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ACTA NÚM. 3 
JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA 

18 DE GENER DE 2018 
 
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 18 de gener de 2018, a les vuit del matí, es reuneix 
en aquesta Casa Consistorial la Junta de Govern d’aquest Ajuntament, sota la 
presidència del Sr. JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS,  per tal de celebrar  la 
sessió ordinària, setmanal i de primera convocatòria  que s’escau al dia d’avui.  
 
Hi assisteixen els tinents d’alcalde Srs. Josep Berga i Vayreda, Estanis Vayreda i 
Puigvert, Jordi Alcalde i Gurt, Josep Gelis i Guix, Maria del Mar Roca i Reixach i 
Montserrat Torras i Surroca.  
 
També assisteix com a regidor delegat expressament convidat 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, el Sr. Josep M. 
Coma i Punset. 
 
Hi assisteixen, com a regidors de l’oposició, els Srs. Josep Guix Feixas, Anna 
Descals Tresserras, Xavier Garcia Zabal. 
 
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera. 
 
Hi assisteix l’Interventor, Sr. Jordi Salvador Culí. 
 
Hi assisteix el Gerent, Sr. Jordi Güell i Güell.  
 

1. - ACTA.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Essent l'hora assenyalada –un quart de nou 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 els ACTES i REUNIONS  a les quals ha assistit  des de la 
celebració de la darrera Junta de Govern, celebrada el dia  11 de gener :  
 
-   el mateix dia 11 de gener es va desplaçar a Alella per assistir a una Jornada de 
reflexió i debat de l’AMI (Associació Municipis per a la Independència) i a la tarda, va 
presidir la reunió de coordinació amb els grups municipals, que va tenir lloc a la sala 
Gussinyé.   
 
- el dia 12 de gener es va desplaçar a Barcelona per entrevistar-se amb el Sr. JOSÉ 
AUGUSTO GARCIA, Director del Consorci Hospitalari de Catalunya.  
 
- el dia 16 de gener va assistir a la reunió del Consell d’Administració de Ràdio Olot, 
que va tenir lloc a la Gestoria Viñas-Graboleda.  
 
- i finalment ahir dimecres, es va desplaçar a Barcelona per assistir a la reunió del 
Consell Rector del Consorci Hospitalari de Catalunya.  
 

3. - DISPOSICIONS.- ASSABENTATS DE LES DISPOSICIONS PUBLICADES EN 
ELS BUTLLETINS OFICIALS 
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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. - MODIFICACIÓ REGLAMENT CEMENTIRI 
 
Núm. de referència : X2018000928     
 
En relació a l’expedient CM022018000001, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, l'Alcalde , proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 
acords: 
 
1.- Modificar la disposició addicional quarta, punt 1,  apartat b, que passarà a tenir el 
següent redactat: 
 
b.- Els columbaris només es cediran en cas de defunció, sense possibilitat de cessió 
anticipada, excepte els columbaris Xiprer, que es podran cedir en qualsevol moment, 
sempre que n´hi hagi de disponibles. 
 
Aquesta modificació s’inclourà en el redactat del text del Reglament del Cementiri 
quan s’elabori el text refós a ulterior modificació. 
 
 

2.- Donar compte al Ple d’aquest acord. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
5.1. - APROVAR ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 

ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT 
D’OLOT PER A L’ANY 2018 RELATIU A L’OFICINA D’HABITATGE. 

 
Núm. de referència : X2018000731     
 
Vist que en data per Ple de l’Ajuntament d’Olot en sessió ordinària celebrada en data 
de 24 d’abril de 2014 es va aprovar Conveni de Col·laboració i Encàrrec de Gestions 
entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot per al període 2014 
relatiu a l’Oficina d’Habitatge.  
 
Vist que el Conveni esmentat es va prorrogar els anys 2015, 2016 i 2017, mitjançant la 
formalització de les corresponents addendes 
 
Vista la possibilitat de prorrogar la vigència del Conveni signat en data de 12 de març 
de 2014, entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot, fins el dia 
31 de desembre de 2018. 
 
En relació a l’expedient HA012018000001, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot, per a l’any 2018, relatiu a l’Oficina Local 
d’Habitatge.  
 
Segon.- Facultar l’Alcalde per signar tota la documentació necessària.  
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S’aprova per unanimitat. 
 
6.1. - APROVAR ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 

ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT 
D’OLOT PER A L’ANY 2018, RELATIU AL PROGRAMA DE MEDIACIÓ PER AL 

LLOGUER SOCIAL. 
 
Núm. de referència : X2018000738     
 
Vist que en data per Ple de l’Ajuntament d’Olot en sessió ordinària celebrada en data 
de 24 d’abril de 2014 es va aprovar Conveni de Col·laboració entre l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot per al període 2014 relatiu al Programa 
de Mediació per al Lloguer Social. 
 
Vist que l’esmentat conveni s’ha prorrogat els anys 2015, 2016 i 2017, mitjançant la 
formalització de les corresponents addendes. 
 
Vista la possibilitat de prorrogar la vigència del Conveni signat en data de 12 de març 
de 2014, entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot, fins el dia 
31 de desembre de 2018. 
 
En relació a l’expedient HA012018000002, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la pròrroga del Conveni de Col·laboració entre l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot, per a l’any 2018, relatiu al Programa de 
Mediació per al Lloguer Social.  
 
Segon.- Facultar l’Alcalde per signar tota la documentació necessària. 
  
S’aprova per unanimitat. 
 
7.1. - PAGAMENT D'UN COMPLEMENT DE NOCTURNITAT AL PERSONAL DE LA 
POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS EL MES DE DESEMBRE DE 

2017 
 
Núm. de referència : X2018000696     
 
Atès l’informe del Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal de data 3 de gener de 
2018. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132018000003 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 desembre de 
2017: 
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Nom i Cognoms Data Dies Serveis Import (€) 

**** Desembre 2017 3 Nocturnitat 34,50 € 
**** Desembre 2017 7 Nocturnitat 80,50 € 
**** Desembre 2017 7 Nocturnitat 80,50 € 
**** Desembre 2017 7 Nocturnitat 80,50 € 
**** Desembre 2017 2 Nocturnitat 23,00 € 
**** Desembre 2017 7 Nocturnitat 55,79 € 
**** Desembre 2017 7 Nocturnitat 55,79 € 
**** Desembre 2017 5 Nocturnitat 39,85 € 
**** Desembre 2017 7 Nocturnitat 55,79 € 
**** Desembre 2017 3 Nocturnitat 23,91 € 
**** Desembre 2017 3 Nocturnitat 23,91 € 
**** Desembre 2017 3 Nocturnitat 23,91 € 
**** Desembre 2017 7 Nocturnitat 55,79 € 
**** Desembre 2017 5 Nocturnitat 39,85 € 
**** Desembre 2017 7 Nocturnitat 55,79 € 
**** Desembre 2017 7 Nocturnitat 55,79 € 
**** Desembre 2017 7 Nocturnitat 55,79 € 
**** Desembre 2017 7 Nocturnitat 55,79 € 
**** Desembre 2017 7 Nocturnitat 55,79 € 
**** Desembre 2017 7 Nocturnitat 55,79 € 

TOTAL  115  1.008,33 € 

 
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 1008.33 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. 
 

7.1.2. - PAGAMENT PAGA EXTRAORDINÀRIA PER JORNADES DE NIT AL 
PERSONAL DE LA POLICIA MUNICIPAL CORRESPONENT AL PERÍODE JULIOL 

A DESEMBRE DE 2017 
 
Núm. de referència : X2018000704     
 
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. 
 
Atès l’informe del Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal de data 3 de gener de 
2018. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132018000004 i antecedents corresponents, l’alcalde, 
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proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Pagament de la paga extraordinària per les jornades de nit del personal de la Policia 
Municipal que es relaciona a continuació pels serveis extraordinaris realitzats des del 
mes de juliol fins al desembre de 2017: 
 

Nom i Cognoms Data Nits Serveis Import (€) 

**** Juliol-Desembre 17 26 Paga extraordinària Nadal 17 51,74 € 
**** Juliol-Desembre 17 35 Paga extraordinària Nadal 17 69,65 € 
**** Juliol-Desembre 17 25 Paga extraordinària Nadal 17 49,75 € 
**** Juliol-Desembre 17 35 Paga extraordinària Nadal 17 69,65 € 
**** Juliol-Desembre 17 21 Paga extraordinària Nadal 17 41,79 € 
**** Juliol-Desembre 17 22 Paga extraordinària Nadal 17 43,78 € 
**** Juliol-Desembre 17 27 Paga extraordinària Nadal 17 35,91 € 
**** Juliol-Desembre 17 19 Paga extraordinària Nadal 17 25,27 € 
**** Juliol-Desembre 17 20 Paga extraordinària Nadal 17 26,60 € 
**** Juliol-Desembre 17 28 Paga extraordinària Nadal 17 37,24 € 
**** Juliol-Desembre 17 28 Paga extraordinària Nadal 17 37,24 € 
**** Juliol-Desembre 17 7 Paga extraordinària Nadal 17 9,31 € 
**** Juliol-Desembre 17 19 Paga extraordinària Nadal 17 25,27 € 
**** Juliol-Desembre 17 27 Paga extraordinària Nadal 17 35,91 € 
**** Juliol-Desembre 17 13 Paga extraordinària Nadal 17 17,29 € 
**** Juliol-Desembre 17 21 Paga extraordinària Nadal 17 27,93 € 
**** Juliol-Desembre 17 21 Paga extraordinària Nadal 17 27,93 € 
**** Juliol-Desembre 17 14 Paga extraordinària Nadal 17 18,62 € 
**** Juliol-Desembre 17 28 Paga extraordinària Nadal 17 37,24 € 
**** Juliol-Desembre 17 4 Paga extraordinària Nadal 17 5,32 € 
**** Juliol-Desembre 17 28 Paga extraordinària Nadal 17 37,24 € 
**** Juliol-Desembre 17 30 Paga extraordinària Nadal 17 39,90 € 
**** Juliol-Desembre 17 29 Paga extraordinària Nadal 17 38,57 € 
**** Juliol-Desembre 17 28 Paga extraordinària Nadal 17 37,24 € 
**** Juliol-Desembre 17 23 Paga extraordinària Nadal 17 30,59 € 
**** Juliol-Desembre 17 23 Paga extraordinària Nadal 17 30,59 € 
**** Juliol-Desembre 17 29 Paga extraordinària Nadal 17 38,57 € 
**** Juliol-Desembre 17 24 Paga extraordinària Nadal 17 31,92 € 
**** Juliol-Desembre 17 12 Paga extraordinària Nadal 17 15,96 € 
**** Juliol-Desembre 17 7 Paga extraordinària Nadal 17 9,31 € 

TOTAL  673   1.003,33 € 

 

Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a la partida: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 17180  132  121031 1003.33 ALTRES COMPLEMENTS NOCTURNITAT 

SEGURETAT 
180 008 999 999 999 999 

 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

7.2.1. - PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL AL PERSONAL DE LA 
POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS EL MES DE DESEMBRE DE 

2017 
 
Núm. de referència : X2018000788     
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Atès l’informe del Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal de data 4 de gener del 
2018. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132018000006 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 desembre 
de 2017. 
 

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

****   
24/12/2017 REFORÇ TORN. MERCAT TRASLLADAT  AL DIUMENGE 5,00 72,75 
   

****   
31/12/2017 REFORÇ SET.CAP D'ANY.  5,00 91,47 

TOTAL 10,00 164,22 € 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 17180  132  13001 164.22 HORES EXTRAORDINARIES SEGURETAT180 008 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

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

DE DESEMBRE DE 2017 
 
Núm. de referència : X2018001158     
 
Vist l’expedient administratiu RH132018000013 i antecedents corresponents, que 
inclou l’informe adjunt de recursos humans conjuntament amb tresoreria, secretaria i 
intervenció, de data 16 de gener de 2018, de no compliment de la normativa vigent en 
quant al número màxim d’hores extraordinàries anuals per treballador. 
 
Atès l’informe del Director tècnic de la Brigada Municipal de data 15 de gener de 2018, 
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 desembre de 2017: 
 

Cognoms i Nom Data Tipus 
servei 

Brigada Hores Import 

****  . ELECTRICISTES Oficial 1º 8,00 159,65 € 

Avaria enllumenat. De 22:00h a 
23:00h. Arreglar avaria llum del c/ 
Bellaire i c/  

13/12/2017 S. Mínim  1,00 25,50 € 

Cantada de Nadales. DE 18:00h a 
21:00h. Pl Rector Ferrer: muntatge i  

16/12/2017 S. Festiu  3,00 49,89 € 

Actes St Roc. De 09:00h a 11:00h. 
Connexions i proves de llum a les 
Fonts de St  

17/12/2017 S. Festiu  2,00 33,26 € 

Pessebre vivent St Roc. De 20:00h a 
21:00h. Desconnexió pessebre. 

17/12/2017 S. Mínim  1,00 25,50 € 

Avaria enllumenat. De 18:00h a 
19:00h. Arreglar avaria llum del Firal 

18/12/2017 S. Mínim  1,00 25,50 € 
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****  . ELECTRICISTES Oficial 1º 4,00 75,39 € 

Cantada de Nadales. DE 18:00h a 
21:00h. Pl Rector Ferrer: muntatge i  

16/12/2017 S. Festiu  3,00 49,89 € 

Avaria enllumenat. De 20:00h a 
21:00h. Arreglar avaria enllumenat  

27/12/2017 S. Mínim  1,00 25,50 € 

****  . ELECTRICISTES Oficial 1º 2,00 33,26 € 

"Presó" Pl Mercat. De 18:00h a 
20:00h. Connexions de la presó de la 
Pl Doctor  

10/12/2017 S. Festiu  2,00 33,26 € 

****  . ESCOLES Supervisor 1,00 25,50 € 

Urgència Escola Morrot. De 16:00h a 
17:00h. Descarregar taules Fusteria  

05/12/2017 S. Mínim  1,00 25,50 € 

****  . FUSTERS Oficial 1º 4,00 66,52 € 

Actes varis. De 15:00h a 19:00h. 
Desmuntatges Pl Carme i Pl del Mig (  

10/12/2017 S. Festiu  4,00 66,52 € 

****  . FUSTERS Supervisor 7,00 114,10 € 

Urgència AAVV St Roc. De 16:00h a 
19:00h. Tapiar finestres trencades 
local  

24/12/2017 S. Festiu  3,00 51,18 € 

Actes Llop i Festa Cap d´any. De 
19:30h a 22:00h.Desmuntatges 
pavelló firal i  

29/12/2017 S. Diürn  2,50 37,33 € 

Actes Llop i Festa Cap d´any. De 
22:00h a 23:30h.Desmuntatges 
pavelló firal i  

29/12/2017 S. Nocturn  1,50 25,59 € 

****  . JARDINERS Oficial 1º 4,00 58,20 € 

Glaçades. De 17:30h a 19:30h. Tirar 
sal pel glaç a carrers varis. 

20/12/2017 S. Diürn  2,00 29,10 € 

Glaçades. De 17:30h a 19:30h. Tirar 
sal pel glaç a carrers varis d' Olot. 

13/12/2018 S. Diürn  2,00 29,10 € 

****  . JARDINERS Supervisor 8,00 127,96 € 

Actes varis. De 15:00h a 19:00h. 
Desmuntatges Pl Carme i Pl del Mig (  

10/12/2017 S. Festiu  4,00 68,24 € 

Glaçades. De 17:30h a 19:30h. Tirar 
sal pel glaç a carrers varis d' Olot. 

13/12/2017 S. Diürn  2,00 29,86 € 

Glaçades. De 17:30h a 19:30h. Tirar 
sal pel glaç a carrers varis. 

20/12/2017 S. Diürn  2,00 29,86 € 

****  . MAGATZEM Encarregat 10,00 227,84 € 

Glaçades. De 23:00 a 00:00h. Tirar 
sal pel glaç al c/ Antoni Gaudí. 

05/12/2017 S. Mínim  1,00 25,50 € 

Glaçades. De 21:00h a 22:00h. Tirar 
sal pel glaç a varis carrers. 

06/12/2017 S. Mínim  1,00 25,50 € 

Fira Nadal. De 18:00h a 19:00h. 
Resoldre incidències de llum per la 
fira de Nadal 

08/12/2017 S. Mínim  1,00 25,50 € 

Actes varis. De 15:00h a 19:00h. 
Desmuntatges Pl Carme i Pl del Mig (  

10/12/2017 S. Festiu  4,00 74,84 € 

Glaçades. De 7:00h a 8:00h. Tirar sal 
pel glaç al Firalet. 

24/12/2017 S. Mínim  1,00 25,50 € 

Local social St Roc. De 13:00h a 
14:00h. Vidre trencat al local de 
l´associació veïns 

25/12/2017 S. Mínim  1,00 25,50 € 

Anna Diago. De 16:00h a 17:00h. 
Anna Diago. 

27/12/2017 S. Mínim  1,00 25,50 € 

****  . OPERATIVA Oficial 1º 4,00 66,52 € 

Actes varis. De 15:00h a 19:00h. 
Desmuntatges Pl Carme i Pl del Mig (  

10/12/2017 S. Festiu  4,00 66,52 € 
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****  . OPERATIVA Oficial 1º 4,00 61,32 € 

Actes Llop i Festa Cap d´any. De 
19:30h a 22:00h.Desmuntatges 
pavelló firal i  

29/12/2017 S. Diürn  2,50 36,38 € 

Actes Llop i Festa Cap d´any. De 
22:00h a 23:30h.Desmuntatges 
pavelló firal i  

29/12/2017 S. Nocturn  1,50 24,95 € 

****  . OPERATIVA Supervisor 8,00 131,16 € 

Actes varis. De 15:00h a 19:00h. 
Desmuntatges Pl Carme i Pl del Mig (  

10/12/2017 S. Festiu  4,00 68,24 € 

Actes Llop i Festa Cap d´any. De 
19:30h a 22:00h.Desmuntatges 
pavelló firal i  

29/12/2017 S. Diürn  2,50 37,33 € 

Actes Llop i Festa Cap d´any. De 
22:00h a 23:30h.Desmuntatges 
pavelló firal i  

29/12/2017 S. Nocturn  1,50 25,59 € 

****  . PALETES Oficial 1º 4,00 61,32 € 

Actes Llop i Festa Cap d´any. De 
19:30h a 22:00h.Desmuntatges 
pavelló firal i  

29/12/2017 S. Diürn  2,50 36,38 € 

Actes Llop i Festa Cap d´any. De 
22:00h a 23:30h.Desmuntatges 
pavelló firal i  

29/12/2017 S. Nocturn  1,50 24,95 € 

TOTAL 
   

68,00 1.208,73€ 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 17142  1511 130011 1208.73 HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA142 002 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 

 
7.2.3. - PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL A DIVERS PERSONAL DE 

LES OFICINES PELS SERVEIS EXTRAORDINARIS REALITZATS EL MES DE 
DESEMBRE DE 2017 

 
Núm. de referència : X2018000943     
 
En relació a l’expedient RH132018000007 i antecedents corresponents, i atès el vist-i-
plau del cap de la secció d’ingressos, de la regidora d’Hisenda, de la secretària, 
l’informe NI022018000071 de la cap de l’OAC, l’informe NI022018000031 de la cap de 
progrés econòmic i l’informe NI022018000072 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 
desembre de 2017: 
 

Nom i Cognoms Subàrea Data Serveis 
Núm. 
hores 

Import €) 

**** Progrés 
econòmic 

28/11/17 
Vigilància sala- Xerrada 
informativa Gabinet Permar. 

1,25 18,34 € 

**** Progrés 
econòmic 

16/12/17 
Vigilància sala- Xerrada 
campanya electoral PSC. 

1,75 25,67 € 

**** Progrés 
econòmic 

7-10/12/17 
Control i supervisió- Festival 
VEUS. 

22,00 598,18 € 

**** Progrés 8 i 10/12/17 Muntatge, control i desmuntatge 17,50 475,83€ 
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econòmic Fira Pessebre. 

**** Progrés 
econòmic 

8 i 10/12/17 Muntatge Fira Pessebre. 9,00 193,68 € 

**** Progrés 
econòmic 

31/12/17 
Muntatge, desmuntatge i 
vigilància mercat setmanal. 

4,75 129,15 € 

**** Estadística Novembre Gestió padró i procés electoral 20,00 376,60 € 
**** Urbanisme 30/12/17 Casament  40,80 € 
**** OAC 2017 Aprenentatge. 8,00 116,40 € 
**** Brigada Desembre Serveis i personal 10,75 156,41 € 

**** Ingressos Novembre 
Entrar moviments confecció 
padró IVTM i resolució recursos 
vehicles. 

7,00 131,81 € 

**** Ingressos 
Octubre-

Desembre Emissió liquidacions plusvàlua. 34,00 640,22 € 

**** Ingressos 
Octubre-

Novembre Emissió multes de radar. 19,00 357,77 € 

**** Ingressos 2017 
Elaboració informe justificatiu 
canvi model qualificació taxa 
escombraries. 

10,00 297,80 € 

TOTAL        
 

3.558,66 € 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 17200  430  13001 1440.85 HORES EXTRAORDINARIES DINAMIG AD. 

GRAL. 
200 009 999 999 999 999 

0  Despeses 17130  920  13001 1961.40 HORES EXTRAORDINARIES ADMINISTRACIO 
GENERAL 

130 001 999 999 999 999 
 

0  Despeses 17142  1511 130011 156.41 HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA 142 002 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.3.- PAGAMENT D'UNA RETRIBUCIÓ EXTRA AL PERSONAL DE LA POLICIA 
MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS DURANT ELS DIES 24, 25 I 31 DE 

DESEMBRE DE 2017 
 
Núm. de referència : X2018000762     
 
Atès el punt 3 de l’acord de la plantilla de la Policia Municipal annex al conveni de 
l’Ajuntament d’Olot, que estableix una retribució extra de 90€ bruts per cada efectiu 
que tingui planificat per quadrant dies assenyalats, com són els dies de festa local. 
 
Atès l’informe del Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal de data 20 de setembre 
de 2017. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132017000158 i antecedents corresponents, l’alcalde, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Pagament d'una retribució extra al personal de la policia municipal que es 
detalla a continuació pels serveis realitzats durant els dies 6, 7 i 8 de setembre de 
2017: 
 

Nom i Cognoms Data Import (€) 
**** 24/12/17 91,81 € 
**** 24/12/17 91,81 € 
**** 24/12/17 91,81 € 
**** 25/12/17 91,81 € 
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**** 25/12/17 91,81 € 
**** 25/12/17 91,81 € 
**** 25/12/17 91,81 € 
**** 25/12/17 91,81 € 
**** 25/12/17 91,81 € 
**** 25/12/17 91,81 € 
**** 25/12/17 91,81 € 
**** 25/12/17 91,81 € 
**** 31/12/17 91,81 € 
**** 31/12/17 91,81 € 
**** 31/12/17 91,81 € 
**** 31/12/17 91,81 € 

TOTAL  1.468,96 € 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran a la nòmina d’octubre amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 17180  132  13001 1468.96 HORES EXTRAORDINARIES SEGURETAT180 008 999 999 999 999 

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

MUNICIPAL REALITZADES EL MES DE DESEMBRE DE 2017 
 
Núm. de referència : X2018001168     
 
Atès l’informe del Director tècnic de la Brigada Municipal de data 15 de gener de 2018. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132018000014 i antecedents corresponents, l’Alcalde, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Únic.- Pagament de les hores complementàries realitzades durant el mes de desembre 
de 2017 pel personal de la Brigada Municipal que es relaciona a continuació: 
 
Cognoms, Nom Data Tipus de 

servei 
Brigada Hores Import 

****  . ELECTRICISTES Oficial 1º 11,00 190,27 € 

Avaria enllumenat. De 18:30h a 
21:30h. Arreglar avaria enllumenat 
s/ Rafel i  

01/12/2017 S. Diürn  3,00 43,65 € 

Acte ANC, Greda, Cup. De 19:30h a 
21:30h. Connexions i 
desconnexions llum i so  

22/12/2017 S. Diürn  2,00 29,10 € 

Festival Estil-literari, Assoc Aple. De 
8:30h a 10:30h i de 15:15h a 
17:15h.  

23/12/2017 S. Festiu  4,00 66,52 € 

Avaria enllumenat. De 10:40h a 
11:40h.  Arreglar avaria llum del c/ 
Mirador i c/  

24/12/2017 S. Mínim  1,00 25,50 € 

Acte davant Ajuntament. De 18:15 h 
a 19:15h. Portar altaveu, micro i peu 
per acte 

27/12/2017 S. Mínim  1,00 25,50 € 

****  . JARDINERS Oficial 1º 4,00 66,52 € 

Actes varis. De 15:00h a 19:00h. 
Desmuntatges Pl Carme i Pl del Mig  

10/12/2018 S. Festiu  4,00 66,52 € 
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****  . PINTORS Oficial 1º 4,00 61,32 € 

Actes Llop i Festa Cap d' any. De 
19:30h a 22:00h.Desmuntatges 
pavelló firal i  

29/12/2017 S. Diürn  2,50 36,38 € 

Actes Llop i Festa Cap d´any. De 
22:00h a 23:30h.Desmuntatges 
pavelló firal i  

29/12/2017 S. Nocturn  1,50 24,95 € 

TOTAL    19,00 318,11 € 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 17140  1510 121032 318.11 HORES COMPLEMENTARIES BRIGADA142 002 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.1. - AUTORITZAR LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES A UN ALUMNE DE LA 
UNIVERSITAT DE GIRONA A LA SECCIÓ DE COMPTABILITAT I 

PRESSUPOSTOS. 
 
Núm. de referència : X2018001077     
 
Atès que la Universitat de Girona dins el seu pla educatiu hi ha inclosa la realització de 
pràctiques externes que permeten als estudiants aplicar els coneixements teòrics a la 
pràctica, incorporar els valors professionals i desenvolupar les competències 
essencials de la professió.  
 
Vist que a la Universitat de Girona es cursa el Grau de comptabilitat i finances, en el 
programa educatiu del qual s’estableix l’obligació dels estudiants de realitzar 
pràctiques en les empreses o administracions públiques. 
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot col·labora amb diferents centres educatius per facilitar la 
realització de pràctiques als seus alumnes. 
 
Atès que el departament de Comptabilitat i pressupostos està disposat a col·laborar 
amb la Universitat de Girona per tal que els seus alumnes puguin adquirir 
coneixements relacionats amb tasques que se’n deriven del funcionament normal del 
departament. 
 
Vist l’expedient administratiu RH142018000001 i antecedents corresponents, 
l’Alcalde, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-  APROVAR SIGNATURA del Conveni marc de cooperació educativa entre la 
Universitat de Girona i l’Ajuntament d’Olot. 
 
Segon.- Autoritzar la realització de pràctiques al departament de Comptabilitat i 
pressupostos al senyor **** (DNI ****), estudiant del Grau de comptabilitat i finances de 
la Universitat de Girona, durant el període comprès entre el 22/01/2018 i el 12/07/2018 
i amb l’horari de 8 a 13 hores de dilluns a divendres, segons estableix el Conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i la Universitat de Girona, per a la realització del 
projecte de comptabilitat analítica (costos), entre d’altres. 
 
Tercer.- L’Ajuntament d’Olot pagarà al senyor **** la quantitat total de 3.000€/bruts per 
la realització de les pràctiques. 
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Quart.- Incloure a l’alumne **** a l’assegurança de responsabilitat civil d’aquest 
Ajuntament el temps que estiguin realitzant les pràctiques. 
 
Cinquè.- L’Ajuntament d’Olot assumirà els drets i obligacions en matèria de Seguretat 
Social establerts per al Règim General i donarà d’alta i baixa de la Seguretat Social 
segons estableix la normativa vigent. 
 
Sisè.- Aquests imports es pagaran amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
següents: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 18130  931  13101 3000.00 PERSONAL PRACTIQUES UNIVERSITAT ( 131 001 999 999 999 999 
0  Despeses 18130  931  16000 450.00 ASSEGURANCES SOCIALS 131 001 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
9.1. - APROVAR L'OFERTA D'OCUPACIÓ PÚBLICA DE L'AJUNTAMENT D'OLOT 

PER A L'ANY 2018 
 
Núm. de referència : X2018001061     
 
Per Acord del Ple d’aquesta Corporació, en sessió ordinària celebrada el dia 26 
d’octubre de 2017, s’aprovà juntament amb el Pressupost Municipal, la Plantilla de 
personal i la Relació de llocs de treball per a l’any 2018 essent publicada íntegrament 
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona número 83 de 7 de novembre de 2017. 
 
Considerant que en l’esmentada Plantilla figura vacant i dotada pressupostàriament 
una plaça adscrita a la Policia Municipal, la cobertura de la qual es considera 
necessària en el present exercici per el bon funcionament dels serveis municipals. 
 
Considerant l’informe de Recursos Humans i Secretaria d’aquesta Corporació, així 
com allò que s’estableix en els articles 91 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases de Règim Local, l’article 70 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 
d’octubre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, 
l’article 56 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de 
personal al servei de les entitats locals i  l’article 19 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2017, prorrogat. 
 
Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, l’alcalde, proposa a la 
Junta de Govern Local l'adopció del següent acord: 
 
APROVAR l’Oferta d’Ocupació Pública de l’Ajuntament d’Olot per a l’any 2018, que 
conté el lloc de treball següent: 
 
FUNCIONARI DE CARRERA 
 
Classificació i denominació             Grup Nombre de 

vacants 
Sistema de selecció 

Escala d’administració especial 
Subescala de serveis especials 
Policia local 
Agent 

 
C2 

 
1 Concurs oposició 

Torn lliure 

 
S’aprova per unanimitat. 
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10.1. - APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ 
LABORAL TEMPORAL D'UN/A AUXILIAR ADMINISTRATIU ADSCRIT L'ÀREA 

D'OCUPACIÓ 
 
Núm. de referència: X2018001100     
 
Vist l’expedient administratiu, antecedents corresponents i l’informe de la cap de l’àrea 
de Progrés Econòmic de l’Ajuntament d’Olot de 13 de desembre de 2017, amb número 
d’expedient X2017030077, en el qual exposa: 

 La necessitat de contractar una persona categoria de C2 per realitzar tasques 
d’Atenció a l’usuari i suport a l’aula de recerca de feina a l’àrea d’Ocupació 
situada al Mas les Mates. 

 Per poder cobrir aquest lloc de treball, en data 5 de desembre de 2017, es va 
realitzar una prova de selecció a la que es van citar a totes les persones 
disponibles de la borsa d’auxiliars administratius de l’Ajuntament d’Olot. 

 A les proves de selecció es varen presentar 3 persones de la borsa i cap d’elles 
va superar el procés de selecció pel lloc de treball d’Atenció a l’usuari i suport a 
l’aula de recerca de feina a l’àrea d’Ocupació. 

 Atesa aquesta situació i vist que no hi ha cap altre persona disponibles de la 
borsa per ocupar aquest lloc de treball. 

En l’informe esmentat proposa obrir un procés de selecció per poder cobrir aquest lloc 
de treball el més aviat possible. 
 
En relació a l’expedient RH122017000013, l’Alcalde, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu, mitjançant concurs 
oposició en torn lliure, per a la contractació laboral temporal d’un lloc de treball 
d’auxiliar administratiu/va, grup C2, adscrit a l’àrea d’Ocupació, i la constitució d’una 
borsa de treball.  
 
Segon.- Publicar al tauler d’anuncis de l’Ajuntament d’Olot i a la pàgina web 
www.olot.cat. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SERVEIS 
 

11.1. - SERVEI DE MANTENIMENT PROGRAMARI "GEOMEDIA PRO" ANY 2018 
 
Núm. de referència : X2018001282     
 
Atès l’informe del responsable de l’Àrea d’Informàtica i Noves Tecnologies de data 8 
de gener de 2018 que fa referència a la necessitat de comptar amb el manteniment del 
programari d’Intergraph “GEOMEDIA PRO” , que utilitza diversos departaments de 
l’Ajuntament per a consultes de dades gràfiques i alfanumèriques, per un termini des 
de l’1 de gener al 31 de desembre de 2018. 
 
Atès el contracte de manteniment  núm. 1-1FU3HZO que inclou la llicència d’ús i 
noves versions per a l’any 2018 per un import de 6.592,08 € +  IVA. 
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012018000015 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
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Primer.- Adjudicar a l’empresa  INTERGRAPH ESPAÑA SA (A2876838-0)  el servei 
de manteniment del programari d'Intergraph "GEOMEDIA PRO"  per un termini des del 
dia 1 de gener al 31 de desembre de 2018 segons contracte núm. 1-1FU3HZO; i  amb 
destí als diversos departaments d’aquest Ajuntament per a consultes de dades 
gràfiques i alfanumèriques.  
 
Segon.- Aprovar i disposar la despesa de: Base: SIS MIL CINC-CENTS NORANTA-
DOS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS (6.592,08 €)  + IVA: MIL TRES-CENTS 
VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS (1.384,34 €),  amb 
càrrec a la partida núm. 18.120.491.22020 “manteniment i suport informàtic”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18120  491  220020 7976.42 MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC100 001 001 001 000 000 
 

Tercer.- INTERGRAPH ESPAÑA SA adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura 
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012018000015. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.2. - SERVEI DE MANTENIMENT PROGRAMARI VISOR-GISINTRANET 
 
Núm. de referència : X2018001289     
 
Atesa la necessitat de comptar amb un servei de manteniment  de l’aplicatiu “GIS-
INTRANET”  de l’empresa “Nexus Geographics” que utilitza l’Àrea d’Informació del 
Territori per l’explotació del seu sistema GIS.  
Vist  que el  responsable d’Informàtica i Noves Tecnologies en data 10 de gener de 
2018 informa favorablement el pressupost presentat núm. AC2018010 de l’empresa 
“Nexus Geogràphics”. 
 
I vist  l’expedient administratiu núm: CC012018000016 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa CONSULTORIA TECNICA NEXUS GEOGRAFICS SL 
(B1752542-9)  el servei de manteniment programari GIS-INTRANET  amb destí a 
l’Àrea d’Informació del Territori i per un termini des de l’1 de gener al 31 de desembre 
de 2018, de conformitat amb el seu pressupost núm. AC2018010.  
 
Segon.- Aprovar i disposar el pagament de la despesa de  Base: DOS MIL VUIT-
CENTS VINT-I-VUIT EUROS  (2.828€) + IVA: CINC-CENTS NORANTA-TRES 
EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS (593,88 €), amb càrrec a la partida núm. 
18.120.491.20020 “manteniment i suport infomràtic”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18120  491  220020 3421.88 MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC100 001 001 001 000 000 
 

Tercer.- CONSULTORIA TECNICA NEXUS GEOGRAFICS SL adjuntarà una còpia 
d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient 
CC012018000016. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.3. - SERVEI DE MANTENIMENT PRODUCTES GENESYS5 
 
Núm. de referència : X2018001299     
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Atès l’informe del responsable d’Informàtica i Noves Tecnologies de data 10 de gener 
de 2018 que fa referència al servei de manteniment del programari de Gestió 
d’Administració Local GENESYS5 que utilitza l’Ajuntament d’Olot, i que l’empresa 
“Audifilm Grupo Assystem” és el propietari. 
Atès que s’informa favorablement el contracte de manteniment de software núm. 
93/1163  de l’empresa esmentada.  
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012018000017 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa  AUDIFILM GRUPOAL SOFTWARE SL (B8399874-0) 
el servei de manteniment del programari de Gestió d’Administració Local GENESYS5 
de l’empresa “Audifilm Grupo Assystem”  que utilitza l’Ajuntament d’Olot, per un termini 
des del dia 1 de gener al 31 de desembre de 2018 i de conformitat amb el contracte  
de manteniment de software núm. 93/1163. 
Les aplicacions que cobreix aquest contracte de manteniment són; 
-carpeta del ciutadà 
-registre de documents electrònic 
-notificacions electròniques 
-Gen.Doc. Gestor documental 
-tramitador On-line 
-serveis d’interoperabilitat  
 
Segon.- Aprovar i disposat el pagament de la despesa de : Base: QUARANTA-VUIT 
MIL QUATRE-CENTS NORANTA-SIS EUROS (48.496 €) + IVA: DEU MIL CENT 
VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS (10.184,16 €),  es pagarà amb 
càrrec a la partida núm. 18.120.491.22020 “manteniment i suport informàtic”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18120  491  220020 58680.16 MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC100 001 001 001 000 000 
 

Tercer.- AUDIFILM GRUPOAL SOFTWARE SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a 
la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012018000017. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.4. - SERVEI DE MANTENIMENT PROGRAMA DE GESTIÓ POLICIAL "DRAG" 
 
Núm. de referència : X2018001309     
 
El responsable del departament d’Informàtica i Noves Tecnologies en data 11 de gener 
de 2018 informa favorablement la factura de l’empresa “DRAGCLIC, SL” en concepte 
de lloguer per a l’any 2018 del programa de gestió de la policia “DRAG” per un import 
de 3.304,80 € + IVA.  
 
I vist  l’expedient administratiu núm: CC012018000018 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Contractar amb  l’empresa DRAGCLIC SL (B6500189-3) el servei de 
manteniment del programa de gestió de la policia "DRAG" per un termini des de l’1 de 
gener al 31 de desembre de 2018; de conformitat amb la seva factura núm. 90. 
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Segon.- Aprovar i disposar el pagament de la despesa de : Base: TRES MIL TRES-
CENTS QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS (3.304,80 €) + IVA: SIS-
CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIM (694,01 €) , es pagarà amb 
càrrec a la partida núm. 18.120.491.220020 “ manteniment i suport informàtic”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18120  491  220020 3998.81 MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC100 001 001 001 000 000 

 
Tercer.- DRAGCLIC SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi 
farà constar el número d’expedient CC012018000018. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.5. - CONTRACTACIÓ SERVEI DE GESTIÓ I MANTENIMENT DE LES XARXES 
SOCIALS DEL  FESTIVAL SISMÒGRAF 2018 

 
Núm. de referència : X2018001316     
 
Durant els dies 19 al 22 d’abril de 2018 es portarà a terme  el “Festival Sismògraf” , el 
qual ha esdevingut un dels 6 mercats de referència del país en termes d’arts 
escèniques. 
Atès l’informe del director gerent de l’Institut Municipal de Cultura de la Ciutat d’Olot  
de data  10 de gener  de valoració dels pressupostos  presentats per: Sr. Andreu 
Oliveras Casas, Sr. Pau Àvila Otero i “La Caraba Produccions,SL”; per a la gestió i el 
manteniment de les xarxes socials i manteniment del blog, del canal youtube i de les 
xarxes socials de la promoció de l’esdeveniment. 
Atès que s’informa favorablement la proposta presentada pel Sr.Andreu Oliveras 
Casas. 
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012018000019 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Adjudicar al Sr. ANDREU OLIVERAS CASAS (07263763-H)  el servei de 
gestió i manteniment de les xarxes socials( Twiter, facebook, Instagram, Youtube i blog 
de la web)  del Festival Sismògraf 2018; tot realitzant dues hores setmanals de genera 
desembre de 2018 i per un import de 4.630 € + IVA; de conformitat amb el seu 
pressupost . 
 
Segon.- Aprovar i disposar el pagament de la despesa de Base: QUATRE MIL SIS-
CENTS TRENTA EUROS (4.630,- €)+ IVA: NOU-CENTS SETANTA-DOS EUROS 
AMB TRENTA CÈNTIMS (972,30 €),  es  pagarà amb càrrec a la partida núm. 
18.400.334.227991 “actuacions sismògraf”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18400  334  227991 5602.30 ACTUACIONS SISMOGRAF 100 001 001 001 000 000 

 
Tercer.-  El Sr. Andreu Oliveras Casas adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura 
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012018000019. 
 
Quart.-  Notificar aquest acord a la resta de licitadors.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.6. - SERVEI DE GESTIÓ DE PREMSA DEL FESTIVAL SISMÒGRAF 2018 
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Núm. de referència : X2018001335    
  
Durant els dies 19 al 22 d’abril  de 2018 es portarà a terme el “Festival Sismògraf”, el 
qual ha esdevingut un dels 6 mercats de referència del país en termes d’arts 
escèniques.  
Atès l’informe del director gerent de l’Institut Municipal de Cultura de la Ciutat d’Olot  
de data 11 de gener de 2018 de valoració de les propostes presentades per les 
empreses :” One To One Relaciones Publicas,SL “; “Neus Masferrer Nubiola”; “La 
Caraba Produccions,SL”  per a la gestió de premsa del  Festival Sismògraf 2018. 
 
Atès que s’informa favorablement la proposta  de l’empresa “One To One Relaciones 
Publica,SL”  per import de 6.500 € +IVA. 
 
I vist  l’expedient administratiu núm: CC012018000020 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Adjudicar a favor de l’empresa  ONE TO ONE RELACIONES PUBLICAS SL 
(B6380028-8)  el servei de gestió de premsa del festival Sismògraf 2018, de 
conformitat amb la seva proposta de data 3 de gener de 2018. 
 
Segon.- Aprovar i disposar la despesa de  Base: SIS MIL CINC-CENTS EUROS 
(6.500 €)   + IVA: MIL TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS (1.365 €), es pagarà 
amb càrrec a la partida núm. 18.400.334.227991 “actuacions sismògraf”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18400  334  227991 7865 ACTUACIONS SISMOGRAF 100 001 001 001 000 000 
 

Tercer.- ONE TO ONE RELACIONES PUBLICAS SL adjuntarà una còpia d’aquest 
acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient 
CC012018000020. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a la resta de licitadors. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
11.7.1.- PRÒRROGA I REVISIÓ DE PREU ARRENDAMENT TERRENY PROPIETAT 

DELS PARES CARMELITES 
 
Núm. de referència : X2018001120     
 
Atès el conveni signat entre aquest Ajuntament i la Comunitat dels Pares Carmelites 
de la Ciutat d¡Olot en data 12 de gener de 2001, d’arrendament d’una superfície de 
terreny per a l’aparcament de vehicles a la zona del Carme.  
Atès que a partir del 31 de desembre de 2010 aquest lloguer s’ha de prorrogar d’any 
en any i que el preu s’ha de revisar anualment d’acord amb l’IPC que a data 
31/12/2017 es fixa en un 1,1%. 
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012018000005 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
Primer.-  Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 1 de gener de 2018 
l’arrendament d’una superfície de terreny a la zona del Carme amb destí a aparcament 
de vehicles, la propietat del qual és l’ORDRE DEL CARME PROVINCIAL DE 
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CATALUNYA (R0800102-F). 
 
Segon.- Establir el preu de l’arrendament esmentat per a l’any 2018 en:  Base: NOU 
MIL TRES-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB  SEIXANTA-DOS CÈNTIMS 
(9.387,62 €)  € + IVA: MIL NOU-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA 
CÈNTIMS (1.971,40 €). 
    
Tercer.- Aprovar i disposar el pagament de la despesa per import d’11.359,02 € amb 
càrrec a la partida  núm. 18.130.920.202000 “lloguers”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18130  920  202000 11359.02 LLOGUERS 100 001 001 001 000 000 
 

Tercer.- ORDRE DEL CARME PROVINCIAL DE CATALUNYA presentarà a aquest 
Ajuntament el rebut corresponent.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.7.2.- CONTRACTE D'ARRENDAMENT DEL LOCAL SEU DEL CONSORCI 
DINÀMIG ANY 2018 

 
Núm. de referència : X2018001134     
 
La Junta de Govern Local de data 04/02/2016 va prorrogar el contracte d’arrendament 
subscrit entre aquest Ajuntament i la societat “Família Canadell CB” d’arrendament del 
local del carrer Lorenzana, núm. 15 destinat a dependències de l’Institut Muncipal de 
Promoció de la Ciutat, fins el 31 de desembre de 2019; i amb les mateixes condicions 
que figuren en el contracte signat en data 03/02/2012 i el document de modificació de 
contracte signat en data 1 de febrer de 2013. 
Atès que aquest document de modificació, entre d’altres, estableix que el preu de 
l’arrendament no s’actualitzarà fins al venciment del contracte.  
Atès que l’IMPO s’ha dissolt i s’ha creat el Consorci DinàmiG, la seu del qual és al 
carrer Lorenzana, núm. 15. 
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012018000006 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Fixar en MIL DOS-CENTS CINQUANTA  EUROS (1.250 €) + iva el preu 
mensual de l’arrendament del local del carrer Lorenzana, núm. 15 i destinat a seu  del 
“Consorci DinàmiG”; la propietat del qual és la societat “FAMILIA CANADELL CB” 
(E6539529-5)  
 
Segon.- Aprovar i diposar el pagament de la despesa per import de:  Base: QUINZE 
MIL EUROS (15.000 ) + IVA: TRES MIL CINC-CENTS EUROS (3.500 €).  Es pagarà 
amb càrrec a la partida núm. 18.130.920.202000 “lloguers”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18130  920  202000 18150 LLOGUERS 100 001 001 001 000 000 
 

Tercer.- FAMILIA CANADELL CB presentarà a l’Ajuntament d’Olot el rebut mensual 
corresponent.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.7.3.- REVISIÓ PREU ARRENDAMENT LOCAL DESTINAT A ESCOLA 
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D'EXPRESSIÓ 
 
Núm. de referència : X2018001146     
 
La Junta de Govern Local de data 20 de desembre de 2012 va aprovar la novació del 
contracte de lloguer signat entre l’Ajuntament d’Olot i “Bassols, Coromina,Vila CB” en 
la part que afecta la renda mensual, així com que serà revisada anualment d’acord 
amb l’IPC (general) que en data 31/12/2017 es fixa en 1,1%. 
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012018000007 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Establir amb efectes del dia 1 de gener de 2018, el preu mensual de 
l’arrendament del local situat a l’avinguda Sant Joan de les Abadesses, núm.20-22 
destinat a Escola d’Expressió, la propietat del qual és de  
BASSOLS,COROMINA,VILA, CB (E1760020-6), en NOU-CENTS VINT-I-UN EUROS 
AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS  (921,72 €) + IVA : CENT NORANTA-TRES EUROS 
AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS (193,56 €). 
 
Segon.- L’import  del lloguer es pagarà amb càrrec al pressupost de l’Institut Municipal 
d’Educació i Joventut.  
  
Tercer.- BASSOLS,COROMINA,VILA, CB presentarà a l’Institut Muncipal d’Educació i 
Joventut el rebut mensual corresponent.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
11.7.4.- REVISIÓ PREU ARRENDAMENT LOCAL DE L'AVINGUDA SANT JOAN DE 

LES ABADESSES 20-22 SEU DE L'IMEJO I PTT 
 
Núm. de referència : X2018001169     
 
La Junta de Govern Local de data 20 de desembre de 2012 va aprovar la novació del 
contracte de lloguer signat entre l’Ajuntament d’Olot i la Societat “Bassols, Coromina, 
Vila CB” en la part que afecta a la renda mensual; així com que serà revisada 
anualment d’acord amb l’IPC (general) que a data 31/12/2017 es fixa en 1,1%. 
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012018000008 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Fixar, amb efectes del dia 1 de gener de 2018, el preu mensual de 
l’arrendament del local de l’avinguda Sant Joan de les Abadesses, núm. 20-22, seu de 
l’IMEJO i PTT; propietat de la Societat BASSOLS,COROMINA,VILA, CB (E1760020-
6), en  SET-CENTS CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS (705,92 €) + IVA: 
CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS (148,24 €). 
 
Segon.- Aprovar i disposar la despesa de : Base: VUIT MIL QUATRE-CENTS 
SETANTA-UN EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS (8.471,04 €)  + IVA: MIL SET-
CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS (1.778,92 €) , que 
es pagarà amb càrrec a la partida núm. 18.130.920.202000 “lloguers”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18130  920  202000 10249.96 LLOGUERS 100 001 001 001 000 000 
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Tercer.- BASSOLS,COROMINA,VILA, CB presentarà a aquest Ajuntament el rebut 
mensual corresponent. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.7.5.- REVISIÓ PREU ARRENDAMENT FINCA ON ES TROBA INSTAL·LAT EL 
CENTRE REEMISSOR 

 
Núm. de referència : X2018001192     
 
Atès el conveni de cessió d’una parcel.la a la zona de Masbernat  per a la instal·lació 
d’un centre reemissor. Atès l’acord de la Comissió de Govern del dia 29 d’abril de 1999 
d’ampliació de la cessió d’ús i preu de l’esmentada parcel·la. Atès que la renda s’ha 
d’actualitzar anualment i de manera acumulativa amb l’IPC (general) i que aquest en 
data 31/12/2017 es fixa en 1,1%. 
Atès que segons acord de la Junta de Govern Local de data 3 de novembre de 2011 
s’aprova el contracte a favor de l’empresa “Mas Bernat CB” i  vist l’expedient 
administratiu núm: CC012018000009 i antecedents corresponents, la regidora 
delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.-  Establir per a l’any 2018 el preu de cessió d’un terreny de 172,80 m2 situat a 
la zona de Masbernat, destinat a la instal·lació d’un centre reemissor, la propietat del 
qual és la societat MAS BERNAT CB (E5511678-4); en  VUIT-CENTS VUITANTA-
SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS (887,56 €) + IVA: CENT VUITANTA-
SIS EUROS AMB  TRENTA-NOU CÈNTIMS (186,39 €) .  
 
Segon.-  Aprovar i disposar el pagament de la despesa per import de 1073,94 € amb 
càrrec a la partida núm. 18.130.920.20200 “lloguers”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18130  920  202000 1073.94 LLOGUERS 100 001 001 001 000 000 
 

Tercer.- MAS BERNAT CB presentarà a l’Ajuntament d’Olot el rebut corresponent.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.7.6.- REVISIÓ PREU LLOGUER HORTS FAMILIARS FINCA SITUADA A LA 
ZONA DE MAS BERNAT 

 
Núm. de referència : X2018001211     
 
Atès que l’IPC (general) a data 31/12/2017 es fixa en 1.1% i vist  l’expedient 
administratiu núm: CC012018000010 i antecedents corresponents, la regidora 
delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Actualitzar el preu del lloguer, per a l’exercici 2018, dels horts familiars de la 
finca siutada a la zona de Mas Bernat, propietat de la Societat MAS BERNAT CB 
(E5511678-4); d’acord amb el conveni signat en data 4 de febrer de 2003 i al canvi de 
nom aprovat per la Junta de Govern Local del dia 17/11/2011. 
 
Segon.- Aprovar i diposar el pagament de  la despesa es de: MIL DOS-CENTS 
NORANTA-SET EUROS AMB VINT-I.DOS CÈNTIMS (1.297,22 €), amb càrrec a la 
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partida núm. 18.130.920.92200 “lloguers”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18130  920  202000 1297.22 LLOGUERS 100 001 001 001 000 000 

  
Tercer.- MAS BERNAT CB presentarà a l’Ajuntament d’Olot el rebut corresponent.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
11.7.7.- REVISIÓ PREU AUTORITZACIÓ INSTAL·LACIÓ ANTENA REPETIDOR DE 

COMUNICACIONS RADIOFONIQUES POLICIA MUNICIPAL 
 
Núm. de referència : X2018001219     
 
Atès el conveni signat entre aquest Ajuntament i la Sra. Maria Carme Simon Adroher 
per a la instal·lació d’una antena repetidor en els terrenys propietat de la Sra Simón. 
Atès que en data 17 d’abril de 2015 es va signar un conveni modificant el pacte segon 
del conveni signat en data 17/01/1992 en el sentit d’ampliar l’autorització de 
l’Ajuntament per tal que aquest pugui donar autorització per instal·lar antenes en el 
propietat de la Sra. Simon llogada amb aquesta finalitat per l’Ajuntament d’Olot.  
Ateses les clàusules quarta i cinquena del conveni, aquesta autorització s’ha d’ajustar 
a les variacions de l’índex de preus al consum que a 31/12/2017 es fixa en 1,1%. 
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012018000011 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Establir per a l’any 2018 el preu de l’autorització per a la instal·lació d’antenes 
en terrenys propietat de la Sra. MARIA DEL CARME SIMON ADROHER (46106956-Y) 
en: CENT SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS (175,88 €) 
+IVA: TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS (36,94 €). 
 
Segon.-  Aprovar i disposar el pagament de la despesa per import de 212,82 € amb 
càrrec a la partida núm. 18.130.920.20200 “lloguers”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18130  920  202000 212.82 LLOGUERS 100 001 001 001 000 000 
 

Tercer.- La Sra. MARIA DEL CARME SIMON ADROHER presentarà a l’Ajuntament 
d’Olot el rebut corresponent.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.7.8.- REVISIÓ PREU OCUPACIÓ CAMÍ D'ACCÉS PER A VIANANTS A SANT 
FRANCESC 

 
Núm. de referència : X2018001229     
 
Atès el conveni signat entre aquest Ajuntament i la Sra. Mercè Molas Puigvert en data 
9 de juny de 1999 per a l’ocupació d’un camí per a vianants a Sant Francesc. Atès que 
l’IPC (general) en data 31/12/2017 es fixa en 1,1%. 
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012018000012 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
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Primer.- Establir per a l’any 2018, el preu del lloguer per a l’ocupació d’un camí d’accés 
pèr a vianants a Sant Francesc, la propietat del qual és la Sra.  MARIA MERCEDES 
MOLAS PUIGVERT (40228021-D), en CINC-CENTS VINT EUROS AMB 
CINQUANTA-SET CÈNTIMS (520,57 €). 
 
Segon.- Aprovar i disposar la despesa per import de 520,57 € amb càrrec a la partida 
núm. 18.130.920.202000 “ lloguers”. 
  
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18130  920  202000 520.57 LLOGUERS 100 001 001 001 000 000 

  
Tercer.- la Sra. Maria Mercedes Molas Puigvert presentarà a aquest Ajuntament el 
rebut corresponent.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
11.7.9.- REVISIÓ PREU ARRENDAMENT LOCAL DE L'AVINGUDA VENEÇUELA,8 

DESTINAT A MAGATZEM BRIGADA MUNICIPAL 
 
Núm. de referència : X2018001250     
 
En data 17 de febrer de 2014 es va signar un contracte entre aquest Ajuntament i la 
Sra. Montserrat Bellapart Coma per a l’arrendament de l’edifici situat a l’avinguda 
Veneçuela, núm. 8 per tal de destinar-lo a magatzem de la Brigada Municipal.  
Atès el que s’estableix en la clàusula quarta del contracte, aquest renda serà revisada 
anualment d’acord amb l’IPC de Catalunya, el qual en data 31/12/2017 es fixa en 
1,2%. 
  
I vist l’expedient administratiu núm: CC012018000013 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Fixar, amb efectes del dia 1 de gener de 2018, el preu mensual de 
l’arrendament del local de l’avinguda Veneçuela  núm. 8 destinat a magatzem de la 
Brigada Municipal, la propietat del qual és la Sra. MONTSERRAT BELLAPART COMA 
(40216773-P); en CINC-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA 
CÈNTIMS (564,90 € ) + IVA. 
 
Segon.- Aprovar i disposar el pagament de la despesa de: SIS MIL SET-CENTS 
SETANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS (6.778,80 €) + IVA: MIL 
QUATRE-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS 
(1.423,55 €) , amb càrrec a la partida núm. 18.130.920.202000 “lloguers”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18130  920  202000 8202.35 LLOGUERS 100 001 001 001 000 000 

 
Tercer.- La Sra. MONTSERRAT BELLAPART COMA presentarà a l’Ajuntament d’Olot 
el rebut mensual corresponent.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.7.10.- ACTUALITZACIÓ CONVENI AJUNTAMENT D'OLOT - PARRÒQUIA DE 
SANT ESTEVE PER UTILITZACIÓ SALA/AUDITORI  CASAL MARIÀ 

 
Núm. de referència : X2018001261     
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Atès el conveni signat entre aquest Ajuntament i la Parròquia de Sant Esteve per a la 
utilització de l’auditori/sala d’actes del Casal Marià. 
Atès que l’aportació de l’Ajuntament d’Olot s’actualitzarà d’acord amb l’IPC i que 
aquest a 31/12/2017 es fixa en 1,1% ; i vist l’expedient administratiu núm: 
CC012018000014 i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Actualitzar el conveni subscrit entre l’Ajuntament d’Olot i la Parròquia de Sant 
Esteve per a la utilització de l’auditori/sala d’actes del Casal Marià  i d’acord amb el 
que s’estableix en la clàusula cinquena del conveni.  
 
Segon.- Aprovar i disposar la despesa   de: DOS MIL QUATRE-CENTS VINT-I-UN 
EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS (2.421,59 €) , que es pagarà amb  càrrec 
a la partida núm. 18.130.920.202000 “lloguers”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18130  920  202000 2421.59 LLOGUERS 100 001 001 001 000 000 
 

Tercer.- El BISBAT DE GIRONA  presentarà a l’Ajuntament d’Olot el rebut 
corresponent.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

12.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2018001312     
 
En relació a l’expedient CPG22018000004 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar la relació d’ordenacions de despeses annex núm. 18/001 per un import de 
1.032.283,98 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 99999 1032283.98 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.1. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB TENIS TAULA OLOT 
 
Núm. de referència : X2018001304     
 
En relació a l’expedient CPG12018000001 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir  subvenció, amb caràcter de concessió directa, prevista en el pressupost 
de l’any 2018, a l’ entitat CLUB TENIS TAULA OLOT amb  NIF: G17810458 per un 
import de 4.000,00 euros, amb càrrec a la partida 18.330.341.480004 “SUBVENCIÓ 
ESDEVENIMENT ESPORTIU EXTRAORDINARI”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
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aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1800055001 Despeses 18330  341  480004 4000 SUBVENCIO ESDEVENIMENT ESPORTIU 

EXTRAORDINARI 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.2. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE 
PROTECCIÓ CIVIL 

 
Núm. de referència : X2018001308     
 
En relació a l’expedient CPG12018000002 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir  subvenció, amb caràcter nominatiu, prevista en el pressupost de l’any 
2018, a l’ entitat ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL  amb  NIF: 
G17751090 per un import de 20.500,00 euros, amb càrrec a la partida 
18.180.135.480030 “ SUBVENCIÓ PROTECCIÓ CIVIL”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
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Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1800054001 Despeses 18180  135  480030 20500 SUBVENCIO PROTECCIO CIVIL 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

14. - AVANÇAMENTS 
 

Aquest punt de l’ordre del dia queda sobre la taula per manca d’expedients.  
 

15.1. - APROVAR DEVOLUCIÓ DE FIANÇA 
 
Núm. de referència : X2018001315     
 
En relació a l’expedient CPG22018000005 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 devolució de fiança de la partida no 
pressupostària que correspongui. 
 
TERCER IMPORT 
  
**** 300,00 

 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 300 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

16.1. - APROVAR CERTIFICACIÓ D'OBRA 
 
Núm. de referència : X2018001300     
 
En relació a l’expedient CPG22018000003 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 liquidació definitiva d’obres de CONSTRUO CONSTRUCCIONES 
GENERALES SL corresponent a les obres d’ADEQUACIÓ OFICINES PRIMERA 
PLANTA POLICIA MUNICIPAL  amb càrrec a la partida 17.180.132.63206 
“ACTUACIONS EDIFICI POLICIA” per un import de 2.156,33 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 2156.33 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

17.1. - APROVACIO ANNEX PADRO TAXA ENTRADA VEHICLES 2017 
 
Núm. de referència : X2018000954     
 

Vist l’expedient administratiu EP012018000002 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
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Primer.- Aprovar la proposta de baixes/devolucions 17EVAN01 que importa la 
quantitat de 626,00€. 
 
Segon.- Aprovar les liquidacions (relació 17EVAN01) corresponent a moviments de 
l’annex del padró de taxa d’entrada de vehicles que importa la quantitat de 536,00€. 
 
Tercer.- El termini d’ingrés per aquesta liquidació  és el següent: 

A) Fins a la data límit especificada a l’anvers de la liquidació a qualsevol oficina de 
La Caixa o als terminals ServiCaixa. 

B) Des del dia següent a la data límit especificada a l’anvers de la liquidació i fins 
a la fi voluntària (*) a les oficines de recaptació al Pg. Bisbe Guillamet, 10-1r pis 
(mitjançant diners de curs legal, xec conformat o targeta de crèdit o dèbit) 

(*)Terminis LGT: 

** signatura de la notificació entre els dies 1 i 15 de cada mes, fins el dia 20 del 
mes següent o l’immediat hàbil posterior. 

** signatura de la notificació entre els dies 16 i últim de cada mes, fins els dia 5 del 
segon mes següent o immediat hàbil posterior. 

C) Si s’ha facilitat la domiciliació bancària, es farà el càrrec a partir de la data límit 
de pagament. 

 
Quart.- Les devolucions es practicaran segons es detalla: 

a. si el rebut a abonar s’ha satisfet mitjançant domiciliació bancària, 
l’abonament es farà efectiu en el mateix domicili bancari, abans de la 
data límit de pagament. 

b. Si el rebut s’ha satisfet a les oficines de recaptació municipal, o bé a 
través del tríptic, l’abonament es farà exclusivament mitjançant la 
domiciliació bancària que ens faciliteu. 

 
Cinquè.- Procedir a la notificació de les liquidacions individuals als interessats afectats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
18.1. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA ALS LIQUIDADORS DE 

LA SOCIETAT "VALL GRAN FINQUES SL" 
 
Núm. d’expedient: R0082018000002 
Núm. de referència : X2018000194     
 
Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Regidora delegada 
d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord: 
 
Atesa la diligència de la recaptadora de data , on es concedeix audiència als 
liquidadors que ara es diran, de la societat VALL GRAN FINQUES SL amb NIF 
B55047351, expedient executiu núm. REXE2012002539. 
 
 Nom                                                        NIF           Adreça                                

 TRAVEHOLDING SL B17967316 P. Blay, 21 

 
Atès que consta acreditada la prèvia audiència a(als) interessat(s) a l'expedient, 
d'acord amb Llei 39/2015 d’1 d’octubre de “Procediment administratiu comú de les 
Administracions Públiques” i que no s’ha presentat cap al·legació ni documents o 
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justificacions que poguessin aturar el procés de derivació subsidiària de 
responsabilitat. 
 
Atesos els fonaments de dret que consten a la mateixa diligència de la recaptadora i 
que són: 
 
L’article 43.1.c) de la LLei 58/2003 general tributària, estableix com a responsables 
subsidiaris, els integrants de l’administració concursal i liquidadors de societats i 
entitats en general. 
 
 Article 43.1 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Serán 
responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades: 
 ... c) Los integrantes de la administración concursal y los liquidadores de sociedades y 
entidades en general que no hubiesen realizado las gestiones necesarias para el 
íntegro cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a 
dichas situaciones e imputables a los respectivos obligados tributarios…’ 
 
Article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària "Salvo que una 
norma con rango de ley disponga otra cosa, la derivación de la acción administrativa 
para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un acto 
administrativa en el que, previa audiencia al interesado, se declare la responsabilidad 
y de determine su alcance y extensión, de conformidad con lo previsto en los artículos 
174 a 176 de esta Ley... “ 
 
Atès que el supòsit de fet en virtut del qual es dóna aquest tipus de responsabilitat, 
està format per tres elements: 
 
 * l'existència d'una obligació tributària pendent a càrrec de la persona jurídica. 
 * haver cessat la persona jurídica en les seves activitats. 
 * concurrència de la condició de liquidador de la societat. 
 
 S'ACORDA:  
 
PRIMER: Declarar fallit per insolvent la societat VALL GRAN FINQUES SL amb NIF  
B55047351 expedient núm.  REXE2012002539. 
 
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei 
general tributària, la responsabilitat subsidiària contra els liquidadors que ara 
s’indicaran, per les obligacions tributàries pendents 
 
 Nom                                                        NIF           Adreça                                
 TRAVEHOLDING SL   B17967316 P. Blay, 21    
 
I responen dels deutes que ara es relacionen: 
 
número de rebut                            data fi vol                                                                        euros nominal 
 2012IB  000000000023138/00 P 06/30/2012  1.230,43 

      concepte: IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS identificatiu: 7600905001 

 2012IB  000000000023139/00 P 06/30/2012  3.496,92 

      concepte: IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS identificatiu: 7600906001 

 2012IB  000000000023137/00 P 06/30/2012  1.313,16 

      concepte: IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS identificatiu: 7600904001 

 2012EV  000000000006708/00 P 11/30/2012  64,00 

      concepte: TAXA ENTRADA DE VEHICLES identificatiu: 7600905001 

 2012EV  000000000006707/00 P 11/30/2012  64,00 

      concepte: TAXA ENTRADA DE VEHICLES identificatiu: 7600904001 

 2013EV  000000000006776/00 P 12/02/2013  64,00 
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      concepte: TAXA ENTRADA DE VEHICLES identificatiu: 7600904001 

 2013EV  000000000006777/00 P 12/02/2013  64,00 

      concepte: TAXA ENTRADA DE VEHICLES identificatiu: 7600905001 

 2015PL  000000000801559/00 L 12/21/2015  6.796,41 

      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 7600905001 

 2015PL  000000000801558/00 L 12/21/2015  6.376,59 

      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 7600904001 

 2015PL  000000000801560/00 L 12/21/2015  20.066,66 

      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 7600906001 

                                                                                 Total nominal  39.536,17 
   
TERCER. Requerir als liquidadors perquè s'efectuïn el pagament del(s) deute(s) dins 

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

DE LA SOCIETAT "SABATERIES GIRONA SL" 
 
 
Núm. d’expedient: R0082018000001 
Núm. de referència : X2018000190     
 
Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Regidora delegada 
d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord: 
 
“Atesa la diligència de la tresorera de data 24/04/2017, on es concedeix audiència als 
administradors que ara es  diran, de la societat KOQUI'S IMPORTACIONS SL 
(SABATERIES GIRONA SL) amb NIF B17825555, expedient executiu núm.  
 REXE2015001585: 
 
Nom                                             NIF                 Adreça                                
****               ****                  c. Ter, 32 - 17230 PALAMOS 

 
Atès que consta acreditada la prèvia audiència a(als) interessat(s) a l'expedient, 
d'acord amb la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de “Procediment administratiu comú de les 
Administracions Públiques” i que no s’ha presentat cap al·legació ni documents o 
justificacions que poguessin aturar el procés de derivació subsidiària de 
responsabilitat. 
 
Atesos els fonaments de dret que consten a la mateixa diligència de la tresorera i que 
són: 
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Article 43.1 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Serán 
responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades: 
 ... b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas 
jurídicas que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias 
devengadas de éstas que se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre 
que no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos o 
tomado medidas causantes del impago.” 
 
Article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Salvo que 
una norma con rango de ley disponga otra cosa, la derivación de la acción 
administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un 
acto administrativa en el que, previa audiencia al interesado, se declare la 
responsabilidad y de determine su alcance y extensión, de conformidad con lo previsto 
en los artículos 174 a 176  de esta Ley... “ 
 
Article 176 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Una vez 
declarados fallidos el deudor principal y, en su caso, los responsables solidarios, la 
Administración tributaria dictará acto de declaración de responsabilidad, que se 
notificará al responsable subsidiario..” 
 
Atès que el supòsit de fet en virtut del qual es dóna aquest tipus de responsabilitat, 
està format per tres elements: 
 
 * l'existència d'una obligació tributària pendent a càrrec de la persona jurídica. 
 * haver cessat la persona jurídica en les seves activitats. 
 * concurrència de la condició d'administrador de la societat. 
 
 S'ACORDA:  
 
PRIMER: Declarar fallit per insolvent la societat KOQUI'S IMPORTACIONS SL 
(SABATERIES GIRONA SL) amb NIF  B17825555 expedient núm.REXE2015001585. 
 
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei 
general tributària, la responsabilitat subsidiària contra els administradors que ara 
s'indicaran, per les obligacions tributàries pendents  
 
Nom                                             NIF                 Adreça                                
****                   **** c. Ter, 32 - 17230 PALAMOS 
 
responen de forma solidària dels deutes que ara es relacionen: 
 
 
número de rebut                                   data fi vol                                                                 euros nominal 
 2015EE  000000000800194/00 L 06/05/2015  259,61 

concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8924007256902 

 2016EE  000000000000804/02 P 11/30/2016  155,77 

 concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8924007256902 

 Total nominal  415,38 

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

DE LA SOCIETAT "RITMICA ROSER SL" 
 
Núm. d’expedient: R0082018000003 
Núm. de referència : X2018000756     
 
Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Regidora delegada 
d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord: 
 
Atesa la diligència de la tresorera de data 24/04/2017, on es concedeix audiència als 
administradors que ara es diran, de la societat RITMICA ROSER SL amb NIF 
B17079906, expedient executiu núm. REXE2016000140: 
 
Nom                                             NIF                 Adreça                                
****            ****                c. Notari Closells, 11 B 1 - 17800 OLOT 

 
Atès que consta acreditada la prèvia audiència a(als) interessat(s) a l'expedient, 
d'acord amb Llei 39/2015 d’1 d’octubre de “Procediment administratiu comú de les 
Administracions Públiques” i que no s’ha presentat cap al·legació ni documents o 
justificacions que poguessin aturar el procés de derivació subsidiària de 
responsabilitat. 
 
Atesos els fonaments de dret que consten a la mateixa diligència de la tresorera i que 
són: 
 
Article 43.1 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Serán 
responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades: 
 ... b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas 
jurídicas que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias 
devengadas de éstas que se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre 
que no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos o 
tomado medidas causantes del impago.” 
 
Article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Salvo que 
una norma con rango de ley disponga otra cosa, la derivación de la acción 
administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un 
acto administrativa en el que, previa audiencia al interesado, se declare la 
responsabilidad y de determine su alcance y extensión, de conformidad con lo previsto 
en los artículos 174 a 176  de esta Ley... “ 
 
Article 176 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Una vez 
declarados fallidos el deudor principal y, en su caso, los responsables solidarios, la 
Administración tributaria dictará acto de declaración de responsabilidad, que se 
notificará al responsable subsidiario..” 
 
Atès que el supòsit de fet en virtut del qual es dóna aquest tipus de responsabilitat, 
està format per tres elements: 
 * l'existència d'una obligació tributària pendent a càrrec de la persona jurídica. 
 * haver cessat la persona jurídica en les seves activitats. 
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 * concurrència de la condició d'administrador de la societat. 
 
S'ACORDA:  
 
PRIMER: Declarar fallit per insolvent la societat RITMICA ROSER SL amb NIF  
B17079906 expedient núm.REXE2016000140 . 
 
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei 
general tributària, la responsabilitat subsidiària contra els administradors que ara 
s'indicaran, per les obligacions tributàries pendents  
 
Nom                                             NIF                 Adreça                                
****          ****                c. Notari Closells, 11 B 1 - 17800 OLOT 
 
responen de forma solidària dels deutes que ara es relacionen: 
 
número de rebut                              data fi vol                                                                     euros nominal 
2015EE  000000000800144/00 L            08/20/2015  82,36 

concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8921008334515 

 Total nominal  82,36 
 
 
TERCER. Requerir als administradors perquè s'efectuïn el pagament del(s) deute(s) 
dins dels terminis establerts a l'article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre 
següents: 
 1) si la notificació es rep entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de la 
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’immediat hàbil següent.  
 2) si la notificació es rep entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de la 
recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o l’immediat hàbil 
següent.  
 
QUART. En cas que no es pagui el dèbit notificat, que se segueixi el procediment 
executiu contra els responsables, prèvia Providència de Constrenyiment dictada pel 
Sr. Tresorer. L’inici d’aquest període determinarà el devengament del recàrrec de 
constrenyiment i dels interessos de demora, d'acord amb allò previst a l'article 28 de la 
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
19.3. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA ALS ADMINISTRADORS 

DE LA SOCIETAT "BACH ELECTRICITAT INTEGRAL SL" 
 
Núm. d’expedient: R0082018000004 
Núm. de referència : X2018000765     
 
Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Regidora delegada 
d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord: 
 
Atesa la diligència de la tresorera de data 24/04/2017, on es concedeix audiència als 
administradors que ara es diran, de la societat BACH ELECTRICITAT INTEGRAL SL 
amb NIF B17391459, expedient executiu núm.  
 REXE2010000715: 
 
Nom                                             NIF                 Adreça                                
**** ****  Mn, Gelabert, 8  1 - 17800 OLOT 
**** ****  av. Sant Jordi, 190  1  2 - 17800 OLOT 
 **** ****  Mn, Gelabert, 8  1 - 17800 OLOT 
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Atès que consta acreditada la prèvia audiència a(als) interessat(s) a l'expedient, 
d'acord amb Llei 39/2015 d’1 d’octubre de “Procediment administratiu comú de les 
Administracions Públiques” i que no s’ha presentat cap al·legació ni documents o 
justificacions que poguessin aturar el procés de derivació subsidiària de 
responsabilitat. 
 
Atesos els fonaments de dret que consten a la mateixa diligència de la tresorera i que 
són: 
 
Article 43.1 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Serán 
responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades: 
 ... b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas 
jurídicas que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias 
devengadas de éstas que se encuentren pendientes en el momento  del cese, 
siempre que no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado 
acuerdos o tomado medidas causantes del impago.” 
 
Article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Salvo que 
una norma con rango de ley disponga otra cosa, la derivación de la acción 
administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un 
acto administrativa en el que, previa audiencia al interesado, se declare la 
responsabilidad y de determine su alcance y extensión, de conformidad con lo previsto 
en los artículos 174 a 176  de esta Ley... “ 
 
Article 176 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Una vez 
declarados fallidos el deudor principal y, en su caso, los responsables solidarios, la 
Administración tributaria dictará acto de declaración de responsabilidad, que se 
notificará al responsable subsidiario..” 
 
Atès que el supòsit de fet en virtut del qual es dóna aquest tipus de responsabilitat, 
està format per tres elements: 
 * l'existència d'una obligació tributària pendent a càrrec de la persona jurídica. 
 * haver cessat la persona jurídica en les seves activitats. 
 * concurrència de la condició d'administrador de la societat. 
 
S'ACORDA:  
 
PRIMER: Declarar fallit per insolvent la societat BACH ELECTRICITAT INTEGRAL 
SL amb NIF  B17391459 expedient núm.REXE2010000715 . 
 
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei 
general tributària, la responsabilitat subsidiària contra els administradors que ara 
s'indicaran, per les obligacions tributàries pendents  
 
 Nom                                            NIF                 Adreça                                
 **** ****  Mn, Gelabert, 8  1 - 17800 OLOT 
 **** ****  av. Sant Jordi, 190  1  2 - 17800 OLOT 
 **** ****  Mn, Gelabert, 8  1 - 17800 OLOT 
 
responen de forma solidària dels deutes que ara es relacionen: 
 
número de rebut                             data fi vol                                                                  euros nominal 
 2010CI  000000000001354/00 P 03/31/2010  84,00 

      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 0822DBB 

 2010CI  000000000001353/00 P 03/31/2010  68,00 

      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: GI6692AX 

 2010EE  000000000000110/00 P 11/30/2010  225,70 
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      concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8453012809866 

 2010EE  000000000000111/00 P 11/30/2010  110,87 

      concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8453012809884 

 2011EE  000000000000110/00 P 11/30/2011  230,44 

      concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8453012809866 

 2011EE  000000000000111/00 P 11/30/2011  113,20 

      concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8453012809884 

 2012EE  000000000000109/00 P 11/30/2012  245,47 

      concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8453012809866 

 2012EE  000000000000110/00 P 11/30/2012  120,58 

      concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8453012809884 

 2013CI  000000000001341/00 P 04/01/2013  84,00 

      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 0822DBB 

 2013EE  000000000000108/00 P 12/02/2013  126,02 

      concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8453012809884 

 2013EE  000000000000107/00 P 12/02/2013  256,54 

      concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8453012809866 

 2014CI  000000000001295/00 P 03/31/2014  84,00 

      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 0822DBB 

 2014CI  000000000001296/00 P 03/31/2014  68,00 

      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: GI6692AX 

 2014EE  000000000000115/00 P 12/01/2014  256,54 

      concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8453012809866 

 2015CI  000000000001292/00 P 03/31/2015  68,00 

      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: GI6692AX 

 2015CI  000000000001291/00 P 03/31/2015  84,00 

      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 0822DBB 

 2015EE  000000000000109/00 P 11/30/2015  256,54 

      concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8453012809866 

 2015EE  000000000000110/00 P 11/30/2015  126,02 

      concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8453012809884 

 2017CI  000000000001279/00 P 03/31/2017  84,00 

      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 0822DBB 

 2017CI  000000000001278/00 P 03/31/2017  68,00 

      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: GI6692AX 

 Total nominal  2.759,92 

 

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

DE LA SOCIETAT "QUINZE.CINC.SETANTA-TRES SL" 
 
Núm. d’expedient: R0082018000005 
Núm. de referència : X2018000774     
 
Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Regidora delegada 
d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord: 
 
Atesa la diligència de la tresorera de data 24/04/2017, on es concedeix audiència als 
administradors que ara es diran, de la societat QUINZE.CINC.SETANTA-TRES SL 
amb NIF B17577891, expedient executiu núm. REXE2016000308: 
 
Nom                                                NIF                Adreça                                
****   ****     c. Lleida, 16 - 17469 VILAMALLA 

 
Atès que consta acreditada la prèvia audiència a(als) interessat(s) a l'expedient, 
d'acord amb Llei 39/2015 d’1 d’octubre de “Procediment administratiu comú de les 
Administracions Públiques” i que no s’ha presentat cap al·legació ni documents o 
justificacions que poguessin aturar el procés de derivació subsidiària de 
responsabilitat. 
 
Atesos els fonaments de dret que consten a la mateixa diligència de la tresorera i que 
són: 
 
Article 43.1 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Serán 
responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades: 
 ... b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas 
jurídicas que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias 
devengadas de éstas que se encuentren pendientes en el momento  del cese, 
siempre que no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado 
acuerdos o tomado medidas causantes del impago.” 
 
Article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Salvo que 
una norma con rango de ley disponga otra cosa, la derivación de la acción 
administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un 
acto administrativa en el que, previa audiencia al interesado, se declare la 
responsabilidad y de determine su alcance y extensión, de conformidad con lo previsto 
en los artículos 174 a 176  de esta Ley... “ 
 
Article 176 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Una vez 
declarados fallidos el deudor principal y, en su caso, los responsables solidarios, la 
Administración tributaria dictará acto de declaración de responsabilidad, que se 
notificará al responsable subsidiario..” 
 
Atès que el supòsit de fet en virtut del qual es dóna aquest tipus de responsabilitat, 
està format per tres elements: 
 * l'existència d'una obligació tributària pendent a càrrec de la persona jurídica. 
 * haver cessat la persona jurídica en les seves activitats. 
 * concurrència de la condició d'administrador de la societat. 
 
S'ACORDA:  
 
PRIMER: Declarar fallit per insolvent la societat QUINZE.CINC.SETANTA-TRES SL 
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amb NIF  B17577891 expedient núm.REXE2016000308 . 
 
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei 
general tributària, la responsabilitat subsidiària contra els administradors que ara 
s'indicaran, per les obligacions tributàries pendents  
 
Nom                                            NIF                Adreça                                
****                                               **** c. Lleida, 16 - 17469 VILAMALLA 
 
responen de forma solidària dels deutes que ara es relacionen: 
 
 
número de rebut       data fi vol                                                      euros nominal 
 2015PL  000000000801412/00 L 12/05/2015  639,52 

      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 7194410028 
 Total nominal  639,52 
 
 
TERCER. Requerir als administradors perquè s'efectuïn el pagament del(s) deute(s) 
dins dels terminis establerts a l'article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre 
següents: 
 1) si la notificació es rep entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de la 
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’immediat hàbil següent.  
 2) si la notificació es rep entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de la 
recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o l’immediat hàbil 
següent.  
 
QUART. En cas que no es pagui el dèbit notificat, que se segueixi el procediment 
executiu contra els responsables, prèvia Providència de Constrenyiment dictada pel 
Sr. Tresorer. L’inici d’aquest període determinarà el devengament del recàrrec de 
constrenyiment i dels interessos de demora, d'acord amb allò previst a l'article 28de la 
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
19.5. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA ALS ADMINISTRADORS 

DE LA SOCIETAT "MULTISERVEIS VALL DE BIANYA SL" 
 
Núm. d’expedient: R0082018000006 
Núm. de referència : X2018000777     
 
Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Regidora delegada 
d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord: 
 
Atesa la diligència de la tresorera de data 24/04/2017, on es concedeix audiència als 
administradors que ara es diran, de la societat MULTISERVEIS VALL DE BIANYA SL 
amb NIF B17785999, expedient executiu núm. REXE2013001257: 

 
Nom                                               NIF                Adreça                                
**** ****    c. Enric Granados, 22 - 17800 OLOT 

 
Atès que consta acreditada la prèvia audiència a(als) interessat(s) a l'expedient, 
d'acord amb Llei 39/2015 d’1 d’octubre de “Procediment administratiu comú de les 
Administracions Públiques” i que no s’ha presentat cap al·legació ni documents o 
justificacions que poguessin aturar el procés de derivació subsidiària de 
responsabilitat. 
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Atesos els fonaments de dret que consten a la mateixa diligència de la tresorera i que 
són: 
Article 43.1 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Serán 
responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades: 
 ... b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas 
jurídicas que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias 
devengadas de éstas que se encuentren pendientes en el momento  del cese, 
siempre que no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado 
acuerdos o tomado  
medidas causantes del impago.” 
 
Article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Salvo que 
una norma con rango de ley disponga otra cosa, la derivación de la acción 
administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un 
acto administrativa en el que, previa audiencia al interesado, se declare la 
responsabilidad y de determine su alcance y extensión, de conformidad con lo previsto 
en los artículos 174 a 176 de esta Ley... “ 
 
Article 176 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Una vez 
declarados fallidos el deudor principal y, en su caso, los responsables solidarios, la 
Administración tributaria dictará acto de declaración de responsabilidad, que se 
notificará al responsable subsidiario..” 
 
Atès que el supòsit de fet en virtut del qual es dóna aquest tipus de responsabilitat, 
està format per tres elements: 
 * l'existència d'una obligació tributària pendent a càrrec de la persona jurídica. 
 * haver cessat la persona jurídica en les seves activitats. 
 * concurrència de la condició d'administrador de la societat. 
 
S'ACORDA:  
 
PRIMER: Declarar fallit per insolvent la societat MULTISERVEIS VALL DE BIANYA 
SL amb NIF  B17785999 expedient núm.REXE2013001257 . 
 
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei 
general tributària, la responsabilitat subsidiària contra els administradors que ara 
s'indicaran, per les obligacions tributàries pendents  
 
Nom                                               NIF                Adreça                                
**** **** c. Enric Granados, 22 - 17800 OLOT 
 
responen de forma solidària dels deutes que ara es relacionen: 
 
 
número de rebut                                 data fi vol                                                                   euros nominal 
 2013CI  000000000013796/00 P 04/01/2013  55,00 

      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: E4932BDW 

 2014CI  000000000013502/00 P 03/31/2014  55,00 

      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: E4932BDW 

 2015CI  000000000013359/00 P 03/31/2015  55,00 

      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: E4932BDW 

 2016CI  000000000013335/00 P 03/31/2016  55,00 

      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: E4932BDW 

 Total nominal  220,00 

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

DE LA SOCIETAT "PLA DE SOTA SL" 
 
Núm. d’expedient: R0082018000007 
Núm. de referència : X2018000792     
 
Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Regidora delegada 
d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord: 
 
Atesa la diligència de la tresorera de data 24/04/2017, on es concedeix audiència als 
administradors que ara es diran, de la societat PLA DE SOTA SL amb NIF 
B17925694, expedient executiu núm. REXE2014000818: 
 
Nom                                 NIF                 Adreça                                
**** ****          ctra Girona, 6 - 17856 CASTELLFOLLIT DE LA ROCA 

 
Atès que consta acreditada la prèvia audiència a(als) interessat(s) a l'expedient, 
d'acord amb Llei 39/2015 d’1 d’octubre de “Procediment administratiu comú de les 
Administracions Públiques” i que no s’ha presentat cap al·legació ni documents o 
justificacions que poguessin aturar el procés de derivació subsidiària de 
responsabilitat. 
 
Atesos els fonaments de dret que consten a la mateixa diligència de la tresorera i que 
són: 
 
Article 43.1 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Serán 
responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades: 
 ... b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas 
jurídicas que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias 
devengadas de éstas que se encuentren pendientes en el momento  del cese, 
siempre que no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado 
acuerdos o tomado medidas causantes del impago.” 
 
Article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Salvo que 
una norma con rango de ley disponga otra cosa, la derivación de la acción 
administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un 
acto administrativa en el que, previa audiencia al interesado, se declare la 
responsabilidad y de determine su alcance y extensión, de conformidad con lo previsto 
en los artículos 174 a 176  de esta Ley... “ 
 
Article 176 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Una vez 
declarados fallidos el deudor principal y, en su caso, los responsables solidarios, la 
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Administración tributaria dictará acto de declaración de responsabilidad, que se 
notificará al responsable subsidiario..” 
Atès que el supòsit de fet en virtut del qual es dóna aquest tipus de responsabilitat, 
està format per tres elements: 
 
 * l'existència d'una obligació tributària pendent a càrrec de la persona jurídica. 
 * haver cessat la persona jurídica en les seves activitats. 
 * concurrència de la condició d'administrador de la societat. 
 
S'ACORDA:  
 
PRIMER: Declarar fallit per insolvent la societat PLA DE SOTA SL amb NIF  
B17925694 expedient núm.REXE2014000818 . 
 
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei 
general tributària, la responsabilitat subsidiària contra els administradors que ara 
s'indicaran, per les obligacions tributàries pendents  
 
Nom   NIF                 Adreça                                
**** ****          ctra Girona, 6 - 17856 CASTELLFOLLIT DE LA ROCA 
 
responen de forma solidària dels deutes que ara es relacionen: 
 
número de rebut                                  data fi vol                                                                  euros nominal 
 2013EV  000000000005026/00 P 12/02/2013   220,00 

      concepte: TAXA ENTRADA DE VEHICLES identificatiu: 7715923001 

 2014IB  000000000017457/00 P 06/30/2014   729,89 

      concepte: IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS identificatiu: 7715923001 

 2014EV  000000000005160/00 P 12/01/2014   220,00 

      concepte: TAXA ENTRADA DE VEHICLES identificatiu: 7715923001 

 2015IB  000000000017461/00 P 06/30/2015   739,73 

      concepte: IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS identificatiu: 7715923001 

 2015EV  000000000005153/00 P 11/30/2015   220,00 

      concepte: TAXA ENTRADA DE VEHICLES identificatiu: 7715923001 

 2016IB  000000000016929/00 P 05/31/2016   769,31 

      concepte: IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS identificatiu: 7715923001 

 2016EV  000000000005158/00 P 11/30/2016   220,00 

      concepte: TAXA ENTRADA DE VEHICLES identificatiu: 7715923001 

 2017PL  000000000801604/00 L 12/20/2017   1.955,72 

      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 7715923001 

 Total nominal  5.074,65 
 
 
TERCER. Requerir als administradors perquè s'efectuïn el pagament del(s) deute(s) 
dins dels terminis establerts a l'article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre 
següents: 
 1) si la notificació es rep entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de la 
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’immediat hàbil següent.  
 2) si la notificació es rep entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de la 
recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o l’immediat hàbil 
següent.  
 
QUART. En cas que no es pagui el dèbit notificat, que se segueixi el procediment 
executiu contra els responsables, prèvia Providència de Constrenyiment dictada pel 
Sr. Tresorer. L’inici d’aquest període determinarà el devengament del recàrrec de 
constrenyiment i dels interessos de demora, d'acord amb allò previst a l'article 28 de la 
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Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
19.7. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA ALS ADMINISTRADORS 

DE LA SOCIETAT "COMPONENTES DEL CAFE SL" 
 
Núm. d’expedient: R0082018000008 
Núm. de referència : X2018000798     
 
Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Regidora delegada 
d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord: 
 
Atesa la diligència de la tresorera de data 24/04/2017, on es concedeix audiència als 
administradors que ara es diran, de la societat COMPONENTES DEL CAFE SL amb 
NIF B55072938, expedient executiu núm. REXE2011001073: 

 
Nom                                                      NIF                 Adreça                                
****         ****   c. Sant Jordi, 51  2   4 - 08100 MOLLET  
    DEL VALLÈS 

 
Atès que consta acreditada la prèvia audiència a(als) interessat(s) a l'expedient, 
d'acord amb Llei 39/2015 d’1 d’octubre de “Procediment administratiu comú de les 
Administracions Públiques” i que no s’ha presentat cap al·legació ni documents o 
justificacions que poguessin aturar el procés de derivació subsidiària de 
responsabilitat. 
 
Atesos els fonaments de dret que consten a la mateixa diligència de la tresorera i que 
són: 
 
Article 43.1 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Serán 
responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades: 
 ... b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas 
jurídicas que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias 
devengadas de éstas que se encuentren pendientes en el momento  del cese, 
siempre que no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado 
acuerdos o tomado medidas causantes del impago.” 
 
Article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Salvo que 
una norma con rango de ley disponga otra cosa, la derivación de la acción 
administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un 
acto administrativa en el que, previa audiencia al interesado, se declare la 
responsabilidad y de determine su alcance y extensión, de conformidad con lo previsto 
en los artículos 174 a 176  de esta Ley... “ 
 
Article 176 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Una vez 
declarados fallidos el deudor principal y, en su caso, los responsables solidarios, la 
Administración tributaria dictará acto de declaración de responsabilidad, que se 
notificará al responsable subsidiario..” 
 
Atès que el supòsit de fet en virtut del qual es dóna aquest tipus de responsabilitat, 
està format per tres elements: 
 * l'existència d'una obligació tributària pendent a càrrec de la persona jurídica. 
 * haver cessat la persona jurídica en les seves activitats. 
 * concurrència de la condició d'administrador de la societat. 
 
S'ACORDA:  
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PRIMER: Declarar fallit per insolvent la societat COMPONENTES DEL CAFE SL amb 
NIF  B55072938 expedient núm.REXE2011001073 . 
 
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei 
general tributària, la responsabilitat subsidiària contra els administradors que ara 
s'indicaran, per les obligacions tributàries pendents  
 
Nom                                                       NIF            Adreça                                
**** ****               c. Sant Jordi, 51  2   4 - 08100 MOLLET 
   DEL VALLÈS 
 
responen de forma solidària dels deutes que ara es relacionen: 
 
número de rebut                             data fi vol                                                                       euros nominal 
 2013CI  000000000005121/02 P 04/01/2013  17,01 

      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 0246CYG 

 2014CI  000000000004966/00 P 03/31/2014  84,00 

      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 0246CYG 

 2014EE  000000000000339/00 P 12/01/2014  103,85 

      concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8914002885426 

 2015CI  000000000004903/00 P 03/31/2015  84,00 

      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 0246CYG 

 2015EE  000000000000338/00 P 11/30/2015  103,85 

      concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8914002885426 

 2016CI  000000000004851/00 P 03/31/2016  84,00 

      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 0246CYG 

 2016EE  000000000000333/00 P 11/30/2016  103,85 

      concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8914002885426 

 2017CI  000000000004905/00 P 03/31/2017  84,00 

      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 0246CYG 

 2017EE  000000000000347/00 P 11/30/2017  103,85 

      concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8914002885426 

 Total nominal  768,41 
 
 
TERCER. Requerir als administradors perquè s'efectuïn el pagament del(s) deute(s) 
dins dels terminis establerts a l'article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre 
següents: 
 1) si la notificació es rep entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de la 
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’immediat hàbil següent.  
 2) si la notificació es rep entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de la 
recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o l’immediat hàbil 
següent.  
 
QUART. En cas que no es pagui el dèbit notificat, que se segueixi el procediment 
executiu contra els responsables, prèvia Providència de Constrenyiment dictada pel 
Sr. Tresorer. L’inici d’aquest període determinarà el devengament del recàrrec de 
constrenyiment i dels interessos de demora, d'acord amb allò previst a l'article 28 de la 
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
20.1. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SOLIDÀRIA ALS COTITULARS DE LA 

SOCIETAT "D&L STONE SCP" 
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Núm. d’expedient: R0082018000009 
Núm. de referència : X2018000802     
 
Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada  d' 
Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Atès que en data 05/06/2017 es concedeix audiència als cotitulars de la societat D&L 
STONE SCP amb NIF J55188783, expedient executiu núm. REXE2016000748 i que 
són: 
 
 COTITULAR                                                           NIF                            %PART. 
 **** ****   50,00 
 **** ****   50,00 
 
 Atès que consta acreditada l’esmentada audiència a l'expedient, d'acord amb la Llei 
39/2015 d’1 d’octubre de “Procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques” i que no s’ha presentat cap al·legació ni documents o justificants que 
poguessin aturar el procés de derivació dels deutes de l’esmentada societat, 
 
 Atesos els fonaments de dret que ara es transcriuen: 
 
 Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que dóna lloc a aquesta 
responsabilitat, diu el següent: 
 
Article 42.1.b) : “1.- Serán responsables solidarios de la deuda tributaria las siguientes 
personas o entidades:  
 ...  b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo a) anterior, los partícipes o 
cotitulares de las entidades a que se refiere el apartado 4 del artículo 35 de esta ley, 
en proporción a sus respectivas participaciones respecto a las obligaciones tributarias 
materiales de dichas entidades.” 
 
Article 35.4: “Tendrán la consideración de obligados tributarios, en las leyes en que 
así se establezca, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades 
que, carentes de personalidad jurídica,  constituyan una unidad económica o un 
patrimonio separado susceptibles de imposición.” 
 
Article 175.1: “El procedimiento para exigir la responsabilidad solidaria, según los 
casos, será el siguiente: 
 a) Cuando la responsabilidad haya sido declarada y notificada al responsable en 
cualquier momento anterior al vencimiento del período voluntario de pago de la deuda 
que se deriva, bastará con requerirle el pago una vez transcurrido dicho período. 
 b) En los demás casos, una vez transcurrido el período voluntario de pago de la 
deuda que se deriva, el órgano competente dictará acto de declaración de 
responsabilidad que se notificará al responsable.” 
 
 Regulació de les societat civils i comunitat de béns en el Codi Civil: 
 
Art. 1669: “No tendrán personalidad jurídica las sociedades cuyos pactos se 
mantengan secretos entre los socios, y en que cada uno de éstos contrate en su 
propio nombre con los terceros. Esta clase de sociedades se regirá por las 
disposiciones relativas a la comunidad de bienes”. 
Art. 392: “Hay comunidad cuando la propiedad de una cosa o de un derecho 
pertenece pro indiviso a  varias personas. A falta de contratos, o de disposiciones 
especiales, se regirá la comunidad por las prescripciones de este título.” 
 
Art. 393: “El concurso de los partícipes, tanto en los beneficios como en las cargas, 



 42 

será proporcional a sus respectivas cuotas. Se presumirán iguales, mientras no 
se pruebe lo contrario, las porciones correspondientes a los partícipes en la 
comunidad.” 
 
 S'ACORDA:  
 
 PRIMER: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 35.4 i 42.1.b de 
la Llei general tributària, la  responsabilitat contra els cotitulars que ara s'indicaran, 
pel percentatge de participació que consten en aquest Ajuntament sobre les 
obligacions tributàries pendents de l'entitat deutora pels exercicis i conceptes que 
també s'indiquen: 
 
**** amb DNI: ****, respon amb el 50,00% 
**** amb DNI: ****, respon amb el 50,00% 
  
 dels dèbits que ara es relacionen, 
 
número de rebut                             concepte                                                                        euros nominal 
 
2015EE  000000000000432/00 P TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS 8922003881332  103,85 
 
 Total nominal  103,85 

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

SOCIETAT "MAPEC SC" 
 
Núm. d’expedient: R0082018000010 
Núm. de referència : X2018000809     
 
Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada  
d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
Atès que en data 24/04/2017 es concedeix audiència als cotitulars de la societat 
MAPEC SC amb NIF J17566555, expedient executiu núm. REXE2009000958 i que 
són: 
 
COTITULAR                                                    NIF                            %PART. 
**** ****   49,00 
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**** ****   51,00 
 
Atès que consta acreditada la prèvia audiència a(als) interessat(s) a l'expedient, 
d'acord amb Llei 39/2015 d’1 d’octubre de “Procediment administratiu comú de les 
Administracions Públiques” i que no s’ha presentat cap al·legació ni documents o 
justificacions que poguessin aturar el procés de derivació subsidiària de 
responsabilitat. 
 
 Atesos els fonaments de dret que ara es transcriuen: 
 
 Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que dóna lloc a aquesta 
responsabilitat, diu el següent: 
 
Article 42.1.b) : “1.- Serán responsables solidarios de la deuda tributaria las siguientes 
personas o entidades:  
 ...  b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo a) anterior, los partícipes o 
cotitulares de las entidades a que se refiere el apartado 4 del artículo 35 de esta ley, 
en proporción a sus respectivas participaciones respecto a las obligaciones tributarias 
materiales de dichas entidades.” 
 
Article 35.4: “Tendrán la consideración de obligados tributarios, en las leyes en que 
así se establezca, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades 
que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un 
patrimonio separado susceptibles de imposición.” 
 
Article 175.1: “El procedimiento para exigir la responsabilidad solidaria, según los 
casos, será el siguiente: 
 a) Cuando la responsabilidad haya sido declarada y notificada al responsable en 
cualquier momento anterior al vencimiento del período voluntario de pago de la deuda 
que se deriva, bastará con requerirleel pago una vez transcurrido dicho período. 
 b) En los demás casos, una vez transcurrido el período voluntario de pago de la 
deuda que se deriva, el órgano competente dictará acto de declaración de 
responsabilidad que se notificará al responsable.” 
 
 Regulació de les societat civils i comunitat de béns en el Codi Civil: 
 
Art. 1669: “No tendrán personalidad jurídica las sociedades cuyos pactos se 
mantengan secretos entre los socios, y en que cada uno de éstos contrate en su 
propio nombre con los terceros. Esta clase de sociedades se regirá por las 
disposiciones relativas a la comunidad de bienes”. 
 
Art. 392: “Hay comunidad cuando la propiedad de una cosa o de un derecho 
pertenece pro indiviso a varias personas. A falta de contratos, o de disposiciones 
especiales, se regirá la comunidad por las  prescripciones de este título.” 
 
 Art. 393: “El concurso de los partícipes, tanto en los beneficios como en las 
cargas, será proporcional a sus respectivas cuotas. Se presumirán iguales, 
mientras no se pruebe lo contrario, las porciones correspondientes a los partícipes 
en la comunidad.” 
 
 S'ACORDA:  
 
PRIMER: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 35.4 i 42.1.b de 
la Llei general tributària, la responsabilitat contra els cotitulars que ara s'indicaran, pel 
percentatge de participació que consten en aquest Ajuntament sobre les obligacions 
tributàries pendents de l'entitat deutora pels exercicis i conceptes que també 
s'indiquen: 
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**** amb DNI: ****, respon amb el 49,00% 
 **** amb DNI: ****, respon amb el 51,00% 
 
dels dèbits que ara es relacionen, 
 
número de rebut                        concepte                                                                      euros nominal 
 
 2013CI  000000000012011/00 P IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 9182CYK  68,00 
 
 2013CI  000000000012010/00 P IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 3156DKG  84,00 
 
 2014CI  000000000011735/00 P IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 9182CYK  68,00 
 
 2014CI  000000000011734/00 P IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 3156DKG  84,00 
 
 2015CI  000000000011590/00 P IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 9182CYK  68,00 
 
 2015CI  000000000011589/00 P IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 3156DKG  84,00 
 
 2016CI  000000000011594/00 P IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 3156DKG  84,00 
 
 2016CI  000000000011595/00 P IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 9182CYK  68,00 
 
 2017CI  000000000011709/00 P IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 9182CYK  68,00 
 
 2017CI  000000000011710/01 P IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA 3156DKG  42,00 
 
 Total nominal  718,00 

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

SOCIETAT "CAPANEIDA FILM SC" 
 
Núm. d’expedient: R0082018000011 
Núm. de referència : X2018000817     
 
Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada  d' 
Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Atès que en data 24/04/2017 es concedeix audiència als cotitulars de la societat 
CAPANEIDA FILMS SC amb NIF J55179857, expedient executiu núm. 
REXE2016000746 i que són: 
 
 



 
 
 

 45 

COTITULAR                                             NIF                            %PART. 
**** ****   95,00 
**** ****   5,00 
 
Atès que consta acreditada la prèvia audiència a(als) interessat(s) a l'expedient, 
d'acord amb Llei 39/2015 d’1 d’octubre de “Procediment administratiu comú de les 
Administracions Públiques” i que no s’ha presentat cap al·legació ni documents o 
justificacions que poguessin aturar el procés de derivació subsidiària de 
responsabilitat. 
 
 Atesos els fonaments de dret que ara es transcriuen: 
 
 Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que dóna lloc a aquesta 
responsabilitat, diu el següent: 
 
Article 42.1.b) : “1.- Serán responsables solidarios de la deuda tributaria las siguientes 
personas o entidades:  
 ...  b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo a) anterior, los partícipes o 
cotitulares de las entidades a que se refiere el apartado 4 del artículo 35 de esta ley, 
en proporción a sus respectivas participaciones respecto a las obligaciones tributarias 
materiales de dichas entidades.” 
 
Article 35.4: “Tendrán la consideración de obligados tributarios, en las leyes en que 
así se establezca, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades 
que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un 
patrimonio separado susceptibles de imposición.” 
 
Article 175.1: “El procedimiento para exigir la responsabilidad solidaria, según los 
casos, será el siguiente: 
 a) Cuando la responsabilidad haya sido declarada y notificada al responsable en 
cualquier momento anterior al vencimiento del período voluntario de pago de la deuda 
que se deriva, bastará con requerirle el pago una vez transcurrido dicho período. 
 b) En los demás casos, una vez transcurrido el período voluntario de pago de la 
deuda que se deriva, el órgano competente dictará acto de declaración de 
responsabilidad que se notificará al responsable.” 
 
 Regulació de les societat civils i comunitat de béns en el Codi Civil: 
 
Art. 1669: “No tendrán personalidad jurídica las sociedades cuyos pactos se 
mantengan secretos entre los socios, y en que cada uno de éstos contrate en su 
propio nombre con los terceros. Esta clase desociedades se regirá por las 
disposiciones relativas a la comunidad de bienes”. 
 
Art. 392: “Hay comunidad cuando la propiedad de una cosa o de un derecho 
pertenece pro indiviso a  varias personas. A falta de contratos, o de disposiciones 
especiales, se regirá la comunidad por lasprescripciones de este título.” 
 
Art. 393: “El concurso de los partícipes, tanto en los beneficios como en las cargas, 
será proporcional a sus respectivas cuotas. Se presumirán iguales, mientras no 
se pruebe lo contrario, las porciones correspondientes a los partícipes en la 
comunidad.” 
 
S'ACORDA:  
 
 PRIMER: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 35.4 i 42.1.b de 
la Llei general tributària, la  responsabilitat contra els cotitulars que ara s'indicaran, 
pel percentatge de participació que consten en aquest Ajuntament sobre les 
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obligacions tributàries pendents de l'entitat deutora pels exercicis i conceptes que 
també  s'indiquen: 
 
 **** amb DNI: ****, respon amb el 95,00% 
 **** amb DNI: ****, respon amb el 5,00% 
  
 dels dèbits que ara es relacionen, 
 
  número de rebut                        concepte                                                                           euros nominal 
 
 2015EE  000000000000229/00 P TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS-8922000055534  111,27 
 
 2016EE  000000000000221/00 P TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS-8922000055534  111,27 
 
 2017EE  000000000000226/00 P TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS-8922000055534  111,27 
 
                                                                        Total nominal  333,81 

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

SOCIETAT "BOHEME CAFE SCP" 
 
Núm. d’expedient: R0082018000012 
Núm. de referència : X2018000822     
 
Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada  d' 
Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Atès que en data 24/04/2017 es concedeix audiència als cotitulars de la societat 
CAPANEIDA FILMS SC amb NIF J55240923, expedient executiu núm. 
REXE2016000746 i que són: 
 
COTITULAR                                                             NIF                            %PART. 
**** ****  95,00 
**** ****  5,00 
 
 
Atès que consta acreditada la prèvia audiència a(als) interessat(s) a l'expedient, 
d'acord amb Llei 39/2015 d’1 d’octubre de “Procediment administratiu comú de les 
Administracions Públiques” i que no s’ha presentat cap al·legació ni documents o 
justificacions que poguessin aturar el procés de derivació subsidiària de 



 
 
 

 47 

responsabilitat. 
 
 Atesos els fonaments de dret que ara es transcriuen: 
 
 Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que dóna lloc a aquesta 
responsabilitat, diu el següent: 
 
Article 42.1.b) : “1.- Serán responsables solidarios de la deuda tributaria las siguientes 
personas o entidades:  
 ...  b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo a) anterior, los partícipes o 
cotitulares de las entidades a que se refiere el apartado 4 del artículo 35 de esta ley, 
en proporción a sus respectivas participaciones respecto a las obligaciones tributarias 
materiales de dichas entidades.” 
 
Article 35.4: “Tendrán la consideración de obligados tributarios, en las leyes en que 
así se establezca, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades 
que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un 
patrimonio separado susceptibles de imposición.” 
 
Article 175.1: “El procedimiento para exigir la responsabilidad solidaria, según los 
casos, será el siguiente: 
 a) Cuando la responsabilidad haya sido declarada y notificada al responsable en 
cualquier momento anterior al vencimiento del período voluntario de pago de la deuda 
que se deriva, bastará con requerirle el pago una vez transcurrido dicho período. 
 b) En los demás casos, una vez transcurrido el período voluntario de pago de la 
deuda que se deriva, el órgano competente dictará acto de declaración de 
responsabilidad que se notificará al responsable.” 
 
 Regulació de les societat civils i comunitat de béns en el Codi Civil: 
 
Art. 1669: “No tendrán personalidad jurídica las sociedades cuyos pactos se 
mantengan secretos entre los socios, y en que cada uno de éstos contrate en su 
propio nombre con los terceros. Esta clase de sociedades se regirá por las 
disposiciones relativas a la comunidad de bienes”. 
 
Art. 392: “Hay comunidad cuando la propiedad de una cosa o de un derecho 
pertenece pro indiviso a  varias personas. A falta de contratos, o de disposiciones 
especiales, se regirá la comunidad por las prescripciones de este título.” 
 
Art. 393: “El concurso de los partícipes, tanto en los beneficios como en las cargas, 
será proporcional  a sus respectivas cuotas. Se presumirán iguales, mientras no 
se pruebe lo contrario, las porciones correspondientes a los partícipes en la 
comunidad.” 
 
 S'ACORDA:  
 
 PRIMER: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 35.4 i 42.1.b de 
la Llei general tributària, la responsabilitat contra els cotitulars que ara s'indicaran, pel 
percentatge de participació que consten en aquest Ajuntament sobre les obligacions 
tributàries pendents de l'entitat deutora pels exercicis i conceptes que també 
s'indiquen: 
  
 **** amb DNI: ****, respon amb el 95,00% 
 **** amb DNI: ****, respon amb el 5,00% 
  
 dels dèbits que ara es relacionen, 
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número de rebut         concepte                                                                        euros nominal 
 
 2015EE  000000000000229/00 P TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS-8922000055534  111,27 
 
 2016EE  000000000000221/00 P TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS-8922000055534  111,27 
 
 2017EE  000000000000226/00 P TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS-8922000055534  111,27 
 
 Total nominal  333,81 

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

SOCIETAT "MICRO MOBILS SC" 
 
Núm. d’expedient: R0082018000013 
Núm. de referència : X2018000828     
 
Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada  d' 
Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
Atès que en data 24/04/2017 es concedeix audiència als cotitulars de la societat 
MICRO MOBILS SC amb NIF J66087941, expedient executiu núm. REXE2016001214 
i que són: 
 
 COTITULAR                                                                NIF                            %PART. 
**** ****   75,00 
**** ****   25,00 
 
Atès que consta acreditada la prèvia audiència a(als) interessat(s) a l'expedient, 
d'acord amb Llei 39/2015 d’1 d’octubre de “Procediment administratiu comú de les 
Administracions Públiques” i que no s’ha presentat cap al·legació ni documents o 
justificacions que poguessin aturar el procés de derivació subsidiària de 
responsabilitat. 
 
 Atesos els fonaments de dret que ara es transcriuen: 
 
 Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que dóna lloc a aquesta 
responsabilitat, diu el següent: 
 
Article 42.1.b) : “1.- Serán responsables solidarios de la deuda tributaria las siguientes 
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personas o entidades:  
 ...  b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo a) anterior, los partícipes o 
cotitulares de las entidades a que se refiere el apartado 4 del artículo 35 de esta ley, 
en proporción a sus respectivas participaciones respecto a las obligaciones tributarias 
materiales de dichas entidades.” 
Article 35.4: “Tendrán la consideración de obligados tributarios, en las leyes en que 
así se establezca, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades 
que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un 
patrimonio separado susceptibles de imposición.” 
 
Article 175.1: “El procedimiento para exigir la responsabilidad solidaria, según los 
casos, será el siguiente: 
 a) Cuando la responsabilidad haya sido declarada y notificada al responsable en 
cualquier momento anterior al vencimiento del período voluntario de pago de la deuda 
que se deriva, bastará con requerirle el pago una vez transcurrido dicho período. 
 b) En los demás casos, una vez transcurrido el período voluntario de pago de la 
deuda que se deriva, el órgano competente dictará acto de declaración de 
responsabilidad que se notificará al responsable.” 
 
 Regulació de les societat civils i comunitat de béns en el Codi Civil: 
 
Art. 1669: “No tendrán personalidad jurídica las sociedades cuyos pactos se 
mantengan secretos entre los socios, y en que cada uno de éstos contrate en su 
propio nombre con los terceros. Esta clase de sociedades se regirá por las 
disposiciones relativas a la comunidad de bienes”. 
 
Art. 392: “Hay comunidad cuando la propiedad de una cosa o de un derecho 
pertenece pro indiviso a  varias personas. A falta de contratos, o de disposiciones 
especiales, se regirá la comunidad por las prescripciones de este título.” 
 
Art. 393: “El concurso de los partícipes, tanto en los beneficios como en las cargas, 
será proporcional  a sus respectivas cuotas. Se presumirán iguales, mientras no 
se pruebe lo contrario, las porciones correspondientes a los partícipes en la 
comunidad.” 
 
 S'ACORDA:  
 
 PRIMER: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 35.4 i 42.1.b de 
la Llei general tributària, la responsabilitat contra els cotitulars que ara s'indicaran, pel 
percentatge de participació que consten en aquest Ajuntament sobre les obligacions 
tributàries pendents de l'entitat deutora pels exercicis i conceptes que també 
s'indiquen: 
 
 **** amb DNI:  ****, respon amb el 75,00% 
**** amb DNI:  ****, respon amb el 25,00% 
  
 número de rebut                             concepte                                                                       euros nominal 
 
 2016EE  000000000800072/00 L TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS-8923004745471  224,47 
 
 2016EE  000000000000912/00 P TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS-8923004745471  128,27 
 
 2017EE  000000000000931/00 P TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS-8923004745471  128,27 
 
                                                                                  Total nominal  481,01 

 
SEGON. Requerir al(s) cotitular(s) de la societat MICRO MOBILS SC , perquè 
s'efectuï el pagament del(s) deute(s) dins dels terminis establerts a l'article 62.2 de la 
Llei 5/2003 general tributària de 17 de desembre, tot notificant-los aquest acord amb 



 50 

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

21.1. - EL TURÓ DELS TRES ROURES.- Proposant adoptar acord relatiu a 
autorització a precari 

 
Núm. de referència : X2017018951     
 
En el Ple de la Corporació celebrat el dia 27 de juliol de 2017, es va aprovar un 
conveni amb la propietat del Mas Subiràs, en ordre a regular determinats aspectes 
urbanístics.  
 
Entre les previsions del citat conveni hi figura l’autorització a favor de la Corporació per 
part de la propietat per a utilitzar per a ús comú com a jardí i per a lleure i gaudi dels 
malats i visitants de l’Hospital de la Garrotxa, els 4.650 m2 superfície (Polígon 27, 
parcel·la 66) corresponents al turó dels tres roures per a un període de 5 anys. Un cop 
acabat aquest termini es podran implementar  pròrrogues de 1 any en un any, que 
s’entendran concedides si la propietat si no  diu del contrari 3 mesos abans de la 
finalització del període de 5 anys o de cadascuna de les pròrrogues de 1 any, cas que 
s’estableixin.  
 
Com sia que el principal beneficiari de l’espai descrit en seran les persones usuàries 
de l’establiment hospitalari adjacent, pel present es proposa la cessió a precari i per a 
la finalitat de jardí i lleure, es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
En relació a l’expedient URG42017000009, 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.- Cedir a títol de precari a la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la 
Garrotxa l’ús de la peça de terreny de 4.650 m2 anomenada dels Tres Roures i que 
forma part de la parcel·la 66 del polígon 27 de rústica, per a esbarjo i espai lliure de les 
persones usuàries de l’hospital.  
 
Segon.- Aquest precari es pot deixar sense efecte de forma unilateral per la 
Corporació i serà títol suficient la simple notificació de la resolució administrativa que 
s’aprovi. Les millores que es facin en la finca restaran en benefici d’aquesta, sense 
dret a indemnització.  
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S’aprova per unanimitat. 
 

22.1. - REFORMA I AMPLIACIÓ DE NAU DESTINADA A SUPERMERCAT A 
L’AVINGUDA PAÏSOS CATALANS, 1. 

 
Núm. de referència : X2017023920 

 
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: OMA32017000086 en 
data registre entrada  07/11/2017 
a: ALDI MASQUEFA SUPERMERCADOS SL     
per a: REFORMA I AMPLIACIÓ DE NAU DESTINADA A SUPERMERCAT    
situada a: AV PAÏSOS CATALANS N.1  
U.T.M : 6911902 
 
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: CRL2018800003 
FMA2018600009    
 
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: 892066.78 euros  
 
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

892066.78 27654.07 0 27654.07 1030.00 28684.07 
 

Garanties: 
    
   mov runes + gest res + rep pav: 7189.00 euros 

  
Total Liquidació Euros 
Per Drets 28684.07 
Per Garanties (4) 7189.00 

 
Condicions particulars: 
Termini de vigència de la llicència: 24 mesos, a partir de la data de concessió, havent-
se de començar les obres dins el termini màxim de 12 mesos.  
 
1. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: 1) Document signat per contractista 
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assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra i document que l’acrediti (model 36, 
certificat d’alta a l’epígraf corresponent o altre documentació equivalent). 2) Projecte 
executiu i programa de control de qualitat (d'acord amb l'establert a l'art. 1 del Decret 
282/1991).  
2. En aplicació de la normativa de seguretat contra incendis vigent, es condiciona la 
llicència d’obres als punts següents:  
- D’acord amb la definició de recorregut d’evacuació del CTE SI Annex, cap recorregut 
pot travessar un local de Risc Especial definits a la secció SI 1.2 del mateix CTE, i cap 
local de més de 50 m2 pot estar a més de 25 m d’una sortida, si és considerada com a 
cul-de-sac. Per tant, caldrà obrir una altra sortida d’evacuació per al ocupants del 
recinte annex al magatzem.  
- D’acord a la SP-107, caldrà incorporar al certificat final d’obra la documentació 
gràfica ajustada al càlcul de la càrrega de foc del magatzem (superfícies i alçades 
d’emmagatzematge).  
3. Aquesta llicència no autoritza l'ocupació de la via pública amb materials o altres 
elements propis de l'obra, a excepció de l’ocupació mínima necessària per a modificar 
els elements d’urbanització previstos en el projecte. A aquest efectes, 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, 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.  
4. S’autoritza l’entrada de vehicles lleugers des de la carretera Sant Joan de les 
Abadesses, sempre i quan aquest carril d’accés es construeixi de tal manera que faci 
impossible que cap vehicle hi pugui sortir, atès que la distància que hi ha des de la 
rotonda a l’accés és suficient per no interferir en la circulació de la via principal.  
 
El seu disseny ha d’ésser en revolt i la seva amplada no ha de permetre el pas 
simultani de dos vehicles. Per tant, ha d’ésser inferior als 6 metres que consten en el 
projecte pel que fa a la part interior i també molt inferior als 12 metres que té la boca 
d’entrada a aquest carril.  
A la part interior d’aquest carril d’accés, hi ha d’haver un disc de direcció prohibida 
visible pels vehicles que hi hagi estacionats en el pàrquing del supermercat per tal que 
vegin clarament que no poden sortir. Aquest accés només l’han de poder realitzar els 
vehicles que circulen per la Ctra. Sant Joan de les Abadesses procedents de l’Av 
Europa o Av. Països Catalans i en cap cas els que venen del centre de la població. 
Per això cal que a l’eix de separació dels carrils hi col·loquin pals barradors de pas 
d’un material que no sigui perillós pel trànsit, però que sigui un impediment físic per 
realitzar el gir.  
Els vehicles que accedeixin al pàrquing per aquest carril, han de trobar senyalització 
vertical que informi del perill de l’existència del bici carril i de la vorera i han de tenir un 
disc d’stop a l’encreuament amb el bici carril. Així mateix, cal senyalitzar en el bici carril 
amb un disc de perill, informant als ciclistes de l’existència d’un pas on es poden trobar 
vehicles.  
No es considera necessari el desplaçament de la parada del bus urbà que actualment 
es troba entre la rotonda i el lloc on hi haurà el nou accés al supermercat, atès que la 
freqüència de l’autocar és molt baixa. No caldrà suprimir l’aparcament lliure que 
actualment hi ha entre la futura entrada al supermercat i el proper pas per a vianants.  
Per evitar la circulació de vehicles per la vorera i pel bici carril de la Ctra Sant Joan de 
les Abadesses accedint per l’Av Països Catalans, aprofitant el rebaix del pas de 
vianants que hi ha just abans de la rotonda amb l’Av Europa, caldrà que els promotors 
de l’obra es facin càrrec de col·locar un impediment físic perquè aquesta maniobra no 
sigui possible.  
Per evitar la sortida des del pàrquing a la Ctra Sant Joan de les Abadesses en direcció 
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prohibida, previ informe per part d’aquesta Policia Municipal, caldrà la col·locació d’una 
barrera física, que només es pugui accionar prement un botó o amb sistema 
d’expedició de tiquet pels vehicles que hi entren i que en cap cas en permeti la sortida.  
5. Caldrà justificar la disponibilitat dels contenidors de deixalles homologats necessaris 
segons llicència d’activitat mitjançant document acreditatiu de la seva adquisició. 
Aquest requisit serà indispensable per obtenir la llicència de primera utilització. 
(Ordenança general de Gestió de Residus aprovada el 15/03/2002 i modificada el 
28/07/2005).  
6. S’imposa una fiança de 7.189,00 € per garantir la reposició de paviments de la via 
pública que es veuran afectats per l’execució de l’obra. 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.  
7. Prèviament o simultàniament a la presentació del certificat final d’obra i per la 
concessió de la llicència de primera utilització, serà necessari presentar la 
documentació que acrediti la correcta gestió de residus, d’acord amb les condicions de 
l’Ordenança General de Gestió de Residus aprovada el 15/03/02 i modificada el 
28/07/2005.  
8. L'enderroc s'executarà d'acord amb les condicions determinades a la vigent 
Ordenança Municipal d'Obres a la Via Pública.  
9. questa llicència s’atorga sense perjudici de les condicions que puguin determinar-se 
en el corresponent expedient relatiu a l’activitat de l’establiment. L’activitat està 
subjecte al procediment de comunicació prèvia segons el que estableix la Llei 16/2015, 
de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.  
10. D'acord a l'article 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. 
 

22.2. - CONSTRUCCIÓ D’EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE 6 
HABITATGES, 1 LOCAL, APARCAMENT DE 6 PLACES I 6 TRASTERS AL 

CARRER NOTARI CLOSELLS, 20. 
 
Núm. de referència : X2017014520 

 
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 OMA32017000062 en data 
registre entrada  18/10/2017 
a: POUCANTO, SL     
per a: CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES DE 6 
HABITATGES, 1 LOCAL, APARCAMENT DE 6 PLACES I 6 TRASTERS.   



 54 

situada a: C NOTARI CLOSELLS N.20  
U.T.M : 7301717 
 
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: CRL2018800002 
FMA2018600008    
 
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: 807454.00 euros  
6 Connexions desguassos habitatges 
1 Guals 
2 Tanca provisional 
 
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

807454.00 25502.97 0 25502.97 1030.00 26532.97 
 

Garanties: 
   
   mov runes + gest res + rep pav: 1201.00 euros 

 
Total Liquidació Euros 
Per Drets 26532.97 
Per Garanties (4) 1201.00 

 
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència: 36 mesos, a partir de la data de concessió, havent-
se de començar les obres dins el termini màxim de 12 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.  
- D'acord amb l'establert a l'article 1 del Decret 282/1991, no es poden iniciar les obres 
de construcció si no s'ha presentat prèviament a l'Ajuntament el corresponent projecte 
executiu i el programa de control de qualitat.  
- D’acord amb l’Ordre CTE/1296/2003, de 14 de maig, no es poden iniciar les obres de 
construcció si no s’ha presentat prèviament a l’Ajuntament el corresponent Projecte 
Tècnic d’Infraestructures Comuns de Telecomunicacions (ICT).  
- Aquesta llicència només empara les obres expressades en el projecte i caldrà 
sol·licitar llicència per les obres d'adequació que es puguin executar a l'interior del 
local (que inclourà obligatòriament els serveis d'higiene previstos a les Ordenances del 
Pla General d'Olot). També caldrà la tramitació dels corresponents expedients 
d’obertura d’activitat i de primera utilització del local.  
- Els responsables de l’obra es faran càrrec de comunicar amb antelació l’inici de l’obra 
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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. Altres condicions 
d’ocupació:  
a) Els responsables de l’obra es faran càrrec de senyalitzar amb disc de perill per 
obres i amb punts de llum de color vermell la tanca de protecció a col·locar al carrer. 
La tanca s’ajustarà a les condicions que determina l’Ordenança Municipal d’Obres a la 
Via Pública aprovada el 27/04/1995. Caldrà prohibir l’estacionament a davant de la 
zona ocupada.  
b) Ocupació del carrer del Notari Closells: Caldrà garantir un pas per a vianants de 
0,90 m d’amplada mínima. Si no fos possible, caldria habilitar un pas a la zona 
d’estacionament.  
Si puntualment és necessari tallar el carrer, s’haurà de comunicar a la Policia 
Municipal amb una antelació mínima de 72 hores, i col·locar 2 tanques amb disc de 
direcció prohibida al principi del carrer. Si el tall és en època escolar, només es 
permetrà de 9.15 a 12.15 i de 15.00 a 17.15.  
c) Ocupació del carrer del Pou del Glaç: Cal preservar un pas de vianants mínim de 
0,90 m d’amplada a la vorera. Els dies que la vorera sigui impracticable, caldrà 
col·locar rètols a ambdós costats indicant als vianants l’obligació de transitar per la 
vorera oposada.  
d) Caldrà col·locar disc de perill per obres, disc de perill per calçada estreta i disc de 
limitació de la velocitat a 20 km/h en el punts següents: 1) en el carrer Pou del Glaç, 
per als vehicles procedents de la carretera de Riudaura; 2) en el carrer Nonet 
Escubós, per als procedents del passeig de Barcelona; i 3) en el carrer de Marià Jolis 
Pellicer, pels procedents del carrer de Sant Josep de Calasanç.  
- En la construcció de l’edifici es tindran en compte les condicions de l’article 150.5 del 
POUM sobre separacions de terrasses a façanes i a plecs de teulada.  
- Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de la via 
pública.  
- Caldrà justificar la disponibilitat dels contenidors de deixalles homologats previstos en 
el projecte presentat mitjançant document acreditatiu de la seva adquisició. Aquest 
requisit serà indispensable per obtenir la llicència de primera utilització. (Ordenança 
general de Gestió de Residus aprovada el 15/03/2002 i modificada el 28/07/2005). Els 
contenidors de rebuig hauran de ser de 1.100 litres, de plàstic verd, amb tapa corbada 
i de càrrega posterior. Els contenidors de matèria orgànica hauran de ser de 240 litres, 
de plàstic de color beige amb tapa plana marró i de càrrega posterior.  
- S’imposa una fiança de 1.201,00 € 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.  
- D’acord amb l’article 75.1 del Decret 64/2014 pel qual s’aprova el Reglament sobre la 
protecció de la legalitat urbanística, per a la primera utilització i ocupació de l’edifici, la 
persona promotora ha de comunicar prèviament la finalització de les obres a 
l’ajuntament. La comunicació ha d’anar acompanyada del certificat final d’ obra expedit 
per la direcció facultativa de les obres en què han de constar els fets següents: a) Data 
de finiment de les obres. b) Que les obres han estat executades de conformitat amb el 
projecte tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la 
llicència urbanística atorgada. c) Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de 
conformitat amb l’ús autoritzat.  
- En la tramitació de l’expedient de primera utilització de l’edifici caldrà presentar la 
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documentació que acrediti la correcta gestió de residus, d’acord amb les condicions de 
l’Ordenança General de Gestió de Residus aprovada el 15/03/02 i modificada el 
28/07/2005.  
- D'acord a l'art. 3-a) del RD 1448/89 en relació al 77-2 de la Llei 39/89, el termini per 
donar l'alta el nou immoble construït és de 2 mesos comptats 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-, aportant 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. La concessió de la llicència de 
primera utilització per als nous habitatges o locals estarà supeditada a l'esmentada 
declaració d'alta.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a dos quarts i cinc minuts de nou del matí, i per a constància 
del que s’hi ha tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva 
signatura. 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE LA SECRETÀRIA 


