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ACTA NÚM. 19 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
10 DE MAIG DE 2018 

 
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 10 de maig 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 assisteix, com a regidors de l’oposició, els Srs. Clara Casanovas i Sarsanedas,  
Josep Guix Feixas, Anna Descals Tresserras. 
 
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera. 
 
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 dóna compte de les entrevistes i reunions més destacades que ha 
mantingut des de la celebració de la darrera Junta de Govern, celebrada el proppassat 
dia 3 de maig:  
 
-  el dia 4 de maig al matí es va entrevistar a Barcelona amb el Sr. David Saldoni, 
president de l’Associació Catalana de Municipis i a la tarda, va assistir a l’acte de 
presentació de l’ONG Health us Nepal que va tenir lloc al Casal Marià.  
 
- el dia 5 de maig va ser present a l’acte de concessió de les Ales de Cultura que va 
tenir lloc al Teatre Principal i que enguany van recaure en el reconegut activista 
cultural olotí Pep Fargas.  
 
- el dia 6 de maig va acompanyar el CIT en els diversos actes que es varen celebrar 
amb motiu del Dia de la Mare : la Missa a l’església del Tura, la visita a la darrera mare 
a l’Hospital d’Olot i a l’homenatge a les mares que va tenir lloc a la Plaça Clarà. 
 
- el dia 7 de maig va assistir a la Comissió Permanent del clúster carni Innovacc que 
va tenir lloc a la sala Gussinyé.  
 
- el dia 8 de maig va tenir una trobada amb el Sr. Joan Turró, Vicerector de la 
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Universitat de Vic.  
 
- I finalment el dia 9 de maig va ser present a la reunió de la Comissió de redacció del 
Pla de Biblioteques d’Olot que va tenir lloc a la sala Gussinyé. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                  

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. - APROVACIÓ BASES ESPECÍFIQUES PER A L'ATORGAMENT DE 
SUBVENCIONS DESTINADES A PROMOURE PROGRAMES ESPECÍFICS DE 

FOMENT DEL LLOGUER PER A ESTUDIANTS. 
 
Núm. de referència : X2018012841     

a) L’objecte de les presents bases és definir el procediment de 
concessió per l’Ajuntament d’Olot, en règim de competència 
competitiva, de subvencions per a propietaris d’habitatges que els 
posin en lloguer per a estudiants durant el curs 2018-2019.  

b) La finalitat dels ajuts serà el foment del lloguer d’habitatges per a 
estudiants, fomentant la situació dins l’àmbit del Nucli Antic d’Olot. 

En relació a l’expedient HA042018000002, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar les Bases específiques per a l’atorgament de subvencions 
destinades a promoure programes específics de foment del lloguer per a estudiants. 
 
SEGON.- Procedir a la publicació íntegra de les BASES ESPECÍFIQUES PER A 
L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES A PROMOURE PROGRAMES 
ESPECÍFICS DE FOMENT DEL LLOGUER PER A ESTUDIANTS al BOP de Girona. 
 
TERCER.- Donar per aprovades definitivament aquestes Bases transcorregut el 
termini de 20 dies hàbils, a partir de la seva publicació íntegra al BOP de Girona, en el 
cas que no s’hagin presentat al·legacions i essent efectives mentre no es modifiquin o 
deroguin expressament.  
 
QUART.- Obrir la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència 
competitiva, de subvencions per a propietaris d’habitatges que els posin en lloguer, al 
dia següent de la publicació de l’aprovació definitiva de les presents Bases. 
 
CINQUÈ.- Comunicar la convocatòria d’aquesta subvenció, un cop les bases hagin 
quedat aprovades definitivament, a la base de dades nacional de subvencions. 
D’acord amb l’article 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, aquesta comunicació de l’obertura de la convocatòria de les 
subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions serà prèvia a qualsevol 
altra publicació que es pugui fer d’aquesta convocatòria.  
  
SISÈ.- Donar compte al Ple Municipal en la propera sessió  
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Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200  Despeses 18600  231  480033 10000 TRANSF. AJUTS SOCIALS  

DIVERSOS 
140 999 999 099 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.1. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- PROPOSANT APROVAR EL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ PER A PRÀCTIQUES EN EMPRESES, ENTRE L’AJUNTAMENT 
D’OLOT, EL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA I L’EMPRESA ARMALLATS, 

S.A., DINS EL MARC DEL PROGRAMA DE PROJECTES INNOVADORS I 
EXPERIMENTALS 2016 – UNA NOVA OPORTUNITAT. 

 
 
Núm. de referència : X2018013071     
 
Vist que l’Ajuntament d’Olot té atorgada una subvenció per dur a terme el pla 
d’execució anual denominat “GENERACIÓ DE NOVES OPORTUNITATS”, atorgada 
per el Servei d’Ocupació de Catalunya  dins el marc del Programa de projectes 
innovadors i experimentals amb número d’expedient IE-20/16. 
 
Vist que les activitats de capacitació especialitzada dins el marc del Programa de 
projectes innovadors i experimentals 2016, hauran de tenir en compte les necessitats 
de les empreses i del territori i incidir en els sectors amb més potencial per generar i/o 
mantenir ocupació i, de cara a facilitar la posterior inserció laboral de les persones 
destinatàries, podran incloure pràctiques no laborals en empreses. 
 
Vist que en cas que es realitzin pràctiques no laborals o de perfeccionament 
professional en empreses caldrà signar el corresponent conveni de col·laboració per a 
pràctiques en empreses, que haurà d’identificar les parts i seguiment i el sistema 
d’avaluació.  
 
I en relació a l’expedient IM082018000006 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 per a  pràctiques en empresa entre 
l’Ajuntament d’Olot, el Servei d’Ocupació de Catalunya i l’empresa Armallats, S.A. dins 
el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals 2016 – Una Nova 
Oportunitat. 
 
Segon.- Les pràctiques es duran a terme del 14 de maig de 2018 al 8 de juny de 2018. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.1. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- PROPOSANT  APROVAR EL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ PER A PRÀCTIQUES EN EMPRESES, ENTRE L'AJUNTAMENT 

D'OLOT, EL SERVEI D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA I L'EMPRESA GRUP 
SUPECO-MAXOR, SL. 

 
Núm. de referència : X2018013074     
 
Vist que el Servei d’Ocupació de Catalunya atorgà a l’Ajuntament d’Olot una subvenció 
per la realització del Programa UBICAT d’acompanyament a la inserció i suport 
ocupacional per a la inclusió social.  
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Vist que el programa permet estades pràctiques en empreses que s’han d’entendre 
com una activitat complementària de l’actuació d’orientació laboral i tenen com a 
objectiu potenciar l’autoconeixement i les competències de la persona participant en 
un entorn de treball real així com facilitar la seva inserció laboral.   
 
 

I en relació a l’expedient IM082018000007 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 per a pràctiques en empreses de caràcter 
no productiu entre l’Ajuntament d’Olot, el Servei d’Ocupació de Catalunya i l’empresa 
Grup Supeco-Maxor, SL, dins el marc del Programa UBICAT de la participant Laura 
Arroyo Martínez. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. OBRES 
 

7.1. - DEVOLUCIÓ FIANÇA DEFINITIVA DE  LES OBRES DE REFORÇ DE 
L'ESTRUCTURA DE LA PLANTA BAIXA (TEXT REFÒS)  EDIFICI CAN MONSÀ. 

 
Núm. de referència : X2016008308     
 
La Junta de Govern Local, en data 19 de maig de 2016, va adjudicar el contracte per a 
l’execució de les obres de reforç de l’estructura de la planta baixa de l’edifici de Can 
Monsà, a favor de l’empresa CONSTRUO CONSTRUCCIONS GENERALS, SL, amb 
CIF B17915927. 
 
En compliment de l’establert a la clàusula 12 del Plec de clàusules administratives 
particulars reguladores de la contractació, “CONSTRUO CONSTRUCCIONS 
GENERALS, SL” va constituir, en data 13 de maig de 2016,  la garantia definitiva 
d’import 6.350 €, corresponent al 5% de l’import d’adjudicació del contracte.  
 
Vist l’informe, de data 9 d’abril de 2018, emès per l’arquitecte municipal Sr. Albert Pons 
Clutaró i l’arquitecta tècnica Gemma Planagumà Calm.  
 
Vist que s’ha informat positivament sobre la devolució de la garantia definitiva 
constituïda per CONSTRUO CONSTRUCCIONS GENERALS, SL, i vist l’expedient 
administratiu núm. CCS12016000007 la regidora delegada d’Organització, proposa 
a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
RETORNAR la garantia definitiva d’import sis mil tres-cents cinquanta euros (6.350 €), 
constituïda per l’empresa “CONSTRUO CONSTRUCCIONS GENERALS, SL”, amb 
CIF: B17915927, adjudicatària del contracte per a l’execució de les obres de reforç de 
l’estructura de la planta baixa de l’edifici de Can Monsà. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SERVEIS 
 

7.2. - APROVACIÓ ADDENDA AL CONTRACTE D'ARRENDAMENT D'UN LOCAL 
PER PART DE L'AJUNTAMENT D'OLOT AMB DESTI A UN ESPAI DE 

COWORKING 
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Núm. de referència : X2017001034     
 
L’Ajuntament d’Olot, mitjançant acord de la Junta de Govern Local celebrada en data   
1 de febrer de 2018, va contractar l’arrendament d’un local amb destí a un espai de 
coworking, aprovant l’adjudicació a favor de la Sra. Núria Romero Gratacós, amb DNI. 
40.218.726-Y, pel local ubicat a la planta baixa del carrer de l’Aigua, núm. 5 d’Olot. 
El contracte mitjançant el qual es cedeix en arrendament a l’Ajuntament d’Olot 
l’esmentat local, es va signar en data 1 de març de 2018, per una durada de 20 anys, 
a comptar de la data de signatura del contracte (1 de març de 2038) i per un preu de 
600,00€ mensuals, IVA inclòs (495,87€ + 104,13€ d’IVA). 
El local arrendat té una superfície de 170 m2 quadrats. Així mateix, aquest disposa 
d’un petit pati interior el qual no està inclòs dins el contracte. 
S’han mantingut converses amb la propietat en ordre a la possibilitat d’afegir al 
contracte el patí interior de superfície 65 m2. 
Com a resultat de les converses mantingudes amb la propietat, aquesta ha acceptat 
afegir a l’arrendament el pati interior, sense que això suposés un increment del preu 
del lloguer. 
En conseqüència, procedeix modificar el contracte subscrit, per tal d’incorporar el pati 
interior, sense que això suposi un increment del preu mensual del lloguer. 
 
En virtut de l’anterior, i d’acord amb les atribucions que corresponen a la Junta de 
Govern Local per Delegació de l’Alcaldia segons Decret de data 26 de juny de 2015, i 
vist l’expedient administratiu núm. CCS12017000001 la regidora-delegada 
d’Organització es proposa a la Junta de Govern Local que adopti el següent  
 
APROVAR l’addenda de modificació del contracte d’arrendament d’un local amb destí 
a un espai de coworking, subscrit en data 1 de març de 2018 amb la Sra. Núria 
Moreno Gratacós, segons es transcriu a continuació: 
 

“ADDENDA AL CONTRACTE D’ARRENDAMENT D’UN LOCAL, PER PART DE 
L’AJUNTAMENT D’OLOT, AMB DESTÍ A UN ESPAI COWORKING. 
 
REUNITS 
 
D’UNA banda el Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas, amb DNI. núm. 
77.897.668-A, alcalde de l’Ajuntament d’Olot, amb domicili al Passeig Bisbe 
Ramon Guillamet, núm. 10 (17800 Olot) i NIF. P1712100E, que actua en 
representació legal de l’Ajuntament d’Olot. 
 
I d’altra banda, la Sra. Núria Romero Gratacós, veïna d’Olot, amb domicili al carrer 
de l’Aigua, núm. 5, i amb DNI. núm. 40.218.726-Y, que actua en nom propi. 
 
Els compareixents es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per 
obligar-se i contractar i, en conseqüència, per aquest acte 
 
EXPOSEN 
 
I.- Que en data 1 de març de 2018, les parts van subscriure un contracte pel qual la 
Sra. Núria Romero Gratacós cedia en arrendament a l’Ajuntament d’Olot un local 
amb destí a un espai coworking, ubicat al carrer de l’Aigua, núm. 5, baixos, d’Olot. 
 
II.- Que les parts han arribat a un acord per tal d’afegir a l’arrendament el pati 
interior, sense que això impliqui la modificació del preu i la durada del contracte. 
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PACTES 
 
PRIMER.- S’afegeix a l’objecte del contracte el patí interior de 65 m2. 
 
SEGON.- L’arrendatària, es compromet, durant la vigència del contracte: 
- Portar a terme el manteniment i la neteja del jardí. 
- Fer-se càrrec de les despeses de subministraments que pugui generar-se 

(aigua). 
- No organitzar activitats que generin soroll a partir de les 22:00. 
 
TERCER.- Aquesta ampliació no suposa modificació del preu del contracte. 
QUART.- El contracte d’arrendament signat en data 1 de març de 2018 manté la 
seva vigència, en totes les clàusules no afectades per la present addenda. 
 
Com a prova de conformitat, signen el present document, per duplicat i a un sol 
efecte, en el lloc i data assenyalats a l’encapçalament. 
 
LA PART ARRENDADORA,    LA PART ARRENDATÀRIA.” 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.3. - PRÒRROGA DEL TERMINI D'EXECUCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I 
INSTAL·LACIÓ DE  DOS PUNTS DE RECÀRREGA PER A VEHICLES ELÈCTRICS 

A LA CIUTAT D'OLOT. 
 
Núm. de referència : X2017019669     
 
Antecedents: 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 19 d’octubre de 2017, s’adjudicà el 
contracte del subministrament i instal·lació de dos punts de recàrrega per a vehicles 
elèctrics a la ciutat d’Olot, a favor de l’empresa ETRA BONAL, SA, amb CIF. 
A08522955. 
 
El termini d’execució establert fou de 2 mesos, a partir de la data de formalització del 
contracte. 
 
En data 27 d’octubre de 2017 es signà el contracte corresponent. 
 
En data 27 de març de 2018, (R.E. 2018008424), l’empresa ETRA BONAL, S.A., 
presentà escrit sol·licitant prorrogar la data de finalització del contracte fins el 28 de 
març de 2018, justificant que els motius de l’endarreriment els són totalment aliens, 
atès que són conseqüència de l’endarreriment de les companyies subministradores  
d’electricitat: 
 
“ Per al funcionament dels equips s’ha hagut de sol·licitar a les companyies 
subministradores d’electricitat un nou subministrament, la qual cosa ha endarrerit la 
seva posada en funcionament.” 
 
En data 3 de maig de 2018 (Registre d’Entrada E2018006848) l’empresa ETRA 
BONAL, S.A., presentà un nou escrit sol·licitant prorrogar la data de finalització dels 
treballs fins el 15 de maig de 2018, en el qual manifesta que els treballs no s’han pogut 
donar per finalitzats atès que perdura l’enderrariment dels treballs d’estesa de línies 
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per part de la companyia distribuïdors, la qual cosa afecta a la posada en marxa del 
punt de recàrrega de la zona EST.  
 
Vist que dites circumstàncies han provocat unes pèrdues de temps que l’empresa 
adjudicatària ha de poder recuperar. 
 
Vist que l’esmentat informe tècnic proposa acceptar la pròrroga del termini d’execució 
sol·licitada per l’empresa ETRA BONAL, S.A., establint-se com a data de finalització el 
dia 15 de maig  de 2018. 
 
D’acord amb allò establert a l’article 100 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual 
s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques i l’article 213.2 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
En ús de les atribucions conferides en el punt 1 de la Disposició Addicional Segona del 
TRLCSP, i d’acord 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  núm. CCS12017000020 i antecedents corresponents, la regidora 
delegada  d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords :  
 
ACCEPTAR la sol·licitud de pròrroga del termini d’execució del subministrament i 
instal·lació de dos punts de recàrrega per a vehicles elèctrics a la ciutat d’Olot, 
presentada per l’empresa ETRA BONAL, S.A., amb CIF. A08522955, establint com a 
data de finalització de les mateixes el dia 15 de maig de 2018. 
 
S’adopta el present acord a la vista de l’informe favorable, emès en data 3 de maig de 
2018, pel Sr. Ramon Prat Molas, Director de l’Àrea d’Infraestructura i Urbanisme, en 
què es considera justificada la pròrroga. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SUBMINISTRAMENTS 
 

7.4. - CONTRACTAR EL SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER LA 
BIBLIOTECA MARIÀ VAYREDA 

 
Núm. de referència : X2018009137     
 
Antecedents 
 
Primer.- Atès que és necessari contractar el subministrament de nou mobiliari per a la 
Biblioteca Marià Vayreda per tal de renovar l’estat de les prestatgeries de llibres i el 
taulell de recepció, com es desprèn de l’informe de data 17 d’abril de 2018, emès pel 
Sr. Ricard Sargatal i Pont, Director de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot. 
 
Segon.-  Atès que es tracta d’un subministrament esporàdic i puntual. 
 
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar el 
subministrament del mobiliari: 
 
- FUSTERIA I EBENISTERIA JAUME SL 
- PERE BARRIS MASOLIVER 
- MIQUEL COLOMER IGLESIAS 
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Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, de les 3 ofertes sol·licitades, només s’ha 
presentat 1 oferta que una vegada analitzada s’informa com a favorable. 
 
Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles 
generals de contractació. 
 
Sisè.- Atès que una vegada fetes les comprovacions oportunes no consta que s’hagi 
adjudicat a l’empresa FUSTERIA I EBENISTERIA JAUME SL durant la present 
anualitat pressupostària, més contractes menors per aquest mateix objecte, que 
individual o conjuntament superin el llindar establert per als contractes menors de 
subministraments a l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant LCSP). 
 
Setè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa FUSTERIA I EBENISTERIA JAUME SL i 
atès que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la 
prestació objecte del contracte. 
 
Fonament jurídic 
 
La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP) i correspon a la modalitat de subministrament regulada a l’article 16 de la 
mateixa. 
 
Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de 
l’expedient administratiu. 
 
Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació. 
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les 
delegacions efectuades pel cartipàs municipal. 
 
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics, 
 
PROPOSO 
 
Primer.-  Aprovar l’informe emès pel Sr. Ricard Sargatal i Pont, Director de l’Institut 
Municipal de Cultura d’Olot, de data 17 d’abril de 2018, en el que es motiven les 
necessitats de contractar. 
 
Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a 
favor de l’empresa FUSTERIA I EBENISTERIA JAUME SL, amb NIF núm. 
B17879461, el contracte menor de subministrament i instal·lació de mobiliari per la 
Biblioteca Marià Vayreda segons pressupost nº 18/74 pel preu de NOU MIL CINC-
CENTS TRENTA EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS (9.530,47 €), IVA inclòs. 
 
L’esmentat preu es desglossa en SET MIL VUIT-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB 
QUARANTA-DOS CÈNTIMS (7.876,42 €) de pressupost net i MIL SIS-CENTS 
CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS (1.654,05 €) d’IVA calculat amb 
un tipus del 21%. 
 
Tercer.- El termini de màxim per a l’execució del subministrament és de 4 MESOS. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 9.530,47 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida del pressupost municipal: 
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Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18400  333  63208 9530.47 INVERSIONS CULTURA (PR18) 100 001 001 001 000 000 

 
Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i que 
aquesta haurà d’incloure una còpia d’aquest acord o fer-hi constar el número 
d’expedient CC012018000127. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a FUSTERIA I EBENISTERIA JAUME SL, al Dept. 
de Tresoreria de l’Ajuntament d’Olot, al Dept. de Comptabilitat i Pressupostos i a 
l’Institut Municipal de Cultura d’Olot (IMCO) – adjunt gerència. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.5. - CONTRACTAR SUBMINISTRAMENT LLICENCIES APLICACIONS 
AUTODESK 

 
Núm. de referència : X2018013192     
 
Antecedents 
 
Primer.- Atès que l’Ajuntament d’Olot utilitza les aplicacions d’Autodesk: AUTOCAD 
MAP i AUTOCAD LT, pels departaments tècnics d’Urbanisme, Infraestructures i AIT. 
Concretament s’utilitzen 5 llicències d’Autocad LT i 3 d’Autocad Map i per tal de poder 
seguir utilitzant-les cal contractar el subministrament de les llicències de manteniment, 
com es desprèn de l’informe de data 2 de maig de 2018, emès pel Sr. Joan Prat 
Espuña, Responsable del Departament d’Informàtica i Noves Tecnologies de 
l’Ajuntament d’Olot. 
 
Segon.-  Atès que es tracta d’un subministrament esporàdic i puntual. 
 
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar el 
subministrament d’aquestes llicències: 
 
- SEINSOL SL 
- SERVICIOS MICROINFORMATICA SA 
- ASIDEK, ASESORES DE SISTEMAS E INTEGRADORES DE CAD SL 
 
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per 
ASIDEK, ASESORES DE SISTEMAS E INTEGRADORES DE CAD SL per haver 
presentat l’oferta més favorable. 
 
Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles 
generals de contractació. 
 
Sisè.- Atès que una vegada fetes les comprovacions oportunes no consta que s’hagi 
adjudicat a l’empresa ASIDEK, ASESORES DE SISTEMAS E INTEGRADORES DE 
CAD SL durant la present anualitat pressupostària, més contractes menors per aquest 
mateix objecte, que individual o conjuntament superin el llindar establert per als 
contractes menors de subministraments a l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP). 
 
Setè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa ASIDEK, ASESORES DE SISTEMAS E 
INTEGRADORES DE CAD SL i atès que aquesta compta amb l’habilitació professional 
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necessària per realitzar la prestació objecte del contracte. 
 
Fonament jurídic 
 
La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP) i correspon a la modalitat de subministrament regulada a l’article 16 de la 
mateixa. 
 
Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de 
l’expedient administratiu. 
 
Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació. 
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les 
delegacions efectuades pel cartipàs municipal. 
 
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics, 
 
PROPOSO 
 
Primer.-  Aprovar l’informe emès pel Sr. Joan Prat Espuña, Responsable del 
Departament d’Informàtica i Noves Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot, de data 2 de 
maig de 2018, en el que es motiven les necessitats de contractar. 
 
Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a 
favor de l’empresa ASIDEK, ASESORES DE SISTEMAS E INTEGRADORES DE 
CAD SL, amb NIF núm. B61117099, el contracte menor de subministrament de 5 
llicències de manteniment d’Autodesk AutoCad LT i 3 llicències de manteniment 
d’Autodesk AutoCad Map 3D pel preu de QUATRE MIL CENT NORANTA EUROS 
AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS (4.190,23 €), IVA inclòs. 
 
L’esmentat preu es desglossa en TRES MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-TRES 
EUROS (3.463 €) de pressupost net i SET-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-
TRES CÈNTIMS (727,23 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21%. 
 
Tercer.- El període del contracte va del 16/06/2018 al 16/06/2019. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 4.190,23 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida del pressupost municipal: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18120  491  220020 4190.23 MANTENIMENT I SUPORT  

INFORMATIC 
100 001 001 001 000 000 

 
Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i que 
aquesta haurà d’incloure una còpia d’aquest acord o fer-hi constar el número 
d’expedient CC012018000227. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a ASIDEK, ASESORES DE SISTEMAS E 
INTEGRADORES DE CAD SL, al Dept. de Tresoreria de l’Ajuntament d’Olot, al Dept. 
de Comptabilitat i Pressupostos, al Departament d’Informàtica i a la resta d’empreses 
que han presentat pressupost. 
 
S’aprova per unanimitat. 
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8.1. - RELLEU DE CÀRRECS A LA COMISSIÓ TÈCNICA DE SEGURETAT 
 
Núm. de referència : X2018013114     
 
Atès que per acord de Junta de govern de 28 de desembre de 2017 es va nomenar 
com a membre de la Comissió Tècnica de Seguretat a la Cap de l’àrea de recursos 
humans, Sra. Maria Antonia Medel Punzano. 
 
Atès que la Sra. Maria Antonia Medel Punzano ha estat rellevada per la Sra. Lídia 
Fernández Brugués com a Cap de l’àrea de recursos humans per jubilació de la 
primera. 
 
En relació a l’expedient SG112018000005 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Transparència i Govern Obert, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Cessar la Sra. Maria Antonia Medel Punzano com a membre de la Comissió 
Tècnica de Seguretat. 
 
Segon.- Nomenar la Sra. Lídia Fernández Brugués com a membre de la Comissió 
Tècnica de Seguretat en tant que és la cap de l’àrea de recursos humans. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.1. - APROVAR ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2018013307     
 
En relació a l’expedient CPG22018000057 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. 18/017 per un import de 
126.920,34 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 126920.34 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.1. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT PARADISE CRICKET CLUB OLOT 
 
Núm. de referència : X2018013314     
 
En relació a l’expedient CPG12018000180 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir  subvenció amb règim de concurrència competitiva, prevista en el 
pressupost de l’any 2018, a l’ entitat PARADISE CRICKET CLUB OLOT amb  NIF: 
G55224695 per un import de 395,54 euros, amb càrrec a la partida 18.330.341.480002 
“SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
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conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1800014067 Despeses 18330  341  480002 395.54 SUBVENCIONS ENTITATS 

ESPORTIVES 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.2. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT UNITED CRICKET CLUB OLOT 
 
Núm. de referència : X2018013311     
 
En relació a l’expedient CPG12018000179 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir  subvenció amb règim de concurrència competitiva, prevista en el 
pressupost de l’any 2018, a l’ entitat UNITED CRICKET CLUB amb  NIF: G55224828 
per un import de 395,54 euros, amb càrrec a la partida 18.330.341.480002 
“SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el 
conveni de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, 
aprovada definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció 
quedarà sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de 
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan 
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
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Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1800014066 Despeses 18330  341  480002 395.54 SUBVENCIONS ENTITATS  

ESPORTIVES 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.1. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ 
GARROTXA DIVERSA 

 
Núm. de referència : X2018013320     
 
En relació a l’expedient CPG22018000058 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: 
 
Procedir a la bestreta de 180,00 euros a l’ Associació Garrotxa Diversa en concepte 
d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 450,00 euros, destinada 
a activitats vàries de l’entitat aprovada per la Junta de Govern Local de data 
22/03/2018. 
 
Una vegada finalitzada l’activitat s’hauran de presentar els justificants en un termini 
màxim de dos mesos per tal de poder procedir a la liquidació definitiva de la 
subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1800009004001Despeses 18600  231  480006 180 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 100 001 001 001 000 000 

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

SOCIETAT "DISTRIBUCIONS CASADO SAEZ SC" 
 
Núm. d’expedient: R0082018000051 
Núm. de referència : X2018012843     
 
Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Atesa la diligència de la Tresorera de data 24/04/2017 on es concedeix audiència als 
cotitulars de la societat DISTRIBUCIONS CASADO SAEZ SC amb NIF J17387937, 
expedient executiu núm. REXE2014001613 i que són: 
 
 COTITULAR                                                                         NIF                            %PART. 
 **** ****  50,00 
 **** ****  50,00 
 
  
Atès que consta acreditada l’esmentada audiència a l'expedient, d'acord amb la Llei 
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: 
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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 porcionescorrespondientes 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% 
  
número de rebut                       concepte                                                                              euros nominal 
 
 2014CI  000000000006231/00 P IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA GI9008AW  143,00 
 
 Total nominal  143,00 

 
SEGON. Requerir al(s) cotitular(s) de la societat DISTRIBUCIONS CASADO SAEZ 
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 
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recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’immediat hàbil següent. 
 Si la notificació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data 
de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’immediat hàbil 
següent. 
 
TERCER. En cas que no es pagui el dèbit notificat, que se segueixi el procediment 
executiu contra els responsables, prèvia providència de constrenyiment dictada pel  la 
tresorera. L'inici  d'aquest període determinarà eldevengament del recàrrec de 
constrenyiment i dels interessos de demora, d'acord amb allò previst a l'article 28 de la 
Llei 58/2003, de 17 de desembre general tributària. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
12.2. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SOLIDÀRIA ALS COTITULARS DE LA 

SOCIETAT "JOSEP I MANEL SC" 
 
Núm. d’expedient: R0082018000052 
Núm. de referència : X2018012846     
 
Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada  
d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Atesa la diligència de la Tresorera de data 24/04/2017 on es concedeix audiència als 
cotitulars de la societat JOSEP I MANEL SC amb NIF J55109789, expedient executiu 
núm. REXE2016000753 i que són: 
 
 COTITULAR                                                                                            NIF                           %PART. 

 ****  ****         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 
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 
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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% 
  
 dels dèbits que ara es relacionen, 
 
número de rebut                          concepte                                                                           euros nominal 
 
2015EE  000000000000799/02 P TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS  8918005391312  104,51 
 
 Total nominal  104,51 

  
SEGON. Requerir al(s) cotitular(s) de la societat JOSEP I MANEL 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. 
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13.1. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA ALS ADMINISTRADORS 
DE LA SOCIETAT "LUXUM TRAVEL SL" 

 
Núm. d’expedient: R0082018000047 
Núm. de referència : X2018012651     
 
Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Regidora delegada  
d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord: 
 
Atesa la diligència de la tresorera de data 24/04/2017, on es concedeix audiència als 
administradors que ara es diran, de la societat LUXUM TRAVEL SL amb NIF 
B55012272, expedient executiu núm. REXE2016000317: 
 
Nom                                       NIF                Adreça                                
****  ****   c. Remences, 1 (el Mallol) - 17178 LA 

VALL D'EN BAS 
****  ****   c. Ribes de Freser, 37 - 17800 OLOT 

 
Atès que consta acreditada la prèvia audiència a(als) interessat(s) 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 justificacions que poguessin aturar el procés de derivació subsidiària de 
responsabilitat. 
 
Atesos els fonaments de dret que consten a la mateixa diligència de la tresorera i que 
són: 
 
Article 43.1 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Serán 
responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades:
 ... b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas 
jurídicas que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias 
devengadas de éstas que se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre 
que no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos o 
tomado medidas causantes del impago.” 
 
Article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Salvo que 
una norma con rango de ley disponga otra cosa, la derivación de la acción 
administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un 
acto administrativa en el que, previa audiencia al interesado, se declare la 
responsabilidad y de determine su alcance y extensión, de conformidad con lo previsto 
en los artículos 174 a 176  de esta Ley... “ 
 
Article 176 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Una vez 
declarados fallidos el deudor principal y, en su caso, los responsables solidarios, la 
Administración tributaria dictará acto de declaración de responsabilidad, que se 
notificará al responsable subsidiario..” 
 
Atès que el supòsit de fet en virtut del qual es dóna aquest tipus de responsabilitat, 
està format per tres elements: 
 * l'existència d'una obligació tributària pendent a càrrec de la persona jurídica. 
 * haver cessat la persona jurídica en les seves activitats. 
 * concurrència de la condició d'administrador de la societat. 
 
S'ACORDA:  
 
PRIMER: Declarar fallit per insolvent la societat LUXUM TRAVEL SL amb NIF  
B55012272 expedient núm.REXE2016000317 . 
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SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei 
general tributària, la responsabilitat subsidiària contra els administradors que ara 
s’indicaran, per les obligacions tributàries pendents 
 
Nom                                       NIF                Adreça                                

**** **** c. Remences, 1 (el Mallol) - 17178 LA VALL 
D'EN BAS 

**** ****    c. Ribes de Freser, 37 - 17800 OLOT 
 

responen de forma solidària dels deutes que ara es relacionen: 
 
número de rebut                   data fi vol                                                    euros nominal 
 2015EE  000000000000858/00 P  11/30/2015  186,90 

      concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8918005276311 

  
2016EE  000000000000852/00 P  11/30/2016  186,90 

      concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8918005276311 

 
 2017EE  000000000000868/00 P  11/30/2017  186,90 

      concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8918005276311 

  Total nominal   560,70 
 
 
TERCER. Requerir als administradors perquè s'efectuïn el pagament del(s) deute(s) 
dins dels terminis establerts a l'article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre 
següents: 
 1) si la notificació es rep entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de la 
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’immediat hàbil següent.  
 2) si la notificació es rep entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de la 
recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o l’immediat hàbil 
següent.  
 
QUART. En cas que no es pagui el dèbit notificat, que se segueixi el procediment 
executiu contra els responsables, prèvia Providència de Constrenyiment dictada pel 
Sr. Tresorer. L’inici d’aquest període determinarà el devengament del recàrrec de 
constrenyiment i dels interessos de demora, d'acord amb allò previst a l'article 28 de la 
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
13.2. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA ALS ADMINISTRADORS 

DE LA SOCIETAT "PEDRAMOLTA SL" 
 
Núm. d’expedient: R0082018000048 
Núm. de referència : X2018012704     
 
Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Regidora delegada 
d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord: 
 
Atesa la diligència de la tresorera de data 24/04/2017, on es concedeix audiència als 
administradors que ara es diran, de la societat PEDRAMOLTA SL amb NIF 
B62414651, expedient executiu núm. REXE2012001364: 
 
Nom                                             NIF                 Adreça                                
**** **** c. Saüc, 21 - 17800 OLOT 

 
Atès que consta acreditada la prèvia audiència a(als) interessat(s) a l'expedient, 
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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 justificacions que poguessin aturar el procés de derivació subsidiària de 
responsabilitat. 
 
Atesos els fonaments de dret que consten a la mateixa diligència de la tresorera i que 
són: 
 
Article 43.1 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Serán 
responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades:
 ... b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas 
jurídicas que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias 
devengadas de éstas que se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre 
que no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos o 
tomado medidas causantes del impago.” 
 
Article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Salvo que 
una norma con rango de ley disponga otra cosa, la derivación de la acción 
administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un 
acto administrativa en el que, previa audiencia al interesado, se declare la 
responsabilidad y de determine su alcance y extensión, de conformidad con lo previsto 
en los artículos 174 a 176  de esta Ley... “ 
 
Article 176 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Una vez 
declarados fallidos el deudor principal y, en su caso, los responsables solidarios, la 
Administración tributaria dictará acto de declaración de responsabilidad, que se 
notificará al responsable subsidiario..” 
 
Atès que el supòsit de fet en virtut del qual es dóna aquest tipus de responsabilitat, 
està format per tres elements: 
 * l'existència d'una obligació tributària pendent a càrrec de la persona jurídica. 
 * haver cessat la persona jurídica en les seves activitats. 
 * concurrència de la condició d'administrador de la societat. 
 
S'ACORDA:  
 
PRIMER: Declarar fallit per insolvent la societat PEDRAMOLTA SL amb NIF  
B62414651 expedient núm.REXE2012001364 . 
 
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei 
general tributària, la responsabilitat subsidiària contra els administradors que ara 
s’indicaran, per les obligacions tributàries pendents 
 
Nom                                                                NIF                Adreça                                
**** **** c. Saüc, 21 - 17800 OLOT 
 
responen de forma solidària dels deutes que ara es relacionen: 
 
 número de rebut                       data fi vol                                                                      euros nominal 
2012CI  000000000015258/00 P 03/15/2012  35,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: R2238BCF 

2012CI  000000000015254/00 P 03/15/2012  35,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: E6249BFB 

2012CI  000000000015253/00 P 03/15/2012  35,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: E6426BFB 

2012CI  000000000015255/00 P 03/15/2012  34,00 
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concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: GI8398 T 

2012CI  000000000015257/00 P 03/15/2012  35,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: E8026BFD 

2012CI  000000000015259/00 P 03/15/2012  35,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: E8015BFD 

2012CI  000000000015256/00 P 03/15/2012  55,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: E2237BFN 

2013CI  000000000015029/00 P 04/01/2013  35,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: E6426BFB 

2013CI  000000000015035/00 P 04/01/2013  35,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: E6249BFB 

2013CI  000000000015030/00 P 04/01/2013  55,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: E2237BFN 

2013CI  000000000015034/00 P 04/01/2013  35,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: R2238BCF 

2013CI  000000000015033/00 P 04/01/2013  34,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: GI8398 T 

2013CI  000000000015031/00 P 04/01/2013  35,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: E8015BFD 

2013CI  000000000015032/00 P 04/01/2013  35,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: E8026BFD 

2014CI  000000000014722/00 P 03/31/2014  35,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: E6249BFB 

2014CI  000000000014723/00 P 03/31/2014  35,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: E6426BFB 

2014CI  000000000014724/00 P 03/31/2014  35,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: R2238BCF 

2014CI  000000000014721/00 P 03/31/2014  35,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: E8015BFD 

2014CI  000000000014720/00 P 03/31/2014  35,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: E8026BFD 

2014CI  000000000014719/00 P 03/31/2014  34,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: GI8398 T 

2014CI  000000000014725/00 P 03/31/2014  55,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: E2237BFN 

2015CI  000000000014574/00 P 03/31/2015  35,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: E8026BFD 

2015CI  000000000014570/00 P 03/31/2015  34,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: GI8398 T 

2015CI  000000000014573/00 P 03/31/2015  35,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: R2238BCF 

2015CI  000000000014569/00 P 03/31/2015  35,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: E8015BFD 

2015CI  000000000014568/00 P 03/31/2015  55,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: E2237BFN 

2015CI  000000000014572/00 P 03/31/2015  35,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: E6426BFB 

2015CI  000000000014571/00 P 03/31/2015  35,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: E6249BFB 
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2016CI  000000000014577/00 P 03/31/2016  34,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: GI8398 T 

2016CI  000000000014581/00 P 03/31/2016  35,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: E8015BFD 

2016CI  000000000014579/00 P 03/31/2016  35,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: E8026BFD 

2016CI  000000000014583/00 P 03/31/2016  35,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: E6249BFB 

2016CI  000000000014578/00 P 03/31/2016  35,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: E6426BFB 

2016CI  000000000014580/00 P 03/31/2016  55,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: E2237BFN 

2016CI  000000000014582/00 P 03/31/2016  35,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: R2238BCF 

2017CI  000000000014720/00 P 03/31/2017  35,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: E8015BFD 

2017CI  000000000014716/00 P 03/31/2017  35,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: E8026BFD 

2017CI  000000000014719/00 P 03/31/2017  35,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: R2238BCF 

2017CI  000000000014721/00 P 03/31/2017  55,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: E2237BFN 

2017CI  000000000014715/00 P 03/31/2017  34,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: GI8398 T 

2017CI  000000000014717/00 P 03/31/2017  35,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: E6426BFB 

2017CI  000000000014718/00 P 03/31/2017  35,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: E6249BFB 

2018CI  000000000014929/00 P 03/31/2018  34,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: GI8398 T 

2018CI  000000000014930/00 P 03/31/2018  55,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: E2237BFN 

2018CI  000000000014931/00 P 03/31/2018  35,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: E8026BFD 

2018CI  000000000014932/00 P 03/31/2018  35,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: E8015BFD 

2018CI  000000000014926/00 P 03/31/2018  35,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: E6249BFB 

2018CI  000000000014928/00 P 03/31/2018  35,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: E6426BFB 

2018CI  000000000014927/00 P 03/31/2018  35,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: R2238BCF 

 Total nominal  1.848,00 
 
 
TERCER. Requerir als administradors perquè s'efectuïn el pagament del(s) deute(s) 
dins dels terminis establerts a l'article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre 
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 
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recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o l’immediat hàbil 
següent.  
 
QUART. En cas que no es pagui el dèbit notificat, que se segueixi el procediment 
executiu contra els responsables, prèvia Providència de Constrenyiment dictada pel 
Sr. Tresorer. L’inici d’aquest període determinarà el devengament del recàrrec de 
constrenyiment i dels interessos de demora, d'acord amb allò previst a l'article 28 de la 
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
13.3. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA ALS ADMINISTRADORS 

DE LA SOCIETAT "CONSOLOT SL" 
 
Núm. d’expedient: R0082018000049 
Núm. de referència : X2018012711     
 
Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Regidora delegada 
d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord: 
 
Atesa la diligència de la tresorera de data 24/04/2017, on es concedeix audiència als 
administradors que ara es diran, de la societat CONSOLOT SL amb NIF B17451915, 
expedient executiu núm. REXE2012002179: 
 
Nom                                             NIF                 Adreça                                
**** ****  c. Puig Rodó, 2 - 17174 SANT FELIU DE PALLEROLS 

 
Atès que consta acreditada la prèvia audiència a(als) interessat(s) 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 justificacions que poguessin aturar el procés de derivació subsidiària de 
responsabilitat. 
 
Atesos els fonaments de dret que consten a la mateixa diligència de la tresorera i que 
són: 
 
Article 43.1 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Serán 
responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades:
 ... b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas 
jurídicas que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias 
devengadas de éstas que se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre 
que no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos o 
tomado medidas causantes del impago.” 
 
Article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Salvo que 
una norma con rango de ley disponga otra cosa, la derivación de la acción 
administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un 
acto administrativa en el que, previa audiencia al interesado, se declare la 
responsabilidad y de determine su alcance y extensión, de conformidad con lo previsto 
en los artículos 174 a 176  de esta Ley... “ 
 
Article 176 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Una vez 
declarados fallidos el deudor principal y, en su caso, los responsables solidarios, la 
Administración tributaria dictará acto de declaración de responsabilidad, que se 
notificará al responsable subsidiario..” 
 
Atès que el supòsit de fet en virtut del qual es dóna aquest tipus de responsabilitat, 
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està format per tres elements: 
 * l'existència d'una obligació tributària pendent a càrrec de la persona jurídica. 
 * haver cessat la persona jurídica en les seves activitats. 
 * concurrència de la condició d'administrador de la societat. 
 
S'ACORDA:  
 
PRIMER: Declarar fallit per insolvent la societat CONSOLOT SL amb NIF  B17451915 
expedient núm.REXE2012002179 . 
 
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei 
general tributària, la responsabilitat subsidiària contra els administradors que ara 
s’indicaran, per les obligacions tributàries pendents 
 
Nom                                            NIF                 Adreça                                
**** ****  c. Puig Rodó, 2 - 17174 SANT FELIU DE PALLEROLS 
 

responen de forma solidària dels deutes que ara es relacionen: 
 
 
número de rebut                           data fi vol                                                        euros nominal 
 2012CI  000000000005323/00 P 03/15/2012  237,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 7216FYD 

 2012CI  000000000005325/00 P 03/15/2012  55,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: GI30179VE 

 2012CI  000000000005322/00 P 03/15/2012  166,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: GI6181AZ 

2012CI  000000000005324/00 P 03/15/2012  55,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: E5306BCV 

2012CI  000000000005321/00 P 03/15/2012  84,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: GI6571AY 

2012CI  000000000005320/00 P 03/15/2012  55,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: E9595BBM 

2013CI  000000000005207/00 P 04/01/2013  55,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: GI30179VE 

2013CI  000000000005210/00 P 04/01/2013  84,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: GI6571AY 

2013CI  000000000005209/00 P 04/01/2013  166,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: GI6181AZ 

2013CI  000000000005206/00 P 04/01/2013  55,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: E9595BBM 

2013CI  000000000005208/00 P 04/01/2013  237,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 7216FYD 

2013CI  000000000005211/00 P 04/01/2013  55,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: E5306BCV 

2013CI  000000000005212/00 P 04/01/2013  84,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 4472FHJ 

2014CI  000000000005048/00 P 03/31/2014  84,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 4472FHJ 

2014CI  000000000005049/00 P 03/31/2014  55,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: E9595BBM 

2014CI  000000000005051/00 P 03/31/2014  237,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 7216FYD 
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2014CI  000000000005050/00 P 03/31/2014  84,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: GI6571AY 

2014CI  000000000005047/00 P 03/31/2014  166,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: GI6181AZ 

2014CI  000000000005046/00 P 03/31/2014  55,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: GI30179VE 

2014CI  000000000005052/00 P 03/31/2014  55,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: E5306BCV 

2015CI  000000000004977/00 P 03/31/2015  55,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: E9595BBM 

2015CI  000000000004982/00 P 03/31/2015  237,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 7216FYD 

2015CI  000000000004978/00 P 03/31/2015  84,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: GI6571AY 

2015CI  000000000004979/00 P 03/31/2015  55,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: GI30179VE 

2015CI  000000000004983/00 P 03/31/2015  166,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: GI6181AZ 

2015CI  000000000004980/00 P 03/31/2015  55,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: E5306BCV 

2015CI  000000000004981/00 P 03/31/2015  84,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 4472FHJ 

2016CI  000000000004934/00 P 03/31/2016  84,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: GI6571AY 

2016CI  000000000004933/00 P 03/31/2016  166,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: GI6181AZ 

2016CI  000000000004929/00 P 03/31/2016  55,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: GI30179VE 

2016CI  000000000004930/00 P 03/31/2016  84,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 4472FHJ 

2016CI  000000000004932/00 P 03/31/2016  55,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: E9595BBM 

2016CI  000000000004928/00 P 03/31/2016  55,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: E5306BCV 

2016CI  000000000004931/00 P 03/31/2016  237,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 7216FYD 

2017CI  000000000004983/00 P 03/31/2017  55,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: E5306BCV 

2017CI  000000000004986/00 P 03/31/2017  237,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 7216FYD 

2017CI  000000000004982/00 P 03/31/2017  84,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: GI6571AY 

 2017CI  000000000004984/00 P 03/31/2017  166,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: GI6181AZ 

 2017CI  000000000004985/00 P 03/31/2017  55,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: GI30179VE 

2017CI  000000000004987/00 P 03/31/2017  55,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: E9595BBM 

2017CI  000000000004988/00 P 03/31/2017  84,00 
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concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 4472FHJ 

 2018CI  000000000005005/00 P 03/31/2018  55,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: E5306BCV 

 2018CI  000000000005004/00 P 03/31/2018  237,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 7216FYD 

 2018CI  000000000004999/00 P 03/31/2018  55,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: E9595BBM 

 2018CI  000000000005000/00 P 03/31/2018  84,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 4472FHJ 

 2018CI  000000000005002/00 P 03/31/2018  55,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: GI30179VE 

 2018CI  000000000005003/00 P 03/31/2018  166,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: GI6181AZ 

 2018CI  000000000005001/00 P 03/31/2018  84,00 

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: GI6571AY 

 Total nominal  5.068,00 
 
 
TERCER. Requerir als administradors perquè s'efectuïn el pagament del(s) deute(s) 
dins dels terminis establerts a l'article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre 
següents: 
 1) si la notificació es rep entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de la 
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’immediat hàbil següent.  
 2) si la notificació es rep entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de la 
recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o l’immediat hàbil 
següent.  
 
QUART. En cas que no es pagui el dèbit notificat, que se segueixi el procediment 
executiu contra els responsables, prèvia Providència de Constrenyiment dictada pel 
Sr. Tresorer. L’inici d’aquest període determinarà el devengament del recàrrec de 
constrenyiment i dels interessos de demora, d'acord amb allò previst a l'article 28 de la 
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
13.4. - DERIVACIO DE RESPONSABILITAT SUBSIDIARIA ALS ADMINISTRADORS 

DE LA SOCIETAT "CULLERA RODONA SLU" 
 
Núm. d’expedient. R0082018000050 
Núm. de referència : X2018012734     
 
Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Regidora delegada 
d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord: 
 
Atesa la diligència de la tresorera de data 24/04/2017, on es concedeix audiència als 
administradors que ara es diran, de la societat CULLERA RODONA SLU amb NIF 
B55176861, expedient executiu núm. REXE2016000094: 
 
Nom                                             NIF                 Adreça                                
**** **** c. Jesus, 18 - 08012 BARCELONA 

 
Atès que consta acreditada la prèvia audiència a(als) interessat(s) 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 justificacions que poguessin aturar el procés de derivació subsidiària de 
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 responsabilitat. 
 
Atesos els fonaments de dret que consten a la mateixa diligència de la tresorera i que 
són: 
 
Article 43.1 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Serán 
responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades:
 ... b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas 
jurídicas que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias 
devengadas de éstas que se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre 
que no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos o 
tomado medidas causantes del impago.” 
 
Article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Salvo que 
una norma con rango de ley disponga otra cosa, la derivación de la acción 
administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un 
acto administrativa en el que, previa audiencia al interesado, se declare la 
responsabilidad y de determine su alcance y extensión, de conformidad con lo previsto 
en los artículos 174 a 176  de esta Ley... “ 
 
Article 176 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Una vez 
declarados fallidos el deudor principal y, en su caso, los responsables solidarios, la 
Administración tributaria dictará acto de declaración de responsabilidad, que se 
notificará al responsable subsidiario..” 
 
Atès que el supòsit de fet en virtut del qual es dóna aquest tipus de responsabilitat, 
està format per tres elements: 
 * l'existència d'una obligació tributària pendent a càrrec de la persona jurídica. 
 * haver cessat la persona jurídica en les seves activitats. 
 * concurrència de la condició d'administrador de la societat. 
 
S'ACORDA:  
 
PRIMER: Declarar fallit per insolvent la societat CULLERA RODONA SLU amb NIF  
B55176861 expedient núm.REXE2016000094 . 
 
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei 
general tributària, la responsabilitat subsidiària contra els administradors que ara 
s’indicaran, per les obligacions tributàries pendents 
 
Nom                                                   NIF                 Adreça                                
**** **** c. Jesus, 18 - 08012 BARCELONA 
 
responen de forma solidària dels deutes que ara es relacionen: 
 
 
número de rebut                            data fi vol                                                                        euros nominal 
2015EE  000000000800091/00 L 08/20/2015  1.170,59 

concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8921005579351 

2015EE  000000000000387/00 P 11/30/2015  780,39 

concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8921005579351 

 Total nominal  1.950,98 
 
 
TERCER. Requerir als administradors perquè s'efectuïn el pagament del(s) deute(s) 
dins dels terminis establerts a l'article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre 
següents: 
 1) si la notificació es rep entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de la 
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recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’immediat hàbil següent.  
 2) si la notificació es rep entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de la 
recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o l’immediat hàbil 
següent.  
 
QUART. En cas que no es pagui el dèbit notificat, que se segueixi el procediment 
executiu contra els responsables, prèvia Providència de Constrenyiment dictada pel 
Sr. Tresorer. L’inici d’aquest període determinarà el devengament del recàrrec de 
constrenyiment i dels interessos de demora, d'acord amb allò previst a l'article 28 de la 
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
14.1. - PROPOSTA AMPLIACIÓ ZONA ESPORTIVA AL BARRI DE SANT MIQUEL.- 

Proposant aprovar. 
 
Núm. de referència : X2018012535     
 
Vista la proposta d’ampliació de la zona esportiva al barri de Sant Miquel, redactada 
per l’arquitecte Simó Roca en data abril de 2018, conforme al qual té per objecte crear 
una nova zona esportiva, consistent en un espai de 50x30m, divisibles amb dues 
pistes de 25x30m per a la pràctica del futbol en diverses modalitats. 
 
Vist l’informe emès per l’arquitecte tècnic de l’Àrea d’Infraestructura i Urbanisme en 
data 26 d’abril de 2018, que s’adjunta a l’expedient, conforme al qual informa 
favorablement l’aprovació del projecte esmentat en l’apartat anterior. 
 
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 UPOM2018000012, 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 la proposta d’ampliació de la zona esportiva al barri de Sant 
Miquel, redactada per l’arquitecte Simó Roca en data abril 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. 
 

15.1. - MEMÒRIA VALORADA DE REHABILITACIÓ D’UNA PLATAFORMA AL 
MARGE DEL RIU FLUVIÀ A LA RESCLOSA DE CAN BASIL.- Proposant aprovar. 

 
Núm. de referència : X2018013335     
 
Vista la memòria valorada de rehabilitació d’una plataforma al marge del riu Fluvià a la 
resclosa de Can Basil, redactada pel director de l’Àrea d’Infraestructura i Urbanisme en 
data abril de 2018, conforme al qual té per objecte la rehabilitació d’aquesta plataforma 
que es fa servir de trampolí i d’embarcador, atès que només en queda una tercera part 
i està en un estat perillós pel seu ús. 
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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 UPOM2018000015, 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 la memòria valorada de rehabilitació d’una plataforma al marge 
del riu Fluvià a la resclosa de Can Basil, redactada pel director de l’Àrea 
d’Infraestructura i Urbanisme en data abril de 2018 memòria valorada de rehabilitació 
d’una plataforma al marge del riu Fluvià a la resclosa de Can Basil, redactada pel 
director de l’Àrea d’Infraestructura i Urbanisme en data abril de 2018. 
 
SEGON.- SOL·LICITAR autorització a l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
TERCER.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament. 
 
QUART.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

16.1. - LLOGUER CARRER CARNISSERIES 3.- Proposant aprovar contracte de 
lloguer amb opció de compra local comercial carrer Carnisseries, 3 

 
Núm. de referència : X2018013484     
 
Vist que el senyor Albert Güell Costa i la senyora Maria Angels Bosch Anglada són 
propietaris del local comercial situat al carrer Carnisseries, 3.  
 
Vist que és d’interès i voluntat de la part arrendadora procedir a llogar el local 
esmentat.  
 
Vist el contracte de lloguer amb opció de compra subscrit entre el senyor **** (NIF 
****), la senyora **** (NIF ****), en representació de la Comunitat de Béns Güell Bosch, 
C.B (NIF E17884974), en data 7 de maig de 2018 i que s’adjunta a l’expedient.  
 
En relació a l’expedient URG42018000002, 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 contracte de lloguer amb opció de compra del local comercial 
situat al número 3 del carrer Carnisseries de la ciutat d’Olot, que constitueix la finca 
registral número 27760, inscrita al tom 1577, llibre 656, foli 195 del Registre de la 
Propietat d’Olot, on hi figura lliure de càrregues i de gravàmens. És el departament 
número ú de l’edifici dividit en propietat horitzontal en la situació indicada i té un 
coeficient de participació en les despeses comuns del 3’88%. Referència cadastral 
7904103DG577OS0001WQ.  
 
SEGON.- Satisfer a la Comunitat de Béns Güell Bosch, C.B (NIF E17884974) el preu 
mensual de lloguer de 60€ (SEIXANTA EUROS,) amb efectes del dia 7 de maig de 
2018, en els termes i condicions establertes en el contracte, amb càrrec a la següent 
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partida: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18130  920  202000 580.80 LLOGUERS 140 999 999 011 000 999 
 

TERCER.- Aprovar l’opció de compra descrita en el contracte, essent el preu de 
compra el de 30.000 euros, a satisfer en el moment en que es pugui adquirir. 
 
QUART.- Traslladar els presents acords als propietaris de local llogat, amb indicació 
del correu electrònic al qual hauran d’adreçar els rebuts mensuals corresponents.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

17.1. - RECURS ORDINARI 335/2013 EN RELACIO LLICENCIA D'OBRES DE 
REHABILITACIO I AMPLIACIO DEL MAS LA CANOVA PETITA 

 
Núm. de referència : X2013015458     
 
Vist que per escrit de data 22 de març de 2018 amb número de registre general 
d’entrada E2018004577, el Jutjat contenciós administratiu 1 de Girona, ens ha lliurat 
testimoniatge de la sentència definitiva i ferma, així com còpia de la sentència 
recaiguda en segona instància, dictada pel tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
en relació al recurs ordinari 335/2013A. 
 
En relació a l’expedient URG02013000001, 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.- ACORDAR la recepció de la sentència número 791 recaiguda en el recurs 
d’apel·lació número 261/2015 (S), dimanant del recurs ordinari 335/2013 del Jutjat 
contenciós administratiu 1 de Girona. 
 
SEGON.- NOTIFICAR la present recepció a les parts que intervent, i disposar el 
compliment. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

18.1. - CONCEDIR LLICÈNCIA DE REFORMA I AMPLIACIÓ D'HABITATGE EN 
EDIFICI PLURIFAMILIAR EN TESTER AL CARRER BISBE VILANOVA 24 1R 

 
Núm. de referència : X2018007160 

 
AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per REFORMA I AMPLIACIÓ 
D'HABITATGE EN EDIFICI PLURIFAMILIAR EN TESTER, al carrer BISBE 
VILANOVA N. 24 Pis.1, del municipi d’Olot.  
 
Identificació de l’expedient: OMA32018000027   
Situació: C BISBE VILANOVA N.0024 Pis.1  
                
UTM: : 7699601 
 
1.- En data 8/03/2018, **** amb DNI: ****, representat per ****, presenta projecte 
d’obres majors per REFORMA I AMPLIACIÓ D'HABITATGE EN EDIFICI 
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PLURIFAMILIAR EN TESTER, amb situació al carrer C BISBE VILANOVA N.0024 
Pis.1. 
 
2.- En data 8 de maig de 2018 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.  
 
3.- En data  9 de maig de 2018 el Lletrat d’Urbanisme ha emès informe favorable al 
respecte.  
 
FONAMENT DE DRET 
 
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per 
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny 
de 2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de 
setembre de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la 
Generalitat de data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on 
es situa l’edificació existent de sòl urbà consolidat. Catàleg de béns protegits pel 
POUM (conjunt fitxa 4 “carrer Bisbe Vilanova”. Zona suburbana d’intensitat 3 
(11.3). 
 
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 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, estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les 
llicències d’obres. És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret 
Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme. 
 
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local, 
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 30 de juny de 2015, que va delegar 
aquesta competència en aquest òrgan municipal. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar a **** amb DNI: ****, representat per ****, llicència d’obres 
(OMA32018000027), per REFORMA I AMPLIACIÓ D'HABITATGE EN EDIFICI 
PLURIFAMILIAR EN TESTER, amb situació al carrer C BISBE VILANOVA N.0024 
Pis.1, del municipi d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per GERARD SACREST 
SALA. 
 
SEGON. Informar que no podran inciar-se les obres en tant no es doni compliment als 
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències 
d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran 
les corresponents actuacions sancionadores.  
 
TERCER. El termini per començar les obres és de 4 mesos i el termini per acabar-les 
és de 24 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir 
qualsevol d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no 
s’han acabat les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a 
l’ordenament urbanístic vigent.  
 
QUART.- S’aprova/n la/les liquidació/ns que es detalla/en seguidament: 
CRL2018800035     
 
Liquidació/ns de drets i/o fiances: imports, lloc, terminis, forma de pagament i recursos 
que es poden interposar contra l’ acte de liquidació, són els que es determinen a la 
liquidació adjunta. 
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Liquidació de Drets i Garanties: 
 

Drets 
 
Per: Un pressupost de: 69404.69 euros  
 
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

69404.69 2220.95 0 2220.95 311.00 2531.95 
 

Garanties: 
 

Total Liquidació Euros 
Per Drets 2531.95 
Per Garanties (4) 0 

 
CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats. 
 
Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada 
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local 
en sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de 
Govern Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010. 
 
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat 
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al 
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el 
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin. 
 
3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a 
l’interessat de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el 
propi interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta 
petició. 
 
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la 
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos 
així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i 
podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de 
l’Ajuntament, amb càrrec a l’interessat. 
 
5.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar, una pròrroga del termini d’inici i/o final 
de l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui. 
De no existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència 
assenyalat a l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar 
les obres. 
 
6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no 
podran envair l’espai públic. 
 
7.- Els desguassos interiors de l’edifici hauran de contenir el corresponent sifó inodor. 
 
8.- Es prohibeix practicar als soterranis qualsevol obra que afecti la via pública o 
terrenys del seu domini. 
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9.- No es permet que com a conseqüència de l’execució de les obres, s’embrutin els 
embornals de la via pública, essent obligació del promotor l’adopció de les mesures 
adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de 
la fiança dipositada en concepte de moviment de terres o runes i reposició de 
paviments. 
 
10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model, 
rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la 
corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de 
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència. 
 
11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi 
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la 
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís, 
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en 
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal. 
 
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o 
que afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de 
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les 
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació 
vigent. 
 
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les 
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà 
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les 
prestacions de la Seguretat Social. 
 
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la 
corresponent llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals 
que causi. 
 
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li 
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En 
cas d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les 
sancions que corresponguin. 
 
Condicions particulars 
 
1. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: 1) Document signat per contractista o 
contractistes assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra, així com documentació 
que acrediti la seva condició de contractista. 2) Document signat per arquitecte 
assumint la direcció de l’obra.  
2. Els materials, textures i colors d’acabat de façana, així com els seus tancaments, 
hauran de coincidir amb els característics del conjunt edificat d’acord amb el criteri 
determinat a les condicions del Catàleg de Béns Protegits del POUM (fitxa 4 “carrer 
Bisbe Vilanova”) i l’article 128 del Pla d’ordenació urbanística municipal.  

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

4. Com a mínim 48 hores abans de qualsevol operació de càrrega o de descàrrega 
que impliqui ocupació de la via pública caldrà comunicar-ho a la Policia Municipal per 
tal de preveure la senyalització necessària.  
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5. S’imposa una fiança de 300,00 € per garantir la correcta gestió de residus generals 
per l’obra d’acord amb la memòria del projecte presentat. La fiança s’haurà de 
dipositar en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de 
notificació de la concessió de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta llicència queda 
supeditada a l’ingrés de la fiança en el termini esmentat.  

6. D’acord amb l’article 75.1 del Decret 64/2014 pel qual s’aprova el Reglament sobre 
la protecció de la legalitat urbanística, per a la primera utilització i ocupació de l’edifici, 
la persona promotora ha de comunicar prèviament la finalització de les obres a 
l’ajuntament. La comunicació ha d’anar acompanyada del certificat final d’ obra expedit 
per la direcció facultativa de les obres en què han de constar els fets següents: a) Data 
de finiment de les obres. b) Que les obres han estat executades de conformitat amb el 
projecte tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la 
llicència urbanística atorgada. c) Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de 
conformitat amb l’ús autoritzat.  

7. Per la concessió de la llicència de primera utilització, serà necessari presentar la 
documentació que acrediti la correcta gestió de residus, d’acord amb les condicions de 
l’Ordenança General de Gestió de Residus aprovada el 15/03/02 i modificada el 
28/07/2005.  

8. D’acord amb el Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari aprovat per Real 
Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, i el Reial Decret 417/2006, de 7 d'abril, pel 
qual es desenvolupa el text refós de la Llei del cadastre immobiliari, el termini per 
declarar l’alteració cadastral és de 2 mesos a partir del dia següent a la data de 
finalització de l’obra. A aquests efectes caldrà adreçar-se a l’Oficina d’atenció al 
ciutadà (OAC) de l’Ajuntament d’Olot. 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/les façana/es (10x15), 5), fotocòpia DNI del titular i 6) 
Fotocòpia de les escriptures de propietat de la finca, (si cal). Tota la documentació es 
pot adjuntar en format digital, o enviar-ho a cadastre@olot.cat.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

19.1. - ASSABENTATS.- PROPOSANT DONAR COMPTE DE LES 
COMUNICACIONS D’OBRES PRESENTADES EL MES D'ABRIL DE 2018 

RELATIUS A L’ÀREA D’INFRAESTRUCTURA I URBANISME. 
 
Núm. de referència : X2018012911     
 
En relació a l’expedient URG72018000005, 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.- Donar compte de les comunicacions d’obres presentades el mes d’abril de 
2018 relatius a l’àrea d’infraestructura i urbanisme segons relació que consta a 
l’expedient.  
 
SEGON.- Que es traslladi aquest acord als interessats de l’expedient. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
I  no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a un quart de nou del matí, i per constància del que s’hi ha 
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tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura. 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE LA SECRETÀRIA 


