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ACTA NÚM. 5 
JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA 

1 DE FEBRER DE 2018 
 
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 1 de febrer 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 hi 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. Clara Casanovas i Sarsanedas, 
Josep Guix Feixas, Xavier García Zabal. 
 
Actua com a Secretari accidental, el Sr. Miquel Torrent Compte. 
 
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 –les vuit del matí– l'Alcalde declara obert l'acte i del seu 
ordre, el Secretari accidental llegeix l'acta de la sessió anterior, que s'aprova per 
unanimitat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

2. - DESPATX OFICIAL 
 
El Sr. Alcalde en primer lloc comenta que el grup de show grans del CPAO va resultar 
campió territorial diumenge passat al pavelló de Fontajau i que les juvenils varen 
quedar en tercera posició. Proposa felicitar-les i al mateix temps desitjar-los sort en els 
futurs campionats.   
 
I dóna compte a continuació dels ACTES i REUNIONS  a les quals ha assistit  des de 
la celebració de la darrera Junta de Govern, celebrada el dia 25 de gener :  
 
- el dia 26 de gener va assistir a la presentació del llibre de Santi Vilanova titulat 
“Salvem els volcans” que va tenir lloc a la sala d’actes de l’Hospici.  
 
- el dia 27 de gener va assistir a la presentació de les noves coreografies del CPAO al 
pavelló municipal d’Esports i seguidament a la presentació del Cartell del Carnaval 
2018 que va tenir lloc al Casal Marià.   
 
- el dia 28 de gener, va ser present a la trobada de vehicles antics de Motor Antic 
Garrotxa a la Plaça Clarà, arran de la celebració del XVè aniversari de l’entitat.   
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- el dia 29 de gener, va assistir a la reunió extraordinària del Patronat de la Caritat, en 
la qual s’havia de seleccionar la persona que serà el futur gerent.  
 
- el dia 30 de gener, va participar de la primera trobada amb barris per informar-los 
dels pressupostos participatius, que va tenir lloc inicialment al local social de 
Bonavista.   
 
- i finalment informa que avui, juntament amb el regidor d’Ensenyament Josep Berga, 
es desplaçarà a Barcelona per entrevistar-se amb el Srs. MARTÍ BARBERÀ, Director 
General Atenció a la família i a la comunitat educativa  i LLUIS BAULENAS, Secretari 
General del Departament, per parlar-los del tema dels menjadors escolars i altres 
temes d’ensenyament de la ciutat.  
 

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

 
Tot seguit el Secretari accidental dóna compte a la Junta de Govern dels edictes i 
anuncis de l'Ajuntament d'Olot publicats als Butlletins Oficials BOE, BOP i DOGC, de 
de la darrera sessió. I se n'acorda l'assabentat.                                                                                                                                                                                                                                          
 
4.1. - MERCAT SETMANAL - AUTORITZAR L'OCUPACIÓ TEMPORAL AL MERCAT 

SETMANAL D'UNA PARADA PER A LA VENDA DE PALMES I PALMONS 
 
Núm. de referència : X2018002304     
 
Vista la instància de data 23 de gener de 2018 (Registre general de l’Ajuntament d’Olot 
E2018001087), presentada per la Sra. ****, en la que demana  autorització per poder 
vendre palmes i palmons, durant el mercat del dilluns 19 de març de 2018. 
 
Considerant que tradicionalment s’han atorgat autoritzacions d’ocupació temporal per 
a la venda de determinats productes de temporada o vinculats a determinades festes, 
com ara les Festes de Nadal o, com en aquest cas, el Diumenge de Rams. 
 
Considerant que la Sra. **** compleix els requisits assenyalats a l’article 9 del 
Reglament del mercat municipal de venda no sedentària (RMM), per obtenir una 
autorització per a la venda en el mercat setmanal. 
 
De conformitat amb l’article 4 RMM i vist l'expedient administratiu IM022018000001 i 
antecedents corresponents, que serveixen de motivació a la present proposta, el 
regidor delegat de Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de 
Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- AUTORITZAR l’ocupació temporal d’una parada del mercat setmanal de 3 
metres, destinada a la venda de palmes i palmons, a favor de la Sra. **** (****), el 
dilluns 19 de març de 2018. 
 
Segon.- Requerir a la Sra. **** el pagament de la quantitat de SETANTA-SIS EUROS 
AMB CINQUANTA CÈNTIMS (76,50.- €), que corresponen a la taxa prevista a 
l’Ordenança fiscal 2018, núm. 3.15, sobre mercats, mercats extraordinaris, rengle i 
atraccions. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
4.2. - PROMOCIÓ ECONÒMICA - DENEGAR AUTORITZACIÓ PER TRASPASSAR 
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LA PARADA DE MERCAT SETMANAL NÚM. MS0128 DESTINA A LA VENDA DE 
FRUITA I VERDURA DE PRODUCCIÓ PRÒPIA 

 
Núm. de referència : X2018002308     
 
Vista la instància de data 8 de gener de 2018 (Registre general de l’Ajuntament d’Olot 
úm. E2018000313), presentada pel Sr. ****, adjudicatari de la parada del mercat 
setmanal núm. MS0128, de 6 metres, destinada a la venda de fruita i verdura de 
producció pròpia, en la que demana que s’autoritzi el traspàs a favor del Sr. ****, per 
cessament voluntari de l’activitat. 
 
Considerant que l’article 16 del Reglament del mercat municipal de venda no 
sedentària (RMM), en la modificació aprovada pel ple municipal de 19 de maig de 
2016, assenyala que l’autorització municipal de venda no sedentària en el mercat 
setmanal és transmissible; alhora que determina que aquesta transmissió és possible, 
entre d’altres, per cessament voluntari de l’activitat professional de venda sedentària 
en tots el mercats, sempre que hagi transcorregut un mínim de cinc anys des de que la 
va obtenir. 
 
Considerant que el Sr. **** disposa d’una autorització per vendre fruita i verdura de 
producció pròpia, la qual cosa implica la condició de productor dels productes 
alimentaris que porta a la venda. 
 
Considerant que en la documentació presentada no consta la condició de productor 
del Sr. ****, mitjançant el pertinent document del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, on s’acrediti la 
titularitat d’una explotació agrària i el règim d’aquesta explotació; i d’altra banda, 
tampoc figura el model 037 de l’Agència Tributaria: "Declaració censal d'alta, 
modificació i baixa en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors", conforme el 
Sr. ****  està donat d’alta en el codi 911 corresponent a serveis agrícoles i ramaders. 
 
De conformitat amb els articles 4 i 16 del Reglament del mercat municipal de venda no 
sedentària; el Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercat de 
marxants; i vist l'expedient administratiu IM022018000002 i antecedents 
corresponents, que serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat 
de Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local 
l'adopció del següent acord: 
 
Únic.- DENEGAR al Sr. **** l’autorització per traspassar la parada del mercat setmanal 
núm. MS0128, de 6 metres, destinada a la venda de fruita i verdura de producció 
pròpia, en no haver-se acreditat la condició de productor de la persona a qui es 
pretenia traspassar la parada del mercat. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SERVEIS 
 

5.1. - SERVEIS EXTRAORDINARIS DE RECOLLIDA DE DEIXALLES I NETEJA 
VIÀRIA 2018 

 
Núm. de referència : X2018002436     
 
L’Ajuntament Ple de data 20 d’agost de 2011 va adjudicar el contracte de gestió del 
servei públic municipal de recollida de deixalles i neteja viària a la UTE IGFA, SA- 
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URBASER,SA”. 
 
Per tal de garantir un correcte estat de neteja de la ciutat es fa necessari encarregar a 
l’empresa concessionària del servei la realització de tasques extraordinàries tal i com  
s’estableix en els articles 28 i 29 del plec de clàusules  jurídiques, econòmiques i  
administratives que regeix el contracte. 
 
Atès l’informe  tècnic del SIGMA de data 17 de gener de 2018  relatiu  a determinats 
serveis extraordinaris de recollida de deixalles i neteja viària per aquesta anualitat 
2018 per un import de 65.710,08 € (IVA inclòs). 
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012018000040 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  IGFA-URBASER UTE,  els serveis extraordinaris de 
recollida de deixalles i neteja viària de la Ciutat durant l’exercici 2018,  de conformitat 
amb l’informe dels Serveis Tècnics del SIGMA de data 17 de gener de 2018 i que es 
relacionen a continuació.  
 
Segon.- Aprovar i disposar el pagament de la despesa de   SEIXANTA-CINC MIL 
SET-CENTS DEU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS (65.710,08 €) (IVA inclòs), amb 
càrrec a la partida núm.  18.700.162.227003 “recollida selectiva de residus”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18700  1621 227003 65710.08 RECOLLIDA SELECTIVA RESIDUS 100 001 001 001 000 000 
 

Tercer.- IGFA-URBASER UTE adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura 
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012018000040. 
Serveis a prestar: 
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S’aprova per unanimitat. 
 

5.2. - ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D'ARRENDAMENT D'UN LOCAL PER 
PART DE L'AJUNTAMENT D'OLOT AMB DESTI A UN ESPAI DE COWORKING 

 
Núm. de referència : X2017001034     
 
Vistos els antecedents obrants a l’expedient tramitat per adjudicar el contracte 
d’arrendament d’un local per part de l’Ajuntament d’Olot, amb destí a un espai de 
coworking. 
 
Vist que el procediment seguit per a l’adjudicació ha estat l’Obert, mitjançant concurs 
públic, en virtut de l’establer a l’articles 157 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic 
(TRLCSP) i l’article 124.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les 
Administracions Públiques. 
 
Vist l’informe de valoració de l’única oferta presentada, així com l’acta de la Mesa de 
Contractació celebrada en data 22 de gener de 2018, d’acord amb la qual es proposa 
a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte d’arrendament d’un local, per part 
de l’Ajuntament d’Olot, amb destí a un espai de coworking”, a favor de la Sra. Núria 
Romero Gratacós, amb DNI núm. 40.218.726-Y.  
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Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 25 de gener de 2018, es va 
requerir a la Sra. Núria Romero Gratacós per tal que abonés l’import corresponent a al 
preu de la publicació de  l’anunci de licitació en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona (BOP), de conformitat amb l’establert a la clàusula 23 del Plec de clàusules 
administratives particulars reguladores del contracte (PCAP). 
 
Atès que el requeriment ha estat la acomplert dins el termini atorgat a l’efecte. 
 
De conformitat amb els punts 3 i 4 de l’article 151 del TRLCSP i la clàusula 21 del 
PCAP. 
 
D’acord amb el punt 1 de la Disposició Addicional Segona del TRLCSP i amb el decret 
de 26 de juny de 2015 de delegació de competències de l’Alcalde en favor de la Junta 
de Govern Local. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12017000001 i antecedents corresponents, la 
regidora-delegada d’Organització,   proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següent acords: 
 
Primer.- ADJUDICAR el contracte d’arrendament d’un local per part de l’Ajuntament 
d’Olot, amb destí a un espai de coworking, a favor de la Sra. Núria Romero Gratacós, 
amb DNI núm. 40.218.726-Y, pel preu anual de set mil dos-cents euros (7.200€), IVA 
inclòs. 
Aquest import es desglossa en cinc mil nou-cents cinquanta euros amb quaranta-dos 
cèntims (5.950,41€) de pressupost net i mil dos-cents quaranta-nou euros amb 
cinquanta-nou cèntims (1.249,59€) en concepte d’IVA calculat al 21%. 
 
La quota mensual s’estableix en la quantitat de sis cents euros (600,00€), els quals es 
desglossen en quatre-cents noranta-cinc euros amb vuitanta-set cèntims (495,87€) 
més cent quatre euros amb tretze cèntims (104,13€), en concepte d’IVA, calculat al 
21%. 
 
Segon.- La durada del contracte serà de vint (20) anys, a comptar des de la data de 
signatura del contracte i podrà ser objecte de pròrroga per mutu acord de les parts. 

Tercer.- El preu del contracte serà objecte de revisió a partir de la sisena anualitat.  

Quart.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de 
clàusules administratives particulars reguladores del contracte; al document 
d’aclariments de determinades clàusules del PCAP signat per ambdues parts; amb 
l’oferta de presentada per l’adjudicatària; així com amb el document de compromís de 
data 29 de gener de 2018, signat per l’adjudicatària, Sra. Núria Romero Gratacós. 

Cinquè.- Durant el període comprès entre la data de signatura del contracte i la data 
d’inici de les obres, l’Ajuntament d’Olot estarà exempt del pagament de la quota 
mensual de lloguer establerta en 600€, IVA inclòs. Així mateix, el temps de carència 
del lloguer durant el període d’obres serà d’un màxim de 6 mesos, d’acord amb l’oferta 
presentada. 

Setè.- Notificar l’adjudicació a la Sra. Núria Romero Gratacós. 

Vuitè.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant de l’Ajuntament d’Olot, de conformitat amb l’article 151.4 del TRLCSP. 
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Novè.- Requerir a l’adjudicatària per tal que en el termini de 15 dies hàbils, comptats 
des de l’endemà de la data de recepció de la notificació del present acord 
d’adjudicació, comparegui a l’Ajuntament per a la formalització del contracte, de 
conformitat amb l’article  156.3 del TRLCSP i la clàusula 22 del PCAP. 

Desè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
contractant de l’Ajuntament d’Olot i en el Butlletí Oficial de la Província de Girona 
(BOP)  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.3.1.- REVISIÓ PREU CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D'ÚS PRIVATIU DEL 
DOMINI PÚBLIC PER A L'EXPLOTACIÓ D'UN APARCAMENT SOTERRAT ALS 

CARRERS LORENZANA, CASTELLÀ LLOVERA I DE MARTI PARAROLS 
 
Núm. de referència : X2013007922     
 
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 26 de setembre de 2013 va ratificar l’acord 
adoptat per la Junta de Govern Local del dia 19 de setembre de 2013 d’adjudicació a 
l’empresa “Gumin,SL” de la concessió administrativa d’ús privatiu de domini públic per 
a l’explotació d’un aparcament soterrat als carrers Lorenzana, Castellà Llovera i de 
Martí Pararols (Estació d’Autobusos). En data 12 de desembre  de 2014 va entrar en 
funcionament l’aparcament esmentat.  
 
Ateses les clàusules 4.1 i 4.2 pel que fa a  la revisió dels cànons d’explotació i atès 
que l’IPC a 31/12/2017 es fixa en 1,1%  i vist l’expedient  administratiu núm. 
CCS12013000008 de  i antecedents corresponents, la regidora delegada  
d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Establir, amb efectes del dia 1 de gener de 2018, els cànons de la concessió 
administrativa d’ús privatiu de domini públic per a l’explotació d’un aparcament soterrat 
als carrers Lorenzana, Castellà Llovera i de Martí Pararols (Estació d’Autobusos); 
adjudicada a l’empresa “GUMIN, SL” (B14715460); així com actualitzar el llindar 
d’aplicació del cànon variable segons: 
 
-cànon fix plaça de cotxe:................. 30,51 €/any aplicat a 124 places 
-cànon fix plaça de moto:.....................3,05 €/any aplicat a 33 places 
-llindar del cànon variable: .......122.027,70 € 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
5.3.2.- REVISIÓ PREU CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D'ÚS PRIVATIU DE LA VIA 

PUBLICA AMB UNA INSTAL·LACIÓ DESMUNTABLE AMB DESTINACIÓ A 
RESTAURANT A LA PLAÇA MAJOR 

 
Núm. de referència : X2013017072     
 
La  Junta de Govern Local de data  28 de juny de 2014 va adjudicar a l’empresa “Ca 
l’Amic,SL” la concessió administrativa d’ús privatiu de la via pública amb una 
instal·lació desmuntable amb destinació a restaurant a la Plaça Major d’Olot; per un 
termini de 4 anys amb efectes del dia 1 de juliol de 2014, prorrogables de forma 
expressa, any a any fins a un màxim de 6 anys.  
 
De conformitat amb la clàusula 6ena del plec de clàusules administratives que regeix 
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la concessió, el cànon s’incrementarà a data 1 de gener de cada any d’acord amb 
l’IPC de Catalunya que a 31/12/2017 es fixa en 1.2%. 
 
I vist  l’expedient administratiu núm. CCS12013000019 i antecedents corresponents, el 
regidor delegat  d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Fixar en TRES MIL CINC-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB 
SETANTA-NOU CÈNTIMS (3.594,79 €) /any l’import del cànon per a l’exercici 2018 
de la concessió administrativa d’ús privatiu de la via pública amb la instal·lació 
desmuntable amb destinació a restaurant a la Plaça Major d’Olot, adjudicada a 
l’empresa CA L’AMIC, SL  (B147557505). 
 
Segon.- Atès que en data 30 de juny de 2018 finalitza el contracte, el qual pot ser 
objecte de pròrroga  de forma expressa any a any fins a un màxim de 6 anys; “Ca 
l’Amic,SL” procedirà al pagament de MIL SET-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS 
AMB NORANTA CÈNTIMS (1.774,90 €) corresponents a l’import del cànon des de l’1 
de gener al 30 de juny de 2018. 
 
Tercer.- El pagament d’aquest cànon s’efectuarà  per quotes trimestrals dins dels cinc 
primers dies de cada trimestre.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.3.3.- REVISIÓ PREU CÀNON CONCESSIÓ D'ÚS DEL COMPLEX EXPORTIU 
CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS 

 
Núm. de referència : X2010007037     
 
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 30 de setembre de 2010 va adjudicar a la 
Unió Esportiva Olot, la concessió administrativa d’ús del complex esportiu del camp 
municipal d’esports per un termini de 10 anys. 
 
De conformitat amb la clàusula 10 del plec, el cànon de la concessió es revisarà 
anualment d’acord amb la valoració de l’IPC de Catalunya; el qual en data 31/12/2017 
es fixa en 1,2% i vist  l’expedient administratiu núm. CCS12010000021 i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Organització, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-  Fixar en CINC-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-TRES 
CÈNTIMS (546,43 €)/anuals,  el cànon per a l’exercici 2018 de  la concessió d’ús del 
complex esportiu del camp municipal d’esports  adjudicada a la Unió  Esportiva Olot. 
 
Segon.-  De conformitat amb la clàusula 10 del plec la Unió Esportiva Olot  satisfarà el 
cànon a favor de  l’Institut Municipal d’Esports i Lleure.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SUBMINISTRAMENTS 
 

5.4. - COMPRA D'UNIFORMITATS PER LA POLICIA MUNICIPAL 
 
Núm. de referència : X2018002244     
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Atès l’informe de la Policia Municipal, adjuntat a l’expedient, on s’exposa que per tal 
d’adaptar la seva uniformitat a la normativa de la Generalitat de Catalunya per a les 
Policies Locals, es necessari adquirir nou vestuari. 
 
Atès que s’ha demanat pressupost a les empreses SUMINISTROS ESPECIALES 
MILTEC SL, EL CORTE INGLÉS-DIVISIÓN EMPRESAS i INSIGNIA UNIFORMES SL 
i s’informa favorablement del pressupost presentat per SUMINISTROS ESPECIALS 
MILTEC. 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012018000035 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Adquirir de SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC  SL (B3193085-2) 44 
caçadores, 44 anoracs i 44 gorres segons el pressupost adjuntat a l’expedient. 
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: QUINZE MIL VUIT-CENTS 
CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (15.857,60 €) + IVA: TRES 
MIL TRES-CENTS TRENTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS (3.330,10 €).  Es pagarà 
amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18180  132  221040 19187.70 VESTUARI SERVEI  

SEGURETAT 
100 001 001 001 000 000 

 
Tercer.- SUMINISTROS ESPECIALES MILTEC  SL adjuntarà una còpia d’aquest 
acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient 
CC012018000035. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

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

A LA VIA PÚBLICA. 
 
Núm. de referència : X2017028797     
 
Vist l’escrit presentat per la Sra. **** en el que es formula reclamació patrimonial contra 
l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats per una caiguda a la via pública i atesos els 
següents  
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
Primer.- En escrit de data 13 de novembre de 2017 (Registre General, núm. 
E2017017439/14-11-2017), la Sra. **** va formular reclamació patrimonial pels danys 
ocasionats per una caiguda, el dia 28 de setembre de 2017, quan caminava per la 
vorera de la intersecció dels carrers Costa Brava amb volcà Croscat, a causa del mal 
estat d’una planxa metàl·lica que hi havia al terra. A la instància apunta que, a 
conseqüència d’aquesta caiguda, va patir una contusió facial al cantó esquerra, dolor 
en el costat esquerra i en les cervicals, i, a més, se li varen trencar les peces dentàries 
amb lesions a la geniva inferior i ruptura de la peça dentària postissa superior. També 
s’assenyala que a conseqüència de la caiguda, el dia 29 de setembre de 2017, va 
haver d’anar a urgències de l’Hospital d’Olot. A la petició s’hi acompanya la següent 
documentació: un informe d’alta d’urgències de l’Hospital d’Olot, de data 29 de 
setembre de 2017 (núm. assistència 1277260); un pressupost de data 11 d’octubre de 
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2017, emès per “Clínica Dental”, per un import de 1.400 euros, per la reparació d’unes 
pròtesis dentàries; i dues fotografies del lloc on es va produir l’accident. La reclamació 
es fixa 1.600 euros, que es desglossen en 200 euros de valoració de les lesions i 
1.400 euros de reparació de les peces dentàries. 
 
Segon.- En informe del sotsinspector en cap de la Policia Municipal, de data 28 de 
novembre de 2017, s’assenyala que, consultades les bases de dades de la Policia 
Municipal, no consten actuacions policials en relació als fets que exposa la Sra. ****, ni 
el dia 28 de setembre de 2017 quan va tenir lloc la caiguda, ni tampoc el dia següent 
quan va anar a urgències per ser atesa. A l’informe s’assenyala que al lloc on es diu 
que es va produir la caiguda hi ha una tapa de dimensions de metre per metre 
aproximadament, que té un punt d’elevació d’entre un centímetre i un centímetre i mig. 
Aquest tapa, segons informa la Policia Municipal, correspon als serveis de telefonia. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, d’acord amb l’article 106.2 de la Constitució, assenyala que “els particulars 
tenen dret a ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota 
lesió que pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui 
conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els 
casos de força major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar 
d’acord amb la Llei”. Aquest article determina que la  responsabilitat patrimonial de les 
Administracions Públiques sigui de caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui 
imprescindible acreditar que el dany o lesió sofert pel reclamant és conseqüència del 
funcionament normal o anormal dels serveis públics, en relació directa, immediata i 
exclusiva de causa a efecte, sense intervenció estranya que pugui interferir alterant el 
nexe causal. 
 
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis 
causats als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels 
serveis públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes 
establerts per la legislació general sobre responsabilitat administrativa” 
 
Segon.- La jurisprudència ha reiterat en nombroses sentències que, perquè es pugui 
declarar la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, és necessari 
que qui la pretén acrediti i provi que es donen les circumstàncies següents: a) que el 
dany o lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis 
públics en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte sense intervenció 
estranya que pogués interferir alterant el nexe causal; b) que el dany sigui efectiu, 
econòmicament avaluable i individualitzat en relació a una persona o grups de 
persones; c) que el particular afectat no tingui el deure jurídic de suportar el dany; d) 
que no hi hagi força major; i e) que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons 
l’estat dels coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la 
producció dels danys.  
 
En tractar-se d’una responsabilitat objectiva és necessària la concurrència de tots 
aquests elements -que han de ser provats per qui els al·lega- i entre els que té una 
especial rellevància, en tant que element essencial de la responsabilitat, la relació de 
causalitat entre el dany i el funcionament del servei públic. 
 



 
 
 

 11 

Tercer.- La determinació de si els danys patits per la Sra. **** són atribuïbles de forma 
directa i exclusiva al funcionament dels serveis públics municipals no és gens fàcil. En 
aquest sentit, el fet que ni la Policia Municipal ni cap altre servei de l’Ajuntament d’Olot 
intervingués directament en l’accident no permet acreditar la veracitat dels fets relatats 
per la part reclamant, alhora que dificulta esbrinar com i perquè es va produir aquest 
accident. 
 
En primer lloc cal assenyalar que les voreres dels carrers Costa Brava amb volcà 
Croscat compleixen totes i cadascuna de les normatives sectorials específicament 
aplicables, tant pel que fa a la pavimentació com a la resta d’elements propis d’una 
zona de pas de vianants.  
 
Les fotografies aportades en la reclamació per la Sra. **** ofereixen una visió general i 
de detall de la via pública a la intersecció dels carrers Costa Brava amb volcà Croscat. 
En aquestes fotografies s’observa que la vorera existent a la intersecció dels carrers 
Costa Brava amb volcà Croscat és suficientment uniforme, sense desnivells ni grans 
desperfectes i presenta un estat de conservació raonable, que s’adequa als 
estàndards exigibles a una administració pública responsable del manteniment de la 
via pública, d’acord amb els articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 66 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d‘abril. En conseqüència la vorera, en el seu conjunt, no sols 
no representa cap perill per al pas normal dels vianants, sinó que resulta fàcilment 
transitable amb un nivell d’atenció mínim, segons els cànons socials imperants. 
 
També s’observa una tapa metàl·lica de registre amb un petit punt d’elevació que la 
Policia Municipal, en el seu informe de 28 de novembre de 2017, fixa entre 1 
centímetre i 1,50 centímetres. Aquest desnivell d’entre 1 centímetre i 1,50 centímetres 
no es pot considerar una irregularitat d’entitat suficient per a constituir un risc pels 
vianants. 
 
D’altra banda es remarcable destacar la coincidència del relat de la Sra. **** amb 
l’informe dels agents de la Policia Municipal que van anar a revisar el lloc on es 
manifesta que es va produir la caiguda, ja que ambdós coincideixen a atribuir-ho no al 
mal esta de la vorera sinó a l’existència d’una tapa de serveis. Aquesta tapa de 
serveis, segons es desprèn de l’informe policial no correspon a cap servei municipal, 
sinó que correspon al servei de telefonia (TELEFÓNICA); és a dir a un servei que no 
és competència de l’Ajuntament d’Olot. La tapa de registre no és de propietat 
municipal; en conseqüència, correspon a la companyia concessionària d’aquest servei 
–en el nostre cas Telefónica- l’obligació de mantenir-la en perfecte estat de 
conservació, mitjançant el compliment estricte de les normatives tècniques vigents en 
la matèria. 
 
Quart.- La pretensió de la part reclamant sobrepassa l’àmbit de la responsabilitat 
objectiva de les administracions públiques i deriva cap a la conversió de l’Ajuntament 
d’Olot en una mena d’asseguradora universal de qualsevol eventualitat que es 
produeixi a la ciutat amb independència de la pròpia actuació administrativa. 
 
Vist l’expedient administratiu SRP12017000019 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada de l’Àrea 
d’Organització, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord: 
 

RESOLC 
 
DENEGAR la indemnització reclamada per la Sra. ****, pels danys ocasionats per una 
caiguda a la via pública, en no quedar provat el nexe causal entre els danys reclamats 



 12 

i el funcionament dels serveis públics municipals. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

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

A LA VIA PÚBLICA. 
 
Núm. de referència : X2017029099     
 
Vist l’escrit presentat per la Sra. **** en el que es formula reclamació patrimonial contra 
l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats per una caiguda a la via pública i atesos els 
següents  
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
Primer.- En escrit de data 24 de novembre de 2017 (Registre General, núm. 
E2017017984/24-11-2017), la Sra. **** va formular reclamació patrimonial pels danys 
ocasionats per una caiguda, el dia 16 de novembre de 2017, a les 15:20 hores de la 
tarda, quan caminava amb la seva filla pel carrer mestre Vives, a causa del mal estat 
de la vorera. A la instància apunta que, a requeriment de la seva filla, es va desplaçar 
una patrulla de la Policia Municipal al lloc dels fets i que va ser assistida per una 
ambulància, que la va traslladar a l’Hospital d’Olot, on li varen fer les pertinents cures. 
També s’assenyala que a conseqüència de la caiguda se li varen trencar les ulleres, la 
pantalla i la càmera del mòbil, els pantalons i les sabates. A la petició s’hi acompanya 
la següent documentació: un informe d’alta d’urgències de l’Hospital d’Olot, de data 16 
de novembre de 2017 (núm. assistència 1287529); un pressupost de data 22 de 
novembre de 2017 (17/0010), emès per “Fluvià Òptics, S.L.”, per un import de 448,80.- 
€, per la compra d’unes ulleres; un pressupost de data 22 de novembre de 2017, emès 
per “Telyco Olot, S.L.”, per un import de 246,61.- €, per la compra d’un iPhone; i una 
fotografia del lloc on es va produir l’accident. La reclamació es fixa inicialment en 
695,41.- €. 
 
Segon.- En informe del sotsinspector en cap de la Policia Municipal, de data 11 de 
desembre de 2017, on s’adjunta l’informe dels agents TIP 488 i 509, s’assenyala que, 
el dia 16 de novembre de 2017, a les 15:29 hores, es va rebre una trucada informant 
que una persona havia caigut al carrer Mestre Vives cantonada carrer Josep Vicens. 
La patrulla va adreçar-se al lloc i va comprovar que a la vorera hi havia un desnivell 
aproximat d’uns tres centímetres i que van avisar a la Brigada Municipal. A l’informe 
s’assenyala que una ambulància va portar a la senyora accidentada a l’Hospital d’Olot. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, d’acord amb l’article 106.2 de la Constitució, assenyala que “els particulars 
tenen dret a ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota 
lesió que pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui 
conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els 
casos de força major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar 
d’acord amb la Llei”. Aquest article determina que la  responsabilitat patrimonial de les 
Administracions Públiques sigui de caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui 
imprescindible acreditar que el dany o lesió sofert pel reclamant és conseqüència del 
funcionament normal o anormal dels serveis públics, en relació directa, immediata i 
exclusiva de causa a efecte, sense intervenció estranya que pugui interferir alterant el 
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nexe causal. 
 
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis 
causats als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels 
serveis públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes 
establerts per la legislació general sobre responsabilitat administrativa” 
 
Segon.- La jurisprudència ha reiterat en nombroses sentències que, perquè es pugui 
declarar la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, és necessari 
que qui la pretén acrediti i provi que es donen les circumstàncies següents: a) que el 
dany o lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis 
públics en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte sense intervenció 
estranya que pogués interferir alterant el nexe causal; b) que el dany sigui efectiu, 
econòmicament avaluable i individualitzat en relació a una persona o grups de 
persones; c) que el particular afectat no tingui el deure jurídic de suportar el dany; d) 
que no hi hagi força major; i e) que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons 
l’estat dels coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la 
producció dels danys.  
 
En tractar-se d’una responsabilitat objectiva és necessària la concurrència de tots 
aquests elements -que han de ser provats per qui els al·lega- i entre els que té una 
especial rellevància, en tant que element essencial de la responsabilitat, la relació de 
causalitat entre el dany i el funcionament del servei públic. 
 
Tercer.- La determinació de si els danys patits per la Sra. **** són atribuïbles de forma 
directa i exclusiva al funcionament dels serveis públics municipals no és gens fàcil. En 
aquest sentit, el fet que ni la Policia Municipal ni cap altre servei de l’Ajuntament d’Olot 
intervingués directament en l’accident no permet acreditar la veracitat dels fets relatats 
per la part reclamant, alhora que dificulta esbrinar com i perquè es va produir aquest 
accident. 
 
En primer lloc cal assenyalar que les voreres del carrer Mestre Vives compleixen totes 
i cadascuna de les normatives sectorials específicament aplicables, tant pel que fa a la 
pavimentació com a la resta d’elements propis d’una zona de pas de vianants.  
 
La fotografia aportada en la reclamació per la Sra. **** ofereixen una visió de detall de 
la via pública al carrer Mestre Vives. En aquesta fotografia s’observa que la vorera 
existent al carrer Mestre Vives és suficientment uniforme, sense desnivells ni grans 
desperfectes i presenta un estat de conservació raonable, que s’adequa als 
estàndards exigibles a una administració pública responsable del manteniment de la 
via pública, d’acord amb els articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 66 del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d‘abril. En conseqüència la vorera, en el seu conjunt, no sols 
no representa cap perill per al pas normal dels vianants, sinó que resulta fàcilment 
transitable amb un nivell d’atenció mínim, segons els cànons socials imperants. 
 
A la fotografia s’observa un petit desnivell que la Policia Municipal, en el seu informe 
d’11 de desembre de 2017, fixa en aproximadament uns tres centímetres. Aquest 
desnivell d’aproximadament tres centímetres no es pot considerar una irregularitat 
d’entitat suficient per a constituir un risc pels vianants quan, a plena llum del dia, 
transiten per aquella vorera. 
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Quart.- La pretensió de la part reclamant sobrepassa l’àmbit de la responsabilitat 
objectiva de les administracions públiques i deriva cap a la conversió de l’Ajuntament 
d’Olot en una mena d’asseguradora universal de qualsevol eventualitat que es 
produeixi a la ciutat amb independència de la pròpia actuació administrativa. 
 
Vist l’expedient administratiu SRP12017000020 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada de l’Àrea 
d’Organització, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord: 
 

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

7.1. - APROVAR ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2018002441     
 
En relació a l’expedient CPG22018000009 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. 18/003 per un import 
362.613,76 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 362613.76 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.1. - APROVAR RENUNCIA DE SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ QESIKOU 
 
Núm. de referència : X2018002330     
 
En relació a l’expedient CPG12018000003 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: 
 

1. Vist l’escrit de renúncia de subvenció presentada per l’ASSOCIACIÓ QESIKOU 
amb NIF: G55292254. 

 
2. Acceptar la renúncia de la subvenció, atorgada  l’ entitat ASSOCIACIÓ 

QESIKOU per un import de 750,00 euros, amb càrrec a la partida 
17.600.231.480006 “SUBVENCIONS ACCIÓ SOCIAL“.  

 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1706771001 Despeses 17600  231  480006 -750 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.2. - APROVAR RENÚNCIA  DE SUBVENCIÓ DE L'ASSOCIACIO D'ADAG40 
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Núm. de referència : X2018002344     
 
En relació a l’expedient CPG12018000004 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 

1. Vist l’escrit de renúncia de subvenció presentada per l’ASSOCIACIÓ ADAG40 
amb NIF: G55165468. 

 
2. Acceptar la renúncia de la subvenció, atorgada  l’ entitat ASSOCIACIÓ 

ADAG40 per un import de 675,00 euros, amb càrrec a la partida 
17.600.231.480006 “SUBVENCIONS ACCIÓ SOCIAL“.  

 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1706772001 Despeses 17600  231  480006 -675 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 100 001 001 001 000 000 
 

 
Resultat:  Aprovat per unanimitat absoluta  
 

9.1. - APROVAR ENDOSSAMENT CONDICIONAT DE CARLOS CASTILLA 
INGENIEROS SA A FAVOR DE BANCO DE SABADELL SA 

 
Núm. de referència : X2018002319     
En relació a l’expedient CP022018000001 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: 
 
Autoritzar l’endossament de totes les factures emeses a càrrec de l’Ajuntament d’Olot 
corresponents al proveïdor de CARLOS CASTILLA INGENIEROS SA a favor del  BANCO 
DE SABADELL SA al c.c. ****, sempre i quan, i com a condició prèvia al pagament, es 
compleixin els següents condicionants: 
 

1. La conformitat de la factura per part de l’òrgan gestor i l’existència de crèdit 
pressupostari. 

 
2. El fet que CARLOS CASTILLA INGENIEROS SA es trobi al corrent de les seves 

obligacions tributàries, dels seus deutes amb la Tresoreria de la Seguretat Social, 
dels seus deutes amb la Recaptació municipal, si escau, i que no hi hagi cap tipus 
de crèdit preferent o embargament judicial. 

 
3. Aquest endossament queda supeditat a la relació contractual establerta per la 

compra del programa de gestió de nòmines i el seu desenvolupament. 
 
Totes les despeses que generi aquest endossament aniran a càrrec d’CARLOS 
CASTILLA INGENIEROS SA. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.1. - AJUSTAMENT I REGULARITZACIÓ DE LES FASES A I D NO 
EXECUTADES DEL PRESSUPOST DE 2017 A 31 DE DESEMBRE 

 
Núm. de referència : X2018002306     
 
En relació a l’expedient CPG52018000001 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
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l’adopció dels següents acords: 
 

1. En les operacions que cal portar a terme en la liquidació del pressupost de 
l’Ajuntament d’Olot de l’exercici 2017 es proposa procedir a la regularització de 
les fases A i de les fases D que no s’han d’executar, una vegada fetes les 
gestions i les consultes amb els diferents òrgans gestors i fetes les 
comprovacions de les operacions comptables que suporten aquestes fases.  

 
2. S’adjunta documentació generada en la secció de comptabilitat i pressupostos 

que justifica aquestes regularitzacions. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.1. - APROVAR EL MÒDEL FINANCER DE LA GESTIÓ DEL 
SUBMINISTRAMENT D'AIGÜA A LA CIUTAT D'OLOT  PER A L'EXERCICI 2018 

 
Núm. de referència : X2018002314     
 
En relació a l’expedient CPG52018000003 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: 
 
Vista la proposta presentada per l’empresa “SOREA, SA” i desprès de fer-ne una 
valoració amb l’àrea d’hisenda de la Corporació i de comprovar que les seves 
variables s’ajusten a la realitat econòmica i financera i obeeixen, tanmateix, a criteris 
d’oportunitat, se’n proposa la seva aprovació, segons documentació adjunta. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

12.1. - REVISIÓ DE LES CONDICIONS DELS CÀNONS DE LA CONCESSIÓ DE 
L'APARCAMENT DEL FIRALET I DE LES ZONES BLAVES D'OLOT PER A 

L'EXERCICI 2018 
 
Núm. de referència : X2018002310     
 
En relació a l’expedient CPG52018000002 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: 
 
Revisar els cànons de la concessió de l’UTE Aparcament Olot pel que fa a les zones 
blaves de la ciutat i a l’aparcament del Firalet, en funció del que disposa el plec de 
clàusules i el contracte vigent, amb els següents condicionants i amb efectes d’1 de 
gener de 2018: 
 
Actualització cànons         2017  2018 
Ipc interanual català agost        0,10%  2,00% 
   
Cànon fix z. Blava i pàrquing (€/any)         104                         106 
Llindar cànon variable zona blava              425.000         433.500 
 
Llindar cànon variable pàrquing              462.236         471.481 
Bonificació cànon fix pàrquing anual     16.016           16.336  
 
S’aprova per unanimitat. 
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13.1. - ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ DE L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA 
DEL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT 

DE CATALUNYA 
 
Núm. de referència : X2017023093     
 
En relació a l’expedient SUR12017000009  i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1.- Acceptar la subvenció atorgada per l’Agència Catalana de l’Aigua del Departament 

de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, amb destinació al 
finançament de les despeses generades per a la millora del control dels cabals 
subministrats en alta-instal·lació de comptadors de sortida als dipòsits de la zona 
de Batet del municipi d’Olot, per un import de 6.026,46 €. 

 
2.- Agrair a  l’Agència Catalana de l’Aigua del Departament de Territori i Sostenibilitat 

de la Generalitat de Catalunya, la concessió de l’esmentada subvenció. 
 
3.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual 

donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als 
efectes de fiscalització. 

4.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de 
Seguretat Social. 

 
5.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari vinculat 

amb l’expedient. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
13.2. - APROVACIÓ DE CONVENI PER LA CAMPANYA DELS LLUMS DE NADAL 

2017-2018 
 
Núm. de referència : X2017030434     
 
Amb data 21 de desembre de 2017 la Junta de Govern Local va aprovar el conveni per 
a la CAMPANYA DELS LLUMS DE NADAL 2017-2018. 
 
El punt primer establia: 
“aprovar el conveni amb l’Associació de Comerciants d’Olot (ACO) i l’Ajuntament per 
als llums de Nadal 2017-2018, d,acord amb el qual l’ACO farà una aportació de 
17.500,00 € a l’Ajuntament d’Olot”. 
 
Revisat de nou el conveni entre l’àrea de Promoció econòmica i comercial de 
l’Ajuntament d’Olot i l’ACO (associació de comerciants d’Olot) s’ha cregut convenient 
de modificar la quantitat fixada inicialment al conveni de 17.500,00 €, substituint-la per 
14.000,00 €, 
 
En relació a l’expedient SRE12017000005 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
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Primer.- Modificar l’import de l’aportació de l’Associació de Comerciants d’Olot (ACO) 
previst inicialment en 17.500,00 € substituint-lo pel nou import de 14.000,00 €. 
 
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.3. - ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ PER AL PROJECTE  EUROPACE 
CONSORTIUM'S PROPOSAL FOR HORIZON 2020/EE23 "INNOVATIVE 

FINANCING SCHEMES" 
 
Núm. de referència : X2018002523     
 
En relació a l’expedient SPR12018000001 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1.- Acceptar la subvenció concedida a l’Ajuntament d’Olot, per a dur a terme el 

projecte Europace Consortium’s Proposal for Horizon 2020/EE23 “Innovative 
Financing Schemes” per l’import de 449.940,00 €. 

 
2.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual 

donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als 
efectes de fiscalització. 

3.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de 
Seguretat Social. 

 
5.- Facultar a la Sra. Ariadna Villegas en qualitat de directora de l’Àrea de Progrés 

Econòmic de l’Ajuntament d’Olot per signar qualsevol document que sigui 
necessari vinculat amb l’expedient. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
14.1. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SOLIDÀRIA ALS COTITULARS DE LA 

SOCIETAT "BOHEME CAFE SCP" 
 
Núm. d’expedient: R0082018000015 
Núm. de referència : X2018001948     
 
Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Regidora delegada 
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord: 
 
“Atès que en data 24/04/2017 es concedeix audiència als cotitulars de la societat 
BOHEME CAFE SCP amb NIF J55240923, expedient executiu núm. 
REXE2016001715 i que són: 
 
COTITULAR                                                      NIF                            %PART. 
 **** X9995934L  50,00 
 **** 46673131J  50,00 
 
 Atès que consta acreditada l’esmentada audiència a l'expedient, d'acord amb la Llei 
35/2015 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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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, 
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: 
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  número de rebut              concepte                                                                                    euros nominal 
 
 2016IN  000000000800016/01 L INFRACCIONS DIVERSES-16I2L800016  150,00 
 
 2016EE  000000000800007/01 L TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS-8926001896314  140,46 
 
 2016EE  000000000800007/02 L TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS-8926001896314  140,46 
 
 2016IN  000000000800016/02 L INFRACCIONS DIVERSES-16I2L800016  150,00 
 
 2016IN  000000000800016/03 L INFRACCIONS DIVERSES-16I2L800016  150,00 
 
 2016EE  000000000800007/03 L TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS-8926001896314  140,46 
 
 2016IN  000000000800016/04 L INFRACCIONS DIVERSES-16I2L800016  150,00 
 
 2016EE  000000000800007/04 L TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS-8926001896314  140,48 
 
 2017IN  000000000800003/00 L INFRACCIONS DIVERSES-17I2L800003  1.001,00 
 
 2017IN  000000000800031/00 L INFRACCIONS DIVERSES-17I2L800031  1.001,00 
 
 2017EE  000000000000173/00 P TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS-8926001896314  374,57 
 
 
 Total nominal  3.538,43 

 
SEGON. Requerir al(s) cotitular(s) de la societat BOHEME CAFE 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 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. 
 
14.2. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SOLIDÀRIA ALS COTITULARS DE LA 

SOCIETAT "RESTAURANT LA FAGEDA SC" 
 
Núm. d’expedient: R0082018000016 
Núm. de referència : X2018002010     
 
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  es concedeix audiència als cotitulars de la societat RESTAURANT 
LA FAGEDA SC amb NIF J17892662, expedient executiu núm. REXE2015002004 i 
que són: 
 
 COTITULAR                                                       NIF                            %PART. 
 **** 52404611P  99,00 
 **** 46201811D  1,00 
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 Atès que consta acreditada l’esmentada audiència a l'expedient, d'acord amb la Llei 
35/2015 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, 
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 99,00% 
 **** amb DNI: ****, respon amb el 1,00% 
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 dels dèbits que ara es relacionen, 
 
número de rebut                              concepte                                                                       euros nominal 
 
 2013EE  000000000001198/00 P TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS-8907008035414  836,13 
 
 2014EE  000000000001170/00 P TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS-8907008035414  836,13 
 
 2015EE  000000000001183/00 P TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS-8907008035414  836,13 
 
 Total nominal  2.508,39 

 

SEGON. Requerir al(s) cotitular(s) de la societat RESTAURANT LA FAGEDA 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. 
 
15.1. - APROVACIÓ D'UNS CRITERIS PER AUTORITZAR L'OCUPACIÓ DE LA VIA 

PÚBLICA AMB PARADES DE VENDA EL DIA DE SANT JORDI 2018. 
 
Núm. de referència : X2018002172     
 
L’Ajuntament d’Olot, arran de l’experiència dels darrers anys, considera necessari 
l’establiment d’uns criteris per determinar com s’ha de realitzar l’ocupació de la via 
pública, el dia 23 d’abril, per la venda de productes típics de la Diada de Sant Jordi. 
Aquests criteris no constitueixen cap regulació reglamentària, sinó que es limiten a 
establir unes pautes per a l’ocupació de la via pública, de conformitat amb la normativa 
de règim local aplicable: la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local; el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya; el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que 
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals; i també les Ordenances 
municipals de l’Ajuntament d’Olot.  
 
Vist l’expedient administratiu VS432018000002 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present proposta, 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 del següent acord:  
 
Únic.- Aprovar els criteris per a l’autorització de l’ocupació de la via pública durant el 
dia de Sant Jordi 2018, per a la instal.lació de parades per a la venda de productes 
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típics d’aquesta diada, que figuren a l’annex. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
16.1. - DONAR COMPTE DELS ASSABENTATS D’OBERTURA I DELS DECRETS 
DICTATS ENTRE ELS DIES 8 I 19 DE GENER DE 2018 RELATIUS A L’ÀREA DE 

MEDI AMBIENT 
 
Núm. de referència : X2018002136     
 
En relació a l’expedient AG012018000018, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern 
Local, adoptar els següents acords: 
 
Únic.- Donar compte dels assabentats d’obertura i dels decrets dictats entre els dies 8 i 
19 de gener de 2018 relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen a 
continuació:  
 
Tràmit 
 
Activitats 
 

Nom / comercial Concepte Adreça Decret 
 
 

Assabentat 
obertura 

Gràfiques 
Garrotxa SL 

Taller d’arts 
gràfiques 

C/Vallespir 10 08/01/2018 

Assabentat 
obertura 

CM Allotjaments Habitatge d’ús 
turístic 

C/Verge del Portal 1, 1, 1 08/01/2018 

Assabentat 
obertura 

Blanch Logístic Aparcament de 
vehicles 

C/Vallespir 18 08/01/2018 

Assabentat 
obertura 

Centerbrok Agència 
d’assegurances 

C/Bisbe Vilanova 1B E 1a 08/01/2018 

Assabentat 
obertura 

Ètic Comerç de cafè 
i te 

Pl. Clarà 10 B 1 12/01/2018 

Assabentat  de 
canvi de raó 
social   

La Canadenca Bar Ptge. Colon 6 3 B 08/01/2018 

Assabentat de 
canvi de 
titularitat  

Tropical Bar C/de la Proa 19 10/01/2018 

Resposta al 
recurs de 
reposició 
presentat per la 
Sra. **** 
 

contra la 
modificació de la 
llicència de Noa. 
Proper control 
emissions 
empresa 
(01/07/2019) 

Noa Visual 
Group SL. 
Fabricació de 
maniquins 

Av. Antoni Gaudí 10 19/01/2018 

 
Abocaments aigües residuals a la xarxa 
 
Renovació 
permís 
abocament 
aigües 
residuals  

Campsa 
Estaciones de 
Servicio SA 

Gasolinera Av. Santa Coloma 49 10/01/2018 
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Gossos potencialment perillosos 
 
Renovació 
llicència  

**** Dòberman Ptge. Petúnies 6 10/01/2018 

Concessió 
llicència 

**** Rottweiler Av. Sant Jordi 179 12/01/2018 

 
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 constància 
del que s’hi ha tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva 
signatura. 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE EL SECRETARI ACCIDENTAL 


