extraordinària que s’escau al dia d’avui.  
 
Hi assisteixen els tinents d’alcalde Srs. Josep Berga i Vayreda, Josep Guix i 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 assisteix com a regidora delegada expressament convidada 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, la Sra. 
Montserrat Torras i Surroca i Mercè Traveria i Costa. 
 
Hi assisteix, com a regidora de l’oposició, la Sra. Clara Casanovas i Sarsanedas. 
 
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 Sr. Alcalde comenta als membres els actes i reunions a les quals ha assistit des de 
la celebració de la darrera Junta de Govern:  
 
-  el dia 2 de setembre al migdia va assistir a l’acte d’inauguració de les exposicions 
sobre Josep Clarà que varen tenir lloc a la Sala Oberta i Sala 2 respectivament del 
Museu Comarcal de la Garrotxa i a la tarda, va visitar els participants a les 12 hores de 
vòlei platja i al torneig de hoquei que tenien lloc al pavelló d’esports.    
També va anar a saludar l’Hble. Sr. Oriol Junqueras, Vicepresident del Govern i l’Hble. 
Sra. Meritxell Serret, Consellera d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de 
Catalunya abans de començar l’acte que protagonitzaven al Firal sobre la República 
catalana.  
 
- el dia 4 de setembre, es va desplaçar a Barcelona, per assistir a una reunió 
d’alcaldes sobre la coordinació del proper 1 d’octubre.  
 
- i finalment el dia 5 de setembre, va ser present a l’acte d’entrega de senyeres del 
Consell Comarcal. 
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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. - CONVENI COL·LABORACIÓ FESTES DEL TURA 2017 
 
Núm. de referència : X2017022097     
 
En relació a l’expedient FE022017000009 de Festes del Tura 2017 , vist l’expedient 
administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat  de Festes, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1.- L’ Empresa Editorial MIC realitzarà al seu càrrec els treballs de maquetació, edició i 
impressió dels programes amb la informació de la Festa Major d’Olot, Festes del Tura 
2017 amb un tiratge de 18.500 exemplars. 
 
2.- L’Àrea de Festes de l’Ajuntament d’Olot coordinarà amb Editorial Mic,S.l. el 
continguts del programa per aquest aquests siguin correctes de cara a la informació i 
promoció de la “ Festa Major  d’Olot”. 
 
3.- L’ Empresa Editorial MIC tindrà en exclusiva edició del programa oficial de les 
Festes del Tura 2017, així com comercialitzar i gestionar la publicitat d’aquesta 
publicació.  
 
4.- L’ empresa Editorial MIC,S.L. amb motiu d’aquesta ‘exclusivitat’ en l’edició del 
programa oficial de les Festes del Tura 2017 , ingressarà a l’ Ajuntament la quantitat 
de 1.000,00 euros. 
 
El lloc, terminis, forma de pagament i recursos que es podem interposar contra l’acte 
de liquidació, són els que es determinen a la liquidació que s’adjunta a l’acord. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.1. - OBRES DE MODIFICACIÓ DE LA XARXA D'INFORMÀTICA DE L'ESCOLA 
PLA DE DALT 

 
Núm. de referència : X2017022304     
 
Atès l’informe del director tècnic de la Brigada Municipal ref. 2017-36 en relació  a 
l’encàrrec a la Brigada Municipal per a la realització de les obres necessàries per a dur 
a terme conjuntament amb el Departament d’Ensenyament, el projecte de 
transformació LAN a l’Escola Pla de Dalt. D’acord amb l’informe esmentat la Brigada 
Municipal no va poder realitzar les obres i es va encarregar la seva execució a 
l’empresa “Figueras Fills,SL”.  
Atès que s’informa favorablement la factura presentada per l’empresa “Figuereas 
Fills,SL” 
I vist  l’expedient administratiu núm: CC012017000304 i antecedents corresponents, 
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l'Alcalde,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Contractar amb l’empresa  FIGUERAS FILLS SL (B1729211-1)  les obres de 
modificació de la xarxa informàtica de l'Escola Pla de Dalt  d’acord amb l’informe emès 
pel Director Tècnic de la Brigada Municipal i la factura núm. 17-00314 que figuren com 
annex a l’expedient.  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: TRES MIL CENT CINQUANTA-
DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS (3.152,87 €) + IVA: SIS-CENTS 
SEIXANTA-DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS (662.10 €) €.  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17500  320  63202 3814.97 ACTUACIONS EDIFICIS EDUCACIO (PR17)100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.2. - SERVEIS DE JARDINERIA DE L'ENTORN DE L'ESPAI POLIVALENT DE 
SANT MIQUEL 

 
Núm. de referència : X2017022311     
 
Atès l’informe del Director de l’Àrea d’Infraestructura i Obra Pública de data 25 d’agost 
de 2017 en relació al nou enjardinament de l’espai polivalent del barri de Sant Miquel, 
ubicat entre la carretera de Les Feixes i el volcà Garrinada on s’han instal·lat dues 
pistes poliesportives i una àrea de picnic.  
 
Atès que s’ha demanat pressupostos a les empreses “ La Fageda Fundació”; “Arico 
Forest,SLU; “Medi Ambient SL (DRIM)” i que s’informa favorablement el pressupost 
presentat per “Arico Forest, SLU” 
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012017000305 i antecedents corresponents, 
l'Alcalde,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Contractar amb  l’empresa ARICO FOREST SL (B1757479-9)  els serveis 
d’enjardinament de l'entorn de l'espai polivalent de Sant Miquel, a la zona situada entre 
la carretera de les Feixes i el volcà Garrinada; d’acord amb el seu pressupost núm. 
1612 que figura com annex a l’expedient. 
 
Els treballs esmentat consistiran en la sembra directa o mitjançant hidrosembra de 
4000 m2 de superfície per a l’establiment d’una capa herbàcia, la implantació de 113 
ml d’espècies arbustives variades  per a la formació d’una pantalla vegetal i la 
implantació de 7 arbres monumentals a la zona de picnic. Tota la vegetació disposarà 
d’un sistema de reg per a garantir la implantació.  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: SET MIL NOU-CENTS 
CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS (7.954,44 €) 
+ IVA: MIL SIS-CENTS SENTANTA EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS 
(1.670,43 €) .  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17141  1532 61909 9624.87 ACTUACIONS BARRI SANT MIQUEL (PR17)100 001 001 001 000 000 
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Tercer.- ARICO FOREST SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura 
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012017000305. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.3. - PRORROGA CONTRACTE  DE SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA 
ELÈCTRICA DE L'AJUNTAMENT D'OLOT. 

 
Núm. de referència : X2015009026     
 
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 23 de juliol de 2015 va adjudicar 
a l’empresa “BASSOLS ENERGIA COMERCIAL,SL” el subministrament de l’energia 
elèctrica de l’Ajuntament d’Olot per un termini de dos anys a comptar des del dia 15 
d’agost de 2015. 
 
Atès la clàusula 6 del plec de clàusules administratives particulars que regeixen el 
contracte, aquest podrà ser objecte de pròrroga de dues pròrrogues d’una durada de 6 
mesos cada una d’elles.  
Atès l’informe favorable  de l’enginyer tècnic industrial d’aquest Ajuntament i vist 
l’expedient administratiu núm. CCS12015000011 i antecedents corresponents, 
l'Alcalde  proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
PRIMER.- Prorrogar el contracte  subscrit amb l’empresa “BASSOLS ENERGIA 
COMERCIAL, SL” NIF:B17653213;  per un termini de 6 mesos amb efectes del dia 15 
d’agost de 2017. 
 
SEGON.- Aprovar, d’acord amb l’informe emès per l’enginyer tècnic municipal i que 
figura com annex a l’expedient,  les despeses del contracte esmentat des del dia 15 
d’agost al 31 de desembre de 2017,  les quals es pagaran amb càrrec a les partides :  
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17142  165  221000 187500 ENLLUMENAT PUBLIC 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 17150  920  221001 46875 ENLLUMENAT EDIFICIS CORPORACIO100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 17500  323  221002 63750 ENLLUMENAT EDIFICIS ENSENYAMENT100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 17400  3331 221003 46875 ENLLUMENAT EDIFICIS CULTURALS 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 17330  3421 221004 52500 ENLLUMENAT EDIFICIS ESPORTS I LLEURE100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.4. - DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ PER ADJUDICAR L'EXPLOTACIÓ 
D'UN BAR-RESTARUANT DEL CENTRE SOCIAL UBICAT A L'EDIFICI DEL CASAL 

DEL BARRI MONTOLIVET. 
 
Núm. de referència : X2017016127     
 
Per acord de la Junta de Govern Local, de data 22 de juny de 2017 es va aprovar 
l’expedient per adjudicar la concessió administrativa per a l’explotació del bar 
restaurant del Centre Social ubicat a l’edifici del Casal del Barri de Montolivet. 
En data 28 de juliol de 2017 es va publicar la convocatòria de licitació al Butlletí Oficial 
de la Província de Girona i en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament, atorgant un 
termini de 20 dies naturals des de l’endemà de la publicació per a la presentació de 
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proposicions.  
 
El termini de presentació de presentació de proposicions va finalitzar el 16 d’agost de 
2017. 
 
Transcorregut el termini de presentació de proposicions sense que se n’hagi presentat 
cap. 
 
Atès que d’acord amb l’article 151.3 del TRLCSP, no es podrà declarar deserta una 
licitació quan existeixi alguna oferta o proposició que sigui admissible d’acord amb els 
criteris que figuren en el plec. 
 
Atès que de l’article es desprèn que quan no existeixi oferta o proposició es podrà 
declarar deserta una licitació. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12017000017 i antecedents corresponents, 
l'Alcalde  , proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- DECLARAR DESERTA la licitació convocada per adjudicar la concessió 
administrativa per a l’explotació del bar restaurant del Centre Social ubicat a l’edifici del 
“Casal del Barri de Montolivet” 
 
Segon.- PUBLICAR la present resolució en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DENEGAR LA INDEMNITZACIÓ 
RECLAMADA PER LA SRA. ****, PER DANYS OCASIONATS A UN VEHICLE EN 

ACCIDENT A LA VIA PÚBLICA AMB UNA PILONA HIDRÀULICA. 
 
Núm. de referència : X2017017467   
   
Vist l’escrit presentat per la Sra. **** en el que es formula reclamació patrimonial contra 
l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a un vehicle en accident a la via pública en 
xocar amb una pilona hidràulica i atesos els següents  

 
ANTECEDENTS DE FET 

 
Primer.- En escrit de data 30 de juny de 2017 (Registre General de l’Ajuntament d’Olot, 
núm. E2017011477/03-07-2017), la Sra. **** va formular reclamació patrimonial pels 
danys que va partir, el dia 23 de juny de 2017, a les 14:00 hores, el vehicle de la seva 
propietat marca Toyota, model Auris, matricula ****, quan circulava pel passeig d’en 
Blay en direcció a l’església de Sant Esteve. A l’escirt s’assenyala que l’accident es va 
produir quan, desprès d’utilitzar el comandament de què disposa per fer baixar les 
pilones situades a l’alçada del Banc de Sabadell, només dues de les tres pilones varen 
baixar mentre que una no es va moure i va provocar la col·lisió amb el vehicle. A la 
petició s’hi acompanya la següent documentació: reportatge fotogràfic del lloc de 
l’accident; albarà d’assistència de grua núm. 30067, de 23 de juny de 2917, emès per 
Grues Guitart; i pressupost núm. 391/2017, de 29 de juny de 2017, emès per “Toyota 
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Aura motor SL”, per un import de 2.622,32 euros, que és la quantitat que es reclama. 
 
Segon.- En informe de la Policia Municipal de data 7 de juliol de 2017, de remissió de 
l’informe tècnic d’accident núm. 113/2017 de 23 de juny de 2017 i croquis de 
l’accident, en el que s’assenyala que l’accident es va produir al passeig d’en Blay, 
núm. 6, quan el vehicle de la marca Toyota, model Auris, amb matrícula ****, conduït 
per la Sra. **** circulava pel passeig d’en Blay, provinent del passeig Bisbe Guillamet i 
en direcció a la plaça rector Ferrer,i en arribar a l’alçada de les pilones que tanquen el 
circuit de vianants del passeig d’en Blay, a alçada del Banc de Sabadell, va col·lidir 
amb la part frontal amb la pilona de la dreta. 
 
A l’informe s’assenyala que a les càmeres de vigilància situada al passeig d’en Blay 
cantonada amb la plaça rector Ferrer, s’observa que, a les 13:50 hores (del dia 23 de 
juny de 2017) l’esmentat vehicle es va aturar davant les pilones. Se suposa que la 
conductora va prémer el comandament i es veu com la pilona del mig baixa, mentre 
que la de la dreta no ho fa i es desconeix què fa la del costat esquerra perquè hi ha 
vehicles aparcats que impedeixen la seva visió. L’informe apunta que el vehicle torna a 
reprendre la marxa i és quan col·lideix contra la pilona del costat dret que no havia 
baixat. 
 
A l’informe s’apunta l’opinio dels agents i se’ns diu que la patrulla actuant no té prou 
elements per determinar el perquè es va produir l’accident. Per un costat s’observa 
que la conductora s’atura correctament davant les pilones. Aquestes sembla que no 
funcionen correctament, perquè la del mig baixa, mentre que la de la dreta no ho fa. 
Però s’ignora com estava el semàfor: si era vermell, la Sra. **** no podia passar; en 
canvi, si era en fase verda, l’accident s’hauria produït per una falla mecànica de les 
mateixes. 
 
L’informe finalitza assenyalant, per una part, que el vehicle presenta desperfectes al 
para-xocs anterior i als ventiladors i que pel que fa al mobiliari urbà, la pilona 
presentava rascades lleus; i per altra, descriu quines eren les circumstàncies de la via, 
del trànsit i de la climatologia al moment de l’accident. 
 
Tercer.- En informe de la responsable de la gestió dels comandaments per a l’accés al 
Barri Vell, de data 11 de juliol de 2017, s’assenyala que havent comprovat la base de 
dades de vehicles autoritzats a circular per a la zona centre, zona restringida en horari 
restringit, s’ha comprovat que el vehicle matricula **** disposa d’autorització per 
accedir a la zona restringida al trànsit i disposa de comandament assignat, per bé que 
a nom de Mireia Ferrés Masó.  
 
Quart.- En informe de data 29 d’agost de 2017 (Registre General núm. 
E2017014070/31-08-2017), el cap de manteniment de l’empresa ETRA BONAL, S.A., 
concessionària del servei de manteniment de les pilones hidràuliques instal·lades a la 
ciutat d’Olot, manifesta que el control d’accés instal·lat al passeig d’en Blay (P06) està 
format per tres pilones de tipus automàtic amb accés restringit mitjançant 
comandament a distància. La distància entre les pilones és la suficient per tal que cap 
vehicle pugui passar entremig d’elles o per un dels laterals. 
 
El sistema té implantat uns horaris en què la pilona està a dalt i, per tant, només poden 
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accedir-hi els vehicles o usuaris autoritzats (donats d’alta en el sistema de gestió). El 
mecanisme d’accionament de les pilones es basa en un llaç magnètic ubicat abans de 
l’accés a la pilona que detecta la presencià de vehicles; una vegada detectat el 
vehicle, per tal de poder accedir-hi, l’usuari disposa d’un comandament a distància per 
provocar una demanda al sistema i activar la baixada de les pilones. En el cas del 
passeig d’en Blay són tres les pilones que tenen de baixar i, per seguretat, el sistema 
disposa d’un control de baixada, de manera tal que fins que les tres pilones no han 
baixat del tot no es permet el pas a cap vehicle. Aquest sistema consisteix en tres 
sensors en sèrie, un a cada pilona, per tal de llegir la posició de “pilona baixada” i, fins 
que els tres sensors no han detectat que les pilones són a baix, el semàfor que permet 
el pas resta sempre en vermell.  
 
En relació al funcionament del sistema de control d’accessos amb pilones hidràuliques, 
pel que fa a la pilona baixada, a l’informe se’ns diu que, quan la pilona està en horari 
“de baixada”, tots els vehicles que vulguin accedir per la pilona ho poden fer sense cap 
tipus de restricció. La pilona té un sistema de seguretat amb espires magnètiques i 
detectors, situats just abans i just desprès de la pilona, per tal que al detectar la 
presència d’un vehicle es mantingui la pilona baixada mentre un d’aquests sensors 
estigui activat. El sistema de seguretat es manté sempre activat per detectar la 
presència de vehicles damunt la pilona encara que la pilona estigui en horari de 
“baixada”, ja que podria donar que coincidís l’entrada d’horari de pilona “pujada” amb 
el pas d’un vehicle i, en aquest cas, fins que la zona de seguretat no estigués 
completament alliberada, la pilona no pujaria. 
 
En relació al funcionament del sistema de control d’accessos amb pilones hidràuliques, 
pel que fa a la pilona pujada, a l’informe se’ns diu que quan el sistema passa a l’horari 
de “pujada”, aleshores la pilona puja i resta així mentre no hi hagi cap petició d’accés. 
Cal recalcar, però, que si la zona de seguretat de la pilona detecta la presència d’algun 
vehicle, la pilona no puja fins que es deixi lliure aquesta zona de seguretat. Davant 
d’una petició d’accés, per accionament d’un comandament a distància, el sistema 
comprova si el codi del comandament està donat d’alta en el sistema i, en cas 
afirmatiu, s’activa la baixada de les pilones i fins que els sensors no detecten que les 
pilones han baixat completament el semàfor es manté en vermell. Una vegada han 
baixat les pilones el semàfor canvia a verd per permetre l’accés. En el moment que el 
sistema decideix pujar la pilona per falta d’usuaris, el primer que fa es posar el semàfor 
en vermell i, als tres segons, la pilona inicia la maniobra de pujada. Si durant aquest 
procés es detecta la presència d’un vehicle en la zona de seguretat, la pilona inicia la 
maniobra de baixada i una vegada a baix varia l’estat del semàfor a verd. En cas que 
la petició d’accés per comandament a distancia no fos acceptada (perquè el codi no 
està a la central, pel mal funcionament del comandament, etc.), la pilona es mantindria 
en situació de “pujada”.  
 
També s’assenyala que la pilona va ser revisada al mateix dia i que es varen fer les 
inspeccions, tant elèctriques com mecàniques, no detectant-se cap problema; per la 
qual cosa es pot dir que seu funcionament era correcte. D’altra banda, apunta la 
importància de ressaltar que les pilones compleixen amb tots els requisits tècnics i que 
varen ser instal·lades d’acord amb les previsions del contracte d’obra.   
 
Finalment l’informe conclou afirmant que, a les incidències produïdes durant el dia 23 
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de juny de 2017, consta l’avís de la Policia Municipal referent a aquest accident i que 
els tècnics de l’empresa ETRA BONAL, S.A. van poder comprovar com una de les 
pilones va ser colpejada i estava bloquejada i que van forçar-la a baixar, procedint a la 
seva reparació el dia 27 de juny 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”. 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 conducció de qualsevol vehicle per vies urbanes requereix una especial 
atenció. En aquest sentit, els articles 10 del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 
d’octubre i 3 del Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, assenyalen que els 
conductors han d’utilitzar el vehicle amb la diligència, la precaució i l’atenció 
necessàries per evitar qualsevol dany, propi o aliè, i s’han de cuidar de no posar en 
perill la seva persona ni els altres ocupants del vehicle i la resta d’usuaris de la via. 
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També l’article 13 del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, quan estableix 
que el conductor ha d’estar en tot moment en condicions de controlar el seu vehicle. 
 
L’Ajuntament d’Olot, en ús de les competències atorgades als municipis en matèria 
d’ordenació del trànsit als articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 66  del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d‘abril, en relació a l’article 7 del Reial decret legislatiu 6/2015, 
de 30 d’octubre, ha establert una zona de restringida al trànsit que abasta tot en nucli 
antic de la ciutat i que està delimitada per pilones hidràuliques. En aquesta zona i en 
un horari preestablert l’accés està limitat, únicament i exclusiva, a aquells vehicles que 
disposen d’una autorització municipal expressa. Aquesta autorització municipal afecta 
a vehicles individualitzats per la seva matrícula i s’acompanya d’un comandament a 
distància -que a efectes de control també està vinculat a l’esmentat vehicle-, per tal 
d’activar les pilones hidràuliques i poder circular per la zona restringida. Només els 
vehicles als que s’ha atorgat un comandament per obrir les pilones poden accedir al 
nucli antic dintre de l’horari restringit. A la resta d’hores no incloses en les d’horari 
limitat, la zona està oberta a tots els vehicles. 
 
El vehicle Toyota Auris, matricula ****, disposa d’autorització per accedir a la zona de 
trànsit limitat del nucli antic dintre de l’horari restringit i disposa de comandament 
assignat, a nom de ****. En conseqüència, la diligència i la precaució normal exigible a 
qualsevol conductor de vehicle havia d’accentuar-se especialment en aquest cas, atès 
que la Sra. **** no era la titular del comandament d’accés. D’altra banda, no ser la 
titular del comandament d’accés no eximeix, a la Sra. ****, de l’obligació de conèixer la 
senyalització de trànsit vinculada al sistema d’accés restringit al nucli antic mitjançant 
pilones hidràuliques. 
 
Quart.- L’obligació dels conductors de vehicles de respectar tota la senyalització viària 
col·locada als carrers de la ciutat per l’Ajuntament, en ús de les competències 
atorgades als municipis en matèria d’ordenació del trànsit als articles 25 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril i 66  del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d‘abril, en relació a l’article 
7 del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, és inqüestionable. 
 
Entre aquesta senyalització viària també hi trobem aquella que està vinculada al 
sistema d’accés restringit al nucli antic mitjançant pilones hidràuliques, com ara els 
semàfors que col·locats al costat de les pilones indiquen si el pas està permès o no.  
 
Les pilones i els semàfors que les senyalitzen formen un sistema unitari -que cal llegir 
unitàriament- i en el que els semàfors tenen prioritat sobre la situació de les pilones. 
Tal i com s’assenyala en l‘informe de l’empresa ETRA BONAL, S.A., el sistema de 
seguretat es manté sempre activat i està expressament pensant perquè, quan les 
pilones no funcionin correctament pel motiu que sigui, el semàfor es mantingui en 
vermell indicant la prohibició de pas, amb independència de si ens trobem en horari 
restringit o no. 
 
La possibilitat de què la pilona estigués pujada i que al mateix temps el semàfor 
estigués en verd queda descartada per l’informe de l’empresa ETRA BONAL, S.A., on 
es detalla quin és el funcionament del mecanisme de control de l’accés de vehicles al 
barri vell i les mesures de seguretat que porten incorporats. A la vista de l’esmentat 
informe es pot afirmar que, actualment, donat el disseny i instal·lació d’accessos amb 



 10 

pilones hidràuliques és tècnicament impossible que els fets ocorreguessin de la forma 
que relata la conductora del vehicle: l’única situació en què el semàfor es posa verd és 
quan les pilones són a baix, ja que mentre les pilones no han baixat completament o 
mentre les pilones estant pujant el semàfor és manté en vermell. 
 
La Sra. **** tenia l’obligació de complir la senyalització vertical vinculada al sistema 
d’accés restringit al nucli antic mitjançant pilones hidràuliques. En aquest sentit, la Sra. 
**** havia de prescindir de quina es pensava que era la situació de les pilones i, abans 
d’iniciar la marxa, havia de fer cas al semàfor vermell que prohibia el pas, atès que 
responia un criteri de seguretat específicament previst pel sistema, per quan es 
produeix un mal funcionament de les pilones hidràuliques. 
 
En el present cas, la relació causal entre els danys ocasionats al vehicle i el 
funcionament dels serveis municipals es trenca per la pròpia actuació del conductor 
del vehicle, en no prestar la suficient atenció en la conducció ni en les circumstàncies 
de la via, quan circulava pel centre de la ciutat. 
 
Vist l’expedient administratiu SRP12017000008 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 per la Sra. **** pels danys ocasionats 
al vehicle de la seva propietat, matricula ****, quan circulava pel passeig d’en Blay, en 
produir-se l’accident com a conseqüència de l’actuació de la conductora del vehicle 
accidentat, en no prestar la suficient atenció en la conducció ni en les circumstàncies 
de la via; la qual cosa trenca el nexe causal entre els danys reclamats i el 
funcionament dels serveis públics municipals. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’empresa “ETRA BONAL, SA”, concessionària del 
servei de manteniment de les pilones hidràuliques instal·lades a la ciutat d’Olot. 
 
-Que es traslladi aquest acord a: Sra. **** i Srs. “ETRA BONAL, SA”. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
7.1. - ATORGAR LA CONDICIÓ DE SOCIS PROTECTORS DE L'ÀREA ESPORTIVA 

DEL MORROT I APROVACIÓ DELS CONVENIS REGULADORS. 
 
Núm. de referència : X2017022369     
 
En data 20 de juliol de 2017 es van contractar els serveis del Sr. Miquel Bosch i Pons 
per tal que es fes càrrec de la identificació i del contacte amb les institucions i 
empreses susceptibles de convertir-se en Socis Protectors de l’àrea esportiva dels 
camps de futbol del Morrot. 
 
Mitjançant el decret d’Alcaldia de data 31 d’agost de 2017 es va concretar la Normativa 
de col·laboració en qualitat de Soci Protector a l’àrea esportiva dels camps de futbol 
del Morrot. 
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En relació a l’expedient GENE2017000023 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: 
 

1. Atorgar la condició de Soci Protector de l’Àrea Esportiva del Morrot a les 
empreses següents:  

- Olot Meats SA    amb NIF A17080532 
- Noa Brands Europe SLU amb NIF B64916026 
- Hijos de Jose Bassols SA amb NIF A17000514 
- Alzamora Packaging SA amb NIF A17037862 
- Rubau Tarrés SAU  amb NIF A17018813  

 
2. Subscriure els convenis reguladors amb cadascuna de les empreses que 

figuren a l’annex d’aquesta proposta.  
 

3. Acceptar les aportacions de les empreses i agrair-los el seu compromís com a 
Socis Protectors de l’Àrea Esportiva dels camps de futbol del Morrot, en base al 
procediment de col·laboració annex en aquest conveni. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.1. - LLICENCIA D'OBRA MAJOR D'INSTAL·LACIO D'APARELLS ELEVADORS 
(1H). 

 
Núm. de referència : X2017018743 
 
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 OMA32017000077 en data 
registre entrada  11/07/2017 
a : **** 
per a: INSTAL·LACIÓ D’ASCENSOR EN EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE 
MITGERES   situada a :  
C IU PASCUAL N.0008  
U.T.M : 8503404 
 
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: CRL2017800054     
 
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. 
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Liquidació de Drets i Garanties: 
 

Drets 
 
Per: un pressupost de: 26416.68 euros  
  
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

26416.68 818.92 -95% 40.95 62.85 103.80 
 
 

Garanties: 
     

Total Liquidació Euros 
Per Drets 103.80 
Per Garanties (4) 0 

 
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, així com documentació 
que acrediti la seva condició de contractista. 
 
• Aquesta  llicència  no  autoritza  l'ocupació  de  la  via  pública  amb materials o 
altres elements propis de l'obra. 
• 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. 
. 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.2. - SOL.LICITA 1A FASE DE REHABILITACIÓ D'HABITATGE (ENDERROC 
D'ELEMENTS EN MAL ESTAT) 

 
Núm. de referència : X2017018616 
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 núm: OMA32017000076 en 
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data registre entrada  12/07/2017 
a : ****     
per a: 1A FASE DE REHABILITACIÓ D'HABITATGE (ENDERROC D'ELEMENTS EN 
MAL ESTAT)   situada a : AV SANT JORDI N.0043  
U.T.M : 8400512 
 
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: CRL2017800055 
FMA2017600148    
 
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: 3263.37 euros  
1 Tanca provisional 
 
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

3263.37 101.16 0 101.16 62.85 164.01 
 

Garanties: 
          
   mov runes + gest res + rep pav: 755.00 euros 

   
Total Liquidació Euros 
Per Drets 164.01 
Per Garanties (4) 755.00 

 
 
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència: 6 mesos, a partir de la data de concessió, havent-
se de començar les obres dins el termini màxim de 4 mesos. 
 

• Els enderrocs s’executaran d’acord amb les condicions determinades a la 
vigent Ordenança Municipal d'Obres a la Via Pública. 

• L’edificació té la consideració de volum disconforme amb el Pla d’ordenació 
urbanística municipal (POUM) per superar la fondària màxima edificable i no 
ajustar-se a l’ordenació entre mitgeres. Amb tot, s'autoritza l'obra de 
consolidació i rehabilitació, d’acord amb l’establert a l’article 125 del POUM i 
article 108.4 de la Llei d’urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010). 

• Mentre s’executin obres que afectin les façanes de carrer o la coberta de 
l’edifici caldrà disposar d’una tanca de protecció a la via pública que permeti un 
pas de vianants de 0,90 m d’amplada mínima. 
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• 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. 

• 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. 

• S’imposa una fiança de 755,00 € 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. 

• 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. 
 
8.3. - SOL.LICITA ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A FORMACIÓ D'UN HABITATGE 

EN EDIFICI PLURIFAMILIAR AÏLLAT 
 
Núm. de referència : X2017019251 
 
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 núm: OMA32017000078 en 
data registre entrada  21/07/2017 
a : ****     
per a: ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A FORMACIÓ D'UN HABITATGE EN EDIFICI 
PLURIFAMILIAR AÏLLAT   situada a : C PANYÓ N.0015 Pis.3 Pta.1  
U.T.M : 7700903 
 
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: CRL2017800056     
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 
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liquidació adjunta. 
 
Liquidació de Drets i Garanties: 

Drets 
 
Per: 
Un pressupost de: 96779.70 euros  
   
 
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

96779.70 3000.17 0 3000.17 304.90 3305.07 
 

Garanties: 
  

Total Liquidació Euros 
Per Drets 3305.07 
Per Garanties (4) 0 

 
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: 1) Document signat per contractista o 
contractistes assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra, així com 
documentació que acrediti la seva condició de contractista. 2) Document signat 
per arquitecte tècnic assumint la direcció de l’execució de l’obra. 3) Segona 
còpia visada del projecte d’obres bàsic i executiu.  

 
• Aquesta llicència no autoritza l'ocupació de la via pública amb materials o altres 

elements propis de l'obra.  
 
• 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  

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.1. - ACORD PER DONAR COMPTE DE LES COMUNICACIONS D’OBERTURA I 
DELS DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 25 DE JULIOL I 4 D’AGOST DE 2017 

RELATIUS A L’ÀREA DE MEDI AMBIENT. 
 
Núm. de referència : X2017020485     
 
En relació a l’expedient AG012017000054, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern 
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Local, l’adopció del següent acord: 
 
Únic.- Donar compte de les comunicacions d’obertura i dels decrets dictats entre els 
dies 25 de juliol i 4 d’agost de 2017 relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es 
relacionen a continuació:  
 
Tràmit Nom / comercial Concepte Adreça Decret 

Assabentat 
obertura 

Zhuo Hingqing Perruqueria C/Sant Ferriol 41 Baixos 04/08/2017 

Assabentat 
obertura 

Cuptel Venda aparells 
de telefonia 

Pl. Major 9 Baixos 04/08/2017 

Assabentat 
obertura 

Aleix Lagares 
Tané 

Serveis de 
publicitat 

C/Francesc Montsalvatge 
18 

04/08/2017 

Assabentat 
obertura 

Josep Elies de 
Caso Martín 

Serveis 
d’oficina 

C/Marià Vayreda B 2 04/08/2017 

Canvi de 
titularitat 

Ana Ruth Burgos 
Mackay 

Gimnàs C/Pintor Velàzquez 8 B 04/08/2017 

Canvi de 
titularitat 

Jasvir Kaur Alimentació Pg. Barcelona 12 B 2 04/08/2017 

Canvi de 
titularitat 

Adriana Jou Plana Oficina serveis 
comptables 

C/Bisbe Lorenzana 18 2n 
3a 

04/08/2017 

Canvi de 
titularitat 

Maria Elena Larrull 
Sánchez 

Restaurant bar Ctra. de la Canya 181 04/08/2017 

Concessió 
llicència 

**** Llicència 
gossos 
perillosos 

C/Josep M. Mir i Mas de 
Xexàs 37 

26/07/2017 

Concessió 
llicència 

**** Llicència 
gossos 
perillosos 

C/Abat Racimir 50 1C 25/07/2017 

Concessió 
llicència 

**** Llicència 
gossos 
perillosos 

C/Teuleria 4 3 4 01/08/2017 

Canvi 
adjudicació  

**** Horts 
municipals 

Baixa: Parc Nou 44 i 48 
Alta: 36 i 37 

03/08/2017 

Baixa  **** Horts 
municipals 

Parc Nou 36 i 37 03/08/2017 

Baixa El Cuc (Judit Soler 
Juanola) 

Venda de 
llaminadures 

Pl. Clarà 10 B 1 02/08/2017 
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Revisió del cens municipal de llicències d’activitats  
(Baixes d’activitats històriques tancades fa molt temps i que no han presentat la 
baixa de la llicència a l’ajuntament)  
 
Baixa  Restaurant Josep 

Feu Gelis 
Restaurant C/Roser 13 03/08/2017 

Baixa  Unió democràtica 
de Catalunya 

Seu comarcal 
del partit 

Pl. Clarà 7 (Entresol) 03/08/2017 

Baixa  Bazar Asia 
Dong Mei Zheng 

Basar Av. Santa Coloma 30 03/08/2017 

Baixa  Hostal Stop Hostal C/Sant Pere Màrtir 29 03/08/2017 

Baixa  Ferran Liñan 
Medina 

Centre de 
quiromassatge 

C/Bisbe Lorenzana 17 03/08/2017 

Baixa  Caixa d’Estalvis de 
Sabadell 

Oficina 
bancària 

C/Antoni Llopis 3 03/08/2017 

Baixa  Perruqueria Berta Perruqueria C/Dr. Fàbregas 5 B 04/08/2017 

Baixa  Safun SL Oficina  C/Bisbe Lorenzana 18 3 3 04/08/2017 

Baixa  Ètnic Centre teràpies 
naturals 

C/Pou del Glaç 21 1r 2a 04/08/2017 

Baixa  Promocions 
Turístiques i 
Culturals 
Catalanes SL 

Oficina C/Dr. Fàbregas 5 04/08/2017 

Baixa  Tomy’s Venda de roba C/Pare Antoni Soler 10 04/08/2017 

Baixa  Edicions el 
Bassegoda 

Edició de llibres Pl. Del Mig 5 4 2 1 04/08/2017 

Baixa  Banco Popular 
Español SA 

Oficina 
bancària 

Plaça del Bosc de Tosca 
3  

04/08/2017 

Baixa  Construccions J. 
Pallàs SL 

Oficina Pl. Montolivet 4 04/08/2017 

Baixa  Josep Iglesias Fusteria Ronda Fluvià 3 04/08/2017 

 
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 i cinc minuts 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 


