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ACTA NÚM. 9 
JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA 

1 DE MARÇ DE 2018 
 
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 1 de març 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, 
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. 
 
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 –les vuit del matí– l'Alcalde declara obert l'acte i del seu 
ordre, la Secretària llegeix l'acta de la sessió anterior, que s'aprova per unanimitat.                                                                  
 

2.- DESPATX OFICIAL 
 

El Sr. Alcalde en primer lloc voldria agrair a tot el personal que ha treballat durant 
aquest episodi de neu que hem tingut: en Josep Torrent, Brigada i Policia Municipal, 
Mossos d’Esquadra, empresa concessionària de la neteja i el conjunt d’operaris 
maquinistes que ens han ajudat a netejar els carrers de la ciutat. A tots ells, els farem 
arribar una nota d’agraïment. I així s’acorda.   
 
I a continuació comenta els ACTES i REUNIONS més destacades a les quals ha 
assistit des de la darrera Junta, celebrada el dia  22 de febrer :  
 
- el dia 23 de febrer, va assistir a la Junta del Sigma i a la tarda, va assistir a la 
inauguració de la remodelació del bar-restaurant Quim’s i a continuació a l’Assemblea 
de Veïns de Sant Cristòfor i Mas Bernat que va tenir lloc al seu local social.  
 
- el dia 24 de febrer, va ser present a la inauguració de l’ascensor dels Catòlics, acte al 
qual va assistir també la Sra. M.Àngels Blasco, Directora General de Cultura 
Tradicional de la Generalitat de Catalunya.  
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- i el dia 27 de febrer, juntament amb el regidor Estanis Vayreda, es varen entrevistar 
amb la Sra. M. del MAR MARQUÉS, Directora Territorial de la Seguretat Social a 
Girona, per tractar sobre diferents temes de la ciutat.  
 
3. - DISPOSICIONS.- Assabentats de les disposicions publicades en els butlletins 

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

4.1. - SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER AL 
FINANÇAMENT DE LES ACTIVITATS I PROJECTES CULTURALS DE LES 

OFICINES JOVES - COMISSIÓ D'ALUMNES IDEAL OJG 
 

Núm. de referència : X2018004454     
 
Atès que La COMISSIÓ D’ALUMNES-Ideal OJG és un projecte cultural-participatiu 
dirigit a la població jove de la comarca de la Garrotxa i que pretén facilitar l'accés dels i 
les joves a la cultura des d’una perspectiva no consumista, responsable i diversa.  
 
Atès que hi participen com a gestors i membres del nucli central de la Comissió més 
de vint joves però més de 600 joves es beneficien de les activitats que es generen. 
 
Atès que entenent que la cultura i la participació és un dret per a totes les persones, 
aquest projecte treballa per desenvolupar l’esperit crític dels joves, eliminant barreres 
d’accés a la cultura, oferint espais i temps perquè es puguin expressar, tot fent un 
treball amb els agents culturals i el teixit associatiu del territori i posant especial enfasi 
en la participació activa. 
Un dels objectius bàsics del projecte és apoderar els joves i formar referents per 
potenciar la participació activa en la vida social i cultural a la ciutat i a la comarca. 
Aquest projecte l'executa directament l'Ideal-OJG, per tant, les despeses són 
executades per l'IMEJO i justificades també per la mateixa entitat. L'Ajuntament 
aportarà la subvenció rebuda per la Diputació de Girona a l'IMEJO. 
 
En relació a l’expedient SED12018000001 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d'Educació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Sol·licitar la inclusió del municipi d’Olot en el programa de subvencions 
convocat per la Diputació de Girona per al finançament de les activitats i projectes 
culturals de les oficines joves, capitals de comarca i municipis de mes de 30.000 
habitants de les comarques gironines. 
 
Segon.- Demanar una subvenció de 5.106,57€ per despeses per al finançament de les 
activitats i projectes culturals de les oficines joves - COMISSIÓ D'ALUMNES Ideal 
OJG. 
 
Tercer.- Facultar a l’alcalde per signar tota la documentació necessària 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
5.1. - APROVACIÓ CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT D'OLOT I L'AJUNTAMENT 
DE GIRONA, PER A LA IMPARTICIÓ DE LA FORMACIÓ PREVISTA EN EL MARC 

DEL PROGRAMA 30 PLUS 
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Núm. de referència : X2018005531     
 
Atès que l’Ordre TSF/284/2016, de 24 d’octubre, estableix les bases reguladores per a 
per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa 30 Plus per a la 
inserció de persones desocupades de 30 i més anys, i s’obre la convocatòria per a 
l’any 2017, estableix que l’entitat promotora i l’entitat gestora tenen que estipular un 
conveni per la impartició d’accions formatives virtuals mitjançant la plataforma Aula 
Mentor. 
 
En relació a l’expedient IM052018000001 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Promoció de la ciutat, Comerç i 
Turisme, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Ajuntament de 
Girona, per la impartició de la formació prevista en el marc del Programa 30 Plus.  
 
Segon.- Facultar l'Alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.1. - APROVACIÓ CONVENI ENTRE EL SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE 
CATALUNYA I L'ENTITAT PROMOTORA AJUNTAMENT D'OLOT EN EL MARC 

DEL PROGRAMA "FEM OCUPACIÓ PER A JOVES" 
 
Núm. de referència : X2018005532     
 
Atès que el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en virtut de l’Ordre TSF/212/2016, 
de 29 de Juliol, de modificació de l’Ordre EMO/256/2015, de 5 d’agost, per la qual 
s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització 
del Programa “Fem Ocupació per a Joves”, planteja un programa innovador que té 
com a finalitat la realització de projectes que desenvolupin actuacions ocupacionals 
per afavorir la inserció laboral de les persones joves de 18 a 29 anys, en situació 
d’atur, amb manca de qualificació especialitzada, i prioritàriament amb experiència 
professional. 
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot compleix amb els requisits i obligacions previstes a 
l’Ordre EMO/256/2015, de 5 d’agost, per ser beneficiària de les subvencions previstes 
per desenvolupar les actuacions previstes en el programa. 
 
En relació a l’expedient IM052018000002 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Promoció de la ciutat, Comerç i 
Turisme, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre  el Servei Públic d'Ocupació de 
Catalunya i l'entitat promotora Ajuntament d'Olot en el marc del programa "Fem 
Ocupació per a Joves".  
 
Segon.- Facultar l'Alcalde per signar tota la documentació necessària 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.1. - MERCAT SETMANAL.- AUTORITZAR EL CANVI DE NOM DE LA PARADA 
DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0081, DESTINADA A LA VENDA DE 

MAQUINÀRIA DE JARDÍ, A LA MERCANTIL "REYES CASA I JARDÍ, SLU". 
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Núm. de referència : X2018005134     
 
Vista la instància presentada en data 13 de febrer de 2018 (Registre general de 
l’Ajuntament d’Olot E2018002244), pel Sr. ****, en la que demana que s’autoritzi el 
canvi de nom de la parada núm. MS0081 del mercat setmanal del dilluns, destinada a 
la venda de maquinària de jardí, de 5 metres, a favor de la mercantil “REYES CASA I 
JARDÍ, SLU”, en tant que Administrador únic d’aquesta societat. 
 
Considerant que el Sr. **** està al corrent del pagament de les taxes municipals de 
mercats, corresponents a  l’exercici 2017. 
 
Considerant que la mercantil “REYES CASA I JARDÍ, SLU” compleix els requisits 
assenyalats a l’article 9 Reglament del mercat municipal de venda no sedentària 
(RMM) per ser titular d’ una autorització per a la venda en el mercat setmanal, segons 
s’acredita en la documentació que s’acompanya a l’escrit de petició. 
 
De conformitat amb l’article 4 RMM i vist l'expedient administratiu IM022018000003 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 el canvi de nom de la parada MS0081 del mercat setmanal del 
dilluns, de 5 metres, destinada a la venda de maquinària de jardí, a favor de la 
mercantil “REYES CASA I JARDÍ, SLU” (B55263271). 
 
Segon.- Aquest canvi de nom té efectes a data 1 de gener de 2018 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.2. - MERCAT SETMANAL.- AUTORITZAR LA REDUCCIÓ TEMPORAL DE LES 
DIMENSIONS DE LA PARADA DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0064, 

DESTINADA A LA VENDA DE ROBA DE DONA. 
 
Núm. de referència : X2018005135     
 
Vista la instància presentada en data 21 de febrer de 2018 (Registre general de 
l’Ajuntament d’Olot E2018002832), per la Sra. ****, titular de la parada núm. MS0064 del 
mercat setmanal del dilluns, destinada a la venda de roba de dona, en la que demana 
que s’autoritzi la reducció temporal en dos (2) metres de les dimensions de la seva 
parada, que actualment té vuit (8) metres i que, temporalment, passaria a tenir sis (6) 
metres. El motiu d’aquesta reducció és el canvi d’ubicació de la parada a 
conseqüència de les obres de remodelació del passeig d’en Blay. 
 
De conformitat amb l’article 4 del Reglament del mercat municipal de venda no 
sedentària i vist l'expedient administratiu IM022018000004 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 la reducció de les dimensions de la parada MS0064 del mercat 
setmanal del dilluns, destinada a la venda de roba de dona, en dos (2) metres amb la 
qual cosa passarà a tenir sis (6) metres.  
 
Segon.- Aquesta reducció de les dimensions de la parada MS0064 del mercat 
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setmanal és temporal i està motivada en el canvi d’ubicació d’aquesta parada a 
conseqüència de les obres de remodelació del passeig d’en Blay. En acabar aquestes 
obres i quan la parada retorni al seu lloc d’origen recuperarà els metres reduïts i 
passarà a tenir una dimensió de vuit (8) metres. 
 
Tercer.- Regularitzar la taxa municipal de l’exercici 2018 recollint la reducció de les 
dimensions de la parada, que ha passat a tenir sis (6) metres amb efectes de data 1 
de gener de 2018 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. OBRES 
 

8.1. - OBRES DE REFORMA I MILLORA DEL PARC DE PATINATGE  
"SKATEPARK" 

 
Núm. de referència : X2018004871     
 
Atesa la necessitat de reformar i millorar del parc de patinatge “skatepark” que 
l’Ajuntament d’Olot té instal·lat al Parc de Malatosquer, com a conseqüència de l’estat 
de deteriorament que presenta, segons informe emès pel tècnic de l’ Institut d’Esports i 
Lleure d’Olot. 
 
Amb la finalitat d’encarrergar les obres de reforma i millora del parc de patinatge, els 
Serveis tècnics municipals de l’Àrea d’Infraestructures i Urbanisme van redactar la 
corresponent memòria valorada, de pressupost 48.845,07€, IVA inclòs. 
 
Es va sol·licitar a les empreses que tot seguit es detallen que presentessin les seves 
propostes per portar a termes les esmentades obres de reforma i millora: 
 
SPOKO RAMPS, S.L. 
COOPING RAMPS, S.L. 
CONGIFE, S.L. 
ON LINK CITY, S.L. 
 
Vist que les quatre empreses convidades van presentar la seva oferta dins el termini 
atorgat a l’efecte. 
 
Per a la valoració de les ofertes s’han tingut en compte el disseny del park i el 
pressupost. 
 
De conformitat amb l’informe tècnic de valoració de les ofertes, emès pels Serveis 
Tècnics Municipals d’Urbanisme. 
 
De conformitat amb l’informe de valoració de les ofertes, emès pel tècnic de l’Institut 
Municipal d’Esports i Lleure d’Olot, en el qual proposa l’adjudicació de les obres de 
reforma i millora del parc de patinatge “skatepark” a favor de l’empresa COOPING 
RAMPS, S.L. 
 
Atesa la definició de l’article 6 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) en 
quant al contracte d’obres. 
 
Atès el que disposen els articles 111 i 138.3 del TRLCSP. 
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I vist l’expedient administratiu núm. CC012018000079 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Adjudicar, en aplicació de l’article 111 en relació amb ell 138 del TRLCSP, a 
favor de l’empresa COOPING RAMPS, S.L, amb CIF. B98278906, el contracte menor 
de les obres de reforma i millora del parc de patinatge “skatepark” que l’Ajuntament 
d’Olot té instal·lat al Parc de Malatosquer, pel preu de quaranta-vuit mil vuit-cents 
dotze euros amb setanta-tres cèntims (48.812,73€), IVA inclòs. 
Aquest import es desglossa en quaranta mil tres-cents quaranta-un euros amb deu 
cèntims (40.341,10€) de pressupost net, i vuit mil quatre-cents setanta-un euros amb 
seixanta-tres cèntims (8.471,63€) en concepte d’IVA calculat al 21%. 
 
Segon.- Aprovar i disposar la despesa amb càrrec a les següents partides del 
pressupost municipal 

Tercer.- Notificar aquest acord a l’adjudicatària i a la resta d’empreses que han 
presentat oferta. 

Quart.-  L’empresa “Cooping Ramps,SL” adjuntarà una còpia d’aquest acord a la 
factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012018000079. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.2. - OBRES DE MILLORA D'UN TRAM DEL CARRER ALFORJA 
 
Núm. de referència : X2018005207     
 
El projecte de millora de la seguretat viària i accessibilitat als entorns escolars, fa una 
diagnosi i formula propostes de millora de l’estat de la infraestructura viària en aquests 
entorns, les quals han derivat en un seguit de millores consistents en ampliació de les 
voreres, implantació de nova senyalització, proteccions físiques a la zona d’entrada i 
sortida dels infants i d’altres.  
 
Vist  l’informe del  director de l’Àrea d’Infraestructura i Obra Pública de data 26 de 
febrer de 2018 que es fa necessari la millora de l’accessibilitat a l’entorn de l’Escola 
Pla de Dalt.  
Atès que s’han demanat pressupostos a les empreses: “Pere Boada Comas, SL”; 
“Josep Carreras Vila,SL” i “Josep Vilanova,SA” i que s’informa favorablement el 
pressupost núm. 90/17000004 de l’empresa “Pere Boada Comas,SL” 
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012018000083 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 PERE BOADA COMAS SL (B1732026-8)  
les obres de millora urbana d'un tram del carrer Alforja  pel preu de dotze mil vuit-cents 
setanta-sis euros amb vint-i-un cèntims (12.876,21 € ) (IVA exclòs) i de conformitat 
amb el seu pressupost núm. 90/1700004. 
 
Segon.- Aprovar i disposar la despesa per import de : Base: DOTZE MIL VUIT-CENTS 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18330  342  63215 29000 R17 REFORMA SKATE 100 001 001 001 000 000 
200220  Despeses 18330  342  63205 19812.73 SKATE 100 001 001 001 000 000 
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SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS (12.876,21 €)  + IVA: DOS MIL 
SET-CENTS QUATRE EUROS (2.704 €), que es pagarà amb càrrec a la partida núm. 
18.500.323.63200 “ millores accessos escolars (C/ Alforja)”.  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18500  323  63200 15580.21 MILLORES ACCESSOS ESCOLARS ( 

C.ALFORJA) 
100 001 001 001 000 000 

  
Tercer.- PERE BOADA COMAS SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura 
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012018000083. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SERVEIS. 
 

8.3. - APROVACIÓ DESPESES  ESPECTACLES DEL  FESTIVAL SISMÒGRAF 
2018 

 
Núm. de referència : X2018005225     
 
Durant els dies 19.20,21 i 22 d’abril d’enguany es portarà a terme una nova edició del 
festival SISMÒGRAF. 
 
Atès l’informe del gerent de l’Institut Municipal de Cultura de la Ciutat d’Olot de data 22 
de febrer de 2018 relatiu a la programació de les actuacions que es portaran a terme 
durant el festival i a l’aprovació de la despesa corresponent.  
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012018000084 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.-  Aprovar les despeses d’actuació de les companyies de dansa, amb els 
espectacles i caixets que es detallen a continuació amb destí al festival “SISMÒGRAF 
2018”. 
 

 DATA  NOM FISCAL  NIF  COMPANYIA  ESPECTACLE  
PREU 

IVA 
INCLÒS  

7/03/2018  
LES THERESES  

4208049400
0039-
APE9001Z  

PABLO MOLINA  PHANTÔME  423,50  

14/04/2018  MORLANDA 
CREACIONS SL  

B55674816  
CIA EULÀLIA 
BERGADÀ  

SENSE TÍTOL  1.000  

19/04/2018  COBOSMIKA 
COMPANY SL  

B17883521  CIA. COBOSMIKA  
ONA 
EXPANSIVA  

1.500  

19/04/2018  ASSOCIACIÓ 
RAQSCENE  

G655764904  
GUY NADER/MARIA 
CAMPOS  

SET OF SETS  14.520  

20-
21/04/2018  

VERONICA 
CENDOYA SERRA  

36521052L  CIA VERO CENDOYA  C.O.S.  14.520  

20/4/2018  ROBERTO OLIVAN 
PERFORMING 
ARTS SL  

B43974732  ROBERTO OLIVAN  CUCULAND  14.520  

20/04/2018  ASSOCIACIÓ 
INTERART  

G65741027  QUIM BIGAS  LA LLISTA  2.057  

20/04/2018  PILAR HERNÁNDEZ 
ANDRÉS  

19852278N  CIA LIPI HERNÁNDEZ  MOLECULARIO  7.260  

20/01/2018  RAMON MOLINS 
MARQUÉS  

40889080W  ZUM ZUM TEATRE  HIPPOS  150  

20- ASSOCIATION 3430424460 DIDIER THERON  AIR/LA GRAN 7.912,50  



 8 

21/04/2018  ALLONS 
Z’ENFANTS  

0025  
FR30343042
446  

PHRASE  

21/04/2018  ASOCIACIÓN 
ESCENA ACTIVA  

G66051202  
COLECTIVO 
LAMAJARA DANZA  

LABRANZA 
KIDS  

3.388  

21/04/2018  SMART IBÉRICA DE 
IMPULSO 
EMPRESARIAL 
SCCL  

F90065418  
KERNEL DANCE 
THEATRE  

GIVE ME 
PROTEIN  

1210  

21/04/2017  
LA BONITA SCCL  F65667883  MAGÍ SERRA  

LA MESURA 
DEL DETALL  

2.420  

21/04/2017  
ACOLYTES  

4431642070
0039  

ACOLYTES/MARTA 
TORRENTS  

BRUT  1050  

21/04/2018  SOCIEDAD 
DOCTOR                                                     

B55253967  DOCTOR ALONSO  
ESTUDIO PARA  
PANDERETA 

4719  

                                      ALONSO,SL                                     
21/04/2018  El Generador, Art i 

Creació Cultural  
G64725708  EL GENERADOR  SISMOHOP  5.576,5  

21/04/2018  MARTA REGUERA 
VARELA  

76088612N  
MARTA REGUERA 
VARELA  

ACTUACIÓ AL 
SISMOHOP  

423,5  

21/04/2018  
LAS LO LAS CIA DE 
DANSA  

G55067664  
CIA LAS LO LAS. EL 
PALLER, ART 
ESTUDI  

FOSQUES  14.520  

22/04/2018  ASSOCIACIÓ 
INNERLAND 
PROJEKT  

G55267371  
LA MUJER DEL 
CARNICERO  

CÀPSULES  500  

22/04/2017  PAULA QUINTAS 
SANTOS  

44479631T  PAULA QUINTAS  ANALEPSIS  1.025  

22/04/2018  MILONGA 
PRODUCCIONES 
SL  

B83478446  CARLA DIEGO  PLANGÊRE  2.023,12  

22/04/2018  JAVIER GUERRERO 
NIETO  

44408517W  
MONTÓN DE PAJA Y 
TRIGO  

BUSINESS 
WORLD  

1.389,08  

22/04/2018  ARRANGEMENT 
PROIVISOIRE  

5028414630
0032  

JORDI GALÍ  Pavillon Fuller  6.847,50  

22/04/2018  JUDIT ARGOMANIZ  44155681M  LASALA  IU  1.461,68  
13/04/2018
- 
12/05/2018  

ASSOCIACIÓ 
CULTURAL 
LLONOVOY  

G57222887  LLONOVOY  
EXPOSICIÓ DE 
JOGUINES  

1000  

19- 
22/04/2018  

BD DANSA SCP  J65262800  TONI JODAR  
MILLOR 
PÚBLIC  

2.820  

28/04/2018  
ASSOCIACIÓ IDEES 
ESTIL LITERARI 
LLIURE  

G79555618  

ASSOCIACIÓ IDEES 
ESTIL LITERARI 
LLIURE  
 

SISMOFFGRAF  4.500  

TOTAL  
                                                                       

118.736,38  
 
Segon.- Disposar l’import de la despesa de : CENT DIVUIT MIL SET-CENTS 
TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS (118.736,38 €) (IVA inclòs) , 
que 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 
200200  Despeses 18400  334  227991 118736.38 ACTUACIONS SISMOGRAF 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SUBMINISTRAMENTS 
 

8.4. - SUBMINISTRAMENT DE GAS REFRIGERANT PELS EQUIPS DE 
CLIMATITZACIÓ DE L'ARXIU 
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Núm. de referència : X2018005201     
 
Atès l’informe del Sr. Xavier Viñolas i Boix, Enginyer Tècnic de l’Àrea d’Infraestructura i 
Obra Pública, adjuntat a l’expedient, on s’exposa que el desembre passat la calefacció 
de l’Arxiu Comarcal va deixar de funcionar i es va haver d’avisar a l’empresa que 
realitza actualment el manteniment de les instal·lacions de calefacció dels edificis 
municipals. 
 
Atès que durant el mes de gener es varen fer diverses proves sobre les pèrdues de 
pressió d’aquest equip i que es va comprovar que no hi havia pèrdues i que cal 
recarregar-lo amb gas refrigerant. 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012018000081 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Contractar amb J.JUANOLA SL (B1723661-3) el subministrament de 27 Kg 
de gas refrigerant R410a pels equips de climatització de l’Arxiu Comarcal de la 
Garrotxa. 
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: TRES MIL VUIT-CENTS SET 
EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS (3.807,12 €) + IVA: SET-CENTS NORANTA-NOU 
EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (799,50 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18150  920  212000 4606.62 CONSERVACIO EDIFICIS  

CORPORACIO 
100 001 001 001 000 000 

 
Tercer.- J.JUANOLA SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o 
hi farà constar el número d’expedient CC012018000081. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.5. - SUBMINISTRAMENT DE PLANTA I FLOR DE TEMPORADA PER A 
REPOSICIÓ A PARCS I JARDINS DE LA CIUTAT 

 
Núm. de referència : X2018005238     
 
Atès l’informe de l’Àrea d’Infraestructura i Obra Pública, adjuntat a l’expedient, on 
s’exposa la necessitat d’adquirir planta vivaç i flors de temporada per a la reposició a 
parcs i jardins de la ciutat. 
 
Atès que s’ha sol·licitat pressupost a les empreses CORMA SCCL, VIVERS EL 
ROCAR SL i PROMOJARDÍ SERVEIS DEL JARDI SL i s’informa favorablement de 
l’oferta presentada per CORMA SCCL. 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012018000085 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Contractar amb CORMA SCCL (F0866882-4) el subministrament de planta 
vivaç i flor de temporada per a reposició a parcs i jardins de la ciutat i segons 
pressupost núm. OL-0118/1. 
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Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: QUINZE MIL QUATRE-CENTS 
SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS (15.461,28 €) + IVA: MIL CINC-
CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS (1.546,12 €).  Es pagarà 
amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18700  171  210001 17007.41 REPOSICIO ARBRAT  

I PLANTES 
100 001 001 001 000 000 

 
Tercer.- CORMA SCCL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi 
farà constar el número d’expedient CC012018000085. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.1. - DONAR COMPTE DELS GRUPS D'INTERÈS DE LA CIUTAT D'OLOT 
INSCRITS EN EL REGISTRE PÚBLIC DELS GRUPS D'INTERÈS DE CATALUNYA 

 
Núm. de referència : X2018005517    
  
Atès que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot, en sessió ordinària de 20 
d’abril de 2017, va acordar l’adhesió al Registre de grups d’interès de Catalunya. 
 
Atès que el Registre de grups d’interès de la Generalitat reforça la transparència, en 
permetre que tots els ciutadans puguin fer el seguiment de l’activitats dels grups 
d’interès davant les administracions. 
 
Vist l’expedient administratiu SG052018000003 i antecedents corresponents, el 
regidor delegat de Transparència i Govern obert, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció del següent acord: 
 
Donar compte que a data d’avui, els grups d’interès de la ciutat d’Olot inscrits en el 
Registre públic dels grups d’interès de Catalunya, són els següents: 
 

Nom del grup 
Arriant Formació i Lleure SLU 
Associació Turisme Rural de la Garrotxa 
Bassegoda SCCL 
Centre d’Iniciatives Turístiques d’Olot 
Fundació d’Estudis Superiors d’Olot 
Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa 
INTEGRA, Associació de Discapacitats Intel·lectuals 
RCR Aranda Pigem Vilalta Arquitectes SLP 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.1. - APROVAR ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2018005429     
 
En relació a l’expedient CPG22018000022 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: 
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Aprovar la relació d’ordenacions de despeses annex núm. 18/007 per un import de 
276.414,50 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 276414.50 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.1. - APROVAR CERTIFICACIONS D'OBRA 
 
Núm. de referència : X2018005426     
 
En relació a l’expedient CPG22018000021 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’obra  de CONSTRUO CONSTRUCCIONS 
GENERALS SL corresponent a les obres d’ ENDERROC EDIFICI C/ SANT MIQUEL 6-
6B  amb càrrec a la partida 18.140.1510.61902 “R17 ENDERROCS” per un import de 
8.444,61 euros. 

 
Aprovar la certificació n.6 de RUBAU TARRES SAU corresponent a les obres de 
REMODELACIÓ DEL FIRAL PASSEIG DE L’ESCULTOR MIQUEL BLAY amb càrrec a 
la partida 18.141.1532.61920 “R17 REMODELACIÓ FIRAL” per un import de 
176.569,99 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 99999 185014.6 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

12.1. - RATIFICAR DECRET D'ALCALDIA DE DATA 20/02/2018 APROVACIÓ 
LIQUIDACIONS TAXA OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC PER EMPRESES 

SUBMINISTRADORES 4RT TRIMESTRE 2017 
 
Núm. de referència : X2018004580     
 
En relació a l’expedient IG192018000001 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: 
 
Ratificar Decret d’Alcaldia de data 20 de febrer de 2018 aprovació liquidacions del 4rt 
trimestre de l’exercici 2017 corresponent a la taxa per ocupació del domini públic local 
per empreses explotadores de serveis, de conformitat amb el que disposa l’article 24-
1-c) del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.1. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SOLIDÀRIA PER ADQUISICIÓ 
D'EXPLOTACIONS ECONÒMIQUES 

 
Núm. d’expedient: R0082018000017 
Núm. de referència : X2018004714     
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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 allò disposat a l’article 42.1 c) de la Llei general tributària, el qual estableix: 

“Seran responsables solidaris del deute tributari les següents persones o entitats: 
Les que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat o exercici d’explotacions 
o activitats econòmiques, per les obligacions tributàries contretes de l’anterior 
titular i derivades del seu exercici. La responsabilitat també s’estendrà a les 
obligacions derivades de la falta d’ingrés d eles retencions i ingressos a compte 
practicats o que s’haguessin hagut de practicar. Quan resulti d’aplicació allò 
previst a l’apartat 2 de l’article 175 d’aquesta Llei, la responsabilitat establerta en 
aquest paràgraf es limitarà d’acord a allò disposat en aquest article. Quan no 
s’hagi sol·licitat aquest certificat, la responsabilitat abastarà també les sancions 
imposades o que es puguin imposar”. 

 
Atès que l’esmentat article 175.2 estableix: 

“El que pretengui adquirir la titularitat d’explotacions i activitats econòmiques i a 
l’objecte de limitar la responsabilitat solidària prevista al paràgraf c) de l’apartat 1 
de l’article 42 d’aquesta Llei, tindrà dret, prèvia la conformitat del titular actual, a 
sol·licitar de l’Administració certificació detallada dels deutes, sancions i 
responsabilitats tributàries derivades del seu exercici. L’Administració tributària 
haurà d’expedir aquesta certificació en el termini de tres mesos des de la seva 
sol·licitud. En tal cas, quedarà la responsabilitat de l’adquirent limitada als deutes, 
sancions i responsabilitats contingudes en la certificació. Si la certificació s’expedís 
sense mencionar deutes, sancions o responsabilitats o no es facilités en el termini 
assenyalat, el sol·licitant quedarà exempt de la responsabilitat a la que es refereix 
aquest article.” 

  
Atès que segons resulta de l’expedient executiu que se segueix contra: 
NIF:  **** 
NOM:  **** 
 
La societat IRKA GASTRONOMIC SERVICE SL amb NIF B55241939 va adquirir la 
següent explotació econòmica del deutor: 
ACTIVITAT  altres cafès i bars  
ADREÇA  Pg de Ramon Guillamet, 2 B 
substituint-lo en la seva titularitat. 
 
Atès que l’adquirent no ha sol·licitat cap tipus de certificat de deutes tributaris derivats 
de l’esmentada activitat de l’anterior titular, que el pogués alliberar de la responsabilitat 
prevista a l’article 42.1 c) de la Llei general tributària, per la qual cosa l’adquirent de 
l’explotació econòmica respon solidàriament de l’obligació de pagament del deute 
tributari existent. 
 
Atès que s’ha donat audiència prèvia al responsable segons allò previst de l’article 
41.5 de la Llei tributària, 
 
Atès que es donen els requisits determinats a l’article 42.1 c) de la mateixa Llei general 
tributària, 
 
S’ACORDA 
 
PRIMER 
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Declarar la derivació de responsabilitat solidària contra IRKA GASTRONOMIC 
SERVICE SL, amb NIF B55241939, domiciliat al c. Secretari Moret, 24 de 17857 St 
Joan les Fonts, com a adquirent de l’explotació econòmica situada a Pg de Ramon 
Guillamet, 2 B pel concepte de Taxa escombraries empresarials exercici 2015, per un 
import nominal de 140,47 euros. 
 
SEGON 
Comunicar a l’adquirent IRKA GASTRONOMIC SERVICE SL, les dades essencials 
dels rebuts que es deriven: 
 
dades essencials dels rebuts  
nom del deutor: **** 
NIF del deutor: **** 
epígraf: 16732 
activitat: altres cafès i bars 
domicili activitat Pg de Ramon Guillamet, 2 B 
domicili fiscal: Pg de Ramon Guillamet, 2 B d'Olot 
  
concepte tributari: Taxa escombraries empresarials 
exercici: 2015 
import principal: 140,47 euros 
  
 
 
TERCER 
 
Requerir a l’adquirent de l’activitat econòmica, perquè s'efectuï 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.  

Transcorregut el període voluntari concedit, si no s’efectua el pagament, la 
responsabilitat s’estendrà automàticament al recàrrec a què es refereix els articles 28 i 
181 de l’esmentada Llei general tributària i el deute serà exigit en via de 
constrenyiment. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.2. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SOLIDÀRIA PER ADQUISICIÓ 
D'EXPLOTACIONS ECONÒMIQUES 

 
Núm. d’expedient: R0082018000018 
Núm. de referència : X2018004716     
 
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 allò disposat a l’article 42.1 c) de la Llei general tributària, el qual estableix: 

“Seran responsables solidaris del deute tributari les següents persones o entitats: 
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Les que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat o exercici d’explotacions 
o activitats econòmiques, per les obligacions tributàries contretes de l’anterior 
titular i derivades del seu exercici. La responsabilitat també s’estendrà a les 
obligacions derivades de la falta d’ingrés d eles retencions i ingressos a compte 
practicats o que s’haguessin hagut de practicar. Quan resulti d’aplicació allò 
previst a l’apartat 2 de l’article 175 d’aquesta Llei, la responsabilitat establerta en 
aquest paràgraf es limitarà d’acord a allò disposat en aquest article. Quan no 
s’hagi sol·licitat aquest certificat, la responsabilitat abastarà també les sancions 
imposades o que es puguin imposar”. 

 
Atès que l’esmentat article 175.2 estableix: 

“El que pretengui adquirir la titularitat d’explotacions i activitats econòmiques i a 
l’objecte de limitar la responsabilitat solidària prevista al paràgraf c) de l’apartat 1 
de l’article 42 d’aquesta Llei, tindrà dret, prèvia la conformitat del titular actual, a 
sol·licitar de l’Administració certificació detallada dels deutes, sancions i 
responsabilitats tributàries derivades del seu exercici. L’Administració tributària 
haurà d’expedir aquesta certificació en el termini de tres mesos des de la seva 
sol·licitud. En tal cas, quedarà la responsabilitat de l’adquirent limitada als deutes, 
sancions i responsabilitats contingudes en la certificació. Si la certificació s’expedís 
sense mencionar deutes, sancions o responsabilitats o no es facilités en el termini 
assenyalat, el sol·licitant quedarà exempt de la responsabilitat a la que es refereix 
aquest article.” 

  
Atès que segons resulta de l’expedient executiu que se segueix contra: 
NIF:  **** 
NOM:  **** 
 
La Sra. **** amb NIF **** va adquirir la següent explotació econòmica del deutor: 
ACTIVITAT  Restaurant d'una forquilla  
ADREÇA  Pl. Major, 6 
substituint-lo en la seva titularitat. 
 
Atès que l’adquirent no ha sol·licitat cap tipus de certificat de deutes tributaris derivats 
de l’esmentada activitat de l’anterior titular, que el pogués alliberar de la responsabilitat 
prevista a l’article 42.1 c) de la Llei general tributària, per la qual cosa l’adquirent de 
l’explotació econòmica respon solidàriament de l’obligació de pagament del deute 
tributari existent. 
 
Atès que s’ha donat audiència prèvia al responsable segons allò previst de l’article 
41.5 de la Llei tributària, 
 
Atès que es donen els requisits determinats a l’article 42.1 c) de la mateixa Llei general 
tributària, 
 
S’ACORDA 
 
PRIMER 
Declarar la derivació de responsabilitat solidària contra ****, amb NIF ****, domiciliat al 
c. Presó Vella, 10  3r d'Olot com a adquirent de l’explotació econòmica situada a Pl. 
Major, 6 pel concepte de Taxa escombraries empresarials exercici 2014, per un import 
nominal de 188,68 euros. 
 
SEGON 
Comunicar a l’adquirent ****, les dades essencials dels rebuts que es deriven: 
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dades essencials dels rebuts  
nom del deutor: **** 
NIF del deutor: **** 
epígraf: 16715 
activitat: Restaurant d'una forquilla 
domicili activitat Pl. Major, 6 
domicili fiscal: c. Estanislau Vayreda, 2  2n d'Olot 
  
concepte tributari: Taxa escombraries empresarials 
exercici: 2014 
import principal: 188,68 euros 
  
 
 
TERCER 
 
Requerir a l’adquirent de l’activitat econòmica, perquè s'efectuï 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: 

3) 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.  

4) 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.  

Transcorregut el període voluntari concedit, si no s’efectua el pagament, la 
responsabilitat s’estendrà automàticament al recàrrec a què es refereix els articles 28 i 
181 de l’esmentada Llei general tributària i el deute serà exigit en via de 
constrenyiment. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.3. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SOLIDÀRIA PER ADQUISICIÓ 
D'EXPLOTACIONS ECONÒMIQUES 

 
Núm. d’expedient: R0082018000019 
Núm. de referència : X2018004723     
 
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 allò disposat a l’article 42.1 c) de la Llei general tributària, el qual estableix: 

“Seran responsables solidaris del deute tributari les següents persones o entitats: 
Les que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat o exercici d’explotacions 
o activitats econòmiques, per les obligacions tributàries contretes de l’anterior 
titular i derivades del seu exercici. La responsabilitat també s’estendrà a les 
obligacions derivades de la falta d’ingrés d eles retencions i ingressos a compte 
practicats o que s’haguessin hagut de practicar. Quan resulti d’aplicació allò 
previst a l’apartat 2 de l’article 175 d’aquesta Llei, la responsabilitat establerta en 
aquest paràgraf es limitarà d’acord a allò disposat en aquest article. Quan no 
s’hagi sol·licitat aquest certificat, la responsabilitat abastarà també les sancions 
imposades o que es puguin imposar”. 
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Atès que l’esmentat article 175.2 estableix: 
“El que pretengui adquirir la titularitat d’explotacions i activitats econòmiques i a 
l’objecte de limitar la responsabilitat solidària prevista al paràgraf c) de l’apartat 1 
de l’article 42 d’aquesta Llei, tindrà dret, prèvia la conformitat del titular actual, a 
sol·licitar de l’Administració certificació detallada dels deutes, sancions i 
responsabilitats tributàries derivades del seu exercici. L’Administració tributària 
haurà d’expedir aquesta certificació en el termini de tres mesos des de la seva 
sol·licitud. En tal cas, quedarà la responsabilitat de l’adquirent limitada als deutes, 
sancions i responsabilitats contingudes en la certificació. Si la certificació s’expedís 
sense mencionar deutes, sancions o responsabilitats o no es facilités en el termini 
assenyalat, el sol·licitant quedarà exempt de la responsabilitat a la que es refereix 
aquest article.” 

  
Atès que segons resulta de l’expedient executiu que se segueix contra: 
NIF:  **** 
NOM:  **** 
 
La societat SPORTSMEN 07 SL amb NIF B17975111 va adquirir la següent explotació 
econòmica del deutor: 
ACTIVITAT  Venda de productes alimentaris, 120-399m2  
ADREÇA  Ctra Santa Pau, 21 
substituint-lo en la seva titularitat. 
 
Atès que l’adquirent no ha sol·licitat cap tipus de certificat de deutes tributaris derivats 
de l’esmentada activitat de l’anterior titular, que el pogués alliberar de la responsabilitat 
prevista a l’article 42.1 c) de la Llei general tributària, per la qual cosa l’adquirent de 
l’explotació econòmica respon solidàriament de l’obligació de pagament del deute 
tributari existent. 
 
Atès que s’ha donat audiència prèvia al responsable segons allò previst de l’article 
41.5 de la Llei tributària, 
 
Atès que es donen els requisits determinats a l’article 42.1 c) de la mateixa Llei general 
tributària, 
 
S’ACORDA 
 
PRIMER 
Declarar la derivació de responsabilitat solidària contra SPORTSMEN 07 SL, amb NIF 
B17975111, domiciliat al c. Cingles de Ferran, 3  2n d'Olot com a adquirent de 
l’explotació econòmica situada a Ctra Santa Pau, 21 pel concepte de Taxa 
escombraries empresarials exercici 2014/2015/2016, per un import nominal de 
1.554,82 euros. 
 
SEGON 
Comunicar a l’adquirent SPORTSMEN 07 SL, les dades essencials dels rebuts que es 
deriven: 
 
dades essencials dels rebuts  
nom del deutor: **** 
NIF del deutor: **** 
epígraf: 16473 
activitat: Venda de productes alimentaris, 120-399m2 
domicili activitat Ctra Santa Pau, 21 



 
 
 

 17 

domicili fiscal: c. Madrid, 32 3r  1a d'Olot 
  
concepte tributari: Taxa escombraries empresarials 
exercici: 2014/2015/2016 
import principal: 1.554,82 euros 
  
 
 
TERCER 
 
Requerir a l’adquirent de l’activitat econòmica, perquè s'efectuï 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: 

5) 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.  

6) 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.  

Transcorregut el període voluntari concedit, si no s’efectua el pagament, la 
responsabilitat s’estendrà automàticament al recàrrec a què es refereix els articles 28 i 
181 de l’esmentada Llei general tributària i el deute serà exigit en via de 
constrenyiment. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.4. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SOLIDÀRIA PER ADQUISICIÓ 
D'EXPLOTACIONS ECONÒMIQUES 

 
Núm. d’expedient: R0082018000020 
Núm. de referència : X2018004725     
 
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 allò disposat a l’article 42.1 c) de la Llei general tributària, el qual estableix: 

“Seran responsables solidaris del deute tributari les següents persones o entitats: 
Les que succeeixin per qualsevol concepte en la titularitat o exercici d’explotacions 
o activitats econòmiques, per les obligacions tributàries contretes de l’anterior 
titular i derivades del seu exercici. La responsabilitat també s’estendrà a les 
obligacions derivades de la falta d’ingrés d eles retencions i ingressos a compte 
practicats o que s’haguessin hagut de practicar. Quan resulti d’aplicació allò 
previst a l’apartat 2 de l’article 175 d’aquesta Llei, la responsabilitat establerta en 
aquest paràgraf es limitarà d’acord a allò disposat en aquest article. Quan no 
s’hagi sol·licitat aquest certificat, la responsabilitat abastarà també les sancions 
imposades o que es puguin imposar”. 

 
Atès que l’esmentat article 175.2 estableix: 

“El que pretengui adquirir la titularitat d’explotacions i activitats econòmiques i a 
l’objecte de limitar la responsabilitat solidària prevista al paràgraf c) de l’apartat 1 
de l’article 42 d’aquesta Llei, tindrà dret, prèvia la conformitat del titular actual, a 
sol·licitar de l’Administració certificació detallada dels deutes, sancions i 
responsabilitats tributàries derivades del seu exercici. L’Administració tributària 
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haurà d’expedir aquesta certificació en el termini de tres mesos des de la seva 
sol·licitud. En tal cas, quedarà la responsabilitat de l’adquirent limitada als deutes, 
sancions i responsabilitats contingudes en la certificació. Si la certificació s’expedís 
sense mencionar deutes, sancions o responsabilitats o no es facilités en el termini 
assenyalat, el sol·licitant quedarà exempt de la responsabilitat a la que es refereix 
aquest article.” 

  
Atès que segons resulta de l’expedient executiu que se segueix contra: 
NIF:  J55234678 
NOM:  LES OLLETES SCP 
 
El Sr. **** amb NIF **** va adquirir la següent explotació econòmica del deutor: 
ACTIVITAT  Restaurant d'una forquilla  
ADREÇA  av. Sant Joan, 61 
substituint-lo en la seva titularitat. 
 
Atès que l’adquirent no ha sol·licitat cap tipus de certificat de deutes tributaris derivats 
de l’esmentada activitat de l’anterior titular, que el pogués alliberar de la responsabilitat 
prevista a l’article 42.1 c) de la Llei general tributària, per la qual cosa l’adquirent de 
l’explotació econòmica respon solidàriament de l’obligació de pagament del deute 
tributari existent. 
 
Atès que s’ha donat audiència prèvia al responsable segons allò previst de l’article 
41.5 de la Llei tributària, 
 
Atès que es donen els requisits determinats a l’article 42.1 c) de la mateixa Llei general 
tributària, 
 
S’ACORDA 
 
PRIMER 
Declarar la derivació de responsabilitat solidària contra ****, amb NIF ****, domiciliat al 
c. Rocacorba, 41 2n d'Olot com a adquirent de l’explotació econòmica situada a av. 
Sant Joan, 61 pel concepte de Taxa escombraries empresarials exercici 2015, per un 
import nominal de 627,10 euros. 
 
SEGON 
Comunicar a l’adquirent ****, les dades essencials dels rebuts que es deriven: 
 
dades essencials dels rebuts  
nom del deutor: LES OLLETES SCP 
NIF del deutor: J55234678 
epígraf: 16715 
activitat: Restaurant d'una forquilla 
domicili activitat av. Sant Joan, 61 
domicili fiscal: av. Sant Joan, 61 d'Olot 
  
concepte tributari: Taxa escombraries empresarials 
exercici: 2015 
import principal: 627,10 euros 
  
 
 
TERCER 
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Requerir a l’adquirent de l’activitat econòmica, perquè s'efectuï 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: 

7) 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.  

8) 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.  

Transcorregut el període voluntari concedit, si no s’efectua el pagament, la 
responsabilitat s’estendrà automàticament al recàrrec a què es refereix els articles 28 i 
181 de l’esmentada Llei general tributària i el deute serà exigit en via de 
constrenyiment. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.1. - PROJECTE BÀSIC-EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DE LA PROLONGACIÓ 
DEL CARRER NARCÍS PAULÍS.- proposant aprovar inicialment. 

 
Núm. de referència : X2018004584     
 
Vist el projecte bàsic-executiu d’urbanització de la prolongació del carrer Narcís 
Paulís, redactat per Plana Hurtós enginyers, SLP en data febrer de 2018, l’objecte 
del qual és definir i valorar les obres per a l’adequació dels serveis bàsics urbanístics i 
la pavimentació d’un tram del carrer Compositor Narcís Paulís. 
 

Vist l’informe emès pel Director de l’Àrea d’Infraestructura i Urbanisme en data 16 de 
febrer de 2018, que s’adjunta a l’expedient, conforme al qual s’informa favorablement 
l’aprovació inicial del projecte esmentat, amb el benentès que prèviament a l’aprovació 
definitiva del projecte caldrà realitzar les següents modificacions: 
 

 Justificar l’estudi luminotècnic pel que fa a la distribució de les lluminàries a 
portell i en la distribució del lux que en aquesta memòria en la vorera nord no 
dona els mínims de 3-5lux. 

 
Vistos els articles 89.6 i 119.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de 
febrer. 
 
En virtut de l’exposat, en relació a l’expedient UPL12018000002, el regidor delegat 
de Serveis urbans, Espai públic i infraestructures i obra pública, Mobilitat i 
ocupació de la via pública, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el projecte bàsic-executiu d’urbanització de la 
prolongació del carrer Narcís Paulis, redactat per Plana Hurtós enginyers, SLP 
en data febrer de 2018. 
 
SEGON.- CONDICIONAR l’aprovació definitiva a l’aportació prèvia del projecte 
modificat, d’acord amb les determinacions que figuren en l’informe emès pel Director 
de l’Àrea d’Urbanisme i Infraestructura en data 16 de febrer de 2018 i que es 
transcriuen en la part expositiva del present acord. 
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TERCER.- SOTMETRE’L a informació pública durant el termini d’un mes mitjançant la 
publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província, a un dels diaris de 
premsa periòdica de més divulgació al municipi, al tauler d’anuncis i al web de 
l’Ajuntament. 
 
QUART.- SOL·LICITAR informe a les companyies de serveis afectades, si s’escau. 
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
15.1. - PROJECTE EXECUTIU MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT A LES ZONES DE 

JOC DEL PARC DE MALATOSQUER.- proposant aprovar 
 
Núm. de referència : X2018005274     
 
ist el projecte de millora d’accessibilitat a les zones de joc del parc de Malatosquer, 
redactat per unparelld’arquitectes: Eduard Callís i Guillem Moliner en data gener de 
2018, conforme al qual té per objecte establir un itinerari per a vianants accessible 
entre l’aparcament, les feixes de joc i l’esplanada inferior, incorporar les zones 
d’estada al nou sistema de camins, propiciar una plataforma d’accés pavimentada des 
de l’aparcament, amb font i aparcaments de bicicletes i evitar que els vehicles 
estacionats envaeixin físicament i visualment la zona verda. 
 
Vist l’art. 37 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
En relació a l’expedient UPOM2018000002, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat de Serveis urbans, Espai públic i 
infraestructures i obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR el projecte de millora d’accessibilitat a les zones de joc del parc 
de Malatosquer, redactat per unparelld’arquitectes: Eduard Callís i Guillem Moliner en 
data gener de 2018. 
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
16.1. - ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A HABITATGE EN EDIFICI PLURIFAMILIAR 

ENTRE MITGERES AL PASSEIG DE BARCELONA, 3B ENTRESOL 1A. 
 
Núm. de referència : X2018002218 

 
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: 
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CONCEDIR, la llicència sol·licitada, segons expedient OMA32018000007 en data 
registre entrada  06/02/2018 
a: ****    
per a: ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A HABITATGE EN EDIFICI PLURIFAMILIAR 
ENTRE MITGERES    
situada a: PG BARCELONA N.3 B.B Pis.EN Pta.1  
U.T.M : 7099616 
 
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: CRL2018800011     
 
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: 50381.98 euros  
1 Connexions desguassos habitatges 
  
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

50381.98 1735.52 0 1735.52 64.10 1799.62 
 

Garanties: 
 

Total Liquidació Euros 
Per Drets 1799.62 
Per Garanties (4) 0 

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

 Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: Document signat per contractista o 
contractistes assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra, així com 
documentació que acrediti la seva condició de contractista.  

 Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres 
elements propis de l’obra.  

 Els materials, textures i colors d’acabat de façana, i en especial les fusteries 
dels tancaments, hauran de coincidir amb els característics del conjunt edificat 
d’acord amb el criteri determinat a l’article 128 del Pla d’ordenació urbanística 
municipal.  

 L’habitatge disposarà d’una solució per a l’eixugada de la roba d’acord amb les 
condicions de l’apartat 3.13 de l’Annex 1 del Decret 141/2012, d’habitabilitat. 
Atès que, d’acord amb l’article 11.4 de les Ordenances de l’Edificació del Pla 
General d’Olt, no es permet l’estesa de roba per fora del perímetre de façana 
de l’edifici, si no es disposa d’estenedor col·lectiu, s’autoritza l’eixugada 
mecànica.  



 22 

 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’habitatge, 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’habitatge està en condicions de ser 
utilitzat d’acord amb les condicions mínimes d’habitabilitat de la normativa 
urbanística i tècnica d’aplicació.  

 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.  

 D’acord a l’art. 3-a) del RD 1448/89 en relació al 77.2 de la Llei 38/88, el termini 
per donar d’alta l’immoble reformat és de 2 mesos a partir del dia següent a la 
data d’acabament de les obres. A aquests efectes caldrà adreçar-se a l’Àrea 
d’Urbana de l’Ajuntament -2n. Pis -. Cal aportar la següent documentació: 1) 
Plànol de situació i d’emplaçament, 2) Plànols definitius de cada planta, 3) 
Certificat final d’obra, 4) Fotografia/es de la façana (10x15), 5) Fotocòpia DNI 
del titular, 6) Fotocòpia del rebut actual IBI i 7) Fotocòpia de les escriptures. . 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

17.1. - PROPOSANT DONAR COMPTE DELS ASSABENTATS D’OBERTURA I 
DELS DECRETS DICTATS ELS DIES 19 I 22 DE FEBRER DE 2018 RELATIUS A 

L'ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
Núm. de referència : X2018005099     
 
En relació a l’expedient AG012018000025, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern 
Local, adoptar el següent acord: 
 
Únic.- Donar compte dels assabentats d’obertura i dels decrets dictats entre els dies 
19 i 22 de febrer de 2018 relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen a 
continuació:  
 
Tràmit 
 
Activitats 
 

Nom / comercial Concepte Adreça Decret 
 
 

Assabentat 
canvi no 
substancial 
(sense 
condicions) 

Integra 

Centre 
educació 
especial i 
centre 
ocupacional 

Camí de les Fonts 11 19/02/2018 

Assabentat 
obertura 

CDC 
Seu partit 
polític 

C/Bisbe Lorenzana 18 1 7 19/02/2018 

Assabentat 
obertura 

A.G. Assessoria i 
Gestió Olot SL 

Assessoria 
C/Marià Jolis Pellicer 38 
B 1 

19/02/2018 
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Assabentat 
obertura 

Manuela Muñoz 
Castillo 

Comerç al 
detall de tèxtils 

Ronda Sant Bernat 6 19/02/2018 

Assabentat 
obertura 

Ferran López 
Colas 

Comerç de 
venda de 
mobles 

Ctra. de la Canya 1 19/02/2018 

Assabentat 
obertura 

Sílvia Espuña 
Soler 

Habitatge d’ús 
turístic 

Mas Coromina (Triai) 19/02/2018 

Assabentat de 
canvi de 
titularitat 

Serveis de 
Restauració 
Hivernacle SL 

Restaurant Hostal Can Vergés  19/02/2018 

 
Gossos potencialment perillosos 

Concessió 
llicència  **** Dog Argentí Llenyataire 9 22/02/2018 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 

18.1. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- AUTORITZAR L'OBERTURA DELS 
ESTABLIMENTS COMERCIALS EL DILLUNS 10 DE SETEMBRE PER L'ANY 2018 

 
Núm. de referència : X2018005633     
 
La junta de Govern local, en sessió ordinària celebrada el dia 26 d’octubre de 2017, va 
acordar l’autorització d’obertura en festius d’establiments comercials per a l’any 2018, 
d’acord amb el que determina l’Ordre EMC/127/2017, de 16 de juny. El calendari de 
festius amb obertura comercial autoritzada per l’any 2018 és el 7 de gener, 25 de 
febrer, 1 de juliol, 21 d’octubre, 6, 8, 9, 16, 23 i 30 de desembre. 
 
Posteriorment a la notificació de l’acord a la Direcció General de Comerç i a tot els 
comerços de la ciutat d’Olot, establiments que es troben situats fora l’àrea d’influència 
del mercat (segons es delimita en el plànol adjunt a aquesta proposta), varen sol·licitar 
el permís d’obertura per el dilluns 10 de setembre de 2018, degut a que han de 
romandre quatre dies tancats amb les molèsties que això pot ocasionar a clients i a la 
ciutadania en general. 
 
Considerant que la Llei de 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires, en les 
seves disposicions addicionals apartat primer 4) es preveu que el departament 
competent en matèria de comerç ha d’establir l’obertura en un dia festiu si es produeix 
la coincidència de dos o més dies festius de caràcter general consecutius. 
 
Considerant l’Ordre EMC/127/2017, de 16 de juny, per la qual s’estableix el calendari 
d’obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2018 i 
2019, en el seu article 2 i 5, els ajuntaments, amb l’acord previ de l’òrgan competent, 
poden substituir fins a dues dates de cadascun dels calendaris anuals previstos. 
 
Considerant la suspensió de la llei catalana de comerç en la qual actualment es 
permet que els establiments de fins a 300m2 tenen llibertat d’horari. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, que serveixen de motivació 
a la present proposta, el regidor delegat  de Promoció de la ciutat, Comerç i 
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Turisme, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Substituir el diumenge 21 d’octubre de 2018, dia comunicat d’obertura 
permesa, pel dilluns 10 de setembre de 2018. 
 
Segon.- Comunicar aquesta autorització amb el plànol adjunt a la Direcció General de 
Comerç de la Generalitat de Catalunya abans del 5 de març de 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 mig 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 


