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ACTA NÚM. 24 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

14 DE JUNY DE 2018 
 
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 14 de juny de 2018, a les vuit del matí, es reuneix en 
aquesta Casa Consistorial la Junta de Govern d’aquest Ajuntament, sota la 
presidència del Sr. JOSEP MARIA COROMINAS I BARNADAS, per tal de celebrar  la 
sessió ordinària, setmanal i de primera convocatòria  que s’escau al dia d’avui.  
 
Hi assisteixen els tinents d’alcalde Srs. Josep Berga i Vayreda, Estanis Vayreda i 
Puigvert, Jordi Alcalde i Gurt, Josep Gelis i Guix, Maria del Mar Roca i Reixach i 
Montserrat Torras i Surroca.  
 
També hi assisteix com a regidor delegat expressament convidat per tal de presentar 
els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part resolutiva 
ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la votació, i 
segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, el Sr. Josep M. 
Coma i Punset. 
 
Hi assisteixen, com a regidors de l’oposició, els Srs. 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 14 de juny  :  
 
- el mateix dia 14 va assistir a la presentació de l’Observatori Econòmic, Social i 
Mediambiental de la Garrotxa que va tenir lloc a la sala d’actes de l’Arxiu i a la tarda, 
va ser present al Consell d’Alcaldes que es va celebrar a la seu del Consell Comarcal.  
 
- el dia 15 de juny, va tenir la reunió semestral habitual amb els exalcaldes per posar-
los al dia de la gestió municipal.  
 
- el dia 16 de juny va ser present a l’inici del Shopping Nit a les escales de Sant Esteve 
i a la festa del barri de l’Eixample. 
 
- el dia 17 de juny va assistir a la Missa Rociera de la Casa Cultural d’Andalusia que va 
tenir lloc a l’església de Sant Esteve, i seguidament va anar a lliurar trofeus als 
guanyadors del Memorial Santi Silvas, al Club Natació Olot. 
 
- el dia 18 de juny va assistir a la reunió del Patronat de la FES que va tenir lloc a can 
Monsà.  
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- i el dia 19 de juny va assistir a la reunió del Consell de Direcció de Catsalut que va 
tenir lloc a la seu del departament de Salut. 

 
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. - APROVAR BASES ESPECÍFIQUES PER A L'ATORGAMENT DE 
SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ DE FAÇANES - PERÍODE 2018. 

 
Núm. de referència : X2018017610     
 

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 l’arranjament, millora o rehabilitació 
de façanes en edificis privats.  

b) La finalitat dels ajuts seran les obres destinades a aconseguir millorar 
i rehabilitar les façanes dels edificis situats dins l’àmbit del municipi 
d’Olot. 

En relació a l’expedient HA042018000004, 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 per a la rehabilitació de façanes. 
 
SEGON.- Procedir a la publicació íntegra de les BASES ESPECÍFIQUES PER A 
L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES A LA REHABILITACIÓ DE 
FAÇANES 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 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 Nacional de 
Subvencions serà prèvia a qualsevol altra publicació que es pugui fer d’aquesta 
convocatòria. 
 
SISÈ.- Les subvencions previstes s’imputaran als crèdits pressupostaris habilitats a 
l’efecte. Es preveu una quantitat de 29.486,30 €, que es troba inclosa en la següent 
partida pressupostària municipal 2018.140.1521.78005 “Subvencions Habitatge 
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(Façanes)”. L’atorgament de subvencions estarà limitat per la dotació econòmica 
establerta en el pressupost per aquesta finalitat. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200  Despeses 18140  1521 78005 29486.3 SUBVENCIONS HABITATGE ( FAÇANES)140 999 999 099 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.1. - SOL·LICITUD D'ADHESIÓ AL PROGRAMA Pm08 "Sigues tu" 
 
Núm. de referència : X2018017372     
 
El Dipsalut ha obert el període de sol·licituds del Programa PM08. “Sigues tu”, eines i 
actius per la salut. 
 
El Programa està adreçat als alumnes d’Educació Primària i Secundària que proposa 
un treball transversal d’educació per a la salut, per desenvolupar les habilitats de les 
persones joves perquè puguin afrontar de forma positiva els desafiaments de la vida 
quotidiana. 
 
Es tracta d’un  programa gratuït per a l’ajuntament, que es coordina des de l’Institut 
Municipal d’Educació i Joventut d’Olot (IMEJO) perquè els centres escolars s’hi puguin 
acollir. 
 
En relació a l’expedient ED032018000007 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d'Educació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Sol·licitat al Dipsalut l’adhesió al programa Pm08. “Sigues tu”, eines i actius 
per la salut. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.1. - CONVENI SPONSORS FESTES DEL TURA 2018 EDITORIAL MIC,S.L. 
 
Núm. de referència : X2018014185     
 
En relació a l’expedient FE022018000002 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Festes, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1.- L’Empresa  EDITORIAL MIC SL, serà patrocinadora de les Festes del Tura  
 
2.- El patrocini de les Festes del Tura 2018 queda establert en les següents 
contraprestacions de l`Àrea de Festes: 
 
3.- L’Empresa  EDITORIAL MIC SL, amb motiu de les prestacions que li atorga el 
present conveni, ingressarà a l’Ajuntament la quantitat de: 1000,00  €. 
 
És per això que s’aprova la liquidació núm: BFL-2018-800001 per l’esmentat import de: 
1000,00 €. 
El lloc, terminis, forma de pagament i recursos que es podem interposar contra l’acte 
de liquidació, són els que es determinen a la liquidació que s’adjunta a l’acord. 
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4.- L’Empresa  EDITORIAL MIC SL  haurà de fer arribar a l’Àrea de Festes de 
l’Ajuntament d’Olot, o bé a festes@olot.cat el logotip o imatge que vulgui que aparegui 
en els llocs especificats en l’apartat 2n.-  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.2. - CONVENI SPONSORS FESTES DEL TURA 2018-ESTABLIMENTS VIENA, 
S.A. 

 
Núm. de referència : X2018014850     
 
En relació a l’expedient FE022018000003 de Festes del Tura 2018 , vist l’expedient 
administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat  de Festes, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1.- L’Empresa  ESTABLIMENTS VIENA SA, serà patrocinadora de les Festes del Tura  
 
2.- El patrocini de les Festes del Tura 2018  queda establert en les següents 
contraprestacions de l`Àrea de Festes: 
 
3.- L’Empresa  ESTABLIMENTS VIENA SA, amb motiu de les prestacions que li 
atorga el present conveni, ingressarà a l’Ajuntament la quantitat de: 1000 ,00 €. 
 
És per això que s’aprova la liquidació núm: BFL-2018-800002 per l’esmentat import de: 
1000,00  €. 
El lloc, terminis, forma de pagament i recursos que es podem interposar contra l’acte 
de liquidació, són els que es determinen a la liquidació que s’adjunta a l’acord. 
 
4.- L’Empresa  ESTABLIMENTS VIENA SA  haurà de fer arribar a l’Àrea de Festes de 
l’Ajuntament d’Olot, o bé a festes@olot.cat el logotip o imatge que vulgui que aparegui 
en els llocs especificats en l’apartat 2n.- 
  
S’aprova per unanimitat. 
 

6.3. - CONVENI SPONSORS FESTES DEL TURA 2018-RAMON VENTULÀ,S.A. 
 
Núm. de referència : X2018014859     
 
En relació a l’expedient FE022018000004 de Festes del Tura 2018, vist l’expedient 
administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat  de Festes, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1.- L’Empresa  RAMON VENTULA SA, serà patrocinadora de les Festes del Tura  
 
2.- El patrocini de les Festes del Tura 2018 queda establert en les següents 
contraprestacions de l`Àrea de Festes: 
 
3.- L’Empresa  RAMON VENTULA SA, amb motiu de les prestacions que li atorga el 
present conveni, ingressarà a l’Ajuntament la quantitat de: 1000,00   €. 
 
És per això que s’aprova la liquidació núm: BFL-2018-800003 per l’esmentat import de: 
1000,00    €. 
El lloc, terminis, forma de pagament i recursos que es podem interposar contra l’acte 
de liquidació, són els que es determinen a la liquidació que s’adjunta a l’acord. 
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4.- L’Empresa  RAMON VENTULA SA  haurà de fer arribar a l’Àrea de Festes de 
l’Ajuntament d’Olot, o bé a festes@olot.cat el logotip o imatge que vulgui que aparegui 
en els llocs especificats en l’apartat 2n.-  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
6.4. - CONVENI SPONSORS FESTES DEL TURA 2018-NOEL ALIMENTARIA,S.A.U. 

 
Núm. de referència : X2018014869     
 
En relació a l’expedient FE022018000005 de Festes del Tura 2018 , vist l’expedient 
administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat  de Festes, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1.- L’Empresa  NOEL ALIMENTARIA SAU, serà patrocinadora de les Festes del Tura  
 
2.- El patrocini de les Festes del Tura 2018 queda establert en les següents 
contraprestacions de l`Àrea de Festes: 
 
3.- L’Empresa  NOEL ALIMENTARIA SAU, amb motiu de les prestacions que li atorga 
el present conveni, ingressarà a l’Ajuntament la quantitat de: 5000,00 €. 
 
És per això que s’aprova la liquidació núm: BFL-2018-800004 per l’esmentat import de: 
5000,00  €. 
El lloc, terminis, forma de pagament i recursos que es podem interposar contra l’acte 
de liquidació, són els que es determinen a la liquidació que s’adjunta a l’acord. 
 
4.- L’Empresa  NOEL ALIMENTARIA SAU  haurà de fer arribar a l’Àrea de Festes de 
l’Ajuntament d’Olot, o bé a festes@olot.cat el logotip o imatge que vulgui que aparegui 
en els llocs especificats en l’apartat 2n.-  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.5. - CONVENI SPONSORS FESTES DEL TURA 2018-BELLAPART,S.A.U. 
 

Núm. de referència : X2018014887     
 
En relació a l’expedient FE022018000006 de Festes del Tura 2018, vist l’expedient 
administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat  de Festes, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1.- L’Empresa  BELLAPART SA SOCIEDAD UNIPERSONAL, serà patrocinadora de 
les Festes del Tura  
 
2.- El patrocini de les Festes del Tura 2018 queda establert en les següents 
contraprestacions de l`Àrea de Festes: 
 
3.- L’Empresa  BELLAPART SA SOCIEDAD UNIPERSONAL, amb motiu de les 
prestacions que li atorga el present conveni, ingressarà a l’Ajuntament la quantitat de: 
3000,00 €. 
 
És per això que s’aprova la liquidació núm: BFL-2018-800005 per l’esmentat import de: 
3000,00 €. 



 6 

El lloc, terminis, forma de pagament i recursos que es podem interposar contra l’acte 
de liquidació, són els que es determinen a la liquidació que s’adjunta a l’acord. 
 
4.- L’Empresa  BELLAPART SA SOCIEDAD UNIPERSONAL  haurà de fer arribar a 
l’Àrea de Festes de l’Ajuntament d’Olot, o bé a festes@olot.cat el logotip o imatge que 
vulgui que aparegui en els llocs especificats en l’apartat 2n.-  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.6. - CONVENI SPONSORS FESTES DEL TURA 2018-TRANSPORTS 
MINGUET,S.L. 

 
Núm. de referència : X2018014895     
 
En relació a l’expedient FE022018000007 de Festes del Tura 2018 , vist l’expedient 
administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat  de Festes, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1.- L’Empresa  TRANSPORTS MINGUET SL, serà patrocinadora de les Festes del 
Tura.  
 
2.- El patrocini de les Festes del Tura 2018 queda establert en les següents 
contraprestacions de l`Àrea de Festes: 
 
3.- L’Empresa  TRANSPORTS MINGUET SL, amb motiu de les prestacions que li 
atorga el present conveni, ingressarà a l’Ajuntament la quantitat de: 3000,00 €. 
 
És per això que s’aprova la liquidació núm: BFL-2018-800006 per l’esmentat import de: 
3000,00 €. 
El lloc, terminis, forma de pagament i recursos que es podem interposar contra l’acte 
de liquidació, són els que es determinen a la liquidació que s’adjunta a l’acord. 
 
4.- L’Empresa  TRANSPORTS MINGUET SL  haurà de fer arribar a l’Àrea de Festes 
de l’Ajuntament d’Olot, o bé a festes@olot.cat el logotip o imatge que vulgui que 
aparegui en els llocs especificats en l’apartat 2n.-  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.7. - CONVENI SPONSORS FESTES DEL TURA 2018-TRANSPORTES 
ESCAPA,S.A. 

 
Núm. de referència : X2018014897     
 
En relació a l’expedient FE022018000008 de Festes del Tura 2018, vist l’expedient 
administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat  de Festes, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1.- L’Empresa  TRANSPORTES ESCAPA SA, serà patrocinadora de les Festes del 
Tura  
 
2.- El patrocini de les Festes del Tura 2018  queda establert en les següents 
contraprestacions de l`Àrea de Festes: 
 
3.- L’Empresa  TRANSPORTES ESCAPA SA, amb motiu de les prestacions que li 
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atorga el present conveni, ingressarà a l’Ajuntament la quantitat de: 3000,00 €. 
 
És per això que s’aprova la liquidació núm: BFL-2018-800007 per l’esmentat import de: 
3000,00 €. 
El lloc, terminis, forma de pagament i recursos que es podem interposar contra l’acte 
de liquidació, són els que es determinen a la liquidació que s’adjunta a l’acord. 
 
4.- L’Empresa  TRANSPORTES ESCAPA SA  haurà de fer arribar a l’Àrea de Festes 
de l’Ajuntament d’Olot, o bé a festes@olot.cat el logotip o imatge que vulgui que 
aparegui en els llocs especificats en l’apartat 2n.-  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.8. - CONVENI SPONSORS FESTES DEL TURA 2018-GRUP CAÑIGUERAL 
IMP,S.L. 

 
Núm. de referència : X2018015170     
 
En relació a l’expedient FE022018000009 de Festes del Tura 2018 , vist l’expedient 
administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat  de Festes, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1.- L’Empresa  GRUP CAÑIGUERAL IMP ,SL, serà patrocinadora de les Festes del 
Tura.  
 
2.- El patrocini de les Festes del Tura 2018 queda establert en les següents 
contraprestacions de l`Àrea de Festes: 
 
3.- L’Empresa  GRUP CAÑIGUERAL IMP ,SL, amb motiu de les prestacions que li 
atorga el present conveni, ingressarà a l’Ajuntament la quantitat de: 5000,00 €. 
 
És per això que s’aprova la liquidació núm: 2018-BFL-800008 per l’esmentat import de: 
5000,00 €. 
El lloc, terminis, forma de pagament i recursos que es podem interposar contra l’acte 
de liquidació, són els que es determinen a la liquidació que s’adjunta a l’acord. 
 
4.- L’Empresa  GRUP CAÑIGUERAL IMP ,SL  haurà de fer arribar a l’Àrea de Festes 
de l’Ajuntament d’Olot, o bé a festes@olot.cat el logotip o imatge que vulgui que 
aparegui en els llocs especificats en l’apartat 2n.-  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
7.1. - PAGAMENT D'UN COMPLEMENT DE NOCTURNITAT AL PERSONAL DE LA 

POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS EL MES DE MAIG DE 2018 
 
Núm. de referència : X2018016868     
 
Atès l’informe del Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal de data 5 de juny de 
2018. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132018000083 i antecedents corresponents, l’Alcalde, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
D’acord amb el que estableix l’annex 1, aprovat pel Ple d’aquesta Corporació en la 
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sessió celebrada el dia 26 de març de 1992, sobre els serveis de nocturnitat de la 
Policia Municipal. 
 
Primer.- Pagament d’un complement de nocturnitat al personal de la Policia Municipal 
que es relaciona a continuació pels serveis realitzats durant el mes de maig de 2018: 
 

Nom i Cognoms Data Dies Serveis Import (€) 

**** Maig 2018 2 Nocturnitat 23,00 € 
**** Maig 2018 7 Nocturnitat 80,50 € 
**** Maig 2018 5 Nocturnitat 57,50 € 
**** Maig 2018 8 Nocturnitat 63,76 € 
**** Maig 2018 7 Nocturnitat 55,79 € 
**** Maig 2018 7 Nocturnitat 55,79 € 
**** Maig 2018 7 Nocturnitat 55,79 € 
**** Maig 2018 5 Nocturnitat 39,85 € 
**** Maig 2018 5 Nocturnitat 39,85 € 
**** Maig 2018 2 Nocturnitat 15,94 € 
**** Maig 2018 7 Nocturnitat 55,79 € 
**** Maig 2018 7 Nocturnitat 55,79 € 
**** Maig 2018 2 Nocturnitat 15,94 € 
**** Maig 2018 7 Nocturnitat 55,79 € 
**** Maig 2018 6 Nocturnitat 47,82 € 
**** Maig 2018 5 Nocturnitat 39,85 € 
**** Maig 2018 6 Nocturnitat 47,82 € 
**** Maig 2018 4 Nocturnitat 31,88 € 
**** Maig 2018 4 Nocturnitat 31,88 € 

TOTAL    870,33 € 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 18180  132  121031 870.33 ALTRES COMPLEMENTS NOCTURNITAT 

SEGURETAT 
180 008 999 999 999 999 

 

Tercer.- En cap cas, les quantitats assignades com a complement de nocturnitat, 
durant un període de temps, originarà cap dret individual respecte a les variacions o 
apreciacions corresponents a períodes successius. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.2.1 - PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL AL PERSONAL DE LA 
POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS EL MES DE MAIG DE 2018 

 
Núm. de referència : X2018016743     
 
Atès l’informe del Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal de data 4 de juny del 
2018. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132018000080 i antecedents corresponents, l'Alcalde, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord: 
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Únic.- Pagament d’una gratificació especial al personal de la Policia Municipal que es 
relaciona a continuació pels serveis extraordinaris realitzats durant mes de maig de 
2018. 
 

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

****   

01/05/2018 FIRA 1R DE MAIG.  8,25 184,39 € 
    
****   
01/05/2018 REFORÇ TORN.  7,50 124,73 € 
21/05/2018 TREURE COTXES MERCAT.  4,50 65,48 € 
28/05/2018 TREURE COTXES MERCAT.  4,00 58,20 € 
    
****   
03/05/2018 PSICOTÈCNIC.  3,00 43,65 € 
    
****   
01/05/2018 FIRA 1R DE MAIG.  8,25 137,20 € 
    
****   
02/05/2018 REFORÇ TORN. FER CLASSES A PROT. CIVIL 3,00 48,03 € 
04/05/2018 REFORÇ TORN. MANCA DE PERSONAL 8,25 150,98 € 
29/05/2018 REFORÇ TORN. MANCA CAPORAL 8,25 150,98 € 
    
****   
13/05/2018 ACTE ESPORTIU.  8,25 137,20 € 
    
****   
18/05/2018 REFORÇ TORN.  8,25 137,20 € 
    
****   
01/05/2018 FIRA 1R DE MAIG.  8,25 137,20 € 
    
****   
05/05/2018 REFORÇ TORN. MANCA DE PERSONAL 8,25 150,98 € 
    
****   
19/05/2018 REFORÇ TORN.  8,25 137,20 € 
    
****   
28/05/2018 REFORÇ TORN. INSPECCIONMS TREBALL  4,00 64,04 € 
    
****   
01/05/2018 FIRA 1R DE MAIG.  8,25 137,20 € 
    
****   
01/05/2018 FIRA 1R DE MAIG.  8,25 137,20 € 

TOTAL  2.001,86 € 
 

Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 18180  132  13001 1753.45 HORES EXTRAORDINARIES SEGURETAT180 008 999 999 999 999 
0  Despeses 18180  134  13001 248.41 HORES EXTRAORDINARIES SEGURETAT ( 

GRUA) 
180 008 999 999 999 999 
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S’aprova per unanimitat. 
 

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

DE MAIG DE 2018 
 
Núm. de referència : X2018016810     
 
Vist l’expedient administratiu RH132018000081 i antecedents corresponents, i atès 
l’informe del Director tècnic de la Brigada Municipal amb número d’expedient 
NI022018000911, de data 5 de juny de 2018, l’Alcalde, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Pagament d’una gratificació al personal de la Brigada Municipal que es relaciona a 
continuació, pels serveis extraordinaris realitzats durant el mes de maig de 2018: 
 

Cognoms i Nom Data Brigada / Tipus servei Hores Import 

****  ELECTRICISTES Oficial 1º 12,00 243,91 € 

Actes diversos. De 07:00h a 12:00h i de 
20:00h a 22:00h. Fira 1 Maig. Connexions,  

01/05/2018 S. Festiu 7,00 116,41 € 

Actes diversos. De 15:00h a 16:00h. Treure 
corrent actes Pl Miquel Martí i Pol.- 

05/05/2018 S. Mínim 1,00 25,50 € 

Actes diversos. De 9:00h a 10:00h. Donar 
corrent Pl Miquel Martí i Pol ( Garbuix) 

05/05/2018 S. Mínim 1,00 25,50 € 

Actes diversos. De 10:00h a 11:00h. Dia de 
la mare: estar pendent de si es feia la  

06/05/2018 S. Mínim 1,00 25,50 € 

Actes diversos. De 15:00h a 16:00h. Donar 
corrent actes Pl Catalunya, Pia Almoina i 

12/05/2018 S. Mínim 1,00 25,50 € 

Actes diversos. De 21:00h a 22:00h. 
Desconnexions actes Pia Almoina i Pl 

12/05/2018 S. Mínim 1,00 25,50 € 

****  ELECTRICISTES Oficial 1º 8,00 168,52 € 

Actes diversos. De 21:00h as 23:00h. 
Cornamusam, connexions i desconnexions 

25/05/2018 S. Festiu 2,00 33,26 € 

Actes diversos. De 8:00h a 9:00h i 10:00h a 
11:00h. Cobertura actes Pl Teatre, 

26/05/2018 S. Festiu 2,00 33,26 € 

Actes diversos. De 0:00h a 01:00h. 
Cornamussam: desconnexions. 

25/05/2018 S. Mínim 1,00 25,50 € 

Actes diversos. De 20:00h a 21:00h. 
Desconnexions actes Pl Teatre, Pl 
Catalunya 

26/05/2018 S. Mínim 1,00 25,50 € 

Actes diversos. De 09:00h a 10:00h. 
Connexions actes Hospici i St Miquel.- 

27/05/2018 S. Mínim 1,00 25,50 € 

Actes diversos. De 18:00h a 19:00h. 
Desconnexions actes Hospici i Pl St 
Miquel.- 

27/05/2018 S. Mínim 1,00 25,50 € 

****  ELECTRICISTES Oficial 1º 2,00 29,10 € 

Actes diversos i avaria llum. De 18:00h a 
20:00h. Robolot : connexió. Averies llum  

11/05/2018 S. Diürn 2,00 29,10 € 

****  ELECTRICISTES Oficial 1º 3,00 76,50 € 

Avaria enllumenat. De 22:00h a 23:00h. 
Arreglar avaria llum Pl Catalunya i Pl  

10/05/2018 S. Mínim 1,00 25,50 € 

Actes diversos. De 10:00h a 11:00h. 
Cantania: connectar Clip.- 

13/05/2018 S. Mínim 1,00 25,50 € 

Actes diversos. De 21:00h a 22:00h. 
Cantania: desconnectar Clip.- 

13/05/2018 S. Mínim 1,00 25,50 € 

****  FUSTERS Supervisor 15,00 255,90 € 
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Actes diversos. De 19:30h a 23:30h. 
Cantania: desmuntar tarima i treure cadires  

13/05/2018 S. Festiu 4,00 68,24 € 

Actes diversos. De 07:00h a 
12:00h.Cantania: Muntar tarimes pavelló 
esports i portar 

13/05/2018 S. Festiu 5,00 85,30 € 

Actes diversos. De 16:00h a 19:00h. Portar 
taules i cadires a camp futbol St Pere  

19/05/2018 S. Festiu 3,00 51,18 € 

Actes diversos. De 8:00h a 11:00h. Actes 
Fes al Torin: muntar plafons. 

20/05/2018 S. Festiu 3,00 51,18 € 

****  JARDINERS Oficial 1º 3,00 43,65 € 

Trasllat mobles.. De 15:00h a 18:00h. 
Patronat d’estudis històrics: trasllat de 
mobles  

17/05/2018 S. Diürn 3,00 43,65 € 

****  JARDINERS Oficial 1º 9,00 137,19 € 

Trasllat mobles.. De 15:00h a 18:00h. 
Patronat d’estudis històrics: trasllat de 
mobles  

17/05/2018 S. Diürn 3,00 43,65 € 

Actes diversos. De 16:00h a 19:00h. 
Desmuntar varis tarimes, trasllats de taules  

30/05/2018 S. Diürn 3,00 43,65 € 

Actes diversos. De 8:00h a 11:00h. Actes 
Fes al Torin: muntar plafons. 

20/05/2018 S. Festiu 3,00 49,89 € 

****  JARDINERS Supervisor 12,00 198,33 € 

Actes diversos. De 16:00h a 19:00h. 
Desmuntar varis tarimes, trasllats de taules  

30/05/2018 S. Diürn 3,00 44,79 € 

Actes diversos. De 19:30h a 23:30h. 
Cantania: desmuntar tarimes i treure 
cadires i  

13/05/2018 S. Festiu 4,00 68,24 € 

Actes diversos. De 07:00h a 
12:00h.Cantania: Muntar tarimes pavelló 
esports i portar 

13/05/2018 S. Festiu 5,00 85,30 € 

****  OPERATIVA Oficial 1º 16,00 262,47 € 

Trasllat mobles.. De 15:00h a 18:00h. 
Patronat d’estudis històrics: trasllat de 
mobles  

17/05/2018 S. Diürn 3,00 43,65 € 

Actes diversos. De 16:00h a 19:00h. 
Desmuntar varis tarimes, trasllats de taules  

30/05/2018 S. Diürn 3,00 43,65 € 

Actes diversos. De 19:30h a 23:30h. 
Cantania: desmuntar tarimes i treure 
cadires  

13/05/2018 S. Festiu 4,00 66,52 € 

Actes diversos. De 07:00h a 
12:00h.Cantania: Muntar tarimes pavelló 
esports i portar 

13/05/2018 S. Festiu 5,00 83,15 € 

Actes diversos. De 10:00h a 11:00h. 
Xerrics: portar taules i cadires.- 

05/05/2018 S. Mínim 1,00 25,50 € 

****  OPERATIVA Supervisor 21,00 345,48 € 

Trasllat mobles.. De 15:00h a 18:00h. 
Patronat d’estudis històrics: trasllat de 
mobles  

17/05/2018 S. Diürn 3,00 44,79 € 

Actes diversos. De 16:00h a 19:00h. 
Desmuntar varis tarimes, trasllats de taules  

30/05/2018 S. Diürn 3,00 44,79 € 

Actes diversos. De 19:30h a 23:30h. 
Cantania: desmuntar tarima i treure cadires  

13/05/2018 S. Festiu 4,00 68,24 € 

Actes diversos. De 07:00h a 
12:00h.Cantania: Muntar tarimes pavelló 
esports i portar 

13/05/2018 S. Festiu 5,00 85,30 € 

Actes diversos. De 16:00h a 19:00h. Portar 
taules i cadires a camp futbol St Pere  

19/05/2018 S. Festiu 3,00 51,18 € 

Actes diversos. De 8:00h a 11:00h. Actes 
Fes al Torin: muntar plafons. 

20/05/2018 S. Festiu 3,00 51,18 € 

****  PALETES Oficial 1º 12,00 193,32 € 

Trasllat mobles.. De 15:00h a 18:00h. 
Patronat d’estudis històrics: trasllat de 

17/05/2018 S. Diürn 3,00 43,65 € 
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mobles  
Actes diversos. De 19:30h a 23:30h. 
Cantania: desmuntar tarima i treure cadires  

13/05/2018 S. Festiu 4,00 66,52 € 

Actes diversos. De 07:00h a 
12:00h.Cantania: Muntar tarimes pavelló 
esports i portar 

13/05/2018 S. Festiu 5,00 83,15 € 

PRADAS SAU, JORGE  PINTORS Supervisor 3,00 44,79 € 

Urgència Pintura. De 16:00h a 19:00h. Can 
Trinxeria: pintar peanes.- 

31/05/2018 S. Diürn 3,00 44,79 € 

TOTAL 
 

 129,00 1.999,16 € 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 18142  1522 13001 494.01 HORES EXTRAORDINARIES BRIGADA 

EDIFICIS 
142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 18142  171  13001 379.17 HORES EXTRAORDINARIES B
JARDINERS 

142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 18142  165  13001 518.03 HORES EXTRAORDINARIES ENLLUMENAT 
BRIGADA 

142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 18142  1532 13001 607.95 HORES EXTRAORDINARIES VIES 
PUBLIQUES 

142 002 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
7.2.3 - PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL A DIVERS PERSONAL DE 

LES OFICINES PELS SERVEIS EXTRAORDINARIS REALITZATS EL MES DE 
MAIG DE 2018 

 
Núm. de referència : X2018017122     
 
En relació a l’expedient RH132018000084 i antecedents corresponents, i atès els vist-
i-plau de la cap de l’OAC, del cap de secció d’ingressos, de la cap de l’oficina del 
cadastre, del cap d’àrea d’infraestructura, obra pública i Brigada, del cap director de la 
Brigada, de la secretària,  i l’informe NI022018000928 de la cap de progrés econòmic, 
l’Alcalde proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Pagament d’una gratificació especial a divers personal de les oficines de l’Ajuntament 
que es relaciona a continuació pels serveis extraordinaris realitzats durant el mes de 
maig de 2018: 
 

Nom i Cognoms Subàrea Data Serveis 
Núm. 
hores 

Import 
€) 

**** Progrés 
econòmic 

01/05/18 
Muntatge, control i desmuntatge 
Fira 1r de maig 

5,50 f 
A2 149,55 € 

**** Progrés 
econòmic 

01/05/18 
Muntatge, control i desmuntatge 
Fira 1r de maig 

8,5 f 
A2 

231,11 € 

**** Progrés 
econòmic 

01/05/18 Muntatge Fira 1r de maig 3,5 f 
C1 75,32 € 

**** Progrés 
econòmic 

01/05/18 
Muntatge, control i desmuntatge 
Fira 1r de maig 

10 f 
A2 271,90 € 

**** Estadística Maig Acumulació tasques 8,5 123,68 € 
**** 

Ingressos Maig 
Redistribució tasques per IT 
treballadores. 

18 338,94 € 

**** OAC 30/05/18 Campanya Estiu Riu 1,5 21,83 € 
**** 

OAC 
16 i 

31/05/18 
Campanya Estiu Riu 3 43,66 € 

**** OAC 17/05/18 Campanya Estiu Riu 1,5 21,83 € 
**** RRHH 19/05/18 Casament 1 40,80 € 
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**** Brigada 11/11/17 Casament 1 40,80 € 
**** 

Cadastre Maig 
Preparació ponència valors 
indisp. 

20 390,80 € 

**** Secretaria Maig Volum de tasques 26 618,54 € 

TOTAL        
 

2.368,76€ 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 18200  4311 13001 503.01 HORES EXTRAORDINARIES DINAMIG FIRES200 009 999 999 999 999 
0  Despeses 18200  241  13001 75.32 HORES EXTRAORDINARIES OCUPACIO200 009 999 999 999 999 
0  Despeses 18200  4313 13001 149.55 HORES EXTRAORDINARIES DINAMIG 

MERCAT 
200 009 999 999 999 999 

0  Despeses 18130  920  13001 40.80 HORES EXTRAORDINARIES ADMINISTRACIO 
GENERAL 

142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 18130  920  13001 40.80 HORES EXTRAORDINARIES ADMINISTRACIO 
GENERAL 

110 001 999 999 999 999 

0  Despeses 18121  925  13001 87.32 HORES EXTRAORDINARIS OAC 130 001 999 999 999 999 
0  Despeses 18130  9231 13001 123.68 HORES EXTRAORDINARIES ESTADISTICA130 001 999 999 999 999 
0  Despeses 18130  932  13001 729.74 HORES EXTRAORDINARIES INGRESSOS I 

URBANA 
130 001 999 999 999 999 

0  Despeses 18130  920  13001 618.54 HORES EXTRAORDINARIES ADMINISTRACIO 
GENERAL 

130 001 999 999 999 999 

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

MUNICIPAL REALITZADES EL MES DE MAIG DE 2018 
 
Núm. de referència : X2018016785     
 
 
Atès l’informe del Director tècnic de la Brigada Municipal de data 5 de juny de 2018. 
 
Vist l’expedient administratiu RH132018000081 i antecedents corresponents, l’Alcalde, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Únic.- Pagament de les hores complementàries realitzades durant el mes de maig de 
2018 pel personal de la Brigada Municipal que es relaciona a continuació: 
 

Cognoms i Nom Data Brigada/ Tipus de servei Hores Import 

****  ELECTRICISTES Oficial 1º 1,00 25,50 € 

Avaria llum. De 22:00h a 23:00h. Avaria 
llum a Ps Barcelona. 

13/05/2018 S. Mínim 1,00 25,50 € 

****  ESCOLES Oficial 1º 12,00 193,32 € 

Trasllat mobles.. De 15:00h a 18:00h. 
Patronat d’estudis històrics: trasllat 
mobles  

17/05/2018 S. Diürn 3,00 43,65 € 

Actes diversos. De 19:30h a 23:30h. 
Cantania: desmuntar tarima i treure 
cadires i  

13/05/2018 S. Festiu 4,00 66,52 € 

Actes diversos. De 07:00h a 
12:00h.Cantania: Muntar tarimes pavelló 
esports i portar 

13/05/2018 S. Festiu 5,00 83,15 € 

**** 46670811-Q FUSTERS Oficial 1º 6,00 93,54 € 

Trasllat mobles.. De 15:00h a 18:00h. 
Patronat d’estudis històrics: trasllat 
mobles  

17/05/2018 S. Diürn 3,00 43,65 € 
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Actes diversos. De 8:00h a 11:00h. Actes 
Fes al Torin: muntar plafons. 

20/05/2018 S. Festiu 3,00 49,89 € 

**** 77919260K OPERATIVA Oficial 1º 6,00 87,30 € 

Trasllat mobles.. De 15:00h a 18:00h. 
Patronat d’estudis històrics: trasllat de 
mobles  

17/05/2018 S. Diürn 3,00 43,65 € 

Actes diversos. De 16:00h a 19:00h. 
Desmuntar varis tarimes, trasllats de 
taules i  

30/05/2018 S. Diürn 3,00 43,65 € 

**** 77921338-Y OPERATIVA Oficial 1º 16,00 262,47 € 

Trasllat mobles.. De 15:00h a 18:00h. 
Patronat d’estudis històrics: trasllat de 
mobles  

17/05/2018 S. Diürn 3,00 43,65 € 

Actes diversos. De 16:00h a 19:00h. 
Desmuntar varis tarimes, trasllats de 
taules i  

30/05/2018 S. Diürn 3,00 43,65 € 

Actes diversos. De 19:30h a 23:30h. 
Cantania: desmuntar tarima i treure 
cadires i  

13/05/2018 S. Festiu 4,00 66,52 € 

Actes diversos. De 07:00h a 
12:00h.Cantania: Muntar tarimes pavelló 
esports i portar 

13/05/2018 S. Festiu 5,00 83,15 € 

Actes diversos. De 10:00h a 11:00h. 
Xerrics: portar taules i cadires.- 

05/05/2018 S. Mínim 1,00 25,50 € 

**** 41582930B PINTORS Oficial 1º 3,00 43,65 € 

Urgència Pintura. De 16:00h a 19:00h. 
Can Trinxeria: pintar peanes.- 

31/05/2018 S. Diürn 3,00 43,65 € 

TOTAL   44,00 705,78 € 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 18142  1532 121032 349.77 HORES COMPLEMENTARIES 

BRIGADA VIES PUBLIQUES 
142 002 999 999 999 999 

0  Despeses 18142  1522 121032 356.01 HORES COMPLEMENTARIES BRIGADA 
EDIFICIS 

142 002 999 999 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 

 
8.1. - AUTORITZAR LA REALITZACIÓ D'ESTADA D'EMPRESA A DIVERSES 
ÀREES DE L'AJUNTAMENT D'OLOT A DIVERSOS ALUMNES DE L'IES LA 

GARROTXA 
 
Núm. de referència : X2018017414     
 
Atès que a l’IES la Garrotxa es cursa el Batxillerat Humanístic Social i Batxillerat 
Científic Tecnològic, en el programa educatiu del qual s’estableix l’obligació dels 
estudiants de realitzar estades d’empresa en les empreses o en les administracions 
públiques. 
 
Atès que l’àrea de serveis econòmics, la Biblioteca Marià Vayreda, la Policia municipal 
i l’Arxiu Comarcal, estan disposats a col·laborar amb l’IES la Garrotxa per tal que els 
seus alumnes puguin adquirir coneixements relacionats amb tasques d’arxivar, 
classificar documentació i altres que se’n deriven del funcionament normal del 
departament. 
 
En relació a l’expedient RH142018000005 i antecedents corresponents, l’Alcalde, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 



 
 
 

 15 

 
Primer.- Autoritzar la realització d’estada d’empresa a l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa 
a una estudiant de primer de Batxillerat Científic Tecnològic de l’IES la Garrotxa: 
Ariadna Solivar Boix amb DNI **** 
 

Durant el període del 18 al 29 de juny de 2018 i l’horari de 8 a 15 hores de dilluns a 
divendres, i sense percebre cap remuneració.  
 
Segon.- Autoritzar la realització d’estada d’empresa a la Biblioteca Marià Vayreda a 
una estudiant de primer de Batxillerat Humanístic Social de l’IES la Garrotxa: 
- Martina Arjona Flores amb DNI **** 
 

Durant el període del 18 de juny al 05 de juliol de 2018 i l’horari de 9 a 14 hores de 
dilluns a divendres, i sense percebre cap remuneració.  
 
Tercer.- Autoritzar la realització d’estada d’empresa a la secció administrativa de la 
Policia Municipal a una estudiant de primer de Batxillerat Humanístic Social de l’IES la 
Garrotxa: 
- Elena Popescu Tirado amb DNI **** 
 

Durant el període del 2 al 25 de juliol de 2018 i l’horari de 9 a 13 hores de dilluns a 
divendres, i sense percebre cap remuneració.  
 
Quart.- Autoritzar la realització d’estada d’empresa a l’àrea de serveis econòmics a un 
estudiant de primer de Batxillerat Humanístic Social de l’IES la Garrotxa: 
- Yong Wang amb NIE **** 
 

Durant el període del 18 de juny al 03 de juliol de 2018 i l’horari de 8 a 14 hores de 
dilluns a divendres, i sense percebre cap remuneració.  
 
Cinquè.- Incloure als Srs. Ariadna Solivar, Martina Arjona, Elena Popescu i Yong 
Wang, estudiants de Batxillerat de l’IES la Garrotxa, a l’assegurança de responsabilitat 
civil de l’Ajuntament d’Olot el temps que estiguin realitzant les estades d’empresa. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SERVEIS 
 

9.1. - SERVEIS JURÍDICS DE REDACCIÓ D’UN PROTOCOL D’ACTUACIÓ  EN 
L’APLICACIÓ DE LA NORMATIVA EN MATERIA D’HABITATGE VERS  

PROBLEMES CONCRETS DEL MUNICIPI 
 
Núm. de referència : X2018017588     
 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar els serveis jurídics per la redacció d’un 
protocol d’actuació en l’aplicació de la normativa en matèria d’habitatge vers 
problemes concrets en el municipi, com es desprèn de l’informe de data 8 de juny de 
2018,  emès per la Sra. Miriam Paredes Espinar, responsable de l’Oficina d’Habitatge 
de l’Ajuntament d’Olot. 

Segon.-  Atès que es tracta d’un servei esporàdic i puntual. 

Tercer.- Atès que es valora favorablement l’oferta presentada pel Sr. PABLO FEU 
FONTAIÑA. 
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inquè.- 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  al Sr. PABLO FEU FONTAIÑA per un servei amb el mateix objecte per 
import superior a 15.000 euros (IVA exclòs) i en el període d’un any. 
 
Setè.- Vista la capacitat d’obrar del Sr. PABLO FEU FONTAIÑA 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 serveis regulada a l’article 17 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 

Vist l’expedient administratiu núm: CC012018000306 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords 

Primer.-  Aprovar l’informe emès per la Sra. Miriam Paredes Espinar de data 8 de juny 
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 del Sr. PABLO FEU FONTAIÑA,  amb NIF núm. 38092688L, el contracte menor 
de serveis jurídics per la redacció d’un protocol d’actuació en l’aplicació de la 
normativa en matèria d’habitatge vers problemes concrets en el municipi pel preu de 
QUATRE MIL VUIT-CENTS QUARANTA EUROS (4.840 €) IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en QUATRE MIL EUROS  (4.000 €) de pressupost net i 
VUIT-CENTS QUARANTA EUROS (840 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 % 
 
Tercer.- El termini per a l’execució dels serveis serà abans de la finalització de l’any 
2018. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 4.840 €, IVA inclòs, amb càrrec a 
la partida  18.140.1521.227992 “prestació serveis habitatge” del Pressupost municipal. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18140  1521 227992 4840 PRESTACIO SERVEIS HABITATGE 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. 
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Sisè.- Notificar aquesta resolució al Sr. PABLO FEU FONTAIÑA. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.2. - CONVALIDAR LA DESPESA CORRESPONENT ALS SERVEIS 
D'ELABORACIÓ DE LA PROPOSTA, GESTIÓ DEL PROCÉS DE REVISIÓ I 

PRESENTACIÓ DE PROPOSAT DEL PROJECTE EuroPACE 
 
Núm. de referència : X2017008525     
 
Antecendents  
 
Vista la convocatòria especifica nº 23 en matèria de sistemes de finançament 
innovadors del programa H2020 de la Comissió Europea, es creà un partenariat 
internacional, del qual l’Ajuntament d’Olot en forma part com a soci. 
 
L’esmentat partenariat té com a objectiu presentar-se a l’esmentada convocatòria amb 
el projecte denominat EuroPACE. 
 
Per tal de presentar-se a la convocatòria es requereix contractar una empresa per 
elaborar la proposta, la gestió del procés de revisió i la presentació d’aquesta a la 
Comissió Europea.  
 
Amb aquesta finalitat, des de la coordinació del partenariat es van contractar els 
serveis de l’empresa ZAZ VENTURES, SPRL. 
 
En conseqüència, l’Ajuntament d’Olot, mitjançant acord de la Junta de Govern Local,  
celebrada en data 6 d’abril de 2017, va aprovar la contractació de l’empresa ZAZ 
VENTURES, SPRL per prestar els serveis de suport a la sol·licitud del projecte 
European Horizon 2020 Energy Efficiency call concretament a la EE23 – Innovating 
Financing Schemes. 
 
Les despeses de l’esmentada contractació s’han de repartir entre els socis del 
partenariat a raó d’un 5% a aplicar a sobre l’import que cada membre del partenariat 
rebi dels fons europeus. 
 
Vista la resolució favorable a la sol·licitud presentada, correspon a l’Ajuntament d’Olot 
el pagament de 22.497,00 euros, IVA inclòs, en concepte dels serveis prestats per 
l’empresa ZAZ VENTURES, SPRL. 
 
Vista la factura núm. 2018/025, de data 10 d’abril de 2018, presentada per l’empresa 
“ZAZ VENTURES, SPRL” (BE0478711232), corresponent a la part dels serveis 
prestats per aquesta a càrrec de l’Ajuntament d’Olot (5% en concepte de Royalties). 
 
De conformitat amb l’informe emès, en data 12 de juny de 2018, per la gerent de 
l’Agència d’Innovació i desenvolupament de la Garrotxa (DINÀMIG), pel qual proposa 
que es procedeixi al pagament de la factura presentada per l’esmentada empresa. 
 
Atès que s’ha comprovat que hi ha crèdit pressupostari adequat i suficient per satisfer 
l’import de la despesa a la partida 18 200 1721 227999 SERVEIS EXTERNS 
EUROPACE del Pressupost municipal. 
 
Fonament de dret. 
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- Article 52 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques, en quant a la convalidació dels actes. 

- Article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
(LCSP) 

 
I vist l’expedient administratiu núm.  CC012017000151 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- CONVALIDAR la despesa corresponent als serveis d’elaboració de la 
proposta, gestió del procés de revisió i presentació de la proposta a la Comissió 
Europea, portats a terme per l’empresa “ZAZ VENTURES, SPRL”, (BE0478711232) 
dins el marc de la convocatòria especifica nº 23 en matèria de sistemes de 
finançament innovadors del programa H2020 de la Comissió Europea. 

Segon.- Aprovar la següent factura de l’empresa ZAZ VENTURES, SPRL: 

Fra. Número 2018/025 de data 10-04-2018, d’import 22.497,00€, IVA inclòs. 

Aquest import es desglossa en 18.592,56€, de pressupost net i 3.904,44€, en 
concepte d’IVA calculat al 21%. 
 
Tercer.- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació per import de VINT-I-DOS MIL 
QUATRE-CENTS NORANTA-SET EUROS (22.497,00€), amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 18 200 1721 227999 SERVEIS EXTERNS EUROPACE del Pressupost 
municipal. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18200  1721 227999 22497 SERVEIS EXTERNS EUROPACE 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- ESTIMAR LA RECLAMACIÓ 
PRESENTADA PEL SR. **** I “GENERALI ESPAÑA, S.A., SEGUROS”, PER DANYS 

OCASIONATS A UN GARATGE. 
 
Núm. de referència : X2018006983     
 
Vist l’escrit presentat pel Sr. **** en el que es formula reclamació patrimonial contra 
l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a un garatge de la seva propietat i atesos 
els següents  
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
Primer.- En data 12 de març de 2018 (Registre General, núm. E2018004021/12-03-
2018), el Sr. **** va formular reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels 
danys que va partir un garatge de la seva propietat situat al carrer Martí Casaddevall, 
per l’impacte d’una farola de l’enllumenat públic que li va caure al damunt. 
 
En escrit de data 26 d’abril de 2018 (Registre General, núm. S2018009483) es va 
requerir al Sr. **** per tal que aportés la factura de la reparació dels danys que es 
reclamen. En resposta a aquest requeriment es va presentar un justificant del 
pagament realitzat al Sr. **** per la mercantil “GENERALI ESPAÑA, S.A. SEGUROS”, 
per un valor de 645,17.- €, en concepte de reparació del danys al garatge propietat del 
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Sr. **** situat al carrer Martí Casadevall i vinculat a l’habitatge del carrer Josep Olivet i 
Lagares, núm. 24 (Registre General, núm. E201800737/09-05-2018). 
 
La titularitat del garatge queda fefaentment acreditada per la documentació obrant en 
aquest Ajuntament. 
 
Segon.- En informe del sotsinspector en cap de la Policia Municipal, de data 19 de 
març de 2018, de remissió de l’acta de la Policia Municipal d’11 de març de 2018, 
s’assenyala que al carrer Frederic Soler “Pitarra”, entre els carrers Martí Casadevall i 
Mir Mas de Xexàs va caure un fanal que va causar desperfectes a la façana del 
garatge situat al carrer Martí Casadevall cantonada carrer Frederic Soler “Pitarra”. A 
l’acta s’apunta que el fanal va caure degut a que la base de la farola, tot el voltant, 
estava rovellada i les ràfegues de vent l’han acabat de trencar. 
 
Tercer.- En informe del director tècnic de la Brigada Municipal de data 24 d’abril de 
2018 (ref. 2018-44), s’assenyala que, el dia 11 de març de 2018, una columna de 
l’enllumenat públic ubicada en el tram del carrer Frederic Soler “Pitarra”, entre els 
carrers Mir Mas de Xexàs i Martí Casadevall, va trencar-se en el seu tram inferior per 
estar molt rovellat. En la caiguda aquesta farola va impactar en la coberta d’un edifici 
del carrer Martí Casadevall ocasionant danys a la coberta i a la paret de tancament. 
 
Quart.- En data 1 de juny de 2018 (Registre General, núm. E2018008952) la mercantil 
“GENERALI ESPAÑA, S.A. SEGUROS”, va subrogar-se en la reclamació de 
responsabilitat patrimonial del Sr. ****, en atenció al pagament de 645,17.- €, efectuat 
en concepte dels danys soferts per un garatge propietat del seu assegurat, situat al 
carrer Martí Casaddevall d’Olot, a causa de l’impacte d’una farola de l’enllumenat 
públic que li va caure al damunt. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, d’acord amb l’article 106.2 de la Constitució, assenyala que “els particulars 
tenen dret a ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota 
lesió que pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui 
conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els 
casos de força major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar 
d’acord amb la Llei”. En igual sentit, l’article 81 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Aquests 
articles determinen que la  responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques 
sigui de caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui imprescindible acreditar que el 
dany o lesió sofert pel reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal 
dels serveis públics, en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense 
intervenció estranya que pugui interferir alterant el nexe causal. 
 
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis 
causats als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels 
serveis públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes 
establerts per la legislació general sobre responsabilitat administrativa” 
 
Segon.- La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques es basa en un 
sistema de responsabilitat objectiva, la qual cosa implica que no cal que hi hagi culpa o 
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negligència, sinó únicament un funcionament normal o anormal dels serveis públics, 
un dany avaluable econòmicament i una relació de causalitat entre un i altre. També 
que el ciutadà afectat no tingui el deure jurídic de suportar aquest dany, que no hi hagi 
força major i que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons l’estat dels 
coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la producció 
dels danys. 
 
Així doncs, esdevé imprescindible acreditar que el dany o lesió sofert per la part 
reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, 
en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció estranya 
que pugui interferir alterant el nexe causal. 
 
En el present cas, a la vista dels informes del sotsinspector en cap de la Policia 
Municipal i del director tècnic de la Brigada Municipal, és raonable apreciar la relació 
causal entre els danys reclamats i el funcionament dels serveis municipals, d’acord 
amb els articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 66  del Decret legislatiu 2/2003, de 
28 d‘abril, pel que fa a les competències atorgades als municipis en matèria 
d’enllumenat públic. En ambdós informes es reconeix expressament que els danys al 
garatge propietat del Sr. **** van ser ocasionats per la caiguda d’una farola de 
l’enllumenat públic que tenia la base rovellada. 
 
Vist l’expedient administratiu SRP12018000006 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada de l’Àrea 
d’Organització, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Acceptar la reclamació patrimonial formulada pel Sr. ****, pels danys 
ocasionats a un garatge de la seva propietat situat al carrer Martí Casaddevall, per 
l’impacte d’una farola de l’enllumenat públic que li va caure al damunt. 
 
Segon.- Acceptar la subrogació de la mercantil “GENERALI ESPAÑA, S.A. 
SEGUROS” en la reclamació de responsabilitat patrimonial del Sr. ****, en atenció al 
pagament efectivament realitzat dels danys soferts per un garatge propietat del seu 
assegurat, situat al carrer Martí Casaddevall, per l’impacte d’una farola de l’enllumenat 
públic que li va caure al damunt. 
 
Tercer.- Efectuar un pagament de SIS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB 
DISSET CÈNTIMS (645,17.- €) a favor de la mercantil “GENERALI ESPAÑA, S.A. 
SEGUROS”, en concepte d’indemnització pels danys ocasionats a un garatge 
propietat d’un seu assegurat, el Sr. ****. Aquest pagament es farà a càrrec de la 
partida: 18.130.920.224000 “Assegurances”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 18130  920  224000 645.17 ASSEGURANCES 130 001 999 052 999 999 

 
Aquest import s’ingressarà en el número de compte bancari que la persona 
interessada ha de facilitar a les Oficines de Tresoreria. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.2. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ 
PRESENTADA PER LA SRA. ****,  PER DANYS OCASIONATS A UN VEHICLE. 

 
Núm. de referència : X2018008327     
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Vist l’escrit presentat per la Sra. **** en el que es formula reclamació patrimonial contra 
l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a un vehicle de la seva propietat en 
accident a la via pública i atesos els següents  

ANTECEDENTS DE FET 

 
Primer.- En escrit de data 22 de març de 2018 (Registre General, núm. 
E2018004567/22-03-2018), la Sra. **** va formular reclamació patrimonial contra 
l’Ajuntament d’Olot, pels danys que va partir el vehicle de la seva propietat, marca 
Mazda, model CX-5, matrícula ****, el dia 21 de març de 2018, quan es trobava 
correctament estacionat al carrer Pic del Bac, travessera del carrer Cistell i del carrer 
Sella, a conseqüència de l’impacte d’un contenidor d’escombraries mogut pel vent. A 
la petició s’hi acompanyen quatre fotografies dels danys. 
 
En escrit de data 26 de març de 2018 (Registre General, núm. S2018006665) es va 
requerir a la Sra. ****, per tal que aportés la documentació acreditativa de la propietat 
del vehicle i la factura de la reparació dels danys que es reclamen. En resposta a 
aquest requeriment es va rebre un escrit de data 10 d’abril de 2018 (Registre General, 
núm. E2018005627/10-04-2018) en el que s’acompanyava la següent documentació: 
fitxa tècnica i permís de circulació del vehicle i un pressupost de reparació de data 9 
d’abril de 2018, emes per “Gt Motive Einsa, SAU”, per un import de 229,44 euros, que 
és la quantitat que es reclama. 
 
Segon.- En informe del sotsinspector en cap de la Policia Municipal, de data 4 d’abril 
de 2018, de remissió de la incidència de trànsit, servei núm. 41129/2918 de 21 de 
març de 2018, s’assenyala que, a les 12.26 hores del dia de la data, es va rebre una 
trucada informant que una persona tenia el vehicle estacionat al carrer Pic del Bac i 
que, degut al vent, un contenidor s’hauria mogut del lloc causant danys al vehicle 
marca Mazda, model CX-5, matrícula ****. A l’acta s’apunta que, en arribar al lloc, 
l’agent TIP 508 va observar que el vehicle presentava un petit bony a l’angular 
davanter dret del que es van fer tres fotos que s’adjunten a l’informe. 
 
Tercer.- En escrit de data 4 d’abril de 2018 (Registre General, núm. S2018007151/04-
04-2018) es va notificar a l’empresa IGFA, S.A.-URBASER, S.A. UTE, concessionària 
del servei municipal de recollida d’escombraries, la interposició d’aquesta reclamació 
de responsabilitat patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, als efectes que emetessin un 
informe sobre aquesta incidència i valoressin la possibilitat d’incloure-la en 
l’assegurança que té contractada per fer front a aquesta mena de situacions, de 
conformitat amb les previsions del plec de clàusules que, aprovat pel plenari de 
l’Ajuntament en sessió de data 24 de març de 2011, regeix la concessió d’aquest 
servei municipal.  
 
Quart.- En data 5 de juny de 2018 (Registre General, núm. E2018009128), l’empresa 
IGFA, S.A.-URBASER, S.A. UTE, concessionària del servei municipal de recollida 
d’escombraries, va presentar un escrit on manifesta que, realitzades les 
comprovacions per parts dels seus tècnics, consideren la possibilitat que els 
desperfectes hagin pogut estar causats per un contenidor de deixalles però no poden 
assegurar-ho del cert. 

FONAMENTS DE DRET 

 
Primer.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, d’acord amb l’article 106.2 de la Constitució, assenyala que “els particulars 
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tenen dret a ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota 
lesió que pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui 
conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els 
casos de força major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar 
d’acord amb la Llei”. En igual sentit, l’article 81 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Aquests 
articles determinen que la  responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques 
sigui de caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui imprescindible acreditar que el 
dany o lesió sofert pel reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal 
dels serveis públics, en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense 
intervenció estranya que pugui interferir alterant el nexe causal. 
 
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis 
causats als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels 
serveis públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes 
establerts per la legislació general sobre responsabilitat administrativa” 
 
Segon.- La jurisprudència ha reiterat en nombroses sentències que, perquè es pugui 
declarar la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, és necessari 
que qui la pretén acrediti i provi que es donen les circumstàncies següents: a) que el 
dany o lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis 
públics en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte sense intervenció 
estranya que pogués interferir alterant el nexe causal; b) que el dany sigui efectiu, 
econòmicament avaluable i individualitzat en relació a una persona o grups de 
persones; c) que el particular afectat no tingui el deure jurídic de suportar el dany; d) 
que no hi hagi força major; i e) que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons 
l’estat dels coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la 
producció dels danys.  
 
En tractar-se d’una responsabilitat objectiva és necessària la concurrència de tots 
aquests elements -que han de ser provats per qui els al·lega- i entre els que té una 
especial rellevància, en tant que element essencial de la responsabilitat, la relació de 
causalitat entre el dany i el funcionament del servei públic. 
 
Tercer.- La determinació de si els danys que es reclamen són atribuïbles de forma 
directa i exclusiva al funcionament dels serveis públics municipals no és gens clara. En 
aquest sentit, el fet que ni la Policia Municipal ni cap altre servei de l’Ajuntament d’Olot 
intervingués directament en l’accident dificulten esbrinar com i perquè es van produir 
els danys que es reclamen, alhora que no permet acreditar la veracitat dels fets 
relatats per la part reclamant. 
 
L’empresa IGFA, S.A.-URBASER, S.A. UTE, concessionària del servei municipal de 
recollida d’escombraries, manifesta que, realitzades les comprovacions per parts dels 
seus tècnics, no poden assegurar que els desperfectes al vehicle de la Sra. **** hagin 
estat causats per un contenidor d’escombraries. En aquest sentit és rellevant 
assenyalar que els contenidors ubicats a Olot disposen d’un mecanisme de frenat de 
les rodes i que aquest mecanisme de bloqueig, segons assenyalen els operaris de 
l’empresa, es deixa sempre activat una vegada buidat el contenidor per evitar 
desplaçament accidentals dels contenidors. 
 
Finalment assenyalar que el relat de l’agent de la Policia Municipal (informe servei 
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núm. 41129/2018) correspon a un moment posterior a l’accident. Efectivament, l’agent 
de la Policia Municipal, que va atendre la incidència amb posterioritat al moment en 
què es va produir, es limita a recollir les observacions realitzades desprès d’haver-se 
produït l’incident i el relat que del mateix fa la propietària del vehicle accidentat, la Sra. 
****, però sense que, en cap cas, això el converteixi en testimoni directe de l’accident a 
afectes probatoris.  
 
Quart.- La càrrega de provar la certesa dels fets dels que es desprèn la reclamació, 
correspon a la part reclamant i, en aquest cas, no queda provada la relació causal 
entre els danys que es reclamen i el funcionament dels serveis municipals. La 
pretensió de la reclamant sobrepassa l’àmbit de la responsabilitat objectiva de les 
administracions públiques i deriva cap a la conversió de l’Ajuntament d’Olot en una 
mena d’asseguradora universal de qualsevol eventualitat que es produeixi a la ciutat 
amb independència de la pròpia actuació administrativa. 
 
Vist l’expedient administratiu SRP12018000007 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada de l’Àrea de 
Participació, Transparència i Govern Obert, proposa a la Junta de Govern Local 
l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- DENEGAR la indemnització reclamada per la Sra. **** pels danys que va partir 
un vehicle de la seva propietat, en no quedar provat el nexe causal entre els danys 
reclamats i el funcionament dels serveis públics municipals. 
 
Segon.- Notificar aquests acords a “IGFA, S.A.-URBASER, S.A., UTE”, concessionària 
del servei de recollida municipal d’escombraries domiciliàries i al Consorci de Medi 
ambient i Salut pública de la Garrotxa (SIGMA). 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.3. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ 
PRESENTADA PEL SR. ****,  PER DANYS OCASIONATS A UN VEHICLE. 

 
Núm. de referència : X2018012074     
 
Vist l’escrit presentat pel Sr. **** en el que es formula reclamació patrimonial contra 
l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a un vehicle de la seva propietat en 
accident a la via pública i atesos els següents  

ANTECEDENTS DE FET 

 
Primer.- En escrit de data 16 d’abril de 2018 (Registre General, núm. 
E2018006487/24-04-2018), el Sr. **** va formular reclamació patrimonial contra 
l’Ajuntament d’Olot, pels danys que va partir el vehicle de la seva propietat, marca Fiat, 
model Stilo, matrícula ****, el dia 5 de març de 2018, quan es trobava correctament 
estacionat a la carretera de Les Feixes. A l’escrit s’assenyala que, a l’endemà, en anar 
a buscar el vehicle va trobar-hi danys materials al lateral esquerra consistents en 
ratlladures de color verd causades directament pels contenidors d’escombraries que hi 
ha a les proximitats. A la petició s’hi acompanya la següent documentació: document 
acreditatiu de la propietat del vehicle; fotografies del lloc del sinistre; informe pericial de 
valoració de danys de data 21 de març de 2018 (Núm. sinistre 21888035), emès per 
“Gt9 Mecànica i Electricitat”, per un import de 341,33 euros, que és la quantitat que es 
reclama. 
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Segon.- En informe del sotsinspector en cap de la Policia Municipal, de data 7 de maig 
de 2018, s’assenyala que, en el registre de serveis, no hi ha constància d’aquest 
incident. A l’informe s’apunta que es van fer gestions per aclarir els fets, però no es va 
poder fer cap comprovació per saber com s’havien produït els danys que es 
reclamaven, atès que havien transcorreguts hores des de que havien passat els fets i 
s’havia desplaçat el vehicle accidentat. 
 
Tercer.- En escrit de data 7 de maig de 2018 (Registre General, núm. 
S2018010534/08-05-2018) es va notificar a l’empresa IGFA, S.A.-URBASER, S.A. 
UTE, concessionària del servei municipal de recollida d’escombraries, la interposició 
d’aquesta reclamació de responsabilitat patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, als 
efectes que emetessin un informe sobre aquesta incidència i valoressin la possibilitat 
d’incloure-la en l’assegurança que té contractada per fer front a aquesta mena de 
situacions, de conformitat amb les previsions del plec de clàusules que, aprovat pel 
plenari de l’Ajuntament en sessió de data 24 de març de 2011, regeix la concessió 
d’aquest servei municipal.  
 
Quart.- En escrit de data 31 de maig de 2018 (Registre General, núm. 
E2018009129/05-06-2018), l’empresa IGFA, S.A.-URBASER, S.A. UTE, 
concessionària del servei municipal de recollida d’escombraries, manifesta que, 
consultada la informació de què disposen i desprès de parlar amb els seus 
treballadors, no es considera responsable dels desperfectes que reclama el Sr. ****. 

FONAMENTS DE DRET 

 
Primer.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, d’acord amb l’article 106.2 de la Constitució, assenyala que “els particulars 
tenen dret a ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota 
lesió que pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui 
conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els 
casos de força major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar 
d’acord amb la Llei”. En igual sentit, l’article 81 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Aquests 
articles determinen que la  responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques 
sigui de caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui imprescindible acreditar que el 
dany o lesió sofert pel reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal 
dels serveis públics, en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense 
intervenció estranya que pugui interferir alterant el nexe causal. 
 
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis 
causats als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels 
serveis públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes 
establerts per la legislació general sobre responsabilitat administrativa” 
 
Segon.- La jurisprudència ha reiterat en nombroses sentències que, perquè es pugui 
declarar la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, és necessari 
que qui la pretén acrediti i provi que es donen les circumstàncies següents: a) que el 
dany o lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis 
públics en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte sense intervenció 
estranya que pogués interferir alterant el nexe causal; b) que el dany sigui efectiu, 
econòmicament avaluable i individualitzat en relació a una persona o grups de 
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persones; c) que el particular afectat no tingui el deure jurídic de suportar el dany; d) 
que no hi hagi força major; i e) que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons 
l’estat dels coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la 
producció dels danys.  
 
En tractar-se d’una responsabilitat objectiva és necessària la concurrència de tots 
aquests elements -que han de ser provats per qui els al·lega- i entre els que té una 
especial rellevància, en tant que element essencial de la responsabilitat, la relació de 
causalitat entre el dany i el funcionament del servei públic. 
 
Tercer.- La determinació de si els danys que es reclamen són atribuïbles de forma 
directa i exclusiva al funcionament dels serveis públics municipals no és gens clara. En 
aquest sentit, el fet que ni la Policia Municipal ni cap altre servei de l’Ajuntament d’Olot 
intervingués directament en l’accident dificulten esbrinar com i perquè es van produir 
els danys que es reclamen, alhora que no permet acreditar la veracitat dels fets 
relatats per la part reclamant. 
 
El cap de la Policia Municipal assenyala expressament que no es disposa d’informació 
suficient per poder informar sobre aquests fets. D’altra banda, l’empresa IGFA, S.A.-
URBASER, S.A. UTE, concessionària del servei municipal de recollida d’escombraries, 
manifesta que, consultada la informació de què disposen i desprès de parlar amb els 
seus treballadors, no es considera responsable dels desperfectes que es denuncien. 
 
En aquest sentit és rellevant assenyalar que els contenidors ubicats a Olot disposen 
d’un mecanisme de frenat de les rodes i que aquest mecanisme de bloqueig, segons 
assenyalen els operaris de l’empresa, es deixa sempre activat una vegada buidat el 
contenidor.  
 
A més, a la vista de les fotografies aportades per la part reclamant, es pot comprovar 
que els contenidors d’escombraries situats a la carretera de les Freixes tenen una 
mesura extra de protecció per evitar el seu desplaçament. Efectivament en la 
fotografia que consta com a document núm. 2 es pot veure  clarament que els 
contenidors de la carretera de Les Feixes tenen uns blocs de formigó que actuen com 
a topalls d’aquests contenidors. L’existència d’aquest topalls combinats amb el frenat 
de les rodes impedeix el desplaçament accidental dels contenidors d’escombraries. 
 
Quart.- La càrrega de provar la certesa dels fets dels que es desprèn la reclamació, 
correspon a la part reclamant i, en aquest cas, no queda provada la relació causal 
entre els danys que es reclamen i el funcionament dels serveis municipals. La 
pretensió de la reclamant sobrepassa l’àmbit de la responsabilitat objectiva de les 
administracions públiques i deriva cap a la conversió de l’Ajuntament d’Olot en una 
mena d’asseguradora universal de qualsevol eventualitat que es produeixi a la ciutat 
amb independència de la pròpia actuació administrativa. 
 
Vist l’expedient administratiu SRP12018000011 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada de l’Àrea de 
Participació, Transparència i Govern Obert, proposa a la Junta de Govern Local 
l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- DENEGAR la indemnització reclamada pel Sr. **** pels danys que va partir un 
vehicle de la seva propietat, en no quedar provat el nexe causal entre els danys 
reclamats i el funcionament dels serveis públics municipals. 
 
Segon.- Notificar aquests acords a “IGFA, S.A.-URBASER, S.A., UTE”, concessionària 
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del servei de recollida municipal d’escombraries domiciliàries i al Consorci de Medi 
ambient i Salut pública de la Garrotxa (SIGMA). 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES ANNEX NÚM. 
18/022 

 
Núm. de referència : X2018018283     
 
En relació a l’expedient CPG22018000078 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. 18/022 per un import de 
429.398,34 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 429398.34 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

12.1. - APROVAR DEVOLUCIÓ DE FIANÇA 
 
Núm. de referència : X2018017825     
 
En relació a l’expedient CPG22018000075 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Vistos els informes tècnics aprovar la següent relació de fiances i avals per tal de 
poder procedir a la seva devolució de la partida no pressupostària que correspongui. 
 
INTERESSAT IMPORT 
  
**** 340,00 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.1. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ UNITS PEL CAVALL DE LA 
GARROTXA 

 
Núm. de referència : X2018017761     
 
En relació a l’expedient CPG12018000182 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir  subvenció, amb caràcter nominatiu, a l’ entitat ASSOCIACIÓ UNITS 
PEL CAVALL DE LA GARROTXA amb  NIF: G17979196 per un import de 400,00 
euros, amb càrrec a la partida 18.400.334.480077 “SUBVENCIÓ UNITS PEL 
CAVALL”. 
 
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 CC1CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1803329001 Despeses 18400  334  480077 400 SUBVENCIO UNITS PEL CAVALL 100001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.2. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT AMBIT DE SANT LLUC 
 
Núm. de referència : X2018017766     
 
En relació a l’expedient CPG12018000183 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir  subvenció, amb caràcter nominatiu, a l’ entitat AMBIT DE SANT LLUC 
amb  NIF: G55262398 per un import de 2.015,00 euros, amb càrrec a la partida 
18.400.334.480076 “SUBVENCIÓ ÀMBIT DE SANT LLUC”. 
 
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 1803330001 Despeses 18400  334  480076 2015 SUBVENCIO AMBIT SANT LLUC 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.3. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT PENYA LA CARNAVALESCA 
D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2018017769     
 
En relació a l’expedient CPG12018000184 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir  subvenció, amb caràcter nominatiu, a l’ entitat PENYA LA 
CARNAVALESCA D’OLOT amb  NIF: G17578923 per un import de 1.000,00 euros, 
amb càrrec a la partida 18.400.334.480075 “SUBVENCIÓ PENYA CARNAVALESCA”. 
 
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. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1803331001 Despeses 18400  334  480075 1000 SUBVENCIO PENYA  

CARNAVALESCA 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.4. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ PENYA BLAUGRANA 
ALMOGAVERS 

 
Núm. de referència : X2018017772     
 
En relació a l’expedient CPG12018000185 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir  subvenció, amb caràcter nominatiu, a l’ entitat ASSOCIACIÓ PENYA 
BLAUGRANA ALMOGAVERS amb  NIF: G17632076 per un import de 1.000,00 euros, 
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amb càrrec a la partida 18.400.334.480074 “SUBVENCIÓ PENYA ALMOGAVERS”. 
 
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. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1803332001 Despeses 18400  334  480074 1000 SUBVENCIO PENYA ALMOGAVERS 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.5. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ORFEÓ POPULAR OLOTÍ 
 
Núm. de referència : X2018017778     
 
En relació a l’expedient CPG12018000186 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir  subvenció, amb caràcter nominatiu, a l’ entitat ORFEÓ POPULAR 
OLOTÍ amb  NIF: G17127267 per un import de 5.000,00 euros, amb càrrec a la partida 
18.400.334.480073 “SUBVENCIÓ ORFEO POPULAR OLOTI”. 
 
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. 
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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 1803333001 Despeses 18400  334  480073 5000 SUBVENCIO ORFEO 

POPULAR OLOTI 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.6. - APROVAR SUBVENCIÓ A LA INSTITUCIÓ CATALANA D'HISTÒRIA 
NATURAL 

 
Núm. de referència : X2018017783     
 
En relació a l’expedient CPG12018000187 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir  subvenció, amb caràcter nominatiu, a l’ entitat INSTITUCIÓ CATALANA 
D’HISTÒRIA NATURAL  amb  NIF: G62058300 per un import de 700,00 euros, amb 
càrrec a la partida 18.400.334.480072 “SUBVENCIÓ INSTITUCIÓ HISTÒRIA 
NATURAL”. 
 
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. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1803334001 Despeses 18400  334  480072 700 SUBVENCIO INSTITUCIO 

HISTORIA NATURAL 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.7. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ESPLAIS DE LA GARROTXA 
 
Núm. de referència : X2018017786     
 
En relació a l’expedient CPG12018000188 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
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1r.) Concedir  subvenció, amb caràcter nominatiu, a l’ entitat ESPLAIS DE LA 
GARROTXA amb  NIF: G17283979 per un import de 785,00 euros, amb càrrec a la 
partida 18.400.334.480071 “SUBVENCIÓ ESPLAIS LA GARROTXA”. 
 
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. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1803335001 Despeses 18400  334  480071 785 SUBVENCIO ESPLAIS DE  

LA GARROTXA 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.8. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ESCOLA D'ART  I SUPERIOR DE DISSENY 
D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2018017801     
 
En relació a l’expedient CPG12018000189 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir  subvenció, amb caràcter nominatiu, a l’ ESCOLA D’ART I SUPRIOR DE 
DISSENY D’OLOT amb  NIF: Q6755285A per un import de 1.000,00 euros, amb 
càrrec a la partida 18.400.334.480070 “SUBVENCIÓ ESCLA ART OLOT”. 
 
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, 
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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 1803336001 Despeses 18400  334  480070 1000 SUBVENCIO ESCOLA  

ART OLOT 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.9. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE IOGA SHANTI NILAYA 
 
Núm. de referència : X2018017806     
 
En relació a l’expedient CPG12018000190 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir  subvenció, amb caràcter nominatiu, a l’ entitat ASSOCIACIÓ DE IOGA 
SHANTI NILAYA amb  NIF: G55289771 per un import de 400,00 euros, amb càrrec a 
la partida 18.400.334.480069 “SUBVENCIÓ ASSOC. IOGA SHANTI NILAYA”. 
 
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. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1803337001 Despeses 18400  334  480069 400 SUBVENCIO ASSOC. IOGA  

SHANTI NILAYA 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.10. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ALTRART ASSOCIACIÓ 
D'ARTTERAPIA OLOT 

 
Núm. de referència : X2018017811     
 
En relació a l’expedient CPG12018000191 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
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l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir  subvenció, amb caràcter nominatiu, a l’ entitat ALTRART ASSOCIACIÓ 
D’ARTTERAPIA OLOT amb  NIF: G55121941 per un import de 1.200,00 euros, amb 
càrrec a la partida 18.400.334.480068 “SUBVENCIÓ ARTERAPIA”. 
 
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. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1803338001 Despeses 18400  334  480068 1200 SUBVENCIO ARTERAPIA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.11. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'AGRUPACIÓ NATURALISTA DE LA 
GARROTXA 

 
Núm. de referència : X2018017823     
 
En relació a l’expedient CPG12018000192 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir  subvenció, amb caràcter nominatiu, a l’ entitat AGRUPACIÓ 
NATURALISTA DE LA GARROTXA amb  NIF: G17127382 per un import de 1.500,00 
euros, amb càrrec a la partida 18.400.334.480067 “SUBVENCIÓ AGRUPACIÓ 
NATURALISTA GARROTXA”. 
 
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 
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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 1803339001 Despeses 18400  334  480067 1500 SUBV. AGRUPACIO  

NATURALISTA GARROTXA 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.1. - APROVAR 2ON AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A OLOT TELEVISIÓ SL 
 
Núm. de referència : X2018017829     
 
En relació a l’expedient CPG22018000076 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Procedir a la bestreta de 34.800 euros a OLOT TELEVISIÓ SL en concepte 
d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 87.000 euros, destinada 
a l’activitat programació i despeses vàries aprovada per la Junta de Govern Local de 
data 15/02/2018. 
 
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 
200200 1800262001003Despeses 18100  491  480037 25200 SUBVENCIO OLOT TV 100 001 001 001 000 000 
200200 1800262001004Despeses 18100  491  480037 9600 SUBVENCIO OLOT TV 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

15.1. - APROVAR ENDOSSAMENT A FAVOR DE ANIOL SL 
 
Núm. de referència : X2018017834     
 
En relació a l’expedient CPG22018000077 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Autoritzar l’endossament, de part de la subvenció atorgada a OLOT TELEVISIO SL, 
per un import de 9600 euros, segons petició de l’esmentada entitat de data 6 de juny 
de 2018 amb núm. de registre de entrada E2018009296, a favor de l’empresa ANIOL 
SL a través del compte del BANC SABADELL al c.c. ****. 
 
Tal com preveu el conveni en el seu punt 11é aquest endossament queda supeditat a 
la conformitat prèvia de l’òrgan gestor, pel que fa a la justificació de la subvenció per 
part de l’entitat beneficiària: OLOT TV SL. Tanmateix queda sotmès a la comprovació, 
prèvia per fer la transferència a favor de l’endossatari, que la beneficiària de la 
subvenció es trobi al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries amb 
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l’Estat i amb la recaptació municipal i de les seves obligacions envers la Tresoreria de 
la Seguretat Social. 
 
Totes les despeses que generi aquest endossament aniran a càrrec d’OLOT 
TELEVISIÓ SL. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200 1800262001004Despeses 18100  491  480037 9600 SUBVENCIO OLOT TV 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

16.1. - APROVACIÓ LIQUIDACIONS IBI - IBL1 - 
 
Núm. de referència : X2018017494     
 
En relació a l’expedient UR052018000003 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: 
 
Primer.- APROVAR les liquidacions de l’Impost sobre béns immobles urbans, 
RELACIÓ 2018001, d’acord a les següents quantitats: 
 
 Any 2015 Any 2016 Any 2017 Any 2018 TOTAL 
ALTES 5.337,08 8.572,66 34.907,63 152.362,12 201.179,49 
BAIXA/DEV 3.087,30 5.236,81 6.697,33  15.021,44 
TOTAL 2.249,78 3.335,85 28.210,30 152.362,12 186.158,05 
 
Segon.- El període de pagament en voluntària serà fins el dia 5 d’agost de 2018. 
 
POSSIBILITAT D’AJORNAMENT DELS DEUTES.  
Us informem de la possibilitat que disposeu de sol·licitar l’ajornament del deute, 
sempre que s’acompleixin les condicions establertes a l’Ordenança General de 
Recaptació.  
  
ACABAMENT DEL TERMINI VOLUNTARI.  
El venciment del termini d’ingrés en període voluntari sense haver satisfet el deute 
determinarà l’inici del procediment de constrenyiment amb l’aplicació del recàrrec i dels 
interessos de demora corresponents, segons allò establert a la Llei General Tributària i 
al Reglament General de Recaptació.  
  
Tercer.- Notificar individualment les liquidacions i el termini de pagament a les 
persones interessades.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

17.1. - MEMÒRIA VALORADA D’IMPLANTACIÓ D’UN PAVIMENT ESPORTIU DE 
GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL DEL PLA DE DALT.- Proposant 

aprovar. 
 
Núm. de referència : X2018018291     
 
Vista la memòria valorada de implantació d’un paviment esportiu de gespa artificial al 
camp de Futbol del Pla de Dalt, redactada pel director de l’Àrea d’Infraestructura i 
Urbanisme en data maig de 2018. 
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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 UPOM2018000020, 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 implantació d’un paviment esportiu de 
gespa artificial al camp de Futbol del Pla de Dalt, redactada pel director de l’Àrea 
d’Infraestructura i Urbanisme en data maig 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. 
 
18.1. - MAS CAN TEXAS.-  CORRECCIÓ D’ERRADES DEL CATÀLEG DE MASIES I 

CASES RURALS DEL POUM  (Fitxa 192) 
 
Núm. de referència : X2018017733     
 
Vist que el Pla Especial del Catàleg de Masies i Cases Rurals d’Olot, que forma part 
del POUM, va ser aprovat definitivament en data 05/11/2008, i la conformitat al text 
refós en data 04/03/2009. 
 
Vist que en data 14/05/2018, mitjançant registre d’entrada E2018007632 l’arquitecte 
Gerard Sacrest i Sala, en representació del senyor Xavier Molas Espona (promotor) ha 
posat de manifest una errada material i sol·licita l’esmena en el grafisme d’identificació 
de l’emplaçament de l’habitatge Mas Texas de la fitxa del catàleg 192.  
 
Vist l’informe emès per l’arquitecta municipal i el lletrat d’urbanisme i infraestructura en 
data 12 de juny de 2018 en relació a la necessitat d’esmenar l’error material i 
involuntari de la fitxa del catàleg 192 Can Texas, en relació a la informació gràfica que 
consta en la documentació, atès que a l’hora d’identificar la situació física real del 
volum principal de l’habitatge, s’ha confós amb la situació real d’un cobert. 

Vist l’art. 105 de la Llei 30/92 del règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 

En relació a l’expedient UPL12018000005, 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.- RECTIFICAR l’error material detectat en la fitxa 192 del Pla Especial del 
Catàleg de Masies i Cases Rurals d’Olot, finca Can Texas, en el sentit de corregir la 
confusió entre la situació física del volum principal de l’habitatge amb la situació d’un 
cobert en la informació gràfica que consta a l’expedient, d’acord amb l’informe emès 
per l’arquitecta municipal i el lletrat d’urbanisme i infraestructura en data 12 de juny de 
2018 i que s’aprova a efectes de motivació. 
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SEGON.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

19.1. - PROPOSAR RESOLDRE RECURS DE REPOSICIÓ EXP: CONSTRUCCIÓ 
D’EDIFICI ENTRE MITGERES DE 12 HABITATGES, 2 LOCALS, 37 PLACES 

D’APARCAMENT DE VEHICLES I 4 DE MOTOCICLETES AL PASSEIG D’EN BLAY, 
NÚM 8 

 
Núm. de referència : X2018003516     
 
Vist el recurs de reposició contra la resolució de la Junta de Govern Local de data 
26/04/2018 de concessió de llicència d’obres a nom de SOCIETAT OLOTINA DE 
INVERSIONS IMMOBILIÀRIES SL per a la construcció d’edifici entre mitgeres de 12 
habitatges, 2 locals, 37 places d’aparcament de vehicles i 4 de motocicletes al passeig 
d’en Blay, número 8, segons instància de data d’entrada d’11/05/2018 (número de 
registre E2018007562). 
 
Vist l’informe emès per la tècnica del Consorci SIGMA de data 7 de juny de 2018 
segons el qual informa sobre la necessitat de contenidors per la recollida de deixalles 
de l’edifici de l’Illa del Teatre: 
 
“Antecedents   
En data15 de març de 2018, es redacta informe tècnic referent a la necessitat de 
disposar de contenidors particulars a l’edifici i locals de nova construcció del passeig 
d’en Blay núm. 8, on es posa de manifest la necessitat de disposar de contenidors 
propis per a la recollida de deixalles.  
En data 11 de maig de 2018, la Societat Olotina de Inversions Immobiliaries, SL, 
presenta escrit en desacord a la llicència d’obres, on entre d’altres manifesta un greuja 
comparatiu en la resta de veïns segons l’exempció prevista en l’article 43 de 
l’ordenança municipal de gestió de residus, i segons conclusions de l’informe emès el 
15 de març.  
Fonaments de dret  
Ordenança General de la gestió de residus de l’Ajuntament d’Olot (BOP 64 – 03.04.02) 
i la seva modificació (BOP 243 – 22.12.05).  
Informe  
Tal i com es posa de manifest a la instància presentada, l’article 43 de l’Ordenança 
General de la gestió de residus de l’Ajuntament d’Olot estableix que podrà quedar 
exempt de l’acompliment de les especificacions de l’ordenança (entre altres 
emplaçament de contenidors en espais privats) el centre històric de la ciutat, ubicació 
de la parcel·la objecte d’edificació.  
El motiu d’aquest article ve justificat per les característiques del centre amb carrers 
estrets de dificultats pel pas de vehicles del serveis de recollida. En aquest sentit i com 
a via alternativa a la recollida de residus es va optar, en el seu moment, per un sistema 
de recollida en bolseig.  
La zona ha ubicar el nou edifici presenta una accessibilitat adequada al pas dels 
vehicles de recollida i per aquests motius els nous habitatges són tractats com a la 
resta d’edificis de la ciutat d’Olot.  
Es pot entendre que amb les condicions favorables que presenta l’edifici i locals de 
nova construcció del passeig d’en Blay núm. 8, esmentades anteriorment, la no 
disponibilitat de contenidors propis suposa un greuja comparatiu a la resta d’habitatges 
de fora el centre de la ciutat amb unes característiques similars. 
En aquest sentit, hi ha altres habitatges dins la zona establerta com a centre històric, 
amb contenidors per la recollida de les deixalles propis.” 
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Vist l’informe emès per l’arquitecte municipal de data 7 de juny de 2018 segons el qual: 
 
“En resposta a les al·legacions presentades i a la sol·licitud de revisió de l’import de la 
fiança per a garantir la reposició i neteja dels paviments de la via pública el tècnic qui 
subscriu informa:  
- La llicència concedida, en la seva condició particular número 19, determina:  
 
“S’imposa una fiança de 72.013,00 € per garantir la reposició i neteja dels paviments 
de la via pública que puguin afectar-se per l’execució de l’obra. La fiança s’haurà de 
dipositar en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de 
notificació de la concessió de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta llicència queda 
supeditada a l’ingrés de la fiança en el termini esmentat.”  
- L’import de la fiança s’ha calculat d’acord amb la superfície dels paviments de la via 
pública que podrien veure’s afectats pel pas freqüent de camions a l’obra passant pel 
passeig Ramon Guillamet, de 963 m2, amb aplicació d’un pressupost de 74,78 €/m2, 
corresponent a obra de reposició de paviment de panot segons la Taula de mòduls de 
l’Ordenança fiscal 2.2.1.  

- L’import de 300,00 € en concepte de garantia per a reposició de paviments/moviment 
de terres que estableix de forma general l’article 11 de l’Ordenança fiscal 2.2.1 és 
clarament insuficient per les particularitats d’aquesta obra, tenint en compte que es 
tracta d’una obra de dimensions considerables, amb previsió d’un termini llarg 
d’execució i que requerirà el pas freqüent de camions.  

- El paviment de llambordes del passeig Ramon Guillamet, propi d’un vial bàsicament 
de vianants, on el trànsit rodat hauria de ser esporàdic, no és adequat per al pas 
freqüent de vehicles i maquinària pesada. En conseqüència, caldria evitar tan com 
sigui possible l’accés a l’obra de camions i maquinària des del passeig Ramon 
Guillamet.  

- En funció del desenvolupament de l’obra d’urbanització i de l’obra d’edificació, el risc 
d’afectació dels paviments de la via pública es veurà gradualment disminuït.  

- En conseqüència, es proposa:  

1. L’accés a l’obra, sempre que sigui possible, es farà des del carrer del Roser - 
passeig d’en Blay de forma coordinada amb els responsables de l’obra d’urbanització 
del sector que actualment s’executa. En tot cas, la Policia Municipal en qualsevol 
moment podrà disposar condicions i directrius relatives a l’ocupació de la via pública i 
accés a l’obra, sense perjudici que l’Ajuntament pugui dictar ordres mitjançant els 
procediments que la llei estableix.  
 
2. En el moment que l’estat de la urbanització del passeig d’en Blay asseguri que no 
serà necessari l’accés a l’obra des del passeig Ramon Guillamet, es podrà revisar 
l’import de la fiança en funció de la garantia a cobrir.  
 
Ateses les raons exposades, es proposa estimar parcialment el recurs tenint en 
compte les dues condicions indicades.” 

 
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 l’informe emès per l’arquitecte municipal en relació al recurs de 
reposició presentat en data d’entrada d’11/05/2018 (núm de registre E2018007562) i 
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en base a ell, 
 
SEGON.- ESTIMAR parcialment el recurs en el sentit que l’interessat podrà reclamar 
el retorn de la fiança a mida que es vagin complint les condicions fixades en la llicència 
d’obres i esmentades en l’informe de l’arquitecte municipal en el sentit següent: 
 

1. L’accés a l’obra, sempre que sigui possible, es farà des del carrer del 
Roser - passeig d’en Blay de forma coordinada amb els responsables de 
l’obra d’urbanització del sector que actualment s’executa. En tot cas, la 
Policia Municipal en qualsevol moment podrà disposar condicions i directrius 
relatives a l’ocupació de la via pública i accés a l’obra, sense perjudici que 
l’Ajuntament pugui dictar ordres mitjançant els procediments que la llei 
estableix.  
 
2. En el moment que l’estat de la urbanització del passeig d’en Blay asseguri 
que no serà necessari l’accés a l’obra des del passeig Ramon Guillamet, es 
podrà revisar l’import de la fiança en funció de la garantia a cobrir.  

 
TERCER.- Aprovar l’informe emès per la tècnica del Consorci Sigma en relació al 
recurs de reposició presentat en data d’entrada d’11/05/2018 (núm. de registre 
E2018007562) i en base a ell, 
 
QUART.- Desestimar la resta de pretensions, fixant l’obligatorietat de disposar de 
contenidors propis per a la recollida de deixalles.  
 
CINQUÈ.- Que es traslladi aquest acord als interessats de l’expedient. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

20.1. - Concedir llicència d’obres a nom de JOSEP XUCLA COSTA per 
LEGALITZACIÓ D'OBRES D'ALTELL EN NAU INDUSTRIAL, AMB ENDERROC DE 

COBERT, al : AV EUROPA N.0054. 
 
Núm. de referència : X2018005798 

 
AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per LEGALITZACIÓ D'OBRES 
D'ALTELL EN NAU INDUSTRIAL, AMB ENDERROC DE COBERT, al : AV EUROPA 
N.0054, del municipi d’Olot.  
 
Identificació de l’expedient: OMA32018000023   
Situació: AV EUROPA N.0054  
                
UTM: : 7616204 
 
1.- En data 1/03/2018, **** amb DNI: ****, representat per ****, presenta projecte d’obres 
majors per LEGALITZACIÓ D'OBRES D'ALTELL EN NAU INDUSTRIAL, AMB 
ENDERROC DE COBERT, amb situació al carrer AV EUROPA N.0054, d’Olot. 
 
2.- En data 29/05/2018 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.  
 
3.- En data 06/06/2018 el Lletrat d’Urbanisme ha emès informe favorable al respecte.  
 
FONAMENT DE DRET 
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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. Zona industrial segons 
alineacions d’intensitat 3 (clau 17.3). 
 
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 
(OMA32018000023), per LEGALITZACIÓ D'OBRES D'ALTELL EN NAU INDUSTRIAL, 
AMB ENDERROC DE COBERT, amb situació al AV EUROPA N.0054, del municipi 
d’Olot. 
 
SEGON.- Donar compte de l’ingrès de les autoliquidacions que es detalla/en 
seguidament: CRA2018600015     
 
Liquidació/ns de drets i/o fiances: imports, lloc, terminis, forma de pagament i recursos 
que es poden interposar contra l’ acte de liquidació, són els que es determinen a la 
liquidació adjunta. 
 
Liquidació de Drets i Garanties: 
 

Drets 
 
Per: Un pressupost de: 3492.56 euros  
  
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

3492.56 111.76 0 111.76 64.10 175.86 
 

Garanties: 
   

Total Liquidació Euros 
Per Drets 175.86 
Per Garanties  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 
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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. 
 
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 
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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. Aquesta llicència de legalització d’obres s’atorga sense perjudici de les condicions 
que puguin derivar-se de l’expedient corresponent d’autorització o comunicació de 
l’establiment de l’activitat al local. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

21.1. - PROPOSTA D’ACORD PER A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
ACTUACIONS I INVERSIONS : SUBVENCIÓ DESPESES NETEJA DE NEU 

REALITZADES ENTRE L'1 DE NOVEMBRE DE 2017 I EL 31 D'OCTUBRE DE 
2018.- 

 
Núm. de referència : X2018016264     
 
Vist que al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 80 de 25 d’abril de 2018 hi 
apareix l´edicte d’aprovació inicial de la modificació de les bases reguladores de 
subvencions per a actuacions municipals per nevades. 
 
Vista la convocatòria de subvencions per a actuacions municipals per nevades, 
anualitat 2018 ( BOPG núm 107-4 de juny de 2018; núm. 4953) que té per objecte el 
finançament de les despeses municipals de neteja de neu d´acord a les bases 
esmentades en l´apartat anterior. 
 
Vista la memòria d’actuacions i inversions per glaçades i nevades ( període 1 de 
novembre de 2017 fins 31 d’octubre de 2018) redactada pel Director Tècnic de la 
Brigada Municipal, Xavier Marty i Matas en data juny de 2018, que té per objecte 
conjugar la memòria explicativa i la memòria valorada de les despeses de les dues 
línies de subvenció aportant: 
 

- La descripció de les actuacions i inversions per a les quals se sol.licita 
finançament. 

- La valoració de les despeses corrents i d’inversions que es descriuen en 
aquesta memòria. 

 
Vist que l’Ajuntament d’ Olot vol concórrer a l´esmentada convocatòria amb la memòria 
valorada referenciada a l´apartat anterior. 
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En relació a l’expedient SBR12018000001 i antecedents corresponents, el regidor 
delegat  de serveis urbans, espai públic, infraestructures i obra pública, mobilitat 
i ocupació de la via pública, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Sol·licitar la subvenció: 
 
Organisme: DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE GIRONA (Àrea d’assistència i  

Cooperació als municipis) 
Programa: Subvenció destinada al finançament de les despeses municipals 

de neteja de neu ( període 1 de novembre de 2017 i fins 31 
d'octubre de 2018).- 

Referència: BOPG Núm.107-4 juny de 2018 
Núm disposició: 4953 
Import de 
despeses 
subvencionables: 

46.826,88 € segons memòria valorada. 

Import sol.licitat: El màxim permès segons bases reguladores i possibles 
modificacions de crèdit de la convocatòria. 

 
 
Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte: memòria d’actuacions i 
inversions per glaçades i nevades ( període 1 de novembre 2017 fins 31 d’octubre 
2018) 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
Quart.- Traslladar aquest acord a : 
- Diputació de Girona-Àrea de Cooperació Local- amb tota la documentació necessària 
per a la seva sol.licitud. 
-  Ajuntament d’Olot ( Brigada, departament d’Ingressos, departament de Tresoreria i 
departament de Comptabilitat). 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

22.1. - APROVACIÓ TORNS DEL SERVEI DE TAXI: NOCTURNS, CAP DE 
SETMANA I FESTIUS (JULIOL 218 A JULIOL 2019). 

 
Núm. de referència : X2018017705     
 
Ateses les competències atorgades als municipis en matèria de transport públic i, en 
especial, en relació al servei de taxi; així com la potestat de l’Ajuntament d’Olot per 
regular o organitzar aquest servei municipal, d’acord amb la Llei 19/2003, de 4 de 
juliol, del taxi.  
 
Atès el que disposa l’article 6.4 del Reglament regulador del servei de taxi del municipi 
d’Olot, aprovat per l’Ajuntament Ple, en sessió de data 26 de gener de 2008 i en 
compliment dels acords arribats amb la representació del col·lectiu de taxistes d’Olot, 
per establir un torn del servei de taxi a la ciutat per donar cobertura tant a les nits com 
als caps de setmana i festius; i vist l’expedient administratiu VTX22018000004 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:  
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Primer.- Aprovar els torns setmanals, tant nocturns com de cap de setmana i festius, 
que regiran el servei del taxis a la ciutat d’Olot i que figuren com a annex a aquesta 
proposta. Aquests torns s’aplicaran durant el termini d’un any, que anirà del mes de 
juliol de 2018 al mes de juliol de 2019.  
 
Segon.- El torn setmanal comença a les 07.00 hores del matí del diumenge en què 
s’inicia el torn i acaba a les 07.00 hores del matí del diumenge següent en què s’acaba 
el torn, amb inclusió dels dissabtes a la tarda (a partir de les 15.00 hores) i els dies 
festius.  
 
Tercer.- Les peticions de servei del taxi durant el torn nocturn (de les 21.00 hores a les 
07.00 hores), els dissabtes (a partir de les 15.00 hores), els diumenges i els festius es 
realitzaran a través de la policia municipal. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 

23.1. - SERVEIS D'ASSESSORAMENT JURIDIC 
 
Núm. de referència : X2018018274     
 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar els serveis d’assessorament jurídic per la 
tramitació d’expedient administratius, com es desprèn de l’informe de data 13 de juny 
de 2018,  emès pel  Sr. Josep Coromina Vilarrasa, Lletrat d’Urbanisme. 

Segon.-  Atès que es tracta d’un servei esporàdic i puntual. 

Tercer.- Atès que es valora favorablement l’oferta presentada pel Sr. PABLO FEU 
FONTAIÑA. 

Quart.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals 
de contractació. 

Cinquè.- Atès que una vegada fetes les comprovacions oportunes no consta que 
s’hagi adjudicat al Sr. PABLO FEU FONTAIÑA per un servei,  amb el mateix objecte 
per import superior a 15.000 euros (IVA exclòs) i en el període d’un any. 
 
Setè.- Vista la capacitat d’obrar del Sr. PABLO FEU FONTAIÑA 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  serveis regulada a l’article 17 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. 
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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 

I vist l’expedien administratiu núm. CC012018000311 i antecedents corresponents, la 
regidora-delegada d’Organització, proposa a la Junta de  Govern Local, l’adopció 
dels següents acords, prèvia declaració d’urgència. 

Primer.-  Aprovar l’informe emès pel Sr. Josep Coromina Vilarrasa, Lletrat 
d’Urbanisme de data 13 de juny 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 del Sr. PABLO FEU FONTAIÑA, amb NIF núm. 38092688L, el contracte menor 
de serveis d’assessorament jurídic per la tramitació d’expedient administratius, pel 
preu de CINC MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-CINC EUROS (5.445 €), IVA 
inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en QUATRE MIL CINC-CENTS EUROS (4500 €) de 
pressupost net i NOU-CENTS QUARANTA-CINC EUROS (945 €) d’IVA calculat amb 
un tipus del 21- % 
 

Tercer.-  Els serveis es portaran a terme durant el període màxim d’un any a partir de 
la recepció de la notificació de l’adjudicació.   
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 5.445 €, IVA inclòs, amb càrrec a 
la partida 18.130.920.226010 “defensa jurídica” del Pressupost municipal. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18130  920  226040 5445 DEFENSA JURIDICA 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. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució al Sr. Pablo Feu Fontaiña.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a dos quarts menys cinc minuts de nou del matí, i per a 
constància del que s’hi ha tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la 
meva signatura. 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE LA SECRETÀRIA 


