ACTA NÚM. 28
JUNTA DE GOVERN LOCAL
12 DE JULIOL DE 2018
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 12 de juliol 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. Estanis Vayreda i Puigvert, Jordi Alcalde i
Gurt, Josep Gelis i Guix, Maria del Mar Roca i Reixach i Montserrat Torras i
Surroca. Excusa la seva assistència el Sr. Josep Berga i Vayreda.
També hi assisteix com a regidor delegat expressament convidat per tal de presentar
els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part resolutiva
ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la votació, i
segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, el Sr. Josep M.
Coma i Punset.
Hi assisteixen, com a regidors de l’oposició, els Srs. Clara Casanovas i Sarsanedas,
Josep Guix Feixas, Raül Massanella Quiles, Xavier García Zabal.
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera.
Hi assisteix l’Interventor, Sr. Jordi Salvador Culí.
Hi assisteix el Gerent, Sr. Jordi Güell i Güell.
1. - ACTA.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Essent l'hora assenyalada -les vuit i 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 5 de juliol:
- el dia 6 de juliol, es va desplaçar fins al Volcà Sta. Margarita de Sta. Pau, on hi varen
assistir, entre altres autoritats, l’Hble. Sr. DAMIÀ CALVET, Conseller de Política
Territorial i Sostenibilitat i el Sr. PERE VILA, President de la Diputació de Girona i on
es va fer la presentació pública de la compra del cràter. I més tard, va acompanyar les
autoritats i tècnics del Parc a la visita que va efectuar a la cinglera de Castellfollit de la
Roca.
- el dia 8 de juliol, diada de l’Aplec de la Sardana, va ser present a l’acte de tribut a la
ciutat de Montblanc i seguidament, va participar de la Sardana final a la llum de les
espelmes que va tenir lloc al recinte del Parc Nou.
- el dia 9 de juliol al matí, va tenir dues reunions de seguiment d’obres, actualment en
construcció : de la Plaça del Mig i del Firal. I concretament, en les del Firal, primer va
tenir una reunió amb els tècnics, i després amb els membres del Jurat i grup impulsor
de veïns. Varen acabar amb una visita “in situ” a les obres.
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I a la tarda, va assistir a la reunió del Patronat de la Caritat.
- i finalment, el dia 10 de juliol, va mantenir una reunió amb el recent nomenat
Subdelegat del Govern, ALBERT BRAMON, amb el qual va tractar els temes de la
Variant i de l’edifici de la Seguretat Social.
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 AL PAGAMENT DE L’IBI -EXERCICI 2018- A LES FAMÍLIES
MONOPARENTALS I A LES UNITATS DE CONVIVÈNCIA AMB PERSONES
ATURADES DE LLARGA DURADA I MAJORS DE 50 ANYS.
Núm. de referència

: X2018021525

En data 22/12/2017 l’Ajuntament Ple va aprovar definitivament les Ordenances Fiscals
per l’any 2018 (BOP núm.245 de data 28/12/2017). L’annex 1 (Subvencions) de les
OOFF núm. 2.1.1 de l’ Impost sobre Béns Immobles especificava al seu punt núm. 5:
“Es dóna una Ajuda econòmica equivalent a un percentatge de la quota íntegra de l’IBI
amb un màxim del 90%, als habitatges ocupats per persones que acreditin la condició
de titulars de família monoparental així com una situació econòmica social vulnerable,
segons dictamen del Consorci de Benestar Social”.
L’annex 1 (Subvencions) de les OOFF núm. 2.1.1 de l’Impost sobre Béns Immobles
especificava al seu punt núm. 6:
“Es dóna una Ajuda econòmica equivalent a un percentatge de la quota íntegra de l’IBI
amb un màxim del 90%, als habitatges ocupats per persones que acreditin els punts
següents:
- Condició d’aturat/da, amb edat superior als 50 anys
- Residència a Olot
- Situació econòmica vulnerable, degudament justificada.”
La dotació màxima inicial per a les subvencions al pagament de l’IBI és de 8.000,00
euros amb càrrec a la partida pressupostària 2018.600.2312.480033 “Transferència
per ajuts socials diversos”
En relació a l’expedient HA052018000001, 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 que regiran les sol·licituds de subvenció de l’Impost
sobre béns immobles per a l’actual exercici 2018 als habitatges ocupats per una
família monoparental o amb condició d’aturat/da de llarga durada amb edat superior
als 50 anys i, que són les següents:
1r.- Objecte, condicions i finalitat de l’ajut
La finalitat d’aquests ajuts és que el pagament de l’Impost sobre Béns Immobles no suposi un
agreujament de les condicions de vida d’aquelles persones del municipi que pateixen una situació
econòmica més desfavorida com són les famílies monoparentals i aquelles famílies que tenen algun
membre amb condició d’aturat/da de llarga durada amb edat superior als 50 anys.
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Per això l’objecte dels present ajuts és el pagament de fins el 90% de l’import de l’Impost sobre béns
immobles de l’habitatge habitual, ja sigui en règim de propietat com en règim d’arrendament, (exclosos
aparcaments i trasters) en funció dels ingressos anuals dels beneficiaris amb dret a acollir-s’hi.
Es tracta d’un ajut econòmic individualitzat de caràcter extraordinari, que té caràcter voluntari i eventual i
la vigència del qual s’estén a l’exercici en el que sigui concedit.
Aquest ajut no és compatible amb altres ajuts, subvencions, ingressos o recursos per la mateixa finalitat
procedents de l’Ajuntament o d’altres Ens Públics.
2n.- Requisits per a poder gaudir de la subvenció
Podran ser beneficiaris d’aquesta subvenció els ciutadans que satisfacin l’impost de béns immobles del
seu habitatge habitual situat a Olot, bé sigui en règim de propietat o d’arrendament i que compleixin els
següents requisits:
El sol·licitant haurà de reunir alguna de les següents condicions:

Ser el titular del títol de família monoparental, amb el títol vigent a la data de la
sol·licitud.

Formar part d’una unitat de convivència en la qual un o més membres siguin major de
50 anys i es trobin en situació d’atur de llarga durada i constin inscrits com a
demandants d’ocupació al Servei d’Ocupació de Catalunya
Estar empadronats a l’habitatge que genera el pagament de l’Impost sobre béns immobles del
qual és objecte de l’ajut
Que l’habitatge no superi els 120 m2 de superfície construïda de la vivenda, segons dades
cadastrals
Els ingressos de la unitat de convivència no podran superar 2,34 vegades l’IRSC*
Es considera unitat de mesura per determinar la quantia dels ingressos familiars l’indicador de renda de suficiència
de Catalunya (IRSC) en el valor inclòs en la Llei de pressupostos vigent.
Als efectes d’atorgar un equilibri a les diverses unitats familiars o unitats de convivència que opten als ajuts o serveis
en matèria d'habitatge, els ingressos es ponderen segons la zona geogràfica on s’ubica l’habitatge i segons el
nombre de membres de la unitat, d’acord amb la següent taula:

1 membre
23.305,61 €

-

-

2 membres
24.026,40 €

3 membres
25.059,80 €

4 membres o més
25.895,12 €

El sol·licitant ha de ser titular de l’únic habitatge que constitueixi la residència habitual del conjunt
de la unitat de convivència pel qual es pretén obtenir la present subvenció
En el cas de que el títol possessori sigui un contracte d’arrendament, en aquest haurà de constar
expressament la repercussió de l’IBI per part del propietari/a i necessàriament satisfer-se
telemàticament per part de l’arrendatari/a al propietari/a.
Estar al corrent de les obligacions tributàries i no tenir deutes amb l’Ajuntament d’Olot.

No podran ser perceptores de la subvenció les persones següents:
Les unitat de convivència en què la persona titular del contracte d’arrendament, si fos el cas, o
qualsevol altre membre de la unitat de convivència tingui parentiu per vincle de matrimoni o una
altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les
persones arrendadores. Aquest mateix criteri s’aplicarà a la relació entre la persona arrendadora
i la persona arrendatària, quan la primera sigui una persona jurídica respecte de qualsevol dels
seus socis, sòcies o partícips.
Les unitats de convivència en què la persona titular o qualsevol altre membre siguin titulars
d’algun altre habitatge, llevat que no en disposin de l’ús i gaudi.
Que l’habitatge superi els 120 m2 de superfície construïda de la vivenda, segons dades
cadastrals
Les unitats de convivència, quan l’import de la base de l’estalvi que consta a la declaració de
l’IRPF (casella 435) sigui superior a 500 euros
Als efectes de les presents bases, s’estableixen les definicions següents:
S’entén per unitat de convivència la persona o el conjunt de persones empadronades en un
domicili tant si tenen parentiu entre elles com si no en tenen.
S’entén per família monoparental la formada, com a mínim, per un fill o una filla menor de 21
anys, o de 26 anys si estudia, que conviu i depèn econòmicament d’una sola persona i tingui
vigent el títol de família monoparental
S’entén per aturat de llarga durada aquella persona que es troba en situació d’atur i consta
inscrit, amb un mínim de dotze mesos d’antelació a la data de presentació de la sol·licitud, com a
demandant d’ocupació al Servei d’Ocupació de Catalunya. Es considera que es compleix aquest
requisits encara que la persona aturada, durant aquest període, hagi estat donada d’alta a la
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-

-

Seguretat Social un màxim de 45 dies en total.
Per a la determinació dels ingressos anuals de la unitat de convivència es prendrà com a base la
suma de les quantitats que constin a les caselles 415 i 435 de la Declaració de l’Impost de la
Renda de les Persones Físiques 2017; en el cas de no haver presentat la declaració d’IRPF, es
prendrà com a base els ingressos bruts menys les despeses fiscalment deduïbles.
Així mateix, de cara a acreditar el pagament de l’IBI per part d’una família monoparental:

En el cas de ser propietari de l’habitatge pel qual es satisfà l’impost, el/la sol·licitant ha
de ser 100% titular de l’escriptura de compravenda i ser subjecte passiu de l’impost a
l’Ajuntament d’Olot
En el cas de que el títol de propietat i que la persona sol·licitant de la subvenció que visqui a
l’habitatge no sigui titular el 100% perquè sigui el cònjuge de la persona també titular contractual
o bé sigui titular d’una cessió s’ha d’acreditar el dret d’ús de l’habitatge en el qual haurà de
constar expressament que el sol·licitant satisfà la totalitat de l’impost de béns immobles, aportant
la documentació acreditativa de la subrogació, la sentència judicial o, si escau, el conveni de
separació o divorci.

En el cas de ser arrendatari de l’habitatge pel qual es satisfà l’impost, el/la sol·licitant ha
de ser 100% titular del contracte d’arrendament i, en aquest haurà de constar
expressament la repercussió de l’IBI per part del propietari/a i necessàriament satisferse mitjançant entitat bancària per part de l’arrendatari/a al propietari/a.
En el cas de que el contracte d’arrendament i que la persona sol·licitant de la subvenció que
visqui a l’habitatge no sigui titular el 100% perquè sigui el cònjuge de la persona també titular
contractual o bé sigui titular d’una cessió, o es trobi inclosa en el supòsits que regulen els articles
15 o 16 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, ha d’acreditar el dret d’ús
sobre l’habitatge aportant la documentació acreditativa de la subrogació, la sentència judicial o, si
escau, el conveni de separació o divorci.
Així mateix, per tal d’acreditar el pagament de l’IBI per part d’una unitat de convivència amb una
o vàries persones major de 50 anys aturades de llarga durada:

El 100% de la propietat de l’habitatge pel qual es satisfà l’impost ha de ser titularitat
100% dels membres de la unitat de convivència i ser subjecte passiu de l’impost a
l’Ajuntament d’Olot
En el cas de que el títol de propietat i que la persona sol·licitant de la subvenció que visqui a
l’habitatge no sigui titularitat del 100% dels membres de la unitat de convivència, perquè sigui el
cònjuge de la persona també titular contractual o bé sigui titular d’una cessió, s’ha d’acreditar el
dret d’ús de l’habitatge en el qual haurà de constar expressament que el sol·licitant satisfà la
totalitat de l’impost de béns immobles, aportant la documentació acreditativa de la subrogació, la
sentència judicial o, si escau, el conveni de separació o divorci.

En el cas de ser en règim d’arrendament l’habitatge pel qual es satisfà l’impost, la
titularitat del 100% del contracte d’arrendament ha de ser 100% dels membres de la
unitat de convivència i, en el contracte d’arrendament haurà de constar expressament la
repercussió de l’IBI per part del propietari/a i necessàriament satisfer-se mitjançant
entitat bancària per part de l’arrendatari/a al propietari/a.
En el cas de que el contracte d’arrendament i que la unitat de convivència de la persona
sol·licitant de la subvenció no sigui titular del 100%, perquè sigui el cònjuge de la persona també
titular contractual o bé sigui titular d’una cessió, o es trobi inclosa en el supòsits que regulen els
articles 15 o 16 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, ha d’acreditar el
dret d’ús sobre l’habitatge aportant la documentació acreditativa de la subrogació, la sentència
judicial o, si escau, el conveni de separació o divorci.

3r.- Acreditació dels requisits
En el cas de que el sol·licitant sigui propietari de l’habitatge que satisfà l’Impost de Béns Immobles:
Sol·licitud degudament formalitzada
Original i còpia del NIF o NIE vigent de tots els membres de la unitat de convivència
Original i còpia carnet de família monoparental, en el seu cas
Certificació lliurada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, acreditativa de la data d’inscripció com a
demandant d’ocupació, que haurà de ser, com a mínim, anterior a dotze mesos a la data de la
sol·licitud, en el seu cas
Original i còpia llibre de família
Original i còpia del conveni o sentència judicial de separació o divorci, si és el cas
Original i còpia l’escriptura de compravenda, a nom de la persona sol·licitant. En cas que la
persona sol·licitant no tingui el 100% de la titularitat, haurà d’acreditar el dret d’ús sobre
l’habitatge aportant original i còpia del conveni o sentència judicial de separació, conforme
s’assigna l’habitatge al sol·licitant i que acredita que té la obligació d’assumir el 100% del càrrec
de l’IBI.
Autorització de l’interessat i de tots els membres majors d’edat de la unitat de convivència perquè
l’Administració pública o els òrgans que gestionen la tramitació de les sol·licituds puguin
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demanar certificats tributari i de compliment de les obligacions tributàries a l’Agència Tributària, a
la TGSS o al Padró (Model normalitzat)
En el cas de no formalitzada la mencionada autorització o que no sigui possible l’obtenció de les
dades corresponents, el justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels
membres que formen la unitat de convivència:

Declaració IRPF any 2017

En el cas de no estar obligats a presentar declaració IRPF els ingressos s’han
d’acreditar amb algun dels documents següents: certificat d’imputacions AEAT, certificat
de pensions, certificat d’ingressos i retencions de l’empresa, certificat OTG, RMI, ... i
l’informe de la vida laboral. Les persones de més de 65 anys no han d’aportar l’informe
de la vida laboral
Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant (Model normalitzat)
Declaració expressa responsable de no trobar-se en cap de les circumstàncies que enumera
l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (Model normalitzat)

En el cas de que el sol·licitant sigui arrendatari de l’habitatge que satisfà l’Impost de Béns Immobles:
Sol·licitud degudament formalitzada
Original i còpia del NIF o NIE vigent de tots els membres de la unitat de convivència
Original i còpia carnet de família monoparental, en el seu cas
Certificació lliurada pel Servei d’Ocupació de Catalunya, acreditativa de la data d’inscripció com a
demandant d’ocupació, que haurà de ser, com a mínim, anterior a dotze mesos a la data de la
sol·licitud, en el seu cas
Original i còpia llibre de família
Original i còpia del conveni o sentència judicial de separació o divorci, si és el cas
Original i còpia del contracte de lloguer, a nom de la persona sol·licitant i en el qual haurà de
constar expressament la repercussió de l’IBI a l’arrendatari. En cas que la persona sol·licitant no
sigui 100% titular del contracte i sigui cònjuge del titular contractual, haurà d’acreditar el dret d’ús
sobre l’habitatge aportant original i còpia del conveni o sentència judicial de separació, conforme
s’assigna l’habitatge al cònjuge que hi viu però no és el 100% titular contractual.
Autorització de l’interessat i de tots els membres majors d’edat de la unitat de convivència perquè
l’Administració pública o els òrgans que gestionen la tramitació de les sol·licituds puguin
demanar certificats tributari i de compliment de les obligacions tributàries a l’Agència Tributària, a
la TGSS o al Padró (Model normalitzat)
En el cas de no formalitzat la mencionada autorització o que no sigui possible l’obtenció de les
dades corresponents, el justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels
membres que formen la unitat de convivència:

Declaració IRPF any 2017

En el cas de no estar obligats a presentar declaració IRPF els ingressos s’han
d’acreditar amb algun dels documents següents: certificat d’imputacions AEAT, certificat
de pensions, certificat d’ingressos i retencions de l’empresa, certificat OTG, RMI, ... i
l’informe de la vida laboral. Les persones de més de 65 anys no han d’aportar l’informe
de la vida laboral
Full de transferència bancària normalitzat, a nom de la persona sol·licitant (Model normalitzat)
Original i fotocòpia del rebut bancari o transferència bancària en el qual consti degudament
expressat i identificat el pagament de l’IBI corresponent a l’any 2018 al propietari de l’habitatge.
Declaració expressa responsable de no trobar-se en cap de les circumstàncies que enumera
l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (Model normalitzat)
4t.- Quantia de la subvenció i criteris objectius d’atorgament
La quantia de la subvenció s’aplicarà segons la següent relació:
50 punts, fins a un 90% de l’import de l’IBI
De 40 a 49 punts, fins a un 80% de l’import de l’IBI
De 30 a 39 punts, fins a un 70% de l’import de l’IBI
De 20 a 29 punts, fins a un 60% de l’import de l’IBI
De 10 a 19 punts, fins a un 50% de l’import de l’IBI
Aquests percentatges es poden veure minorats proporcionalment en funció de la demanda de les
subvencions per tal d’atendre a totes i cadascuna de les sol·licituds entrades i que reuneixen els requisits.
La dotació total d’aquesta subvenció per a l’exercici 2018 és de 8.000,00 €, consignats a la partida
pressupostària 2018.600.231.480033 “Transferència per ajuts socials diversos”
La concessió d’aquest ajut s’efectuarà en règim de concurrència competitiva i, els criteris de priorització i
valoració de les sol·licituds d’accés es determinaran atenent la priorització i l’ordre que s’indica a
continuació:
a) Unitats de convivència que acreditin ingressos fins a 0,94 vegades l’IRSC.- 30 punts
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b)
c)
d)
e)
f)
g)

Unitats de convivència que acreditin ingressos entre 0,95 i 1,5 vegades l’IRSC.- 20
punts
Unitats de convivència que acreditin ingressos entre 1,6 i 2,34 vegades l’IRSC.- 10
punts
Persones que han patit un procés de desnonament o d’execució hipotecària en els
darrers dotze mesos a comptar de la data de presentació de la sol·licitud.- 5 punts
Persones amb discapacitat o amb membres de la unitat de convivència amb
discapacitat, i que acreditin un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%, declara
així per l’ICASS.- 5 punts
Dones víctimes de violència de gènere.- 5 punts
Família monoparental amb categoria Especial.- 5 punts

5è.- Sol·licitud, tramitació i pagament
Per sol·licitar la subvenció cal adreçar-se a l’Oficina Local d’Habitatge ubicada a la 1ª Planta d’aquest
Ajuntament de dilluns a dijous, en horari de 8 a 18 hores ininterrompudament, i el divendres en horari de 8
a 15 hores, on s’assessorarà adequadament i es facilitaran els impresos pertinents.
El període de presentació de les sol·licituds de l’1 d’octubre al 2 de novembre de 2018
La instrucció del procediment correspondrà a l’Oficina Local d’Habitatge
A partir de data 5 de novembre de 2018 s’examinarà la documentació aportada i, si és necessari
completar la mateixa, es farà un requeriment al sol·licitant concedint 10 dies per subsanar la sol·licitud,
amb indicació de que en cas contrari, se’l tindrà per desistit i així es declararà de l’avaluació efectuada.
La competència per a l’atorgament de les subvencions correspondrà a l’Alcaldia, que resoldrà abans del
31 de desembre de 2018.
La resolució aprovatòria de la convocatòria posarà fi a la via administrativa i, de conformitat amb l’article
123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, podrà ser recorreguda potestativament en reposició davant el mateix òrgan que s’ha dictada
en el termini d’un mes o bé impugnar-la directament davant l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu
en el termini de 2 mesos. No es podrà interposar recurs contenciós administratiu fins que s’hagi resolt
expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició interposat.
El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 28 de febrer de 2019 mitjançant transferència
bancària al número de compte que consti a la sol·licitud.
6è.- Revocació, revisió, renúncia i reintegrament.
L’Ajuntament pot revocar la subvenció acceptada pel beneficiari, en els casos següents:

Per incompliment de qualsevol de les obligacions que correspon al beneficiari, d’acord amb les
bases i la legislació general i, en concret, la manca de justificació de l’actuació en el termini
establert.

Per manca de veracitat amb intenció dolosa de les dades i documents aportats.
L’acte de revocació anirà precedit d’un tràmit d’audiència, per un termini de 10 dies, durant els quals el
beneficiari podrà al·legar i presentar els documents i les justificacions que consideri pertinents.
Revisió de la subvenció
La resolució d’atorgament d’una subvenció pot ser modificada per l’Ajuntament, amb la concessió prèvia
d’audiència de 10 dies al beneficiari, bé sigui en relació amb el seu contingut, bé sigui en relació a l’import
de la subvenció, en els supòsits següents:

Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la concessió de la
subvenció.

Quan el beneficiari hagi obtingut per a la mateixa actuació altres subvencions o ajuts públics, que
sumats als de l’Ajuntament, superin el cost total de l’objecte subvencionat.

Que el beneficiari no hagi justificat el total de l’import del pagament de l’IBI, obligat a justificar, en
el termes de les bases i dins els terminis per fer-ho.
Renúncia de la subvenció
El beneficiari pot renunciar a la subvenció, el qual resta alliberat del compliment de la càrrega o de
l’afectació a que es trobi sotmesa aquells, amb al pèrdua del dret a exigir-la.
La renúncia ha de ser prèvia a l’inici de l’activitat subvencionada o al seu cobrament. En cas contrari, el
beneficiari ha de procedir al reintegrament de les quantitats percebudes.
Reintegrament de la subvenció percebuda
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L’Ajuntament podrà reclamar les quantitats indegudament percebudes, juntament amb l’interès de demora,
des del moment del pagament de la subvenció fins la data en què s’acordi la procedència de
reintegrament.
Caldrà notificar al beneficiari la resolució oportuna, advertint-lo expressament que una vegada
transcorregut el termini d’1 mes des de la recepció de la notificació sense que s’hagin reintegrat les
quantitats reclamades, es procedirà a exigir el deute per la via de constrenyiment.
7è.- Règim Sancionador.
Els beneficiaris de les subvencions restaran sotmesos a les responsabilitats i règims sancionador que
sobre les infraccions administratives en la matèria estableix la Llei General de Subvencions.
8è.- Altres
En tot allò no previst en les presents Bases s’estarà al que disposi la legislació vigent.
Disposició addicional única.
Aquestes Bases entraran en vigor transcorregut el termini de 20 dies hàbils, a partir de la seva publicació
íntegra al BOP de Girona, moment el qual s'entendran aprovades definitivament en cas que no s'hagin
presentat al·legacions i seran efectives mentre no es modifiquin o deroguin expressament.

SEGON.- Procedir a la publicació íntegra de les BASES ESPECÍFIQUES PER A
L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DE L’IBI -EXERCICI
2018- A LES FAMÍLIES MONOPARENTALS I A LES UNITATS DE CONVIVÈNCIA
AMB PERSONES ATURADES DE LLARGA DURADA I MAJORS DE 50 ANYS 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.
Operació Referència
200200

Tipus
Partida
Despeses 18600 231 480033

Import Descripció
8000
TRANSF. AJUTS SOCIALS
DIVERSOS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
140 999 999 099 999 999

S’aprova per unanimitat.
5.1. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- Proposant aprovar l'atorgament ajuts per pagar
les despeses de transport fora de la comarca de persones en situació d’atur per
realitzar cursos de formació professionalitzadora.
Núm. de referència

: X2018021145

Vist que en data 30 de maig del 2017 l’Alcalde - President de l’Ajuntament d’Olot va
aprovar les bases per a la sol·licitud d’ajuts per pagar les despeses de transport fora
de la comarca de persones en situació d’atur per realitzar cursos de formació
professionalitzadora per a l’ocupació.
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Vist que han estat presentades les següents sol·licituds:
Reg. Entrada
E2017012343
E2017012439

NIF
77918216N
35073555G

Vist l’expedient administratiu im052018000009 i antecedents corresponents, el regidor
delegat de Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme proposa a la Junta de Govern
Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Segons l’establert en les Bases 1ª i 2ª especifiques per a l’atorgament d’ajuts
per pagar les despeses de transport fora de la comarca de persones en situació d’atur
per realitzar cursos de formació professionalitzadora, i vist que es compleixen els
requisits establers en la convocatòria, atorgar les següents subvencions:
Reg.Entrada
E2017012343
E2017012439

NIF
77918216N
35073555G

Import
218,25
254,25

Segon.- Procedir al pagament dels ajuts atorgat, essent com a màxim en data 31
d’agost mitjançant transferència bancària al número de compte que consti a la
sol·licitud, amb càrrec a la partida pressupostària:
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Import
Despeses 18200 231 480040 472.5

Descripció
SUBVENCIONS ATURATS
TRANSPORT

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 009 232 099 020 013

Tercer.- Facultar a l’Alcalde per signar tota la documentació necessària.
S’aprova per unanimitat.
CONTRACTACIÓ. OBRES
6.1. - ADJUDICACIÓ DE LES OBRES D'AMPLIACIÓ DE LA ZONA ESPORTIVA AL
BARRI DE SANT MIQUEL.
Núm. de referència

: X2018014187

Antecedents
Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 17 de maig de
2018, es va aprovar, s’aprovà l’expedient de contractació administrativa reguladores
del contracte de les “Obres d’ampliació de la zona esportiva al barri de Sant Miquel”,
mitjançant procediment obert simplificat sumari, amb un pressupost de contractació de
23.940,79€, IVA inclòs.
En data 4 de juny de 2018 finalitzà el termini de presentació de proposicions, havent
participat en la licitació, per haver presentat la seva oferta dins el termini fixat i en la
forma pertinent, les següents empreses:
1. JOSEP VILANOVA, SA.
2. PERE BOADA COMAS, SL
3. OBRES I CONSTRUCCIONS GERMANS CRUZ NG2012.
4. RUBAU TARRÉS, SAU
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La Mesa de Contractació en sessió celebrada en data 12 de juny de 2018 procedí a
l’obertura del Sobre Únic.
Una vegada obert el Sobre Únic, la Mesa de Contractació comprovà la Declaració
Responsable i seguidament procedí a valorar les ofertes presentades, procedint a la
seva classificació per ordre decreixent: d’acord amb el següent quadre:
EMPRESES

Proposta
econòmica

Puntuació

(sense IVA)
1

JOSEP VILANOVA, SA

15.274,62€

100 punts

2

OBRES I CONSTRUCIONS GERMANS CRUZ
NG 2012

18.028,00€

84,73 punts

3

RUBAU TARRÉS, SAU

19.488,98 €

78,38 punts

4

PERE BOADA COMAS, SL

19.587,92€

77.98 punts

Un cop efectuada la valoració i classificació de les ofertes, es passà a formular la
determinació de les ofertes desproporcionades o anormals, d’acord amb l’establert a la
clàusula 16 del Plec de clàusules administratives particulars, i es constatà que l’oferta
presentada per l’empresa “Josep Vilanova,SA” podria estar incursa en presumpció
d’anormalitat.
La Mesa de Contractació acorda requerir, de conformitat a l’article 149.4 de la LCSP, a
l’empresa “Josep Vilanova,SA” per tal que justifiqui la seva oferta.
En data 20 de juny de 2018 , Registre d’Entrada núm. E2018010335 l’empresa JOSEP
VILANOVA,SA , presenta la documentació i informació requerida.
Vist l’informe de valoració de la justificació presentada per l’empresa “Josep
Vilanova,SA”, la Mesa de Contractació, en data 28 de juny de 2018, dóna la seva
conformitat a l’esmentat informe assumint i aprovant el seu contingut i acorda per
unanimitat:
“Primer.- Proposar a l’Òrgan de contractació l’acceptació de la justificació de l’oferta
presentada per JOSEP VILANOVA, SA, en el procediment d’adjudicació de les “obres
d’ampliació de la zona esportiva del Barri de Sant Miquel” de conformitat amb l’informe
tècnic de valoració de la viabilitat econòmica de la mateixa.
Segon.- Requerir, a l’empresa JOSEP VILANOVA, SA per tal que en el termini de 7
dies hàbils a comptat de la data d’enviament del requeriment, presenti la documentació
a què fa referència l’article 150.2 de la LCSP.
Tercer.- Proposar a l’òrgan de contractació, l’adjudicació del contracte de les “obres
d’ampliació de la Zona esportiva al Barri de Sant Miquel” a favor de l’empresa JOSEP
VILANOVA, SA pel preu de 18.482,29 € , IVA exclòs, previ compliment del requeriment
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previst en el punt anterior.
Quart.- Proposar a l’òrgan de contractació que s’estableixin els mecanismes
necessaris per tal de realitzar un seguiment permenoritzat de l’execució del contracte,
amb l’objectiu de garantir la correcta execució del mateix, al tractar-se d’una oferta
amb presumpció d’anormalitat”.
Vist que l’esmentada empresa ha complert amb el requeriment previst a l’article
159.4.f) de la LCSP dins el termini establert a l’efecte.
De conformitat amb l’article 151 de la LCSP.
D’acord amb els antecedents i de conformitat amb el punt 1 de la Disposició Addicional
2a.
Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de Junta de Govern
Local, en virtut de la delegació efectuada per Decret de l’Alcaldia de data 26 de juny de
2015.
Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret de data 23
d’octubre de 2017.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12018000006, la regidora delegada
d’Organització, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següent acord:
Primer.- ADJUDICAR el contracte de les “Obres d’ampliació de la zona esportiva al
Barri de Sant Miquel”, a favor de l’empresa JOSEP VILANOVA SA, amb NIF.
A17444092, pel preu de divuit mil quatre-cents vuitanta-dos euros amb vint-i-nou
cèntims (18.482,29 €) (IVA inclòs), que es desglossa en:
Quinze mil dos-cents setanta-quatre euros amb seixanta-dos cèntims (15.274,62 €) +
tres mil dos-cents set euros amb seixanta-set cèntims (3.207,67 €) en concepte d’IVA.
Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de
clàusules administratives particulars reguladores de la contractació, aprovat per la
Junta de Govern Local de data 17 de maig de 2018; al projecte aprovat per acord de la
Junta de Govern Local de data 10 de maig de 2018; així com amb l’oferta presentada.
Les característiques i avantatges de l’oferta adjudicatària respecte de les demés ofertes
presentades, queden acreditades en la valoració efectuada per la Mesa de
Contractació, en sessió celebrada els dies 12 i 28 de juny de 2018.
Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en
el Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olot.
Tercer.- El preu del contracte es pagarà amb càrrec a la partida núm.
18.140.1532.61912 “actuacions Barri de Sant Miquel”
Operació Referència
200300
1802634

Tipus
Partida
Despeses 18140 1532 61912

Import
18482.29

200200

Despeses 18140 1532 61912

-5458.50

1802634

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
ACTUACIONS BARRI DE SANT MIQUEL
100 001 001 001 000 000
(PR18)
ACTUACIONS BARRI DE SANT MIQUEL
100 001 001 001 000 000
(PR18)

Quart.- El termini màxim d’execució de les obres és un (1) mes, comptat a partir de la
signatura de l’acta de comprovació del replanteig.
Cinquè.- La direcció de les obres anirà a càrrec de l’arquitecte Sr. Simó Roca Asperó.
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Sisè.- La coordinació de seguretat i salut aniran a càrrec de l’arquitecte tècnic municipal Sr.
Xevi Canal Molas.
Setè.- Nomenar responsable del contracte al Sr. Xevi Canal Molas, tècnic de l’Àrea
d’Infraestructura i Obra Pública.
Vuitè.- L’empresa JOSEP VILANOVA, SA. presentarà, en el termini de 15 dies següents a la
data de notificació de l’adjudicació del contracte i, en tot cas, abans de l’inici de les obres, el
Pla de Seguretat i Salut en el treball, d’acord amb el que s’estableix a la clàusula 22 del
PCAP.
Novè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta d’empreses que han
participat en la licitació, i publicar-la al Perfil del Contractant, de conformitat amb l’article 151.1
de la LCSP.
Desè.- La formalització del contracte s’efectuarà mitjançant la signatura d’acceptació per part
del contractista de la resolució d’adjudicació.
S’aprova per unanimitat.
6.2. - ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE CONSERVACIÓ I MILLORA DE LA
INFRAESTRUCTURA VIÀIRA A DIVERSOS CARRERS DE LA CIUTAT, ANY 2018.
Núm. de referència

: X2018014738

Antecedents
Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 5 d’abril de 2018,
es va aprovar el “Projecte de conservació i millora de la infraestructura viària a
diversos carrers de la Ciutat corresponent a l’any 2018”.
Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 24 de maig de
2018, s’aprovà l’expedient de contractació administrativa i el Plec de clàusules
administratives Particulars reguladores del contracte de les “obres de conservació i
millora de la infraestructura viària a diversos carrers de la Ciutat (any 2018)”,
mitjançant procediment obert simplificat, amb un pressupost de licitació de cent
setanta-nou mil vuit-cents trenta-vuit euros amb noranta-vuit cèntims (179.838,98 €)
IVA exclòs, i
dos-cents disset mil sis-cents cinc euros amb setze cèntims
(217.605,16 €) IVA inclòs.
En data 18 de juny de 2018 finalitzà el termini de presentació de proposicions, havent
participat en la licitació, per haver presentat la seva oferta dins el termini fixat i en la
forma pertinent, les següents empreses:
1.- JOSEP VILANOVA, SA
2.- RUBAU TARRÉS, SAU
En data 28 de juny de 2018 es reuneix la Mesa de Contractació en acte públic,
procedint a l’obertura del sobre núm. 2 i procedeix a la valoració de les proposicions
presentades d’acord amb els criteris d’adjudicació establerts en el plec de clàusules i
les classifica per ordre decreixent, de conformitat amb l’establert a l’article 150.1 de la
LCSP, segons:
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LICITADOR

Oferta
econòmica

IVA

TOTAL

Termini
d’execució

Termini
garantia

PUNTUACIÓ

JOSEP VILANOVA,
SA

153.276,76 €

32.188,12 €

185.464,88 €

2,5 mesos

5 anys

99,60 punts

RUBAU
SAU

172.645,42 €

36.255,54

280.900,96 €

2 mesos

3 anys

99,35 punts

TARRES,

Seguidament la Mesa comprova que l’oferta que ha obtingut major puntuació no es
presumeixi anormalment baixa, mitjançant l’aplicació dels criteris establerts a la
clàusula 14 del Plec de clàusules administratives particulars per apreciar les ofertes
anormalment baixes.
CALCUL DE TEMERITAT
LICITADOR
JOSEP VILANOVA SA
RUBAU-TARRES SAU
diferència € entre les 2 ofertes
diferència % sobre l'oferta més elevada

153.276,76 €
172.645,42 €
19.368,66 €
11,2%

CARÀCTER
NO TEMERÀRIA

A la vista de les proposicions presentades, la Mesa de contractació, de conformitat
amb el que disposa l’article 159.4 de la LCSP, acorda per unanimitat:
“Primer.- Proposar a l’Òrgan de contractació l’adjudicació del contracte de les “obres
de conservació i millora de la infraestructura viària a diversos carrers de la ciutat, any
2018”, a favor de l’empresa JOSEP VILANOVA, S.A., amb NIF. A17444092, pel preu
de 185.464,88€, IVA inclòs, per haver obtingut la millor puntuació i no incórrer en
presumpció d’anormalitat, previ compliment del requeriment previst en el punt següent.
Segon.- Requerir a l’empresa JOSEP VILANOVA, SA. per tal que en el termini de 7
dies hàbils a comptar de la data d’enviament del requeriment presenti la documentació
a què fa referència l’article 159.4.f)4º de la LCSP.”
Atès que l’empresa JOSEP VILANOVA, SA en data 5 de juliol, Registre d’Entrada
núm. E2018011639 presenta la documentació requerida per la Mesa de Contractació,
així com la garantia definitiva d’import de 7.663,84 €.
De conformitat amb l’article 151 de la LCSP
D’acord amb els antecedents i de conformitat amb el punt 1 de la Disposició Addicional
2a.
Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de Junta de Govern
Local, en virtut de la delegació efectuada per Decret de l’Alcaldia de data 26 de juny de
2015.
Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret de data 23
d’octubre de 2017.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12018000008, com a regidora delegada
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d’Organització, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següent acord:
Primer.- ADJUDICAR el contracte de les “Obres de conservació i millora de la
infraestructura viària a diversos carrers de la Ciutat, any 2018” , a favor de l’empresa
JOSEP VILANOVA, SA , amb NIF. A17444092 pel preu de CENT VUITANTA-CINC
MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB
VUITANTA-VUIT
CÈNTIMS (185.464,88 €), IVA inclòs, que es desglossa en:
CENT CINQUANTA-TRES MIL DOS-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTASIS CÈNTIMS (153.276,76 €) + IVA: TRENTA-DOS MIL CENT VUITANTA-VUIT
EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS (32.188,12 €).
Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de
clàusules administratives particulars reguladores de la contractació, aprovat per la
Junta de Govern Local de data 24 de maig 2018; al projecte aprovat per acord de la
Junta de Govern Local de data 5 d’abril de 2018; així com amb l’oferta presentada per
l’adjudicatari.
Les característiques i avantatges de l’oferta adjudicatària respecte de les demés ofertes
presentades, queden acreditades e l’acta valoració efectuada per la Mesa de
Contractació, en sessió celebrada en data 28 de juny de 2018.
Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en
el Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olot.
Tercer.- El preu del contracte es pagarà amb càrrec a les partides:
-2018.140.1532.61903 “paviments vies públiques: 117.605,16 €
-2018.140.1532.61904 “renovació voreres” : 67.859,72 €
Operació
200300
200300
200200

Referència
1802748
1802749
1802749

Tipus
Despeses
Despeses
Despeses

Partida
18140 1532 61903
18140 1532 61904
18140 1532 61904

Import
117605.16
67859.72
-32140.28

Descripció
CC1
PAVIMENTS VIES PUBLIQUES (PR18)100
RENOVACIO VORERES (PR18)
100
RENOVACIO VORERES (PR18)
100

CC2
001
001
001

CC3
001
001
001

CC4
001
001
001

Quart.- El termini d’execució de les obres és de un 2,5 mesos, a comptar des del dia
següent a la signatura de l’acta de comprovació del replanteig i el termini de garantía
serà de 5 anys.
Cinquè.- La direcció de les obres anirà a càrrec del cap de l’Àrea d’Infraestructura i
obra Pública, senyor Ramon Prat Molas. La coordinació de seguretat i salut anirà a
càrrec de l’arquitecte tècnic municipal, senyor Xevi Canal Molas.
Sisè.- Nomenar responsable del contracte al Sr. Ramon Prat Molas.
Setè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta de licitadors que han
participat a la licitació i es publicarà en el Perfil del Contractant, de conformitat amb
l’article 151.1 de la LCSP.
Vuitè.- La formalització del contracte s’efectuarà mitjançant document administratiu
dins el termini de 15 dies hàbils següents al dia en què s’efectuï la notificació de
l’adjudicació.
Novè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del
Contractant de l’Ajuntament d’Olot, de conformitat amb l’article 154 de la LCSP.
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CC5
000
000
000

CC6
000
000
000

S’aprova per unanimitat.
6.3. - OBRES D'IMPLANTACIÓ D'UN PAVIMENT ESPORTIU DE GESPA AL CAMP
DE FUTBOL DEL PLA DE DALT
Núm. de referència : X2018019793

Tipus de Contracte:
Criteris:
Procediment

OB
NO
AD

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar les obres d’implantació d’un paviment esportiu
de gespa al camp de futbol del Pla de Dalt, com es desprèn de l’informe de data18 de
juny de 2018, emès pel Sr. Ramon Prat Molas, Cap de l’Àrea d’Infraestructura,
Urbanisme i Brigada de l’Ajuntament d’Olot.
Segon.- Atès que es tracta d’una obra amb una unitat funcional.
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per executar l’obra:”
implantació d’un paviment esportiu de gespa al camp de futbol del Pla de Dalt” :
-“Codony Multi Servei, SL”
-“Royalverd Service, SL”
-“Obres i conservacions mediambientals. SL”
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per
l’empresa “OBRES I CONSERVACIONS MEDIAMBIENTALS, SL”
Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles
generals de contractació.
Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa “OBRES I CONSERVACIONS
MEDIAMBIENTALS, SL” i atès que aquesta compta amb l’habilitació professional
necessària per realitzar la prestació objecte del contracte.
Fonament jurídic
La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant
LCSP) i correspon a la modalitat d’obres regulada a l’article 13 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: CC012018000334 i antecedents corresponents , la
regidora-delegada d’Organització, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció
dels següents acords:
14

Primer.- Aprovar l’informe emès pel Sr. Ramon Prat Molas, Cap de l’Àrea
d’Infraestructres Urbanisme i Brigada de data 18 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 de l’empresa “OBRES I CONSERVACIONS MEDIAMBIENTALS, SL”, amb NIF
núm. B61564860, el contracte menor de les obres d’implantació d’un paviment
esportiu de gespa al camp de futbol del Pla de Dalt, pel preu de TRENTA-NOU MIL
DOS-CENTS SEIXANTA EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS (39.260,88 €),
IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en TRENTA-DOS MIL QUATRE-CENTS QUARANTASET EUROS AMB UN CÈNTIM (32.447,01 €) de pressupost net i SIS MIL VUITCENTS TRETZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS (6.813,87 €) d’IVA calculat
amb un tipus del 21%
Tercer.- El termini d’execució de les obres serà de dos (2) mesos a comptar des de la
data de recepció de la notificació de l’adjudicacióQuart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 39.260.88 €, IVA inclòs, amb
càrrec al Pressupost municipal, segons:
-18.140.1510.60904 “ R17 adquisició de patrimoni”: 25.000 €
-18.330.342.63211 “actuacions camp de futbol Sant Pere Màrtir” : 14.260,88 €
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Import
Despeses 18140 1510 60904 25000

200220

Despeses 18330 342 63211

14260.88

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
R17 ADQUISICIO DE PATRIMONI (INSTAL.
100 001 001 001 000 000
ESPORTIVES)
ACT. CAMP FUTBOL SANT PERE MARTIR
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 a les : “Obres i Conservacions Mediambientals, SL”;
“Codony Multi Servei, SLU” i “Royalverd Service, SL”.
Setè.- L’empresa OBRES I CONSERVACIONS MEDIAMBIENTALS SL adjuntarà una
còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient
CC012018000334.
S’aprova per unanimitat.
CONTRACTACIÓ. SERVEIS
6.4. - LICITACIÓ PROCEDIMENT SIMPLIFICAT ABREUJAT PROJECTE
“ACTUACIONS A REALITZAR HORTS VOLCÀ MONTSACOPA”
La Junta de Govern Local acorda deixar sobre la taula aquest punt de l’ordre del dia.
6.5. - APROVACIÓ EXPEDIENT, APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE
REGIRAN L'ADJUDICACIÓ DELS SERVEIS TÈCNICS DE SONORITZACIÓ I
IL·LUMINACIÓ DELS ESCENARIS DE LES FESTES DEL TURA; I
CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ
Núm. de referència

: X2018019421
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L’Ajuntament d’Olot té la necessitat de contractar els serveis tècnics de sonorització i
il·luminació dels escenaris de les Festes del Tura d’Olot d’enguany.
El pressupost de licitació s'estableix en 52.901,20€ (IVA inclòs). Aquest import és el
sumatori del pressupost net d’import 43.720€ més 9.181,20€ en concepte d’IVA,
calculat al 21%.
El valor estimat del contracte és de 96.184€, IVA exclòs, als efectes de determinar el
procediment d'adjudicació i la publicitat (pressupost base de licitació + possible
pròrroga + modificacions previstes).
El termini de durada del contracte es fixa en 5 dies (del 7 a l’11 de setembre de 2018)
A l'expedient hi consta el plec de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques i demés documentació prevista a l’article 116 de la Llei 9/2017
de 8 de novembre de 2017 (LCSP).
Aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu de serveis d’acord amb el
previst als articles 25 i 17 de la LCSP.
Tenint en compte el Valor Estimat del contracte, i atès que el procediment a seguir per
a l’adjudicació és l’obert simplificat en virtut dels articles 131 i 159.1.a) de la LCSP.
De conformitat amb els articles 116 i 117 de la LCSP
Atès que d’acord amb la informació d’Intervenció hi ha crèdit suficient a la partida
consignada i pot ordenar-se la despesa proposada.
Examinada la documentació que consta a l’expedient, vist l’informe de Secretaria i de
conformitat amb allò establert a la Disposició Addicional Segona de la LCSP.
De conformitat amb el decret de l'Alcaldia de 2 de juliol de 2015 de delegació de
competències, la competència per a l'aprovació d'aquest acord està delegada a la
Junta de Govern Local.
Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret de data 23
d’octubre de 2017.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12018000013 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció
dels següents acords:
Primer.- INICIAR l'expedient de contractació dels serveis tècnics de sonorització i
il·luminació dels escenaris de les Festes del Tura d’Olot 2018, pel procediment obert
simplificat d’acord amb l’article 159 de la LCSP.
Segon.- APROVAR l'expedient de contractació administrativa dels serveis tècnics de
sonorització i il·luminació dels escenaris de les Festes del Tura d’Olot 2018, amb un
import de licitació de 52.901,20€, IVA inclòs.
L’import total de la despesa ascendeix a 52.901,20€, IVA inclòs. Aquest import es
desglossa en 43.720€ de pressupost net, més 9.181,20€ en concepte d’IVA calculat al
21%.
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Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques particulars que ha de regir la contractació dels serveis tècnics
de sonorització i il·luminació dels escenaris de les Festes del Tura d’Olot 2018.
Quart.- APROVAR la despesa de la present contractació que es finançarà amb càrrec
a la següent partida del pressupost municipal 18.410.338.227995 del Pressupost
municipal.
Operació Referència
200200

Tipus
Partida
Despeses 18410 338 227995

Import
52901.20

Descripció
FESTES DEL TURA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

Cinquè.- CONVOCAR la licitació i tramitar l'expedient de contractació dels serveis
tècnics de sonorització i il·luminació dels escenaris de les Festes del Tura d’Olot 2018,
que es tramitarà pel procediment obert simplificat i procedir a la seva publicació, així
com de la present resolució en el Perfil del Contractant de conformitat amb els articles
117 i 135 de la LCSP.
Sisè.- NOMENAR responsable del contracte al Sr. Jordi Serrat Cruz, Cap de l’àrea de
Festes.
S’aprova per unanimitat.
CONTRACTACIÓ. SUBMINISTRAMENTS
6.6. - ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT,MUNTATGE I DESMUNTATGE DE
LES BARRAQUES QUE S'INSTAL·LARAN DURANT LES FESTES DEL TURA
Núm. de referència

: X2018016056

Antecedents
Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 31 de maig de
2018, s’aprovà l’expedient de contractació administrativa i el Plec de clàusules
administratives Particulars reguladores del contracte del “subministrament, muntatge i
desmuntatge de les barraques que s’instal·laran durant les Festes del Tura d’Olot “,
mitjançant procediment obert simplificat, per tal de determinar l’oferta més avantatjosa,
amb un pressupost de contractació de setanta-cinc mil nou-cents setanta-sis euros
amb setze cèntims (75.976,16 €) sense IVA i noranta-un mil nou-cents trenta-un
euros amb quinze cèntims (91.931,15€) IVA inclòs.
En data 19 de juny de 2018 finalitzà el termini de presentació de proposicions, havent
participat en la licitació, per haver presentat la seva oferta dins el termini fixat i en la
forma pertinent, la següent empresa:
- RUBAU -TARRÉS, SAU
En data 28 de juny de 2018 es reuneix la Mesa de Contractació, en acte públic,
procedint a l’obertura del sobre núm. 2 i proposa a l’òrgan de contractació:
“Primer.- L’adjudicació del contracte del “subministrament, muntatge i desmuntatge de
les barraques que s’instal·laran durant les Festes del Tura d’Olot”, a favor de “Rubau
Tarrés, SAU” per un import de 91.931,15 € (IVA inclòs)
Segon.- Requerir a l’empresa “Rubau Tarrés, SAU” per tal que en el termini de 7 dies
hàbils a comptar de la data d’enviament del requeriment presenti la documentació a
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què fa referència l’article 150.2 de la LCSP.”
Atès que l’empresa “Rubau Tarrés,SAU”, en data 11 de juliol de 2018 presentà la
documentació requerida per la Mesa de Contractació així com la garantia definitiva d’
import de 3.798,80 €.
De conformitat amb l’article 151 de la LCSP
D’acord amb els antecedents i de conformitat amb el punt 1 de la Disposició Addicional
2a.
Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de Junta de Govern
Local, en virtut de la delegació efectuada per Decret de l’Alcaldia de data 26 de juny de
2015.
Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest ajuntament, mitjançant Dectret de data 23
d’octubre de 2017.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12018000009, com a regidora delegada
d’Organització, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següent acord:
Primer.- ADJUDICAR el contracte del “subministrament, muntatge i desmuntatge de
les barraques que s’instal·laran durant les Festes del Tura d’Olot”, a favor de l’empresa
RUBAU-TARRÉS, SAU, amb NIF. A17018813 pel preu de NORANTA-UN MIL NOUCENTS TRENTA-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS (91.931,15 €) , IVA inclòs,
que es desglossa en:
SETANTA-CINC MIL NOU-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS
(75.976,16 €) + IVA: QUINZE MIL NOU-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS
AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS (15.954,99 €)
.
Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladores
de la contractació, aprovat per la Junta de Govern Local de data 31 de maig 2018; així
com amb l’oferta presentada per l’adjudicatari.
Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en
el Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olot.
Tercer.- El preu del contracte es pagarà amb càrrec a la partida núm
18.140.1532.61910 “Remodelació Firal”.
Operació Referència
200300
1802928

Tipus
Partida
Import
Descripció
Despeses 18140 1532 61910 51203.21 REMODELACIO DEL FIRAL
(PR17-659)

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

La despesa prevista per a l’any 2018 és de 51.503,21€, dels quals 42.564,64€
corresponen a la base imposable i 8.938,57€ corresponen a l’IVA calculat a un tipus
del 21%.
La despesa prevista per a l’any 2019 és de 40.427,94€, dels quals 33.411,52€
corresponen a la base imposable i 7.016,42€ corresponen a l’IVA calculat a un tipus
del 21%.
L’autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els
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respectius pressupostos municipals.
Quart.- La durada del contracte es preveu en tres fases:
- Fase 1: Subministrament (fabricació i transport a l’acopi municipal): data màxima de
lliurament 31 d’agost de 2018.
- Fase 2: Muntatge i lliurament a l’ús públic
- Fase 3: Desmuntatge i transport a l’acopi municipal.
Cinquè.- La direcció tècnica anirà a càrrec de l’empresa “XAA Bayona Colomer
Villarejo, SLP.
Sisè.- Nomenar responsable del contracte al Sr. Ramon Prat Molas, Cap de l’Àrea
d’Infraestructures, Urbanisme i Brigada.
Setè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i publicar-la
Contractant, de conformitat amb l’article 151.1 de la LCSP.

al Perfil del

Vuitè.- La formalització del contracte s’efectuarà mitjançant documenta administratiu
dins el termini de 15 dies hàbils següents al dia en què s’efectuï la notificació de
l’adjudicació.
Novè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del
Contractant de l’Ajuntament d’Olot, de conformitat amb l’article 154 de la LCSP.
S’aprova per unanimitat.
6.7. - APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT, APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE
REGIRAN L'ADJUDICACIÓ DEL SUBMINSITRAMENT D'UN EQUIP DE SO PER AL
TEATRE PRINCIPAL, I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ.
CCS12018000012

Núm. de referència

: X2018019189

Antecedents
L’Ajuntament d’Olot té la necessitat de contractar el subministrament i posada en
funcionament d’un equip de so i els seus complements per al Teatre Principal d’Olot.
El pressupost de licitació del subministrament i posada en funcionament d’un equip de
so i els seus complements per al Teatre Principal d’Olot, s'estableix en 25.410 € (IVA
inclòs). Aquest import és el sumatori del pressupost net 21.000€ més 4.410€ en
concepte d’IVA, calculat al 21%.
El valor estimat del contracte és de 21.000 €, IVA exclòs, als efectes de determinar el
procediment d'adjudicació i la publicitat.
El termini màxim de lliurament serà de 30 dies a partir de la data següent a la
formalització del contracte.
A l'expedient hi consta el plec de clàusules administratives particulars i de
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prescripcions tècniques i demés documentació prevista a l’article 116 de la Llei 9/2017
de 8 de novembre de 2017 (LCSP).
Aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu de subministraments d’acord
amb el previst als articles 25 i 16 de la LCSP.
Tenint en compte el Valor Estimat del contracte,el procediment a seguir per a
l’adjudicació és l’obert simplificat abreujat en virtut dels articles 131 i 159.6 de la
LCSP.
De conformitat amb els articles 116 i 117 de la LCSP
Atès que d’acord amb la informació d’Intervenció hi ha crèdit suficient a la partida
consignada i pot ordenar-se la despesa proposada.
Examinada la documentació que consta a l’expedient, vist l’informe de Secretaria i de
conformitat amb allò establert a la Disposició Addicional Segona de la LCSP.
De conformitat amb el decret de l'Alcaldia de 26 de juny de 2015 de delegació de
competències, la competència per a l'aprovació d'aquest acord està delegada a la
Junta de Govern Local.
Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret de data 23
d’octubre de 2017.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12018000012, com a regidora delegada
d’Organització proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- INICIAR l'expedient de contractació del subministrament i posada en
funcionament d’un equip de so i els seus complements per al Teatre Principal d’Olot.
Segon.- APROVAR l'expedient de contractació administrativa del subministrament i
posada en funcionament d’un equip de so i els seus complements per la Teatre
Principal d’Olot , amb un import de licitació de 25.410€, IVA inclòs.
L’import total de la despesa ascendeix a 25.410€, IVA inclòs. Aquest import es
desglossa en 21.000€ de pressupost net, més 4.410€ en concepte d’IVA calculat al
21%
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
prescripcions tècniques particulars que ha de regir la contractació del subministrament,
i posada en funcionament d’un equip de so i els seus complements per al Teatre
Principal d’Olot.
Quart.- APROVAR la despesa de la present contractació que es finançarà amb càrrec
a la següent partida del pressupost municipal 18.400.333.63208 “inversions cultura”.
Operació Referència
200200

Tipus
Partida
Despeses 18400 333 63208

Import
25410

Descripció
INVERSIONS CULTURA (PR18)

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

Cinquè.- CONVOCAR la licitació i tramitar l'expedient de contractació del
subministrament i posada en funcionament d’un equip de so i els seus complements
per al Teatre Principal d’Olot, que es tramitarà pel procediment obert simplificat
abreujat i procedir a la seva publicació, així com de la present resolució en el Perfil del
Contractant de conformitat amb els articles 117 i 135 de la LCSP.
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Sisè.- Nomenar responsable del contracte al Sr. Sadurní Costa Municoy, Director
Tècnic del Teatre Principal d’Olot.
S’aprova per unanimitat.
6.8. - CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ TANCAMENTS
EXTERIORS HABITATGES C/ JOSEP M. CAPDEVILA, 3, 3rA I 3rB
Núm. de referència : X2018021729

Tipus de Contracte: SU
NO
Criteris:
AD
Procediment
Antecedents
Primer.- Atès que l’Ajuntament d’Olot requereix contractar el subministrament i
instal·lació de tancaments exteriors pels habitatges del carrer Josep M. Capdevila, 3,
3r A i 3r B, habitatges que es destinen a lloguer i on s’han detectat deficiències
importants, com es desprèn de l’informe de data 6 de juliol de 2018, emès per la Sra.
Miriam Paredes Espinar, Responsable de l’Oficina Local d’Habitatge de l’Ajuntament
d’Olot.
Segon.- Atès que es tracta d’un subministrament esporàdic i puntual.
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar el
subministrament I instal.lació:
- “ALUMINIS I SERRALLERIA DERI, SL”
- “JOSEP VIÑALS, SL”
- “SERRALLERIS LES TRIES, SC”
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per
ALUMINIS I SERRALLERIA DERI SL per haver presentat l’oferta més favorable.
Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles
generals de contractació.
Sisè.- Atès que una vegada fetes les comprovacions oportunes no consta que s’hagi
adjudicat a l’empresa ALUMINIS I SERRALLERIA DERI SL durant la present anualitat
pressupostària, més contractes menors per aquest mateix objecte, que individual o
conjuntament superin el llindar establert per als contractes menors de
subministraments a l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic (en endavant LCSP).
Setè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa ALUMINIS I SERRALLERIA DERI, SL i
atès que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la
prestació objecte del contracte.
Fonament jurídic
La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant
LCSP) i correspon a la modalitat de subministrament regulada a l’article 16 de la
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mateixa.
Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de
l’expedient administratiu.
Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació.
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les
delegacions efectuades pel cartipàs municipal.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics,
PROPOSO
Primer.- Aprovar l’informe emès per la Sra. Miriam Paredes Espinar, Responsable de
l’Oficina Local d’Habitatge de l’Ajuntament d’Olot, de data 6 de juliol de 2018, en el que
es motiven les necessitats de contractar.
Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a
favor de l’empresa ALUMINIS I SERRALLERIA DERI SL, amb NIF núm. B1754329-9,
el contracte menor de subministrament i instal·lació de tancaments exteriors pels
habitatges del carrer Josep M. Capdevila, 3, 3r A i 3r B pel preu de quatre mil siscents vuitanta-un euros amb quaranta-nou cèntims (4.681,49 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en tres mil vuit-cents seixanta-nou euros (3.869 €) de
pressupost net i vuit-cents dotze euros amb quaranta-nou cèntims (812,49 €) d’IVA
calculat amb un tipus del 21%.
Tercer.- El termini de lliurament i instal·lació serà de com a màxim el 31 d’octubre de
2018 i partir de la data de recepció de la notificació de l’adjudicació.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 4.681,49 €, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida del pressupost municipal:
Operació Referència Tipus
200220
Despeses

Partida
18140 1521 227991

Import
4681.49

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
DESPESES GESTIO PISOS 100 001 001 001 000 000
PROTECCIO OFICIAL

Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i que
aquesta haurà d’incloure una còpia d’aquest acord o fer-hi constar el número
d’expedient CC012018000369.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a ALUMINIS I SERRALLERIA DERI SL, al Dept. de
Tresoreria de l’Ajuntament d’Olot, al Dept. de Comptabilitat i Pressupostos, al Dept.
d’Habitatge i a la resta d’empreses que han presentat pressupost.
S’aprova per unanimitat.
7.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- ESTIMAR LA RECLAMACIÓ
PRESENTADA PEL SR. ****, PELS DANYS OCASIONATS A LA SEVA
PROPIETAT PER LA CAIGUDA D’UN ARBRE.
Núm. de referència

: X2017021939

Vist l’escrit presentat pel Sr. **** en el que es formula reclamació patrimonial contra
l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a la seva propietat de Mas Cal Soc per la
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caiguda d’un arbre situat en una parcel·la municipal i atesos els següents
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- El Sr. **** va formular reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels
danys ocasionats a la seva propietat de Mas Cal Soc, com a conseqüència de la
caiguda d’un arbre situat en una parcel·la municipal (Registre General, núm.
E2017012362/16-07-2017). En aquest escrit s’assenyala que el dia 26 d’abril de 2017,
per motius que es desconeixen, un dels arbres ubicat a una parcel·la municipal va
caure sobre la seva finca al Mas Soc, provocant danys a la tanca, paret, coberta,
conduccions d’aigua i mobiliari exterior, essent necessària la intervenció dels bombers
per la retirada de l’arbre. La quantitat inicialment reclamada és de 7.323,71 euros. A la
petició s’hi acompanya: documentació acreditativa de la propietat de la finca i un
informe pericial de 28 de juny de 2017 (N/R: 20407506), emès pel pèrit Sr. ****.
Segon.- L’Alcaldia per resolució de data 29 d’agost de 2017 va admetre a tràmit la
reclamació per responsabilitat patrimonial. En el termini atorgat per comparèixer,
formular al·legacions, aportar documents i proposar proves, el Sr. ****, en escrit de 12
de setembre de 2017 (Registre General, núm. E2017015260/27-09-2017), va demanar
la reproducció de les proves documentals aportades i va proposar la pràctica de noves
proves documentals i testificals.
Tercer.- En informe del cap de la Policia Municipal de data 29 d’agost de 2017, de
remissió de l’acta de la Policia Municipal de 26 d’abril de 2017 (A.10.PL: 605/2017),
s’assenyala que, a les 09:00 hores del dia de la data, agents de la Policia Municipal
van personar-se al Mas Cal Soc, als paratges de la Moixina, per un arbre d’uns 35
metres d’alçada que havia caigut al damunt de la casa. A conseqüència de la caiguda
d’aquest arbre s’ha malmès la teulada, les canals, part del mobiliari de jardineria, una
tanca metàl·lica i el tub de l’aigua potable; així mateix es detecten esquerdes interiors
al segon pis. A l’acta s’apunta que al lloc dels fets hi havia dues dotacions de bombers
i dos tècnics del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. L’acta s’acompanya
d’un reportatge fotogràfic de l’incident.
Quart.- En informe del cap dels serveis tècnics de parcs i jardins del Consorci de Medi
Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA), de data 13 de setembre de 2017,
s’assenyala que, en inspecció realitzada el dia anterior va comprovar que l’existència
d’un pollancre de grans dimensions (150 cm. de perímetre de tronc) bolcat en direcció
al Mas Cal Soc. Aquest pollancre estava situat en una finca propietat de l’Ajuntament
d’Olot amb referència cadastral 17121A02400076. En aquest informe es confirma
l’actuació dels bombers, el dia 26 d’abril de 2017, trossejant tota la capçada de l’arbre
caigut; així mateix s’apunta que en els darrers anys s’han registrat diverses caigudes
d’arbres de gran volum als paratges de la Moixina i la Deu.
Cinquè.- En la tramitació d’aquest expedient administratiu hi ha hagut conformitat,
entre les diverses companyies asseguradores intervinents, en valorar en 7.343,03
euros els danys ocasionats en aquest incident.
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
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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.
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
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 de l’acta de la Policia Municipal de 26 d’abril de 2017
(A.10.PL: 605/2017) i de l’informe del cap dels serveis tècnics de parcs i jardins del
Consorci SIGMA, de data 13 de setembre de 2017, 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 de medi
ambient urbà: parcs i jardins públics.
Vist l’expedient administratiu SRP12017000011 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 la seva propietat de Mas Cal Soc, com a conseqüència de la caiguda
d’un arbre situat en una parcel·la municipal.
Segon.- Valorar en SET MIL TRES-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB TRES
CÈNTIMS (7.343,03.- €) els danys ocasionats a la propietat del Sr. ****.
El pagament de la totalitat d’aquesta quantitat anirà a càrrec de la companyia
asseguradora de l’ajuntament; mentre que l’Ajuntament d’Olot abonarà a la seva
companyia asseguradora la quantitat de 300 euros, en concepte de franquícia.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 18130 920 224000

S’aprova per unanimitat.

24

Import
300

Descripció
ASSEGURANCES

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
130 001 999 052 999 999

8.1. - APROVAR ORDENACIONS DE DESPESES
Núm. de referència

: X2018021858

En relació a l’expedient CPG22018000091 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. 18/026 per un import de
267.178,48 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida Import
Despeses 99999 267178.48

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
9.1. - APROVAR SUBVENCIÓ A LA UNIÓ ESPORTIVA OLOT SAD
Núm. de referència

: X2018021794

En relació a l’expedient CPG12018000194 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 nominativa, prevista en el pressupost de l’any 2018, a l’
entitat UNIÓ ESPORTIVA OLOT SAD amb NIF: A17314840 per un import de
33.000,00 euros, amb càrrec a la partida 18.330.341.78003 “SUBVENCIÓ UNIÓ
ESPORTIVA OLOT SAD”.
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
200220
1803936001

Tipus
Partida
Despeses 18330 341 78003

Import
33000

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIO UNIO ESPORTIVA OLOT 100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
10.1. - APROVAR 2on AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ PROGAT
GARROTXA.
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Núm. de referència

: X2018021801

En relació a l’expedient CPG22018000090 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Procedir a la bestreta de 1.600 euros a l’ Associació Progat Garrotxa en concepte
d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 4.000 euros, destinada
a l’activitat esterilització de gats aprovada per la Junta de Govern Local de data
22/2/2018.
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
200220
1800015002002
Despeses 18400 334 480020 1600

Descripció
SUBVENCIONS ACTIVITATS
CIUTADANES

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
11.1. - DONAR COMPTE DE LA GESTIÓ ECONÒMICA FINANCERA DE
L'APARCAMENT DEL FIRALET
Núm. de referència

: X2009004252

En relació a l’expedient CCS12009000025 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:
(text)
El Ple de l’Ajutament en sessió de 16 de març de 2006 va acordar l’adjudicació del
contracte de concessió d’obra pública per la construcció i explotació del servei
d’aparcament soterrat al Firalet i zones blaves de tot el municipi a la UTE RUBAU
TARRÉS S.A. I DESTER INVEST S.L.
La durada de la concessió està prevista per:
Aparcament soterrani: quaranta anys comptats a partir de la finalització de les
obres de construció. (fins l’1 de gener del 2048)
-

Zones blaves: vint anys a comptar des del dia 1 de gener de 2008. (fins l’1 de
gener del 2028)

Reiteradament l’empresa concessionària ha presentat sol.licituds de restabliment de
l’equilibiri econòmic-financer del contracte, que han estat ateses adoptant mesures
correctores.
A data de 20 d’abril de 2017 l’empresa concessionària presenta informe econòmic –
financer en relació a l’explotació en règim de concessió administrativa de leas zones
blaves de la ciutat i de l’aparcament del “firalet”
Atesa la vigència de la concessió, restant encara trenta anys per la seva finalització i
ateses les circunstàncies variables pel que fa a la circulació de vehicles rodats de la
zona del Firal i firalet, que comportaran la peatonalització del sector, i que s’haurà
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d’estar a la influència i a la repercussió de la rotació de vehicles que accedeixin a
l’aparcament, tant per la compra de places com pels estacionaments temporals,
sembla oportú esperar a l’estudi de les conseqüències de les modificacions, abans
d’adoptar, si fos el cas, mesures per paliar el desequilibri de la concessió
Vistos els informes de l’interventor i de la Secretària de la Corporació i vist l’expedient
administratiu núm. CCS12009000025 i antecedents corresponents, la regidora
delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Donar compte de l’estudi econòmic – financer presentat per la UTE Rubau
Tarrés s.a. i Dester Invest s.l. sobre el resultat de l’explotació en règim de concessió
administrativa de les zones blaves de la ciutat i de l’aparcament del Firalet
Segon.- Estudiar, passat un termini prudencial des de la finalització de les obres que
s’estan executant en el sector del Firal que comportaran la peatonalització de la zona,
si s’ha produit cap dels supòsits previstos en la normativa de l’obligació per part de
l’Admnistració del restabliment de l’equilibri econòmic – fiinancer de la concessió i
cl’adopció, si fos el cas, d’alguna de les mesures previstes, entre elles l’ampliació del
termini de la concessió, un cop n’arribi el venciment i sense superar en cap cas el
termini màxim permés, tant pel que fa a la concessió de les zones d’aparcament limitat
en superficie (zones blaves) com pel que fa a la concessió de l’aparcament soterrat del
“firalet”
S’aprova per unanimitat.
12.1. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA ALS ADMINISTRADORS
DE LA SOCIETAT "CATALANA DE GRUPATGES SL"
Núm. d’expedient: R0082018000085
Núm. de referència : X2018020698

Ates l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada d'
Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Atesa la diligència de la tresorera de data 03/04/2018, on es concedeix audiència als
administradors que ara es diran, de la societat CATALANA DE GRUPATGES SL amb
NIF B17087222, expedient executiu núm. REXE2012001267:
Nom

****

NIF

****

Adreça
c. Antoni Soler, 6 (St Privat) - 17178 LA VALL D'EN
BAS

Atès que consta acreditada la prèvia audiència a(als) interessat(s) a l'expedient,
d'acord amb la Llei 35/2015 d'1 d'octubre de "Procediment administratiu comú de
les Administracions Públiques" i que no s’ha presentat cap al·legació ni documents
o justificacions que poguessin aturar el procés de derivació subsidiària de
responsabilitat.
Atesos els fonaments de dret que consten a la mateixa diligència de la tresorera i que
són:
Article 43.1 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Serán
responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades:
... b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas
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jurídicas que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias
devengadas de éstas que se encuentren pendientes en el momento
del
cese,
siempre que no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado
acuerdos o tomado medidas causantes del impago.”
Article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Salvo que
una norma con rango de ley disponga otra cosa, la derivación de la acción
administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un
acto administrativa en el que, previa audiencia al interesado, se declare la
responsabilidad y de determine su alcance y extensión, de conformidad con lo previsto
en los artículos 174 a 176 de esta Ley...“
Article 176 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Una vez
declarados fallidos el deudor principal y, en su caso, los responsables solidarios, la
Administración tributaria dictará acto de declaración de responsabilidad, que se
notificará al responsable subsidiario..”
Atès que el supòsit de fet en virtut del qual es dóna aquest tipus de responsabilitat,
està format per tres elements:
* l'existència d'una obligació tributària pendent a càrrec de la persona jurídica.
* haver cessat la persona jurídica en les seves activitats.
* concurrència de la condició d'administrador de la societat.
S'ACORDA:
PRIMER: Declarar fallit per insolvent la societat CATALANA DE GRUPATGES SL
amb NIF B17087222 expedient núm.REXE2012001267 .
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei
general tributària, la responsabilitat subsidiària contra els administradors que ara
s’indicaran, per les obligacions tributàries pendents de l’entitat deutora per cessament
de la seva activitat i pels conceptes que també s’indiquen
Nom

NIF

****

****

Adreça
c. Antoni Soler, 6 (St Privat) - 17178 LA VALL D'EN
BAS

responen de forma solidària dels deutes que ara es relacionen:
número de rebut
data fi vol
euros nominal
2015AE 000000000000092/00 P
10/31/2015
436,01
concepte: IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES identificatiu: 8451009353150
2015EE 000000000000270/00 P
11/30/2015
222,56
concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8451009353150
2016CI 000000000003985/00 P
03/31/2016

224,00

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: GI2524BS
2016AE 000000000000098/00 P
10/31/2016

436,01

concepte: IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES identificatiu: 8451009353150
2016EE 000000000000259/00 P
11/30/2016

222,56

concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8451009353150
2017CI 000000000003996/00 P
03/31/2017

224,00

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: GI2524BS
2017AE 000000000000098/00 P
10/31/2017

436,01

concepte: IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES identificatiu: 8451009353150
2017EE 000000000000276/00 P
11/30/2017

222,56
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concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8451009353150
2018CI 000000000004011/00 P 03/31/2018
concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: GI2524BS
Total nominal

224,00
2.647,71

TERCER. Requerir als administradors perquè s'efectuïn el pagament del(s) deute(s)
dins dels terminis establerts a l'article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre
següents:
1) si la notificació es rep entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de la
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’immediat hàbil següent.
2) si la notificació es rep entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de la
recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o l’immediat hàbil
següent.
QUART. En cas que no es pagui el dèbit notificat, que se segueixi el procediment
executiu contra els responsables, prèvia Providència de Constrenyiment dictada pel
Sr. Tresorer. L’inici d’aquest període determinarà el devengament del recàrrec de
constrenyiment i dels interessos de demora, d'acord amb allò previst a l'article 28 de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
S’aprova per unanimitat.
12.2. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA ALS ADMINISTRADORS
DE LA SOCIETAT "GESTIONS QUIM SERRA SL"
Núm. d’expedient: R0082018000086
Núm. de referència : X2018020737

Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada d'
Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Atesa la diligència de la tresorera de data 03/04/2018, on es concedeix audiència als
administradors que ara es diran, de la societat GESTIONS QUIM SERRA SL amb NIF
B17477225, expedient executiu núm. REXE2015001792:
Nom

NIF

****

****

Adreça
c. Coll de Jou, 7 - 17857 SANT JOAN LES
FONTS

Atès que consta acreditada la prèvia audiència a(als) interessat(s) a l'expedient,
d'acord amb la Llei 35/2015 d'1 d'octubre de "Procediment administratiu comú de
les Administracions Públiques" i que no s’ha presentat cap al·legació ni documents
o justificacions que poguessin aturar el procés de derivació subsidiària de
responsabilitat.
Atesos els fonaments de dret que consten a la mateixa diligència de la tresorera i que
són:
Article 43.1 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Serán
responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades:
... b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas
jurídicas que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias
devengadas de éstas que se encuentren pendientes en el momento
del
cese,
siempre que no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado
acuerdos o tomado medidas causantes del impago.”
Article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Salvo que
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una norma con rango de ley disponga otra cosa, la derivación de la acción
administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un
acto administrativa en el que, previa audiencia al interesado, se declare la
responsabilidad y de determine su alcance y extensión, de conformidad con lo previsto
en los artículos 174 a 176 de esta Ley... “
Article 176 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Una vez
declarados fallidos el deudor principal y, en su caso, los responsables solidarios, la
Administración tributaria dictará acto de declaración de responsabilidad, que se
notificará al responsable subsidiario..”
Atès que el supòsit de fet en virtut del qual es dóna aquest tipus de responsabilitat,
està format per tres elements:
* l'existència d'una obligació tributària pendent a càrrec de la persona jurídica.
* haver cessat la persona jurídica en les seves activitats.
* concurrència de la condició d'administrador de la societat.
S'ACORDA:
PRIMER: Declarar fallit per insolvent la societat GESTIONS QUIM SERRA SL amb
NIF B17477225 expedient núm.REXE2015001792 .
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei
general tributària, la responsabilitat subsidiària contra els administradors que ara
s’indicaran, per les obligacions tributàries pendents de l’entitat deutora per cessament
de la seva activitat i pels conceptes que també s’indiquen
Nom

NIF

****

****

Adreça
c. Coll de Jou, 7 - 17857 SANT JOAN LES
FONTS

responen de forma solidària dels deutes que ara es relacionen:
número de rebut
data fi vol
2015CI 000000000008700/00 P
03/31/2015
concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: GI2259BK
2015CI 000000000008699/00 P
03/31/2015

euros nominal
143,00
8,70

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: C4745BTS
2015CI 000000000008698/00 P
03/31/2015

179,20

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 7195GKN
2015CI 000000000008697/00 P
03/31/2015

68,00

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 6198BGX
2015EE 000000000000681/00 P 11/30/2015

186,90

concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8455496745814
2016CI 000000000008659/00 P
03/31/2016

179,20

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 7195GKN
2016CI 000000000008658/00 P
03/31/2016

68,00

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 6198BGX
2016CI 000000000008660/00 P
03/31/2016

143,00

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: GI2259BK
2017CI 000000000008691/00 P
03/31/2017

143,00

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: GI2259BK
2017CI 000000000008692/00 P
03/31/2017

68,00

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 6198BGX
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2017CI 000000000008690/00 P

03/31/2017

179,20

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 7195GKN
2018CI 000000000008795/00 P
03/31/2018

68,00

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 6198BGX
2018CI 000000000008794/00 P
03/31/2018

143,00

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: GI2259BK
2018CI 000000000008793/00 P
03/31/2018

179,20

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 7195GKN
Total nominal

1.756,40

TERCER. Requerir als administradors perquè s'efectuïn el pagament del(s) deute(s)
dins dels terminis establerts a l'article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre
següents:
1) si la notificació es rep entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de la
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’immediat hàbil següent.
2) si la notificació es rep entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de la
recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o l’immediat hàbil
següent.
QUART. En cas que no es pagui el dèbit notificat, que se segueixi el procediment
executiu contra els responsables, prèvia Providència de Constrenyiment dictada pel
Sr. Tresorer. L’inici d’aquest període determinarà el devengament del recàrrec de
constrenyiment i dels interessos de demora, d'acord amb allò previst a l'article 28 de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària
S’aprova per unanimitat.
12.3. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA ALS ADMINISTRADORS
DE LA SOCIETAT "INSTAL.LACIONS SUBIRANA SLU"
Núm. d’expedient: R0082018000087
Núm. de referència : X2018020894

Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada d'
Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Atesa la diligència de la tresorera de data 03/04/2018, on es concedeix audiència als
administradors que ara es diran, de la societat INSTAL.LACIONS SUBIRANA SLU
amb NIF B17697012, expedient executiu núm. REXE2012001382:
Nom

NIF

****

****

Adreça
ptge de l'Arada, 9 - 17800 OLOT

Atès que consta acreditada la prèvia audiència a(als) interessat(s) a l'expedient,
d'acord amb la Llei 35/2015 d'1 d'octubre de "Procediment administratiu comú de
les administracions Públiques" i que no s’ha presentat cap al·legació ni documents
o justificacions que poguessin aturar el procés de derivació subsidiària de
responsabilitat.
Atesos els fonaments de dret que consten a la mateixa diligència de la tresorera i que
són:
Article 43.1 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Serán
responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades:
... b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas
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jurídicas que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias
devengadas de éstas que se encuentren pendientes en el momento
del
cese,
siempre que no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado
acuerdos o tomado medidas causantes del impago.”
Article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Salvo que
una norma con rango de ley disponga otra cosa, la derivación de la acción
administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un
acto administrativa en el que, previa audiencia al interesado, se declare la
responsabilidad y de determine su alcance y extensión, de conformidad con lo previsto
en los artículos 174 a 176 de esta Ley... “
Article 176 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Una vez
declarados fallidos el deudor principal y, en su caso, los responsables solidarios, la
Administración tributaria dictará acto de declaración de responsabilidad, que se
notificará al responsable subsidiario..”
Atès que el supòsit de fet en virtut del qual es dóna aquest tipus de responsabilitat,
està format per tres elements:
* l'existència d'una obligació tributària pendent a càrrec de la persona jurídica.
* haver cessat la persona jurídica en les seves activitats.
* concurrència de la condició d'administrador de la societat.
S'ACORDA:
PRIMER: Declarar fallit per insolvent la societat INSTAL.LACIONS SUBIRANA SLU
amb NIF B17697012 expedient núm.REXE2012001382 .
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei
general tributària, la responsabilitat subsidiària contra els administradors que ara
s’indicaran, per les obligacions tributàries pendents de l’entitat deutora per cessament
de la seva activitat i pels conceptes que també s’indiquen
Nom

NIF

****

****

Adreça
ptge de l'Arada, 9 - 17800 OLOT

responen de forma solidària dels deutes que ara es relacionen:
número de rebut
data fi vol
2012CI 000000000010481/00 P
03/15/2012
concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: GI3556BT
2012CI 000000000010485/00 P
03/15/2012

euros nominal
84,00
84,00

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 2318FKH
2012CI 000000000010482/00 P
03/15/2012

84,00

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: GI6352BL
2012CI 000000000010480/00 P
03/15/2012

84,00

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 5857CVP
2012CI 000000000010483/00 P
03/15/2012

68,00

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: GI5359AT
2013CI 000000000010333/00 P
04/01/2013

84,00

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: GI3556BT
2013CI 000000000010332/00 P
04/01/2013

84,00

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: GI6352BL
2013CI 000000000010330/00 P
04/01/2013

84,00
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concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 2318FKH
2013CI 000000000010329/00 P
04/01/2013

68,00

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: GI5359AT
2013CI 000000000010331/00 P
04/01/2013

84,00

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 5857CVP
2014CI 000000000010071/00 P
03/31/2014

84,00

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 2318FKH
2014CI 000000000010070/00 P
03/31/2014

84,00

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: GI3556BT
2014CI 000000000010072/00 P
03/31/2014

84,00

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 5857CVP
2014CI 000000000010069/00 P
03/31/2014

84,00

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: GI6352BL
2015CI 000000000009959/00 P
03/31/2015

84,00

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 2318FKH
2016CI 000000000009943/00 P
03/31/2016

84,00

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 2318FKH
2017CI 000000000009995/00 P
03/31/2017

84,00

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 2318FKH
2018CI 000000000010096/00 P
03/31/2018

84,00

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 2318FKH
Total nominal

1.480,00

TERCER. Requerir als administradors perquè s'efectuïn el pagament del(s) deute(s)
dins dels terminis establerts a l'article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre
següents:
1) si la notificació es rep entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de la
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’immediat hàbil següent.
2) si la notificació es rep entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de la
recepció de la notificaciófins el dia 5 del segon mes posterior o l’immediat hàbil
següent.
QUART. En cas que no es pagui el dèbit notificat, que se segueixi el procediment
executiu contra els responsables, prèvia Providència de Constrenyiment dictada pel
Sr. Tresorer. L’inici d’aquest període determinarà el devengament del recàrrec de
constrenyiment i dels interessos de demora, d'acord amb allò previst a l'article 28 de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
S’aprova per unanimitat.
12.4. - DERIVACIÓ DE LA RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA ALS
ADMINISTRADORS DE LA SOCIETAT "INTERGARROTXA SL"
Núm. d’expedient: R0082018000088
Núm. de referència : X2018020908

Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada d'
Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Atesa la diligència de la tresorera de data 03/04/2018, on es concedeix audiència als
administradors que ara es diran, de la societat INTERGARROTXA SL amb NIF
B17718164, expedient executiu núm. REXE2016000928:
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Nom

NIF

****
****

****
****

Adreça
c. Freixe, 56 B - 17800 OLOT
c. Xaboc, 9 - 17800 OLOT

Atès que consta acreditada la prèvia audiència a(als) interessat(s) a l'expedient,
d'acord amb la Llei 35/2015 d'1 d'octubre de "Procediment administratiu comú de
les Administracions Públiques" i que no s’ha presentat cap al·legació ni documents
o justificacions que poguessin aturar el procés de derivació subsidiària de
responsabilitat.
Atesos els fonaments de dret que consten a la mateixa diligència de la tresorera i que
són:
Article 43.1 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Serán
responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades:
... b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas
jurídicas que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias
devengadas de éstas que se encuentren pendientes en el momento
del
cese,
siempre que no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado
acuerdos o tomado medidas causantes del impago.”
Article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Salvo que
una norma con rango de ley disponga otra cosa, la derivación de la acción
administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un
acto administrativa en el que, previa audiencia al interesado, se declare la
responsabilidad y de determine su alcance y extensión, de conformidad con lo previsto
en los artículos 174 a 176 de esta Ley... “
Article 176 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Una vez
declarados fallidos el deudor principal y, en su caso, los responsables solidarios, la
Administración tributaria dictará acto de declaración de responsabilidad, que se
notificará al responsable subsidiario..”
Atès que el supòsit de fet en virtut del qual es dóna aquest tipus de responsabilitat,
està format per tres elements:
* l'existència d'una obligació tributària pendent a càrrec de la persona jurídica.
* haver cessat la persona jurídica en les seves activitats.
* concurrència de la condició d'administrador de la societat.
S'ACORDA:
PRIMER: Declarar fallit per insolvent la societat INTERGARROTXA SL amb NIF
B17718164 expedient núm.REXE2016000928 .
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei
general tributària, la responsabilitat subsidiària contra els administradors que ara
s’indicaran, per les obligacions tributàries pendents de l’entitat deutora per cessament
de la seva activitat i pels conceptes que també s’indiquen
Nom

NIF

****
****

****
****

Adreça
c. Freixe, 56 B - 17800 OLOT
c. Xaboc, 9 - 17800 OLOT

responen de forma solidària dels deutes que ara es relacionen:
número de rebut
2015PL 000000000801614/00 L
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data fi vol
03/21/2016

euros nominal
3.919,51

concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 9011802002
Total nominal

3.919,51

TERCER. Requerir als administradors perquè s'efectuïn el pagament del(s) deute(s)
dins dels terminis establerts a l'article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre
següents:
1) si la notificació es rep entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de la
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’immediat hàbil següent.
2) si la notificació es rep entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de la
recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o l’immediat hàbil
següent.
QUART. En cas que no es pagui el dèbit notificat, que se segueixi el procediment
executiu contra els responsables, prèvia Providència de Constrenyiment dictada pel
Sr. Tresorer. L’inici d’aquest període determinarà el devengament del recàrrec de
constrenyiment i dels interessos de demora, d'acord amb allò previst a l'article 28 de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
S’aprova per unanimitat.
12.5. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA ALS ADMINISTRADORS
DE LA SOCIETAT " ALBERT D'OLOT SL"
Núm. d’expedient: R0082018000089
Núm. de referència : X2018020916

Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada d'
Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Atesa la diligència de la tresorera de data 03/04/2018, on es concedeix audiència als
administradors que ara es diran, de la societat ALBERT D'OLOT SL amb NIF
B17722026, expedient executiu núm. REXE2010002274:
Nom

NIF

****

****

Adreça
av. Paraguai, 13 - 17800 OLOT

Atès que consta acreditada la prèvia audiència a(als) interessat(s) a l'expedient,
d'acord amb la Llei 35/2015 d'1 d'octubre de "Procediment administratiu comú de
les Administracions Públiques" i que no s’ha presentat cap al·legació ni documents
o justificacions que poguessin aturar el procés de derivació subsidiària de
responsabilitat.
Atesos els fonaments de dret que consten a la mateixa diligència de la tresorera i que
són:
Article 43.1 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Serán
responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades:
... b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas
jurídicas que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias
devengadas de éstas que se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre
que no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos o
tomado medidas causantes del impago.”
Article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Salvo que
una norma con rango de ley disponga otra cosa, la derivación de la acción
administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un
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acto administrativa en el que, previa audiencia al interesado, se declare la
responsabilidad y de determine su alcance y extensión, de conformidad con lo previsto
en los artículos 174 a 176 de esta Ley... “
Article 176 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Una vez
declarados fallidos el deudor principal y, en su caso, los responsables solidarios, la
Administración tributaria dictará acto de declaración de responsabilidad, que se
notificará al responsable subsidiario..”
Atès que el supòsit de fet en virtut del qual es dóna aquest tipus de responsabilitat,
està format per tres elements:
* l'existència d'una obligació tributària pendent a càrrec de la persona jurídica.
* haver cessat la persona jurídica en les seves activitats.
* concurrència de la condició d'administrador de la societat.
S'ACORDA:
PRIMER: Declarar fallit per insolvent la societat ALBERT D'OLOT SL amb NIF
B17722026 expedient núm.REXE2010002274 .
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei
general tributària, la responsabilitat subsidiària contra els administradors que ara
s’indicaran, per les obligacions tributàries pendents de l’entitat deutora per cessament
de la seva activitat i pels conceptes que també s’indiquen
Nom

NIF

****

****

Adreça
av. Paraguai, 13 - 17800 OLOT

responen de forma solidària dels deutes que ara es relacionen:
número de rebut
data fi vol
2013CI 000000000000287/00 P
04/01/2013
concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 6426FGD
2013CI 000000000000286/00 P
04/01/2013

euros nominal
84,00
224,00

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 7742FWN
2014CI 000000000000289/00 P
03/31/2014

84,00

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 6426FGD
2014CI 000000000000290/00 P
03/31/2014

224,00

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 7742FWN
2014EE 000000000000030/00 P
12/01/2014

207,69

concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8952003154315
2015EE 000000000000025/00 P
11/30/2015

207,69

concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8952003154315
2016CI 000000000000282/00 P
03/31/2016

84,00

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 6426FGD
2016CI 000000000000283/00 P
03/31/2016

224,00

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 7742FWN
2016EE 000000000000030/00 P
11/30/2016

207,69

concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8952003154315
2017CI 000000000000287/00 P
03/31/2017

84,00

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 6426FGD
2017CI 000000000000286/00 P
03/31/2017

224,00

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 7742FWN
2017EE 000000000000031/00 P
11/30/2017

207,69
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concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8952003154315
2018CI 000000000000293/00 P
03/31/2018

84,00

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 6426FGD
2018CI 000000000000292/00 P
03/31/2018

224,00

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 7742FWN
Total nominal

2.370,76

TERCER. Requerir als administradors perquè s'efectuïn el pagament del(s) deute(s)
dins dels terminis establerts a l'article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre
següents:
1) si la notificació es rep entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de la
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’immediat hàbil següent.
2) si la notificació es rep entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de la
recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o l’immediat hàbil
següent.
QUART. En cas que no es pagui el dèbit notificat, que se segueixi el procediment
executiu contra els responsables, prèvia Providència de Constrenyiment dictada pel
Sr. Tresorer. L’inici d’aquest període determinarà el devengament del recàrrec de
constrenyiment i dels interessos de demora, d'acord amb allò previst a l'article 28 de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
S’aprova per unanimitat.
12.6. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA ALS ADMINISTRADORS
DE LA SOCIETAT "EXCAVACIONS JOSEP Ma FARRES SL"
Núm. d’expedient: R0082018000090
Núm. de referència : X2018020924

Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada d'
Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Atesa la diligència de la tresorera de data 03/04/2018, on es concedeix audiència als
administradors que ara es diran, de la societat EXCAVACIONS JOSEP MA FARRES
SL amb NIF B17778416, expedient executiu núm. REXE2016000926:
Nom

NIF

****

****

Adreça
Mas Can Ventura, - 17858 LA VALL DE BIANYA

Atès que consta acreditada la prèvia audiència a(als) interessat(s) a l'expedient,
d'acord amb la Llei 35/2015 d'1 d'octubre de "Procediment administratiu comú de
les Administracions Públiques" i que no s’ha presentat cap al·legació ni documents
o justificacions que poguessin aturar el procés de derivació subsidiària de
responsabilitat.
Atesos els fonaments de dret que consten a la mateixa diligència de la tresorera i que
són:
Article 43.1 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Serán
responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades:
... b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas
jurídicas que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias
devengadas de éstas que se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre
que no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos o
tomado medidas causantes del impago.”
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Article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Salvo que
una norma con rango de ley disponga otra cosa, la derivación de la acción
administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un
acto administrativa en el que, previa audiencia al interesado, se declare la
responsabilidad y de determine su alcance y extensión, de conformidad con lo previsto
en los artículos 174 a 176 de esta Ley... “
Article 176 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Una vez
declarados fallidos el deudor principal y, en su caso, los responsables solidarios, la
Administración tributaria dictará acto de declaración de responsabilidad, que se
notificará al responsable subsidiario..”
Atès que el supòsit de fet en virtut del qual es dóna aquest tipus de responsabilitat,
està format per tres elements:
* l'existència d'una obligació tributària pendent a càrrec de la persona jurídica.
* haver cessat la persona jurídica en les seves activitats.
* concurrència de la condició d'administrador de la societat.
S'ACORDA:
PRIMER: Declarar fallit per insolvent la societat EXCAVACIONS JOSEP MA FARRES
SL amb NIF B17778416 expedient núm.REXE2016000926 .
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei
general tributària, la responsabilitat subsidiària contra els administradors que ara
s’indicaran, per les obligacions tributàries pendents de l’entitat deutora per cessament
de la seva activitat i pels conceptes que també s’indiquen
Nom

NIF

****

****

Adreça
Mas Can Ventura, - 17858 LA VALL DE BIANYA

responen de forma solidària dels deutes que ara es relacionen:
número de rebut
data fi vol
2016CI 000000000006957/00 P
03/31/2016
concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: GI6290BT
2016CI 000000000006958/00 P
03/31/2016

euros nominal
84,00
237,00

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 7827BBF
2016CI 000000000006961/00 P
03/31/2016

35,00

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: E9876BDW
2016CI 000000000006954/00 P
03/31/2016

35,00

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: E4501BCS
2016CI 000000000006955/00 P
03/31/2016

84,00

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: GI1373BN
2016CI 000000000006956/00 P
03/31/2016

166,00

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: GI0425BS
2016CI 000000000006959/00 P
03/31/2016

84,00

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: GI1782BC
2016CI 000000000006960/00 P
03/31/2016

55,00

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: GI31126VE
2017CI 000000000007012/00 P
03/31/2017

237,00

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 7827BBF
2017CI 000000000007011/00 P
03/31/2017
concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: GI1373BN
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84,00

2017CI 000000000007013/00 P

03/31/2017

84,00

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: GI1782BC
2017CI 000000000007014/00 P
03/31/2017

35,00

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: E4501BCS
2018CI 000000000007050/00 P
03/31/2018

237,00

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 7827BBF
2018CI 000000000007048/00 P
03/31/2018

84,00

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: GI1373BN
2018CI 000000000007049/00 P
03/31/2018

84,00

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: GI1782BC
Total nominal

1.625,00

TERCER. Requerir als administradors perquè s'efectuïn el pagament del(s) deute(s)
dins dels terminis establerts a l'article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre
següents:
1) si la notificació es rep entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de la
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’immediat hàbil següent.
2) si la notificació es rep entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de la
recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o l’immediat hàbil
següent.
QUART. En cas que no es pagui el dèbit notificat, que se segueixi el procediment
executiu contra els responsables, prèvia Providència de Constrenyiment dictada pel
Sr. Tresorer. L’inici d’aquest període determinarà el devengament del recàrrec de
constrenyiment i dels interessos de demora, d'acord amb allò previst a l'article 28 de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
S’aprova per unanimitat.
12.7. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA ALS ADMINISTRADORS
DE LA SOCIETAT “FUSTERIA CABISTANY SL"
Núm. d’expedient: R0082018000091
Núm. de referència : X2018020960

Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada d'
Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Atesa la diligència de la tresorera de data 03/04/2018, on es concedeix audiència als
administradors que ara es diran, de la societat FUSTERIA CABISTANY SL amb NIF
B17786799, expedient executiu núm. REXE2017000548:
Nom

NIF

****

****

Adreça
c. Sant Cristòfor, 66 - 17800 OLOT

Atès que consta acreditada la prèvia audiència a(als) interessat(s) a l'expedient,
d'acord amb la Llei 35/2015 d'1 d'octubre de "Procediment administratiu comú de
les Administracions Públiques" i que no s’ha presentat cap al·legació ni documents
o justificacions que poguessin aturar el procés de derivació subsidiària de
responsabilitat.
Atesos els fonaments de dret que consten a la mateixa diligència de la tresorera i que
són:
Article 43.1 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Serán
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responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades:
... b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas
jurídicas que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias
devengadas de éstas que se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre
que no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos o
tomado medidas causantes del impago.”
Article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Salvo que
una norma con rango de ley disponga otra cosa, la derivación de la acción
administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un
acto administrativa en el que, previa audiencia al interesado, se declare la
responsabilidad y de determine su alcance y extensión, de conformidad con lo previsto
en los artículos 174 a 176 de esta Ley... “
Article 176 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Una vez
declarados fallidos el deudor principal y, en su caso, los responsables solidarios, la
Administración tributaria dictará acto de declaración de responsabilidad, que se
notificará al responsable subsidiario..”
Atès que el supòsit de fet en virtut del qual es dóna aquest tipus de responsabilitat,
està format per tres elements:
* l'existència d'una obligació tributària pendent a càrrec de la persona jurídica.
* haver cessat la persona jurídica en les seves activitats.
* concurrència de la condició d'administrador de la societat.
S'ACORDA:
PRIMER: Declarar fallit per insolvent la societat FUSTERIA CABISTANY SL amb NIF
B17786799 expedient núm.REXE2017000548 .
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei
general tributària, la responsabilitat subsidiària contra els administradors que ara
s’indicaran, per les obligacions tributàries pendents de l’entitat deutora per cessament
de la seva activitat i pels conceptes que també s’indiquen
Nom

NIF

****

****

Adreça
c. Sant Cristòfor, 66 - 17800 OLOT

responen de forma solidària dels deutes que ara es relacionen:
número de rebut
data fi vol
euros nominal
2016EE 000000000000613/00 P
11/30/2016
1.111,73
concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8903003230064
Total nominal
1.111,73

TERCER. Requerir als administradors perquè s'efectuïn el pagament del(s) deute(s)
dins dels terminis establerts a l'article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre
següents:
1) si la notificació es rep entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de la
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’immediat hàbil següent.
2) si la notificació es rep entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de la
recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o l’immediat hàbil
següent.
QUART. En cas que no es pagui el dèbit notificat, que se segueixi el procediment
executiu contra els responsables, prèvia Providència de Constrenyiment dictada pel
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Sr. Tresorer. L’inici d’aquest període determinarà el devengament del recàrrec de
constrenyiment i dels interessos de demora, d'acord amb allò previst a l'article 28 de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
S’aprova per unanimitat.
12.8. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA ALS ADMINISTRADORS
DE LA SOCIETAT “MAS ARCODIL SL"
Núm. d’expedient: R0082018000092
Núm. de referència : X2018021090

Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada d'
Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Atesa la diligència de la tresorera de data 03/04/2018, on es concedeix audiència als
administradors que ara es diran, de la societat MAS ARCODIL SL amb NIF
B17820564, expedient executiu núm. REXE2013000204:
Nom

NIF

****

****

Adreça
Tr Carril, 2 - 17001 GIRONA

Atès que consta acreditada la prèvia audiència a(als) interessat(s) a l'expedient,
d'acord amb la Llei 35/2015 d'1 d'octubre de "Procediment administratiu comú de
les Administracions Públiques" i que no s’ha presentat cap al·legació ni documents
o justificacions que poguessin aturar el procés de derivació subsidiària de
responsabilitat.
Atesos els fonaments de dret que consten a la mateixa diligència de la tresorera i que
són:
Article 43.1 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Serán
responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades:
... b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas
jurídicas que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias
devengadas de éstas que se encuentren pendientes en el momento
del
cese,
siempre que no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado
acuerdos o tomado medidas causantes del impago.”
Article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Salvo que
una norma con rango de ley disponga otra cosa, la derivación de la acción
administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un
acto administrativa en el que, previa audiencia al interesado, se declare la
responsabilidad y de determine su alcance y extensión, de conformidad con lo previsto
en los artículos 174 a 176 de esta Ley... “
Article 176 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Una vez
declarados fallidos el deudor principal y, en su caso, los responsables solidarios, la
Administración tributaria dictará acto de declaración de responsabilidad, que se
notificará al responsable subsidiario..”
Atès que el supòsit de fet en virtut del qual es dóna aquest tipus de responsabilitat,
està format per tres elements:
* l'existència d'una obligació tributària pendent a càrrec de la persona jurídica.
* haver cessat la persona jurídica en les seves activitats.
* concurrència de la condició d'administrador de la societat.
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S'ACORDA:
PRIMER: Declarar fallit per insolvent la societat MAS ARCODIL SL amb NIF
B17820564 expedient núm.REXE2013000204 .
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei
general tributària, la responsabilitat subsidiària contra els administradors que ara
s’indicaran, per les obligacions tributàries pendents de l’entitat deutora per cessament
de la seva activitat i pels conceptes que també s’indiquen
Nom

NIF

****

****

Adreça
Tr Carril, 2 - 17001 GIRONA

responen de forma solidària dels deutes que ara es relacionen:
número de rebut
data fi vol
2012ES 000000000008035/00 P 10/31/2012
concepte: TAXA ESCOMBRARIES PARTICULARS identificatiu: 7904917001
2013ES 000000000007994/00 P 10/31/2013
concepte: TAXA ESCOMBRARIES PARTICULARS identificatiu: 7904917001
2013PL 000000000802483/00 L 04/05/2014
concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 7904917001
Total nominal

euros nominal
124,00
130,00
992,99
1.246,99

TERCER. Requerir als administradors perquè s'efectuïn el pagament del(s) deute(s)
dins dels terminis establerts a l'article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre
següents:
1) si la notificació es rep entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de la
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’immediat hàbil següent.
2) si la notificació es rep entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de la
recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o l’immediat hàbil
següent.
QUART. En cas que no es pagui el dèbit notificat, que se segueixi el procediment
executiu contra els responsables, prèvia Providència de Constrenyiment dictada pel
Sr. Tresorer. L’inici d’aquest període determinarà el devengament del recàrrec de
constrenyiment i dels interessos de demora, d'acord amb allò previst a l'article 28 de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
S’aprova per unanimitat.
12.9. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA ALS ADMINISTRADORS
DE LA SOCIETAT “PIROPOP GRAPHIC SL"
Núm. d’expedient: R0082018000093
Núm. de referència : X2018021095

Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada
d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Atesa la diligència de la tresorera de data 03/04/2018, on es concedeix audiència als
administradors que ara es diran, de la societat PIROPOP GRAPHIC SL amb NIF
B17822297, expedient executiu núm. REXE2011000853:
Nom

NIF

****

****

42

Adreça
Ptge Martinica, 9 - 17800 OLOT

Atès que consta acreditada la prèvia audiència a(als) interessat(s) a l'expedient,
d'acord amb la Llei 35/2015 d'1 d'octubre de "Procediment administratiu comú de
les Administracions Públiques" i que no s’ha presentat cap al·legació ni documents
o justificacions que poguessin aturar el procés de derivació subsidiària de
responsabilitat.
Atesos els fonaments de dret que consten a la mateixa diligència de la tresorera i que
són:
Article 43.1 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Serán
responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades:
... b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas
jurídicas que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias
devengadas de éstas que se encuentren pendientes en el momento
del
cese,
siempre que no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado
acuerdos o tomado medidas causantes del impago.”
Article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Salvo que
una norma con rango de ley disponga otra cosa, la derivación de la acción
administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un
acto administrativa en el que, previa audiencia al interesado, se declare la
responsabilidad y de determine su alcance y extensión, de conformidad con lo previsto
en los artículos 174 a 176 de esta Ley... “
Article 176 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Una vez
declarados fallidos el deudor principal y, en su caso, los responsables solidarios, la
Administración tributaria dictará acto de declaración de responsabilidad, que se
notificará al responsable subsidiario..”
Atès que el supòsit de fet en virtut del qual es dóna aquest tipus de responsabilitat,
està format per tres elements:
* l'existència d'una obligació tributària pendent a càrrec de la persona jurídica.
* haver cessat la persona jurídica en les seves activitats.
* concurrència de la condició d'administrador de la societat.
S'ACORDA:
PRIMER: Declarar fallit per insolvent la societat PIROPOP GRAPHIC SL amb NIF
B17822297 expedient núm.REXE2011000853 .
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei
general tributària, la responsabilitat subsidiària contra els administradors que ara
s’indicaran, per les obligacions tributàries pendents de l’entitat deutora per cessament
de la seva activitat i pels conceptes que també s’indiquen
Nom

NIF

****

****

Adreça
Ptge Martinica, 9 - 17800 OLOT

responen de forma solidària dels deutes que ara es relacionen:
número de rebut
data fi vol
euros nominal
2010EE 000000000001164/00 P
11/30/2010
365,45
concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8907009240990
2011EE 000000000001152/00 P
11/30/2011
373,13
concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8907009240990
2012EE 000000000001139/00 P
11/30/2012

397,46
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concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8907009240990
2013EE 000000000001092/00 P
12/02/2013

415,38

concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8907009240990
Total nominal

1.551,42

TERCER. Requerir als administradors perquè s'efectuïn el pagament del(s) deute(s)
dins dels terminis establerts a l'article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre
següents:
1) si la notificació es rep entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de la
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’immediat hàbil següent.
2) si la notificació es rep entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de la
recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o l’immediat hàbil
següent.
QUART. En cas que no es pagui el dèbit notificat, que se segueixi el procediment
executiu contra els responsables, prèvia Providència de Constrenyiment dictada pel
Sr. Tresorer. L’inici d’aquest període determinarà el devengament del recàrrec de
constrenyiment i dels interessos de demora, d'acord amb allò previst a l'article 28 de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
S’aprova per unanimitat.
12.10. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA ALS
ADMINISTRADORS DE LA SOCIETAT “MANDARIN CATE SL"
Núm. d’expedient: R0082018000094
Núm. de referència : X2018021100

Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada d'
Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Atesa la diligència de la tresorera de data 03/04/2018, on es concedeix audiència als
administradors que ara es diran, de la societat MANDARIN CATE SL amb NIF
B17879214, expedient executiu núm. REXE2016001320:
Nom

NIF

****

****

Adreça
c. Montnegre, 42 - 08304 MATARO

Atès que consta acreditada la prèvia audiència a(als) interessat(s) a l'expedient,
d'acord amb la Llei 35/2015 d'1 d'octubre de "Procediment administratiu comú de
les Administracions Públiques" i que no s’ha presentat cap al·legació ni documents
o justificacions que poguessin aturar el procés de derivació subsidiària de
responsabilitat.
Atesos els fonaments de dret que consten a la mateixa diligència de la tresorera i que
són:
Article 43.1 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Serán
responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades:
... b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas
jurídicas que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias
devengadas de éstas que se encuentren pendientes en el momento
del
cese,
siempre que no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado
acuerdos o tomado medidas causantes del impago.”
Article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Salvo que
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una norma con rango de ley disponga otra cosa, la derivación de la acción
administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un
acto administrativa en el que, previa audiencia al interesado, se declare la
responsabilidad y de determine su alcance y extensión, de conformidad con lo previsto
en los artículos 174 a 176 de esta Ley... “
Article 176 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Una vez
declarados fallidos el deudor principal y, en su caso, los responsables solidarios, la
Administración tributaria dictará acto de declaración de responsabilidad, que se
notificará al responsable subsidiario..”
Atès que el supòsit de fet en virtut del qual es dóna aquest tipus de responsabilitat,
està format per tres elements:
* l'existència d'una obligació tributària pendent a càrrec de la persona jurídica.
* haver cessat la persona jurídica en les seves activitats.
* concurrència de la condició d'administrador de la societat.
S'ACORDA:
PRIMER: Declarar fallit per insolvent la societat MANDARIN CATE SL amb NIF
B17879214 expedient núm.REXE2016001320 .
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei
general tributària, la responsabilitat subsidiària contra els administradors que ara
s’indicaran, per les obligacions tributàries pendents de l’entitat deutora per cessament
de la seva activitat i pels conceptes que també s’indiquen
Nom

NIF

****

****

Adreça
c. Montnegre, 42 - 08304 MATARO

responen de forma solidària dels deutes que ara es relacionen:
número de rebut
data fi vol
2016CI 000000000011556/00 P
03/31/2016
concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 7942FSK
2017CI 000000000011673/00 P
03/31/2017

euros nominal
84,00
84,00

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 7942FSK
2018CI 000000000011818/00 P
03/31/2018

84,00

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 7942FSK
Total nominal

252,00

TERCER. Requerir als administradors perquè s'efectuïn el pagament del(s) deute(s)
dins dels terminis establerts a l'article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre
següents:
1) si la notificació es rep entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de la
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’immediat hàbil següent.
2) si la notificació es rep entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de la
recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o l’immediat hàbil
següent.
QUART. En cas que no es pagui el dèbit notificat, que se segueixi el procediment
executiu contra els responsables, prèvia Providència de Constrenyiment dictada pel
Sr. Tresorer. L’inici d’aquest període determinarà el devengament del recàrrec de
constrenyiment i dels interessos de demora, d'acord amb allò previst a l'article 28 de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
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S’aprova per unanimitat.
12.11. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA ALS
ADMINISTRADORS DE LA SOCIETAT “CASH ELABORATS I ALIMENTACIÓ SL"
Núm. d’expedient: R0082018000095
Núm. de referència : X2018021108

Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada d'
Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Atesa la diligència de la tresorera de data 03/04/2018, on es concedeix audiència als
administradors que ara es diran, de la societat CASH ELABORATS I ALIMENTACIO
SL amb NIF B55031470, expedient executiu núm. REXE2016000757:
Nom

NIF

****
****

****
****

Adreça
c. La Bisbal, 13 - 17800 OLOT
Mas Branques - 17857 SANT JOAN LES FONTS

Atès que consta acreditada la prèvia audiència a(als) interessat(s) a l'expedient,
d'acord amb la Llei 35/2015 d'1 d'octubre de "Procediment administratiu comú de
les Administracions Públiques" i que no s’ha presentat cap al·legació ni documents
o justificacions que poguessin aturar el procés de derivació subsidiària de
responsabilitat.
Atesos els fonaments de dret que consten a la mateixa diligència de la tresorera i que
són:
Article 43.1 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Serán
responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades:
... b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas
jurídicas que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias
devengadas de éstas que se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre
que no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos o
tomado medidas causantes del impago.”
Article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Salvo que
una norma con rango de ley disponga otra cosa, la derivación de la acción
administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un
acto administrativa en el que, previa audiencia al interesado, se declare la
responsabilidad y de determine su alcance y extensión, de conformidad con lo previsto
en los artículos 174 a 176 de esta Ley... “
Article 176 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Una vez
declarados fallidos el deudor principal y, en su caso, los responsables solidarios, la
Administración tributaria dictará acto de declaración de responsabilidad, que se
notificará al responsable subsidiario..”
Atès que el supòsit de fet en virtut del qual es dóna aquest tipus de responsabilitat,
està format per tres elements:
* l'existència d'una obligació tributària pendent a càrrec de la persona jurídica.
* haver cessat la persona jurídica en les seves activitats.
* concurrència de la condició d'administrador de la societat.
S'ACORDA:
PRIMER: Declarar fallit per insolvent la societat CASH ELABORATS I ALIMENTACIO
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SL amb NIF B55031470 expedient núm.REXE2016000757 .
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei
general tributària, la responsabilitat subsidiària contra els administradors que ara
s’indicaran, per les obligacions tributàries pendents de l’entitat deutora per cessament
de la seva activitat i pels conceptes que també s’indiquen
Nom

NIF

****
****

****
****

Adreça
c. La Bisbal, 13 - 17800 OLOT
Mas Branques - 17857 SANT JOAN LES FONTS

responen de forma solidària dels deutes que ara es relacionen:
número de rebut
data fi vol
euros nominal
2015EE 000000000000267/00 P
11/30/2015
48,59
concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8912000960545
Total nominal
48,59

TERCER. Requerir als administradors perquè s'efectuïn el pagament del(s) deute(s)
dins dels terminis establerts a l'article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre
següents:
1) si la notificació es rep entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de la
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’immediat hàbil següent.
2) si la notificació es rep entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de la
recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o l’immediat hàbil
següent.
QUART. En cas que no es pagui el dèbit notificat, que se segueixi el procediment
executiu contra els responsables, prèvia Providència de Constrenyiment dictada pel
Sr. Tresorer. L’inici d’aquest període determinarà el devengament del recàrrec de
constrenyiment i dels interessos de demora, d'acord amb allò previst a l'article 28de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
S’aprova per unanimitat.
12.12. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA ALS
ADMINISTRADORS DE LA SOCIETAT “DECOMOBLES ALBERT SLU"
Núm. d’expedient: R0082018000096
Núm. de referència : X2018021111

Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada d'
Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Atesa la diligència de la tresorera de data 03/04/2018, on es concedeix audiència als
administradors que ara es diran, de la societat DECOMOBLES ALBERT SLU amb
NIF B55072490, expedient executiu núm. REXE2016000312:
Nom

NIF

****

****

Adreça
Ptge Sembrador, 2 - 17800 OLOT

Atès que consta acreditada la prèvia audiència a(als) interessat(s) a l'expedient,
d'acord amb la Llei 35/2015 d'1 d'octubre de "Procediment administratiu comú de
les Administracions Públiques" i que no s’ha presentat cap al·legació ni documents
o justificacions que poguessin aturar el procés de derivació subsidiària de
responsabilitat.
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Atesos els fonaments de dret que consten a la mateixa diligència de la tresorera i que
són:
Article 43.1 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Serán
responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades:
... b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas
jurídicas que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias
devengadas de éstas que se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre
que no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos o
tomado medidas causantes del impago.”
Article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Salvo que
una norma con rango de ley disponga otra cosa, la derivación de la acción
administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un
acto administrativa en el que, previa audiencia al interesado, se declare la
responsabilidad y de determine su alcance y extensión, de conformidad con lo previsto
en los artículos 174 a 176 de esta Ley... “
Article 176 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Una vez
declarados fallidos el deudor principal y, en su caso, los responsables solidarios, la
Administración tributaria dictará acto de declaración de responsabilidad, que se
notificará al responsable subsidiario..”
Atès que el supòsit de fet en virtut del qual es dóna aquest tipus de responsabilitat,
està format per tres elements:
* l'existència d'una obligació tributària pendent a càrrec de la persona jurídica.
* haver cessat la persona jurídica en les seves activitats.
* concurrència de la condició d'administrador de la societat.
S'ACORDA:
PRIMER: Declarar fallit per insolvent la societat DECOMOBLES ALBERT SLU amb
NIF B55072490 expedient núm.REXE2016000312 .
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei
general tributària, la responsabilitat subsidiària contra els administradors que ara
s’indicaran, per les obligacions tributàries pendents de l’entitat deutora per cessament
de la seva activitat i pels conceptes que també s’indiquen
Nom

NIF

****

****

Adreça
Ptge Sembrador, 2 - 17800 OLOT

responen de forma solidària dels deutes que ara es relacionen:
número de rebut
data fi vol
euros nominal
2015EE 000000000000403/00 P 11/30/2015
51,92
concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8914006655093
Total nominal
51,92

TERCER. Requerir als administradors perquè s'efectuïn el pagament del(s) deute(s)
dins dels terminis establerts a l'article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre
següents:
1) si la notificació es rep entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de la
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’immediat hàbil següent.
2) si la notificació es rep entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de la
recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o l’immediat hàbil
següent.
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QUART. En cas que no es pagui el dèbit notificat, que se segueixi el procediment
executiu contra els responsables, prèvia Providència de Constrenyiment dictada pel
Sr. Tresorer. L’inici d’aquest període determinarà el devengament del recàrrec de
constrenyiment i dels interessos de demora, d'acord amb allò previst a l'article 28 de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
S’aprova per unanimitat.
12.13. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA ALS
ADMINISTRADORS DE LA SOCIETAT “ HOLA OPTICA I CENTRE AUDITIU SL"
Núm. d’expedient: R0082018000097
Núm. de referència : X2018021117

Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada d'
Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Atesa la diligència de la tresorera de data 22/05/2018, on es concedeix audiència als
administradors que ara es diran, de la societat HOLA OPTICA I CENTRE AUDITIU SL
amb NIF B55092019, expedient executiu núm. REXE2014000542:
Nom

NIF

****

****

Adreça
c.Mallorca, 83 - 08029 BARCELONA

Atès que consta acreditada la prèvia audiència a(als) interessat(s) a l'expedient,
d'acord amb la Llei 35/2015 d'1 d'octubre de "Procediment administratiu comú de
les administracions Públiques" i que no s’ha presentat cap al·legació ni documents
o justificacions que poguessin aturar el procés de derivació subsidiària de
responsabilitat.
Atesos els fonaments de dret que consten a la mateixa diligència de la tresorera i que
són:
Article 43.1 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Serán
responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades:
... b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas
jurídicas que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias
devengadas de éstas que se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre
que no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos o
tomado
medidas causantes del impago.”
Article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Salvo que
una norma con rango de ley disponga otra cosa, la derivación de la acción
administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un
acto administrativa en el que, previa audiencia al interesado, se declare la
responsabilidad y de determine su alcance y extensión, de conformidad con lo previsto
en los artículos 174 a 176 de esta Ley... “
Article 176 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Una vez
declarados fallidos el deudor principal y, en su caso, los responsables solidarios, la
Administración tributaria dictará acto de declaración de responsabilidad, que se
notificará al responsable subsidiario..”
Atès que el supòsit de fet en virtut del qual es dóna aquest tipus de responsabilitat,
està format per tres elements:
* l'existència d'una obligació tributària pendent a càrrec de la persona jurídica.
* haver cessat la persona jurídica en les seves activitats.
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*

concurrència de la condició d'administrador de la societat.

S'ACORDA:
PRIMER: Declarar fallit per insolvent la societat HOLA OPTICA I CENTRE AUDITIU
SL amb NIF B55092019 expedient núm.REXE2014000542 .
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei
general tributària, la responsabilitat subsidiària contra els administradors que ara
s’indicaran, per les obligacions tributàries pendents de l’entitat deutora per cessament
de la seva activitat i pels conceptes que també s’indiquen
Nom

NIF

****

****

Adreça
c.Mallorca, 83 - 08029 BARCELONA

responen de forma solidària dels deutes que ara es relacionen:
número de rebut
data fi vol
euros nominal
2013EE 000000000000735/00 P
12/02/2013
207,69
concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8916007101976
2014EE 000000000000719/00 P
12/01/2014
207,69
concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8916007101976
2015EE 000000000000728/00 P
11/30/2015

207,69

concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8916007101976
2016EE 000000000000719/00 P
11/30/2016

207,69

concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8916007101976
2017EE 000000000000732/00 P
11/30/2017

207,69

concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8916007101976
Total nominal

1.038,45

TERCER. Requerir als administradors perquè s'efectuïn el pagament del(s) deute(s)
dins dels terminis establerts a l'article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre
següents:
1) si la notificació es rep entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de la
recepció de la notificació fins
el dia 20 del mes posterior, o l’immediat hàbil
següent.
2) si la notificació es rep entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de la
recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o l’immediat hàbil
següent.
QUART. En cas que no es pagui el dèbit notificat, que se segueixi el procediment
executiu contra els responsables, prèvia Providència de Constrenyiment dictada pel
Sr. Tresorer. L’inici d’aquest període determinarà el devengament del recàrrec de
constrenyiment i dels interessos de demora, d'acord amb allò previst a l'article 28 de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
S’aprova per unanimitat.
12.14. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA ALS
ADMINISTRADORS DE LA SOCIETAT CANIN PET FOODS SL
Núm. d’expedient: R0082018000098
Núm. de referència : X2018021129

Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada d'
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Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Atesa la diligència de la tresorera de data 03/04/2018, on es concedeix audiència als
administradors que ara es diran, de la societat CANIN PET FOODS SL amb NIF
B55150353, expedient executiu núm. REXE2016001236:
Nom

****

NIF

****

Adreça
Cal Ferrer, 79 - 17811 SANTA PAU

Atès que consta acreditada la prèvia audiència a(als) interessat(s) a l'expedient,
d'acord amb la Llei 35/2015 d'1 d'octubre de "Procediment administratiu comú de
les Administracions Públiques" i que no s’ha presentat cap al·legació ni documents
o justificacions que poguessin aturar el procés de derivació subsidiària de
responsabilitat.
Atesos els fonaments de dret que consten a la mateixa diligència de la tresorera i que
són:
Article 43.1 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Serán
responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades:
... b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas
jurídicas que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias
devengadas de éstas que se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre
que no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos o
tomado medidas causantes del impago.”
Article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Salvo que
una norma con rango de ley disponga otra cosa, la derivación de la acción
administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un
acto administrativa en el que, previa audiencia al interesado, se declare la
responsabilidad y de determine su alcance y extensión, de conformidad con lo previsto
en los artículos 174 a 176 de esta Ley... “
Article 176 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Una vez
declarados fallidos el deudor principal y, en su caso, los responsables solidarios, la
Administración tributaria dictará acto de declaración de responsabilidad, que se
notificará al responsable subsidiario..”
Atès que el supòsit de fet en virtut del qual es dóna aquest tipus de responsabilitat,
està format per tres elements:
* l'existència d'una obligació tributària pendent a càrrec de la persona jurídica.
* haver cessat la persona jurídica en les seves activitats.
* concurrència de la condició d'administrador de la societat.
S'ACORDA:
PRIMER: Declarar fallit per insolvent la societat CANIN PET FOODS SL amb NIF
B55150353 expedient núm.REXE2016001236 .
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei
general tributària, la responsabilitat subsidiària contra els administradors que ara
s’indicaran, per les obligacions tributàries pendents de l’entitat deutora per cessament
de la seva activitat i pels conceptes que també s’indiquen
Nom

NIF

Adreça

****
****
Cal Ferrer, 79 - 17811 SANTA PAU
responen de forma solidària dels deutes que ara es relacionen:
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número de rebut
data fi vol
2016CI 000000000003244/00 P 03/31/2016
concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 2579HYS
2017CI 000000000003289/00 P 03/31/2017

euros nominal
143,00
143,00

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 2579HYS
2018CI 000000000003311/00 P 03/31/2018

143,00

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 2579HYS
Total nominal

429,00

TERCER. Requerir als administradors perquè s'efectuïn el pagament del(s) deute(s)
dins dels terminis establerts a l'article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre
següents:
1) si la notificació es rep entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de la
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’immediat hàbil següent.
2) si la notificació es rep entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de la
recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o l’immediat hàbil
següent.
QUART. En cas que no es pagui el dèbit notificat, que se segueixi el procediment
executiu contra els responsables, prèvia Providència de Constrenyiment dictada pel
Sr. Tresorer. L’inici d’aquest període determinarà el devengament del recàrrec de
constrenyiment i dels interessos de demora, d'acord amb allò previst a l'article 28 de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
S’aprova per unanimitat.
12.15. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA ALS
ADMINISTRADORS DE LA SOCIETAT UTOPIC BIKE TRAVEL SL
Núm. d’expedient: R0082018000099
Núm. de referència : X2018021136

Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada d'
Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Atesa la diligència de la tresorera de data 03/04/2018, on es concedeix audiència als
administradors que ara es diran, de la societat UTOPIC BIKE TRAVEL SL amb NIF
B55188825, expedient executiu núm. REXE2017000479:
Nom

NIF

****

****

Adreça
c. Gussinyer, 5 - 17856 CASTELLFOLLIT DE LA
ROCA

Atès que consta acreditada la prèvia audiència a(als) interessat(s) a l'expedient,
d'acord amb la Llei 35/2015 d'1 d'octubre de "Procediment administratiu comú de
les Administracions Públiques" i que no s’ha presentat cap al·legació ni documents
o justificacions que poguessin aturar el procés de derivació subsidiària de
responsabilitat.
Atesos els fonaments de dret que consten a la mateixa diligència de la tresorera i que
són:
Article 43.1 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Serán
responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades:
... b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas
jurídicas que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias
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devengadas de éstas que se encuentren pendientes en el momento
del
cese,
siempre que no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado
acuerdos o tomado medidas causantes del impago.”
Article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Salvo que
una norma con rango de ley disponga otra cosa, la derivación de la acción
administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a los
responsables
requerirá un acto administrativa en el que, previa audiencia al interesado, se declare
laresponsabilidad y de determine su alcance y extensión, de conformidad con lo
previsto en los artículos 174 a 176 de esta Ley... “
Article 176 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Una vez
declarados fallidos el deudor principal y, en su caso, los responsables solidarios, la
Administración tributaria dictará acto de declaración de responsabilidad, que se
notificará al responsable subsidiario..”
Atès que el supòsit de fet en virtut del qual es dóna aquest tipus de responsabilitat,
està format per tres elements:
* l'existència d'una obligació tributària pendent a càrrec de la persona jurídica.
* haver cessat la persona jurídica en les seves activitats.
* concurrència de la condició d'administrador de la societat.
S'ACORDA:
PRIMER: Declarar fallit per insolvent la societat UTOPIC BIKE TRAVEL SL amb NIF
B55188825 expedient núm.REXE2017000479 .
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei
general tributària, la responsabilitat subsidiària contra els administradors que ara
s’indicaran, per les obligacions tributàries pendents de l’entitat deutora per cessament
de la seva activitat i pels conceptes que també s’indiquen
Nom

NIF

****

****

Adreça
c. Gussinyer, 5 - 17856 CASTELLFOLLIT DE LA
ROCA

responen de forma solidària dels deutes que ara es relacionen:
número de rebut
data fi vol
euros nominal
2016EE 000000000001391/00 P
11/30/2016
93,45
concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8922004257171
2017EE 000000000001418/00 P
11/30/2017
93,45
concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8922004257171
Total nominal

186,90

TERCER. Requerir als administradors perquè s'efectuïn el pagament del(s) deute(s)
dins dels terminis establerts a l'article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre
següents:
1) si la notificació es rep entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de la
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’immediat hàbil següent.
2) si la notificació es rep entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de la
recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o l’immediat hàbil
següent.
QUART. En cas que no es pagui el dèbit notificat, que se segueixi el procediment
executiu contra els responsables, prèvia Providència de Constrenyiment dictada pel
Sr. Tresorer. L’inici d’aquest període determinarà el devengament del recàrrec de
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constrenyiment i dels interessos de demora, d'acord amb allò previst a l'article 28 de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
S’aprova per unanimitat.
12.16. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA ALS
ADMINISTRADORS DE LA SOCIETAT ART AND DESING GIRONA SL
Núm. d’expedient: R0082018000100
Núm. de referència : X2018021142

Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada d'
Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Atesa la diligència de la tresorera de data 03/04/2018, on es concedeix audiència als
administradors que ara es diran, de la societat ART AND DESING GIRONA SL amb
NIF B55191597, expedient executiu núm. REXE2015001595:
Nom

NIF

****

****

Adreça
Pg. Mn Constants, 299
BANYOLES

3r A - 17820

Atès que consta acreditada la prèvia audiència a(als) interessat(s) a l'expedient,
d'acord amb la Llei 35/2015 d'1 d'octubre de "Procediment administratiu comú de
les Administracions Públiques" i que no s’ha presentat cap al·legació ni documents
o justificacions que poguessin aturar el procés de derivació subsidiària de
responsabilitat.
Atesos els fonaments de dret que consten a la mateixa diligència de la tresorera i que
són:
Article 43.1 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Serán
responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades:
... b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas
jurídicas que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias
devengadas de éstas que se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre
que no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos o
tomado medidas causantes del impago.”
Article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Salvo que
una norma con rango de ley disponga otra cosa, la derivación de la acción
administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un
acto administrativa en el que, previa audiencia al interesado, se declare la
responsabilidad y de determine su alcance y extensión, de conformidad con lo previsto
en los artículos 174 a 176 de esta Ley... “
Article 176 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Una vez
declarados fallidos el deudor principal y, en su caso, los responsables solidarios, la
Administración tributaria dictará acto de declaración de responsabilidad, que se
notificará al responsable subsidiario..”
Atès que el supòsit de fet en virtut del qual es dóna aquest tipus de responsabilitat,
està format per tres elements:
* l'existència d'una obligació tributària pendent a càrrec de la persona jurídica.
* haver cessat la persona jurídica en les seves activitats.
* concurrència de la condició d'administrador de la societat.
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S'ACORDA:
PRIMER: Declarar fallit per insolvent la societat ART AND DESING GIRONA SL amb
NIF B55191597 expedient núm.REXE2015001595 .
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei
general tributària, la responsabilitat subsidiària contra els administradors que ara
s’indicaran, per les obligacions tributàries pendents de l’entitat deutora per cessament
de la seva activitat i pels conceptes que també s’indiquen
Nom

NIF

****

****

Adreça
Pg. Mn Constants, 299
BANYOLES

3r A - 17820

responen de forma solidària dels deutes que ara es relacionen:
número de rebut
data fi vol
2015CI 000000000000894/00 P
03/31/2015
concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 5234DKC
2016CI 000000000000893/00 P
03/31/2016

euros nominal
84,00
84,00

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 5234DKC
2017CI 000000000000894/00 P
03/31/2017

84,00

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 5234DKC
Total nominal

252,00

TERCER. Requerir als administradors perquè s'efectuïn el pagament del(s) deute(s)
dins dels terminis establerts a l'article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre
següents:
1) si la notificació es rep entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de la
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’immediat hàbil següent.
2) si la notificació es rep entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de la
recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o l’immediat hàbil
següent.
QUART. En cas que no es pagui el dèbit notificat, que se segueixi el procediment
executiu contra els responsables, prèvia Providència de Constrenyiment dictada pel
Sr. Tresorer. L’inici d’aquest període determinarà el devengament del recàrrec de
constrenyiment i dels interessos de demora, d'acord amb allò previst a l'article 28 de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
S’aprova per unanimitat.
12.17. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA ALS
ADMINISTRADORS DE LA SOCIETAT FOTOGRAFIA COSVIFAM SL
Núm. d’expedient: R0082018000101
Núm. de referència : X2018021240

Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada d'
Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Atesa la diligència de la tresorera de data 03/04/2018, on es concedeix audiència als
administradors que ara es diran, de la societat FOTOGRAFIA COSVIFAM SL amb NIF
B55200398, expedient executiu núm. REXE2016001215:
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Nom

NIF

****

****

****

****

Adreça
c. Agricultura, 12
5è - 08100 MOLLET DEL
VALLÈS
c. Joan Maragall, 79-81 Esc C 2n 5è - 17220 S
FELIU DE GUIXOLS

Atès que consta acreditada la prèvia audiència a(als) interessat(s) a l'expedient,
d'acord amb la Llei 35/2015 d'1 d'octubre de "Procediment administratiu comú de
les administracions Públiques" i que no s’ha presentat cap al·legació ni documents
o justificacions que poguessin aturar el procés de derivació subsidiària de
responsabilitat.
Atesos els fonaments de dret que consten a la mateixa diligència de la tresorera i que
són:
Article 43.1 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Serán
responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades:
... b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas
jurídicas que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias
devengadas de éstas que se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre
que no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos o
tomado medidas causantes del impago.”
Article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Salvo que
una norma con rango de ley disponga otra cosa, la derivación de la acción
administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un
acto administrativa en el que, previa audiencia al interesado, se declare la
responsabilidad y de determine su alcance y extensión, de conformidad con lo previsto
en los artículos 174 a 176 de esta Ley... “
Article 176 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Una vez
declarados fallidos el deudor principal y, en su caso, los responsables solidarios, la
Administración tributaria dictará acto de declaración de responsabilidad, que se
notificará al responsable subsidiario..”
Atès que el supòsit de fet en virtut del qual es dóna aquest tipus de responsabilitat,
està format per tres elements:
* l'existència d'una obligació tributària pendent a càrrec de la persona jurídica.
* haver cessat la persona jurídica en les seves activitats.
* concurrència de la condició d'administrador de la societat.
S'ACORDA:
PRIMER: Declarar fallit per insolvent la societat FOTOGRAFIA COSVIFAM SL amb
NIF B55200398 expedient núm.REXE2016001215 .
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei
general tributària, la responsabilitat subsidiària contra els administradors que ara
s’indicaran, per les obligacions tributàries pendents de l’entitat deutora per cessament
de la seva activitat i pels conceptes que també s’indiquen
Nom

NIF

****

****

****

****
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Adreça
c. Agricultura, 12
5è - 08100 MOLLET DEL
VALLÈS
c. Joan Maragall, 79-81 Esc C 2n 5è - 17220 SANT
FELIU DE GUIXOLS

responen de forma solidària dels deutes que ara es relacionen:
número de rebut
data fi vol
euros nominal
2016EE 000000000800122/00 L 05/20/2016
488,22
concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8923002989941
Total nominal
488,22

TERCER. Requerir als administradors perquè s'efectuïn el pagament del(s) deute(s)
dins dels terminis establerts a l'article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre
següents:
1) si la notificació es rep entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de la
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’immediat hàbil següent.
2) si la notificació es rep entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de la
recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o l’immediat hàbil
següent.
QUART. En cas que no es pagui el dèbit notificat, que se segueixi el procediment
executiu contra els responsables, prèvia Providència de Constrenyiment dictada pel
Sr. Tresorer. L’inici d’aquest període determinarà el devengament del recàrrec de
constrenyiment i dels interessos de demora, d'acord amb allò previst a l'article 28 de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
S’aprova per unanimitat.
12.18. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA ALS
ADMINISTRADORS DE LA SOCIETAT JUST SAVE SL
Núm. d’expedient: R0082018000102
Núm. de referència : X2018021263

Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada d'
Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Atesa la diligència de la tresorera de data 03/04/2018, on es concedeix audiència als
administradors que ara es diran, de la societat JUST SAVE SL amb NIF B55248496,
expedient executiu núm. REXE2017001029:
Nom

NIF

****

****

Adreça
c. Arquitecte Gaudí, 43-45
ROSES

2n 2a - 17480

Atès que consta acreditada la prèvia audiència a(als) interessat(s) a l'expedient,
d'acord amb la Llei 35/2015 d'1 d'octubre de "Procediment administratiu comú de
les Administracions Públiques" i que no s’ha presentat cap al·legació ni documents
o justificacions que poguessin aturar el procés de derivació subsidiària de
responsabilitat.
Atesos els fonaments de dret que consten a la mateixa diligència de la tresorera i que
són:
Article 43.1 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Serán
responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades:
... b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas
jurídicas que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias
devengadas de éstas que se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre
que no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos o
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tomado medidas causantes del impago.”
Article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Salvo que
una norma con rango de ley disponga otra cosa, la derivación de la acción
administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un
acto administrativa en el que, previa audiencia al interesado, se declare la
responsabilidad y de determine su alcance y extensión, de conformidad con lo previsto
en los artículos 174 a 176 de esta Ley... “
Article 176 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Una vez
declarados fallidos el deudorprincipal y, en su caso, los responsables solidarios, la
Administración tributaria dictará acto de declaración de responsabilidad, que se
notificará al responsable subsidiario..”
Atès que el supòsit de fet en virtut del qual es dóna aquest tipus de responsabilitat,
està format per tres elements:
* l'existència d'una obligació tributària pendent a càrrec de la persona jurídica.
* haver cessat la persona jurídica en les seves activitats.
* concurrència de la condició d'administrador de la societat.
S'ACORDA:
PRIMER: Declarar fallit per insolvent la societat JUST SAVE SL amb NIF B55248496
expedient núm.REXE2017001029 .
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei
general tributària, la responsabilitat subsidiària contra els administradors que ara
s’indicaran, per les obligacions tributàries pendents de l’entitat deutora per cessament
de la seva activitat i pels conceptes que també s’indiquen
Nom

NIF

****

****

Adreça
c. Arquitecte Gaudí, 43-45
ROSES

2n 2a - 17480

responen de forma solidària dels deutes que ara es relacionen:
número de rebut
data fi vol
euros nominal
2016EE 000000000800337/00 L
03/06/2017
3.748,23
concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8927003171791
2017EE 000000000000808/00 P
11/30/2017
4.997,64
concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8927003171791
Total nominal

8.745,87

TERCER. Requerir als administradors perquè s'efectuïn el pagament del(s) deute(s)
dins dels terminis establerts a l'article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre
següents:
1) si la notificació es rep entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de la
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’immediat hàbil següent.
2) si la notificació es rep entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de la
recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o l’immediat hàbil
següent.
QUART. En cas que no es pagui el dèbit notificat, que se segueixi el procediment
executiu contra els responsables, prèvia Providència de Constrenyiment dictada pel
Sr. Tresorer. L’inici d’aquest període determinarà el devengament del recàrrec de
constrenyiment i dels interessos de demora, d'acord amb allò previst a l'article 28 de la
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Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
S’aprova per unanimitat.
12.19. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA ALS
ADMINISTRADORS DE LA SOCIETAT VIA GARROTXA SL
Núm. d’expedient: R0082018000103
Núm. de referència : X2018021302

Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada
d'Empresa i Ocupació, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
acords:
Atesa la diligència de la tresorera de data 03/04/2018, on es concedeix audiència als
administradors que ara es diran, de la societat VIA GARROTXA SL amb NIF
B55208193, expedient executiu núm. REXE2017000483:
Nom

NIF

****

****

Adreça
c. Pedraforca, 4 - 08571 SANT VICENÇ
DE TORELO

Atès que consta acreditada la prèvia audiència a(als) interessat(s) a l'expedient,
d'acord amb la Llei 35/2015 d'1 d'octubre de "Procediment administratiu comú de
les Administracions Públiques" i que no s’ha presentat cap al·legació ni documents
o justificacions que poguessin aturar el procés de derivació subsidiària de
responsabilitat.
Atesos els fonaments de dret que consten a la mateixa diligència de la tresorera i que
són:
Article 43.1 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Serán
responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades:
... b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas
jurídicas que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias
devengadas de éstas que se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre
que no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos o
tomado medidas causantes del impago.”
Article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Salvo que
una norma con rango de ley disponga otra cosa, la derivación de la acción
administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un
acto administrativa en el que, previa audiencia al interesado, se declare la
responsabilidad y de determine su alcance y extensión, de conformidad con lo previsto
en los artículos 174 a 176 de esta Ley... “
Article 176 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Una vez
declarados fallidos el deudor principal y, en su caso, los responsables solidarios, la
Administración tributaria dictará acto de declaración de responsabilidad, que se
notificará al responsable subsidiario..”
Atès que el supòsit de fet en virtut del qual es dóna aquest tipus de responsabilitat,
està format per tres elements:
* l'existència d'una obligació tributària pendent a càrrec de la persona jurídica.
* haver cessat la persona jurídica en les seves activitats.
* concurrència de la condició d'administrador de la societat.
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S'ACORDA:
PRIMER: Declarar fallit per insolvent la societat VIA GARROTXA SL amb NIF
B55208193 expedient núm.REXE2017000483 .
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei
general tributària, la responsabilitat subsidiària contra els administradors que ara
s’indicaran, per les obligacions tributàries pendents de l’entitat deutora per cessament
de la seva activitat i pels conceptes que també s’indiquen
Nom

NIF

****

****

Adreça
c. Pedraforca, 4 - 08571 SANT VICENÇ
DE TORELO

responen de forma solidària dels deutes que ara es relacionen:
número de rebut
data fi vol
euros nominal
2016EE 000000000001414/00 P
11/30/2016
111,28
concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8926001225714
Total nominal
111,28

TERCER. Requerir als administradors perquè s'efectuïn el pagament del(s) deute(s)
dins dels terminis establerts a l'article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre
següents:
1) si la notificació es rep entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de la
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’immediat hàbil següent.
2) si la notificació es rep entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de la
recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o l’immediat hàbil
següent.
QUART. En cas que no es pagui el dèbit notificat, que se segueixi el procediment
executiu contra els responsables, prèvia Providència de Constrenyiment dictada pel
Sr. Tresorer. L’inici d’aquest període determinarà el devengament del recàrrec de
constrenyiment i dels interessos de demora, d'acord amb allò previst a l'article 28 de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
S’aprova per unanimitat.
12.20. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA ALS
ADMINISTRADORS DE LA SOCIETAT MOLLEVI LUNA, SL
Núm. d’expedient: R0082018000104
Núm. de referència : X2018021303

Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada d'
Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Atesa la diligència de la tresorera de data 03/04/2018, on es concedeix audiència als
administradors que ara es diran, de la societat MOLLEVI LUNA SL amb NIF
B66108788, expedient executiu núm. REXE2017000005:
Nom

NIF

****

****

Adreça
c. Sant Rafael, 31 - 17800 OLOT

Atès que consta acreditada la prèvia audiència a(als) interessat(s) a l'expedient,
d'acord amb la Llei 35/2015 d'1 d'octubre de "Procediment administratiu comú de
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les Administracions Públiques" i que no s’ha presentat cap al·legació ni documents
o justificacions que poguessin aturar el procés de derivació subsidiària de
responsabilitat.
Atesos els fonaments de dret que consten a la mateixa diligència de la tresorera i que
són:
Article 43.1 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Serán
responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades:
... b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas
jurídicas que hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias
devengadas de éstas que se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre
que no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos o
tomado medidas causantes del impago.”
Article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Salvo que
una norma con rango de ley disponga otra cosa, la derivación de la acción
administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un
acto administrativa en el que, previa audiencia al interesado, se declare la
responsabilidad y de determine su alcance y extensión, de conformidad con lo previsto
en los artículos 174 a 176 de esta Ley... “
Article 176 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Una vez
declarados fallidos el deudor principal y, en su caso, los responsables solidarios, la
Administración tributaria dictará acto de declaración de responsabilidad, que se
notificará al responsable subsidiario..”
Atès que el supòsit de fet en virtut del qual es dóna aquest tipus de responsabilitat,
està format per tres elements:
* l'existència d'una obligació tributària pendent a càrrec de la persona jurídica.
* haver cessat la persona jurídica en les seves activitats.
* concurrència de la condició d'administrador de la societat.
S'ACORDA:
PRIMER: Declarar fallit per insolvent la societat MOLLEVI LUNA SL amb NIF
B66108788 expedient núm.REXE2017000005 .
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei
general tributària, la responsabilitat subsidiària contra els administradors que ara
s’indicaran, per les obligacions tributàries pendents de l’entitat deutora per cessament
de la seva activitat i pels conceptes que també s’indiquen
Nom

NIF

****

****

Adreça
c. Sant Rafael, 31 - 17800 OLOT

responen de forma solidària dels deutes que ara es relacionen:
número de rebut
data fi vol
euros nominal
2016EE 000000000800056/03 L
05/20/2016
194,36
concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8924000152295
2016EE 000000000800056/04 L
05/20/2016
194,36
concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8924000152295
2016EE 000000000800056/06 L
05/20/2016

194,32

concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8924000152295
2016EE 000000000800056/05 L
05/20/2016

194,36
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concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8924000152295
2017CO 000000000800003/00 L
04/05/2017
concepte: DRETS OBRES MAJORS identificatiu: 17COL800003
Total nominal

71,05
848,45

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

: X2018021566

Vista la memòria valorada d’obres d’adequació per a espai de gimnàstica rítmica al
pavelló polivalent recinte firal, redactada pels serveis tècnics municipals en data juliol
de 2018, conforme al qual té per objecte adequar l’espai per acollir una nova activitat
relacionada amb l’esport de la gimnàstica rítmica executant obres consistents en dues
actuacions, una corresponent a l’enderroc d’una paret i l’altra instal·lació d’un
tancament.
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 UPOM2018000027, 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 d’obres d’adequació per a espai de
gimnàstica rítmica al pavelló polivalent recinte firal, redactada pels serveis tècnics
municipals en data juliol 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.
14.1. - PROJECTE DE REPINTAT DE PASSOS DE VIANANTS ANY 2018
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Núm. de referència

: X2018021997

Vist el projecte de repintat de passos de vianants any 2018, redactat pel director de
l’àrea d’Infraestructura i Urbanisme, senyor Ramon Prat Molas en data juny de 2018,
que té per objecte la conservació i millora de la senyalització horitzontal, més en
concret al de passos de vianants que es troben en mal estat, i la implantació de nous
passos necessaris en carrers amb molt de trànsit de vehicles i vianants.
Vist l’art. 37, 38 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 UPOM2018000029, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat
de Serveis urbans, Espai públic i
infraestructures i obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR el projecte de repintat de passos de vianants any 2018, redactat
pel director de l’àrea d’Infraestructura i Urbanisme, senyor Ramon Prat Molas en data
juny de 2018.
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament.
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
S’aprova per unanimitat.
15.1. - PROJECTE DE CONSERVACIÓ I MILLORA DE LA INFRAESTRUCTURA
VIÀRIA A DIVERSOS CARRERS DE LA CIUTAT, ANY 2018, FASE 2
Núm. de referència

: X2018021986

Vist el projecte de conservació i millora de la infraestructura viària a diversos carrers
de la ciutat, any 2018, fase 2, redactat pel director de l’àrea d’Infraestructura i
Urbanisme, senyor Ramon Prat Molas en data juliol de 2018, que té per objecte definir
les obres de conservació i millora a diferents trams de la xarxa viària urbana.
Vist l’art. 37, 38 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 UPOM2018000028, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat
de Serveis urbans, Espai públic i
infraestructures i obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR el projecte de conservació i millora de la infraestructura viària a
diversos carrers de la ciutat, any 2018, fase 2, redactat pel director de l’àrea
d’Infraestructura i Urbanisme, senyor Ramon Prat Molas en data juliol 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.
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S’aprova per unanimitat.
16.1. - PROJECTE BÀSIC-EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DE LA PROLONGACIÓ
DEL CARRER NARCÍS PAULÍS.- proposant aprovar inicialment
Núm. de referència

: X2018004584

Vist que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 1 de març de 2018 va
adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment el projecte bàsic-executiu
d’urbanització de la prolongació del carrer Narcís Paulis, redactat per Plana
Hurtós enginyers, SLP en data febrer de 2018.
Vist que el referit projecte es va exposar al públic pel termini d’un mes amb la inserció
del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 58 de data 22
de març de 2018, al Diari El punt de data 15 de març de 2018, al tauler d’anuncis de la
corporació i al web de l’Ajuntament.
Vist que durant el període d’exposició al públic no s’han presentat al·legacions ni
suggeriments de cap tipus.
Vist el projecte bàsic-executiu d’urbanització de la prolongació del carrer Narcís
Paulis, redactat per Plana Hurtós enginyers, SLP en data juny de 2018, que
introdueix modificacions substancials respecte el projecte aprovat inicialment per Junta
de Govern Local de data 1 de març de 2018.
Vistos els articles 89.6 i 119.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de
febrer.
En virtut de l’exposat, el regidor delegat de Serveis urbans, Espai públic i
infraestructures i obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el projecte bàsic-executiu d’urbanització de la
prolongació del carrer Narcís Paulis, redactat per Plana Hurtós enginyers, SLP
en data juny de 2018, que introdueix modificacions substancials respecte el projecte
aprovat inicialment per Junta de Govern Local de data 1 de març de 2018.
SEGON.- SOTMETRE’L a informació pública durant el termini d’un mes mitjançant la
publicació del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província, a un dels diaris de
premsa periòdica de més divulgació al municipi, al tauler d’anuncis i al web de
l’Ajuntament.
TERCER.- SOL·LICITAR informe a les companyies de serveis afectades, si s’escau.
QUART.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
S’aprova per unanimitat.
17.1. - CONCEDIR LLICÈNCIA DE REHABILITACIÓ D'EDIFICI ENTRE MITGERES
Núm. de referència
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: X2018005843

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per REHABILITACIÓ D'EDIFICI
ENTRE MITGERES, AMB AUGMENT DEL NOMBRE D'HABITATGES (DE 7 A 12),
al : C SANT RAFEL N.0017 , del municipi d’Olot.
Identificació de l’expedient: OMA32018000024
Situació: C SANT RAFEL N.0017
UTM: 7802422
1.- En data 5/03/2018, **** amb DNI: ****, representada per ****, presenta projecte
d’obres majors per REHABILITACIÓ D'EDIFICI ENTRE MITGERES, AMB AUGMENT
DEL NOMBRE D'HABITATGES (DE 7 A 12), amb situació al carrer C SANT RAFEL
N.17, d’Olot.
2.- En data 18/06/218 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.
3.- En data 26/06/2018 el Lletrat d’Urbanisme ha emès informe favorable al respecte.
FONAMENT DE DRET
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny
de 2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de
setembre de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la
Generalitat de data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on
es situa l’edificació existent de URBÀ CONSOLIDAT Zona de rehabilitació de
l’estructura urbana (6.2).
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: ****, representada per ****, llicència d’obres
(OMA32018000024), per REHABILITACIÓ D'EDIFICI ENTRE MITGERES, AMB
AUGMENT DEL NOMBRE D'HABITATGES (DE 7 A 12), amb situació al C SANT
RAFEL N.0017.
SEGON. Informar que no podran inciar-se les obres en tant no es doni compliment als
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències
d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran
les corresponents actuacions sancionadores.
TERCER. El termini per començar les obres és de 12 mesos i el termini per acabar-les
és de 24 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir
qualsevol d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no
s’han acabat les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a
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l’ordenament urbanístic vigent.
QUART. Donar compte de l’ingrés de les autoliquidacions que es detalla/en
seguidament: CRA2018600023 i FMA2018600088.
Liquidació de Drets i Garanties
Drets
Per: Un pressupost de: 436540.39 euros
5 Connexions desguassos habitatges
Base liquidable (3)
436540.39

Drets % bonificació Drets definitius
14413.39
0
14413.39

Taxes
525.30

Total Drets
14938.69

Garanties:
mov runes + rep pav + gest res: 702.00 euros
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties

Euros
14938.69
702.00

CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats.
Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local
en sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de
Govern Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010.
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers.
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin.
3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a
l’interessat de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el
propi interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta
petició.
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos
així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i
podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de
l’Ajuntament, amb càrrec a l’interessat.
5.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar, una pròrroga del termini d’inici i/o final
de l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui.
De no existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència
assenyalat a l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar
les obres.
6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no
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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
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació
vigent.
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les
prestacions de la Seguretat Social.
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la
corresponent llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals
que causi.
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En
cas d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les
sancions que corresponguin.
Condicions particulars:
1. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: 1) Document signat per contractista o
contractistes assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra, així com documentació
que acrediti la seva condició de contractista. 2) Document signat per arquitecte
assumint la direcció de l’obra. 3) Document signat per arquitecte tècnic assumint la
direcció de de l’execució de l’obra.
2. D'acord amb l'establert a l'art. 1 del Decret 282/1991, no es poden iniciar les obres
de construcció si no s'ha presentat prèviament a l'Ajuntament el corresponent projecte
executiu visat i el programa de control de qualitat.
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3. Els responsables de l’obra es faran càrrec de comunicar amb antelació l’inici de
l’obra a la Policia Municipal i s’observaran les indicacions que pugui disposar en
relació a les condicions de seguretat i senyalització de l’ocupació de la via pública
prevista, que correrà a càrrec del promotor i contractista de l’obra. Es compliran les
normes de l’Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública aprovada el 27/04/95.
4. Si, per necessitat de l’obra cal tallar temporalment el trànsit, s’haurà de fer de les
14.00 a les 16.00 hores, coincidint amb el tancament del carrer al trànsit rodat.
5. S’imposa una fiança de 702,00 € per garantir la neteja i/o reposició de paviments de
la via pública que puguin afectar-se per l’execució de l’obra, especialment pels treballs
de moviment i transport de terres o runes previstos. Aquesta fiança també ha
d’assegurar la correcta gestió de residus generats per l’obra. La fiança s’haurà de
dipositar en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de
notificació
de la concessió de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta llicència queda
supeditada a l’ingrés de la fiança en el termini esmentat.
6. D’acord amb l’article 75.1 del Decret 64/2014 pel qual s’aprova el Reglament sobre
la protecció de la legalitat urbanística, per a la primera utilització i ocupació de l’edifici,
la persona promotora ha de comunicar prèviament la finalització de les obres a
l’ajuntament. La comunicació ha d’anar acompanyada del certificat final d’ obra expedit
per la direcció facultativa de les obres en què han de constar els fets següents: a) Data
de finiment de les obres. b) Que les obres han estat executades de conformitat amb el
projecte tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la
llicència urbanística atorgada. c) Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de
conformitat amb l’ús autoritzat.
7. D'acord a l'art. 3-a) del RD 1448/89 en relació al 77.2 de la Llei 38/88, el termini per
donar d'alta l'immoble reformat és de 2 mesos a partir del dia següent a la data
d'acabament de les obres. A aquests efectes caldrà adreçar-se a l’Àrea d'Urbana de
l’Ajuntament -2n. pis -. Cal aportar la següent documentació: 1) Plànol de situació i
d'emplaçament, 2) Plànols definitius de cada planta, 3) Certificat final d'obra, 4)
Fotografia/es de la façana (10x15), 5) Fotocòpia DNI del titular, 6) Fotocòpia del rebut
actual IBI i 7) Fotocòpia de les escriptures.
S’aprova per unanimitat.
ASSUMPTES URGENTS
18.1. - PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES ACTUACIONS A REALITZAR EN
ELS HORTS DEL VOLCÀ MONTSACOPA.- Proposant rectificar error material
Núm. de referència

: X2018021266

Vist que la Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 5 de juliol de 2018 ha
adoptat, entre d’altres, l’acord d’aprovar el projecte bàsic i executiu de les actuacions a
realitzar en els horts del volcà Montsacopa, redactat per Pas 14 arquitectures, Pere
Llimargas i Casas i Mireia Torras i Codinach.
Vist l’error material detectat en l’apartat del pressupost de l’esmentat projecte,
conforme al qual el resultat d’aplicar l’IVA del 21% al PEM (pressupost d’execució
material) figura l’import de 7.490,29€ essent correcte l’import de 8.913,45€. Per tant el
pressupost del contracte ascendeix a la quantitat de 51.358,44€ en comptes de
49.935,28€.
Vist l’art. 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques.
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En relació a l’expedient UPOM2018000026, 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 el pressupost del projecte bàsic i
executiu de les actuacions a realitzar en els horts del volcà Montsacopa, en el sentit de
que l’import resultant de l’aplicació del 21% de l’IVA al PEM (pressupost d’execució
material) ha de ser 8.913,45€, en comptes de 7.490,29€,.i l’import del presssupost del
contracte ha de ser de 51.358,44€ en comptes de 49.935,28€.
SEGON.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
S’aprova per unanimitat.
18.2. - DESESTIMAR L’ESCRIT D’AL·LEGACIONS ATÈS QUE LES
CIRCUMSTÀNCIES DE FET NO HAN VARIAT DES DE L’INICI I DE L’EXPEDIENT
DE RUÏNA I DECLARAR L’ESTAT DE RUÏNA
Núm. de referència

: X2018011194

En data 19 d’abril de 2018 es va incoar expedient de declaració de ruïna ordinari per
causes tècniques dels descrits immobles.
Notificat l’expedient a la propietat de l’immoble Sabadell Real Estate Developement
SL, aquesta, representada per l’entitat Aprotecnic Group SL ha presentat un escrit de
data 22 de juny en el que demana, resumidament, que es permeti realitzar les
mesures urgents necessàries per assegurar l’immoble i eliminar perills, indicació dels
terminis per presentar projecte d’enderroc i obra nova, paralitzant les sancions.
L’arquitecta municipal ha confeccionat informe segons el qual es pot desestimar l’escrit
d’al·legacions per no resultar contradictori el contingut d’aquest amb l’estat de fet que
presenta l’immoble i que motivà la incoació del present expedient, per la qual cosa,
procedeix a ratificar l’informe inicial de dat 19 d’abril de 2018.
Preveu l’article 198 de la Llei d’urbanisme de Catalunya si una construcció o part d’una
construcció està en estat ruïnós, l’ajuntament, d’ofici o a instància de qualsevol
persona interessada, ho ha de declarar, amb l’audiència prèvia de les persones
propietàries i de les persones residents, llevat que una situació de perill imminent ho
impedís.
Es considera que hi ha ruïna tècnica, en virtut del que disposa l’article 190.2.a) de la
Llei d’urbanisme, quan la construcció presenti un esgotament generalitzat dels
elements estructurals o d’alguns dels seus elements estructurals fonamentals.
Transcorregut el termini atorgat, els serveis tècnics municipals, prèvia inspecció de
l’immoble, han d’evacuar el corresponent informe tècnic, i remetre’l, amb la proposta
de resolució que al seu judici procedeixi, a l’òrgan competent per resoldre.
La resolució que posi fi al procediment ha d’assenyalar si procedeix o no la declaració
d’estat ruïnós de l’immoble.
La resolució que posi fi al procediment de declaració d’estat ruïnós s’ha de notificar a
totes les persones propietàries, ocupants i titulars de qualsevol dret real sobre
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l’immoble, així com a tots els qui hagin estat part en el procediment. En cas que la
resolució declari l’estat ruïnós i acordi el desallotjament dels ocupants, la notificació ha
d’expressar el termini per al desallotjament voluntari de l’immoble, advertint
expressament del seu desnonament per via administrativa en cas d’incompliment.
La declaració d’estat ruïnós no eximeix a les persones propietàries de les
responsabilitats de tot ordre que els puguin ser exigides respecte als deures de
conservació que els corresponen.
Per tot l’anterior, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
PRIMER. Desestimar l’escrit d’al·legacions, atès que les circumstàncies de fet no han
variat des de l’inici de l’expedient de ruïna i les citades al·legacions no suposen
alteració de l’informe tècnic inicial que amb el present es ratifica.
SEGON. Declarar l’estat de ruïna dels immobles que es descriuen a continuació, pels
motius exposats a l’informe tècnic obrant a l’expedient i que es dóna per reproduït:
Finques Registrals: Números 32056 a 32063 inscrites en el Registre de la Propietat
d’Olot.
Emplaçament: Carrer dels Sastres números 18 i 20.
Referències cadastrals: 7904706DG5770S0001UQ i 7904707DG5770S0001HQ
Propietari: SABADELL REAL ESTATE DEVELOPEMENT SL
TERCER. Acordar l’enderroc de la totalitat dels dos immobles per motius de seguretat,
fixant el termini d’un mes a comptar de la notificació dels presents acords. En dit
termini, el propietari haurà de presentar el projecte tècnic amb assumeix de direcció
d’obra per part de tècnic/a competent i adoptar les mesures de seguretat
corresponents. Haurà de garantir l’estabilitat de les finques veïnes i llur estanqüeitat
mitjançant l’execució de les mesures constructives que determini la direcció d’obra.
QUART. Al no estar habitats ambdós immobles, no cal adoptar mesures al respecte.
CINQUÈ. S’adverteix que l’incompliment injustificat del contingut expressat
anteriorment habilita l’administració per adoptar qualsevol de les mesures d’execució
forçosa següents:
L’execució subsidiària a càrrec a) de la persona obligada.
b) La imposició de multes coercitives, d’acord amb el que estableix l’article 225.2 del
TRLUCat 3/2010, que es pot reiterar fins que es compleixi l’obligació de conservació.
SISÈ. Notificar el present acord a totes les persones propietàries, i titulars de qualsevol
dret real sobre l’immoble, així com a tots els qui hagin estat part en el procediment.
S’aprova per unanimitat.
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el
president aixeca la sessió a dos quarts i cinc minuts de nou, 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
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