ACTA NÚM. 19
JUNTA DE GOVERN LOCAL
9 DE MAIG DE 2019
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 9 de maig de 2019, a les vuit del matí, es reuneix en
aquesta Casa Consistorial la Junta de Govern d’aquest Ajuntament, sota la
presidència del Sr. JOSEP MARIA COROMINAS I BARNADAS, per tal de celebrar la
sessió ordinària, setmanal i de primera convocatòria que s’escau al dia d’avui.
Hi assisteixen els tinents d’alcalde Srs. Josep Berga i Vayreda, Estanis Vayreda i
Puigvert, Jordi Alcalde i Gurt, Josep Gelis i Guix, Maria del Mar Roca i Reixach,
Montserrat Torras i Surroca.
També hi assisteix com a regidor delegat expressament convidat per tal de presentar
els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part resolutiva
ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la votació, i
segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, el Sr. Josep M.
Coma i Punset.
Hi assisteixen, com a regidors de l’oposició, la Sra. Clara Casanovas i Sarsanedas i
el Sr. Josep Guix Feixas.
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera.
Hi assisteix l’interventor, Sr. Jordi Salvador i Culí.
Hi assisteix el Gerent, Sr. Jordi Güell i Güell.
1. - ACTA.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Essent l'hora assenyalada –les vuit del matí– l'Alcalde declara obert l'acte i del seu
ordre, la Secretària llegeix l'acta de la sessió anterior, que s'aprova per unanimitat.
2. - DESPATX OFICIAL
El Sr. Alcalde comenta les reunions, entrevistes i actes més destacats als quals ha
assistit des de la darrera Junta celebrada el dia 2 de maig :
- el dia 4 de maig va seguir l’actuació del CPAO en el campionat europeu celebrat a la
població de Reggio Emilia (Itàlia) , des del Casal Marià. I aprofita per comentar que
aquesta vegada l’equip olotí va quedar en quarta posició.
A continuació va visitar la carpa on es feien les donacions de sang en el marc de la
Marató 2019 que aquest any en canviar de format i es va celebrar al Firal petit.
I tot seguit va ser present a l’acte de lliurament de les Ales a la Cultura, que enguany
es varen concedir a la fins ara, directora de la Biblioteca municipal, Carme Simon.
Comenta que coincideix també amb la seva jubilació i demana que consti en acta el
més sincer agraïment a la feina feta durant els seus 35 anys que ha estat al capdavant
de la Biblioteca municipal.
- el dia 5 de maig, festivitat del Dia de la Mare, va acompanyar el CIT a visitar la
darrera mare que hi havia a l’Hospital d’Olot i Comarcal i a continuació va assistir a
l’acte d’homenatge a les mares que habitualment se celebra a la Plaça Clarà.
- el dia 6 de maig, es va desplaçar a Barcelona per participar d’un dinar d’alcaldes,
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convocat per Alcaldes.eu i les entitats municipalistes : ACM i FMC, que va tenir lloc al
Born, Centre Cultural.
- el dia 7 de maig al mati, va assistir al Consell Executiu i a l’Assemblea del Consorci
de Vies Verdes i a la tarda, al Patronat i al Consell Rector de la Fundació Antic
Hospital Sant Jaume que va tenir lloc a la Biblioteca de la Residència Sant Jaume.
- El mateix dia 7 a la tarda, va anar a donar la benvinguda als participants de la Ultra
Clean Marathon que es va fer al Firal Petit.
- i el dia 8 de maig, va tornar a desplaçar-se a Barcelona per assistir al Consell Rector
del Consorci de Salut i Social de Catalunya, que va tenir lloc a la seva seu i a la tarda
va ser present a la Junta de Dinàmig que va tenir lloc a la FES.
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. - ACCEPTACIÓ DIPÒSIT OBRES FAMÍLIA TRINCHERIA AMB DESTÍ AL
MUSEU DE LA GARROTXA
Núm. de referència

: X2019017029

Vist que la Sra. Ana Maria Domingo Torres ( Vídua del Sr. Joaquim de Trincheria ) ha
expressat la seva voluntat de cedir al Museu de la Garrotxa diversos objectes propietat
de la família Trincheria per a ser exposats a la casa-museu que porta el mateix nom.
Vist que aquests objectes són destacats i valuosos testimonis de la trajectòria històrica
i militar de diverses generacions de la família.
En relació a l’expedient CU032019000001 de Cultura, vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Acceptar el dipòsit a cinc anys prorrogable amb destí al Museu de la
Garrotxa de les obres que a continuació es ressenyen i que han estat cedides per la
Sra. Ana Maria Domingo Torres ( Vídua del Sr. Joaquim de Trincheria )
Les esmentades obres seran ingressades al Museu, rebran número de registre i seran
exposades a Can Trincheria :
1.
Medalla de:
“La lealtad acrisolada , por Isabel la Católica” , segle XIX
Cavaller de segona classe – establerta el 24 de març de 1815, reanomenada cavaller
el 24 de juliol de 1815.
2.
Medalla de:
“La real y militar orden de San Hermenegildo.”
La primera creada per Fernando VII al 1815.
3.
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Tres medalles juntes en una sola pinça de:
Batalla de Peracamps 1840, 24 i 28 d’abril de 1840 (primera guerra carlina)
Creu del “sitio y asalto de Solsona” 23 de juliol de 1836
Creu de Grá 12 de juny de 1837.
4.
Quatre medalles juntes en una sola pinça de:
Creu al “valor constancia y sufrimiento 1836 santa maria del hort”
Creu al mèrit militar de Sant Fernando
Creu a sant Hermenegildo
Creu del “primer ejercito”
5.
Placa d’ ”Alfonso XIII merito militar distintivo rojo “
6.
Medalla al “Sufrimientos por la Patria”
7.
Dues medalles juntes en una sola pinça de:
“Alfonso XII a los ejercitos en operaciones”
Porta quatre passadors : Vera, Peña-plata, Junquera, Olot
Vers 1874
Medalla de la campanya de Cuba de 1975
8.
Medalla de “Alfonso XII” amb dues faixes: “Castellar de Nuch i Puente Guardiola”
Vers 1873-74
9.
Medalla de:
“Benemerito por la Patria / patriotismo y lealtad”
Període d’Isabel II, segle XIX
10.
Escut de la família Trincheria
11.
Medalla dels “Somatenes Armados de Cataluña”
Té dues faixes on hi posa “constancia, constancia”.
12.
Medalla de la Diputació Provincial de Girona
13.
Escut de família Trincheria
14.
Medalla als “Defensores de Puigcerdà. La Patria reconocida. Agosto, setiembre de
1874”
Té dues faixes: “Puente de Guardiola, Castellar de Nuch”
15.
Medalla al “patriotismo y lealtad”. 1823
16.
Medalla desconeguda
17.
Escut brodat
18.
Dos esperons de color daurat amb forma de cap d’àliga
19.
Bastó amb empunyadura d’os amb la representació d0una dona nua subjectant un vel
que li baixa per l’esquena i li tapa la cintura en avall.
Entre l’empunyadura i el bastó de fusta hi ha una anell metàl·lica amb unes sanefes
marcades
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La punta del bastó també és d’os
20.
Vara d’alcalde amb punta i empunyadura metàl·lics amb les inicials PTB gravades a la
part superior
21.
Espasa fabricada a Toledo datada al 1875.
A la base de la fulla de tall hi diu per un costat Toledo i per l’altre 1875
L’empunyadura és metàl·lica de color daurat amb l’escut d’Espanya i la cara d’un
animal (un gos) que sobresurt.
Penja de l’empunyadura un cordill negre acabat amb fil metàl·lic trenat.
La beina és metàl·lica en els seus dos extrems, a la part superior hi ha l’escut
d’Espanya que sobresurt. Tot el cos central de la beina és de cuir. S’aprecien clivelles i
pèrdues de material.
22.
Llibre atorgant el títol de noble del principat a Josep de Trincheria concedit per Carles
II
23.
Llibre sobre la història del llinatge de Trincheria. Elaborat durant el regnat de Carles II
24.
Moble expositor originari de Can Trincheria
Segon.- Agrair a Ana Domingo Torres, la cessió d’aquestes obres al Museu.
S’aprova per unanimitat.
4.2. - ACCEPTACIÓ DONACIÓ OBRES FAMÍLIA BARBENA
Núm. de referència

: X2019017085

Vist que la família Barbena s’ha adreçat al Museu de la Garrotxa per oferir diverses
peces de caire religiós i decoratiu procedents de diversos tallers de Sants de la Ciutat
d’Olot.
Vist que entre aquestes peces n’hi ha algunes de significatives o bé per la seva
qualitat o bé perquè no estan representades ens els fons dels Museus d’Olot.
Vist que té interès pel Museu de la Garrotxa poder comptar amb aquestes peces en la
seva col.lecció.
En relació a l’expedient CU032019000002 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Acceptar la donació amb destí al Museu de la Garrotxa de les obres que a
continuació es ressenyen i que han estat donades per Joan Buquet i Barbena,
Joaquim Ferriol Buquet i Barbena i Rosa Buquet i Barbena:


Figura de Joan Baptista amb una peanya amb dos àngels



Figura decorativa Pompadour policromada

Les esmentades obres seran ingressada al Museu i rebran número de registre.
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Segon.- Agrair a Joan Buquet i Barbena, Joaquim Ferriol Buquet i Barbena i Rosa
Buquet i Barbena, la donació d’aquestes obres al Museu de la Garrotxa
S’aprova per unanimitat.
5.1. - CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE
CATALUNYA i L’AJUNTAMENT D’OLOT PER A LA REALITZACIÓ D’UNA
ACTIVITAT DOCENT RELACIONADA AMB UN FUTUR EQUIPAMENT
BIBLIOTECARI A LA CIUTAT
Núm. de referència

: X2019017081

Vist que l'Ajuntament d’Olot està interessat en col·laborar amb el Departament de
Projectes Arquitectònics de la Universitat Politècnica de Catalunya per al
desenvolupament d’una activitat docent relacionada amb la ciutat d’Olot.
Vist que la Universitat Politècnica ha triat com a eix central de l’estudi i de la pràctica
didàctica un possible equipament públic bibliotecari relacionat amb el món de la cultura
i l’oci que s’emplaçaria a la zona de l’antiga fàbrica de Can Sacrest i l’Escola d’Art.
Vist que es tracta d’un exercici teòric que s’emmarca dins l’assignatura troncal de
segon cicle anomenada Taller d’Arquitectura i Projecte (TAP PTEe) inclosa dins el Pla
d’estudis de l’ETSAV.
Vist que és favorable per la ciutat que els estudiants de la Universitat realitzin aquests
treballs, que poden ajudar a l’Ajuntament a prendre decisions futures.
En relació a l’expedient CU012019000014 de Cultura, vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA UNIVERSITAT
POLITÈCNICA DE CATALUNYA i L’AJUNTAMENT D’OLOT PER A LA REALITZACIÓ
D’UNA ACTIVITAT DOCENT RELACIONADA AMB UN FUTUR EQUIPAMENT
BIBLIOTECARI A LA CIUTAT.
Segon.- Fer reserva pressupostària de 5.000 € de la partida TRANFERÈNCIES
ALCALDIA 19100912480026.
Tercer.- Facultar a l’alcalde d’Olot la signatura d’aquest conveni.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 19100 912 480026

Import
5000.00

Descripció
TRANSFERENCIES ALCALDIA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
400 999 999 099 000 000

S’aprova per unanimitat.
6.1. - SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A DIPSALUT EN MATÈRIA DE CONDICIONS I
ESTILS DE VIDA.
Núm. de referència

: X2019017347

Atès que en data 30 d’abril de 2019, DIPSALUT va publicar l’edicte d’aprovació de la
convocatòria de subvencions de suport econòmic als ajuntaments de la demarcació de
Girona per a la realització de subvencions en matèria de condicions i estils de vida per
a Ajuntaments de la demarcació de Girona (Pm07).
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Atès que aquest programa va destinat als ajuntaments de la demarcació de Girona
que fan un esforç en la promoció de la salut i en la millora de la qualitat i els estils de
vida en l’àmbit dels seus respectius municipis, entre l’1 d’agost de 2018 i el 31 de juliol
de 2019.
Atès que durant aquest període l’ajuntament d’Olot, a través dels organismes i
consorcis que s’esmenten a continuació, està realitzant (o realitzarà) actuacions de
promoció de la salut, emmarcades en el programa “Olot fa salut” i encarades a
capacitar les persones millorar la qualitat i els estils de vida:




Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot
Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot
Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa.

Atès que l’import total de les actuacions previstes és de 44.200,00 €, IVA inclòs.
En relació a l’expedient SES12019000001 de sol·licitud de subvenció a DIPSALUT per
a la realització d’activitats en matèria de condicions i estils de vidaper a Ajuntaments,
vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada
d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Vista la convocatòria de subvencions de:
Organisme
Programa:

Referència
Núm disposició

Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona
(DIPSALUT).
Subvencions en matèria de condicions i estils de vida per a
ajuntaments, organismes dependents i entitats municipals
descentralitzades.
BOP 83 - 30 d'abril de 2019
3272

Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte;
Tercer.- Sol·licitar una subvenció de: 22.100,00 €
Quart.- encarregar als organismes i consorcis la realització de les tasques de
promoció de la salut que es llisten a continuació:
ORGANISME / CONSORCI
Institut Municipal d’Educació i
Joventut d’Olot
Institut Municipal d’Esports i Lleure
d’Olot

Consorci de Medi Ambient i Salut
Pública de la Garrotxa
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PROGRAMA “OLOT FA SALUT”
-Orienta Olot
-Rodajoc
-Cursos de promoció de la salut per
gent gran
-Curs de natació en infants i joves
-Curs de natació per adults
-Projecte trampolí
-Aquazumba a l’Estiu
-Promoció de la salut per adults
-Cursos de promoció de la salut per
gent gran
- Escoles saludables: alimentació i
nutrició

Cinquè.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària.
S’aprova per unanimitat.
7.1. - CONVENI ESPÒNSORS FESTES DEL TURA 2019
Núm. de referència : X2019017096

En relació a l’expedient FE022019000001 del Conveni d’espònsors de les Festes del
Tura 2019, vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor
delegat de Festes, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
acords:
1.- L’Empresa CONSTRUCCIONS J PALLAS SL, serà patrocinadora de les Festes
del Tura
2.- El patrocini de les Festes del Tura 2019 queda establert en les següents
contraprestacions de l`Àrea de Festes:
3.- L’Empresa CONSTRUCCIONS J PALLAS SL, amb motiu de les prestacions que li
atorga el present conveni, ingressarà a l’Ajuntament la quantitat de: 1000,00 €.
És per això que s’aprova la liquidació núm: BFL-2019-8000001 per l’esmentat import
de: 1000,00 €.
El lloc, terminis, forma de pagament i recursos que es podem interposar contra l’acte
de liquidació, són els que es determinen a la liquidació que s’adjunta a l’acord.
4.- L’Empresa CONSTRUCCIONS J PALLAS SL haurà de fer arribar a l’Àrea de
Festes de l’Ajuntament d’Olot, o bé a festes@olot.cat el logotip o imatge que vulgui
que aparegui en els llocs especificats en l’apartat 2n.S’aprova per unanimitat.
7.2. - CONVENI ESPÒNSORS FESTES DEL TURA 2019
Núm. de referència

: X2019017215

En relació a l’expedient FE022019000002 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat de Festes, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1.- L’Empresa ESTABLIMENTS VIENA SA, serà patrocinadora de les Festes del Tura
2.- El patrocini de les Festes del Tura
contraprestacions de l`Àrea de Festes:
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queda establert en les següents

3.- L’Empresa ESTABLIMENTS VIENA SA, amb motiu de les prestacions que li
atorga el present conveni, ingressarà a l’Ajuntament la quantitat de: 1000,00 €.
És per això que s’aprova la liquidació núm: BFL-2019-800002 per l’esmentat import de:
1000,00 €.
El lloc, terminis, forma de pagament i recursos que es podem interposar contra l’acte
de liquidació, són els que es determinen a la liquidació que s’adjunta a l’acord.
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4.- L’Empresa ESTABLIMENTS VIENA SA haurà de fer arribar a l’Àrea de Festes de
l’Ajuntament d’Olot, o bé a festes@olot.cat el logotip o imatge que vulgui que aparegui
en els llocs especificats en l’apartat 2n.S’aprova per unanimitat.
8.1. - APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER
A LA COBERTURA D'UN LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A DE PROTECCIÓ
CIVIL
Núm. de referència: X2019017503

L’empleat de l’Ajuntament d’Olot responsable del servei de Protecció Civil, senyor
Josep Torrent Alabau, va accedir a la jubilació ordinària en data 1 de febrer de 2019.
Atès que l’Ajuntament d’Olot té la necessitat de contractar personal per ocupar
temporalment el lloc de treball de tècnic/a de protecció civil.
Atès que no hi ha en vigor una borsa de treball d’un procés de selecció anterior de
tècnic/a de protecció civil.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, l’alcalde proposa a la Junta
de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu, mitjançant concurs
oposició en torn lliure, per a la cobertura d’un lloc de treball de tècnic/a de protecció
civil, personal laboral temporal, grup A2, adscrit a l’àrea de la Policia Municipal, i la
constitució d’una borsa de treball.
Segon.- Publicar les bases i la convocatòria íntegrament al Butlletí Oficial de la
Província de Girona, a la pàgina web de l’Ajuntament d’Olot www.olot.cat (seu
electrònica – tauler d’edictes i convocatòries de personal) i, en extracte, al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
S’aprova per unanimitat.
CONTRACTACIÓ. SERVEIS
9.1. - SERVEIS REALITZACIÓ MEMÒRIA VALORADA O ESTUDI PREVI
VIABILITAT OBRES ADEQUACIÓ ANTIC HOSPITAL ST. JAUME PER
RESIDÈNCIA D'ESTUDIANTS
Tipus de Contracte: SE
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Núm. de referència : X2019017339

Antecedents
Primer.- Atès que l’Ajuntament d’Olot requereix contractar els serveis de realització de
la memòria valorada de l’estudi previ o de viabilitat de les obres d’adequació de part de
l’edifici de l’antic hospital Sant Jaume d’Olot per a residència d’estudiants, com es
desprèn de l’informe de data 29 d’abril de 2019, emès pel Sr. Albert Pons i Clutaró,
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arquitecte municipal de l’Ajuntament d’Olot.
Segon.- Atès que es tracta d’un servei esporàdic i puntual.
Tercer.- Atès que s’ha demanat pressupost a “FRANCESC XAVIER FONT
CERVERA”, “FERRAN MUR MARTÍ” i “COLOMER RIFÀ PROJECTES I GESTIÓ SL” i
es valora favorablement l’oferta presentada per “COLOMER RIFA PROJECTES I
GESTIO SL”.
Quart.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals
de contractació.
Cinquè.- Atès que no consta que s’hagin adjudicat a l’empresa COLOMER RIFA
PROJECTES I GESTIO SL, serveis amb el mateix objecte per un import superior a
15.000 euros (IVA exclòs) durant l’anualitat en curs o que havent-los subscrit les
prestacions són qualitativament diferents.
Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa per COLOMER RIFA PROJECTES I
GESTIO SL i atès que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per
realitzar la prestació objecte del contracte.
Fonament jurídic
Primer.- Atesa la definició que l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (LCSP) formula del contracte de serveis.
Segon.- Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP, referent a l’inici, contingut i
aprovació de l’expedient administratiu.
Tercer.- Ateses les competències que estableix la disposició addicional segona de la
LCSP i les delegacions efectuades pel cartipàs municipal.
Vist l’expedient administratiu núm: CC012019000221 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar l’informe emès pel Sr. Albert Pons i Clutaró, arquitecte municipal de
l’Ajuntament d’Olot, 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 COLOMER RIFA PROJECTES I GESTIO SL, amb NIF. B65966715, el contracte menor dels serveis de realització de la memòria valorada de l’estudi
previ o de viabilitat de les obres d’adequació de part de l’edifici de l’antic
hospital Sant Jaume d’Olot per a residència d’estudiants, pel preu de quatre mil
set-cents dinou euros (4.719 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en tres mil nou-cents euros (3.900 €) de pressupost net i
vuit-cents dinou euros (819 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21%.
Tercer.- El termini per a l’execució dels serveis serà de 15 dies, a partir de la data de
recepció de la notificació de l’adjudicació.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 4.719 €, IVA inclòs, amb càrrec a
la partida del pressupost municipal:
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Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 19140 151 64001

Import
4719

Descripció
PLANOLS I PROJECTES

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
140 001 001 001 000 000

Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i que
aquesta haurà d’incloure una còpia d’aquest acord o fer-hi constar el número
d’expedient CC012019000221.
S’aprova per unanimitat.
9.2. - SERVEIS DE REDACCIÓ MODIFICACIÓ PUNTUAL POUM ST. CRISTÒFOL 812

Tipus de Contracte: SE
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Núm. de referència : X2019017381

Antecedents
Primer.- Atès que l’Ajuntament d’Olot requereix contractar el servei de redacció de la
modificació puntual del POUM d’Olot referent a la nova qualificació de les finques
situades al carrer Sant Cristòfor nº 8 i 12 propietat d’INCASOL, per destinar-les a
habitatge de protecció oficial, com es desprèn de l’informe de data 01 d’abril de 2019,
emès per la Sra. Carme Yeste i Casado, Arquitecta municipal, amb el vist-i-plau del Sr.
Ramon Prat i Molas, Cap de l’Àrea d’Infraestructura, Urbanisme i Brigada.
Segon.- Atès que es tracta d’un servei esporàdic i puntual.
Tercer.- Vist el pressupost presentat per ESTEVE COROMINAS NOGUERA, el qual
es valora favorablement.
Quart.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals
de contractació.
Cinquè.- Atès que no consta que s’hagin adjudicat a ESTEVE COROMINAS
NOGUERA, serveis amb el mateix objecte per un import superior a 15.000 euros (IVA
exclòs) durant l’anualitat en curs o que havent-los subscrit les prestacions són
qualitativament diferents.
Sisè.- Vista la capacitat d’obrar d’ ESTEVE COROMINAS NOGUERA i atès que
aquest compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació
objecte del contracte.
Fonament jurídic
Primer.- Atesa la definició que l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (LCSP) formula del contracte de serveis.
Segon.- Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP, referent a l’inici, contingut i
aprovació de l’expedient administratiu.
Tercer.- Ateses les competències que estableix la disposició addicional segona de la
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LCSP i les delegacions efectuades pel cartipàs municipal.
Vist l’expedient administratiu núm: CC012019000222 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar l’informe emès per la Sra. Carme Yeste i Casado, Arquitecta
municipal amb el vist-i-plau del Sr. Ramon Prat i Molas, Cap de l’Àrea
d’Infraestructura, Urbanisme i Brigada, de data 1 d’abril de 2019, 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 d’ ESTEVE COROMINAS NOGUERA, amb NIF ****, el contracte menor dels
serveis de redacció de la modificació puntual del POUM d’Olot referent a la nova
qualificació de les finques situades al carrer Sant Cristòfor nº 8 i 12, pel preu de
quatre mil dos-cents cinquanta euros (4.250 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en tres mil cinc-cents dotze euros amb quaranta cèntims
(3.512,40 €) de pressupost net i set-cents trenta-set euros amb seixanta cèntims
(737,60 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21%.
Tercer.- El termini màxim per a l’execució dels serveis serà de 2 mesos, a partir de la
data de recepció de la notificació de l’adjudicació.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 4.250 €, IVA inclòs, amb càrrec a
la partida del pressupost municipal:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 19140 151 227061

Import
4250

Descripció
SERVEIS EXTERNS
(SUPORT URBANISTIC)

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
140 001 001 001 000 000

Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i que
aquesta haurà d’incloure una còpia d’aquest acord o fer-hi constar el número
d’expedient CC012019000222.
S’aprova per unanimitat.
9.3. - SERVEI REDACCIÓ D'UN INFORME RELATIU AL TRÀNSIT DE L'AVINGUDA
SANT JORDI I LA SEVA AFECTACIÓ
Núm. de referència : X2019016068
Tipus de Contracte SE
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar el servei de redacció d’un informe relatiu al
trànsit de l’avinguda Sant Jordi i la seva afectació, com es desprèn de l’informe de
data 12 d’abril d’abril de 2019, emès pel Sr. Ramon Prat Molas , cap de l’Àrea
d’Infraestructura, Urbanisme i Brigada.
Segon.- Atès que es tracta d’un servei esporàdic i puntual.
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Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar el servei de
redacció d’un informe relatiu al trànsit de l’avinguda Sant Jordi i la seva afectació:
-EPIM,SCP
-ASSESSORIA D’INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT, SL (AIM, SL)
-INGENIERIA DE TRAFICO, SL (INTRA, SL)
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per
l’empresa INGENIERIA DE TRAFICO, SL
per haver presentat l’oferta més
econòmica.
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 INGENIERIA DE TRAFICO, SL per un servei, amb el mateix
objecte per import superior a 15.000 euros (IVA exclòs) i en el període d’un any.
Setè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa INGENIERIA DE TRAFICO, 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 serveis regulada a l’article 17 de la mateixa.
Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de
l’expedient administratiu.
Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació.
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les
delegacions efectuades pel cartipàs municipal.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics
Vist l’expedient administratiu núm. CC012019000213 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció
dels següents acords
Primer.Aprovar l’informe emès pel Sr. Ramon Prat Molas, Cap de l’Àrea
d’Infraestructura, Urbanisme i Brigada, de data 12 d’abril de 2019, 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 INGENIERIA DE TRAFICO, SL, amb NIF núm. B08399925, el
contracte menor del servei de redacció d’un informe relatiu al trànsit de l’avinguda Sant
Jordi i la seva afectació, pel preu de sis mil dos-cents noranta-dos euros (6.292 €),
IVA inclòs.
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L’esmentat preu es desglossa en cinc mil dos-cents (5.200 €) de pressupost net i mil
noranta noranta-dos euros (1.092 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21%
Tercer.- El termini per a l’execució dels serveis serà de dues (2) setmanes , a partir
de la data de recepció de la notificació de l’adjudicació.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 6.292€, IVA inclòs, amb càrrec a
la partida núm.
19.140.151.227061 “serveis externs (suport urbanístic)” del
Pressupost municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 19140 151 227061

Import
6292

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SERVEIS EXTERNS (SUPORT URBANISTIC)
100 001 001 001 000 000

Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i adjuntarà
una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número
d’expedient CC012019000213.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses: “Ingeniera de Trafico, SL”; “Eimp,
SCP”; “Assessoria d’Infraestructures i Mobilitat, SL”
S’aprova per unanimitat.
9.4. - SERVEIS DIRECCIÓ FACULTATIVA OBRES RELATIVES PAVIMENTACIÓ
AMB GESPA ARTIFICAL CAMP FUTBOL ST PERE MÀRTIR

Tipus de Contracte: SE
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Núm. de referència : X2019017441

Antecedents
Primer.- Atès que l’Ajuntament d’Olot requereix contractar els serveis de direcció
facultativa en fase d’execució de les obres relatives al Projecte Executiu per la
pavimentació amb gespa artificial i adequació de l’entorn del camp de futbol municipal
de Sant Pere Màrtir (Pla de Dalt), com es desprèn de l’informe de data 29 d’abril de
2019, emès pel Sr. Ramon Prat Molas, Cap d’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i
Brigada.
Segon.- Atès que es tracta d’un servei esporàdic i puntual.
Tercer.- Atès que el projecte executiu aprovat per executar les obres ha estat redactat
per l’enginyer VICTOR PAYRO MILAN i que aquest va participar com a tècnic redactor
i director de les obres executades anteriorment en aquest mateix camp de futbol.
Quart.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals
de contractació.
Cinquè.- Atès que no consta que s’hagin adjudicat a VICTOR PAYRO MILAN, serveis
amb el mateix objecte per un import superior a 15.000 euros (IVA exclòs) durant
l’anualitat en curs o que havent-los subscrit les prestacions són qualitativament
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diferents.
Sisè- Vista la capacitat d’obrar de VICTOR PAYRO MILAN i atès que aquesta compta
amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del contracte.
Fonament jurídic
Primer.- Atesa la definició que l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (LCSP) formula del contracte de serveis.
Segon.- Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP, referent a l’inici, contingut i
aprovació de l’expedient administratiu.
Tercer.- Ateses les competències que estableix la disposició addicional segona de la
LCSP i les delegacions efectuades pel cartipàs municipal.
Vist l’expedient administratiu núm: CC012019000222 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.Aprovar l’informe emès pel Sr. Ramon Prat Molas, Cap d’Àrea
d’Infraestructures, Urbanisme i Brigada, de data 29 d’abril de 2019, 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 VICTOR PAYRO MILAN, amb NIF ****, el contracte menor dels serveis de
direcció facultativa en fase d’execució de les obres relatives al Projecte Executiu
per la pavimentació amb gespa artificial i adequació de l’entorn del camp de
futbol municipal de Sant Pere Màrtir (Pla de Dalt), pel preu de quatre mil sis-cents
cinquanta-vuit euros amb cinquanta cèntims (4.658,50 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en tres mil vuit-cents cinquanta euros (3.850 €) de
pressupost net i vuit-cent vuit euros amb cinquanta cèntims (808,50 €) d’IVA calculat
amb un tipus del 21%.
Tercer.- El termini màxim per a l’execució dels serveis serà de 2 mesos, a partir de la
data de recepció de la notificació de l’adjudicació.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 4.658,50 €, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida del pressupost municipal:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 19140 151 64001

Import
4658.50

Descripció
PLANOLS I PROJECTES

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
140 001 001 001 000 000

Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i que
aquesta haurà d’incloure una còpia d’aquest acord o fer-hi constar el número
d’expedient CC012019000223.
S’aprova per unanimitat.
CONTRACTACIÓ. SUBMINISTRAMENTS
9.5. - ADQUISICIÓ D'UNA FURGONETA POLICIAL A TRAVÉS DE L'ACORD MARC
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DE MOBILITAT SOSTENIBLE (EXPEDIENT 216.02)
La Junta de Govern Local acorda deixar aquest punt de l’ordre del dia sobre la taula.
10.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ
PRESENTADA PEL SR. ****, PER LESIONS I DANYS MATERIALS OCASIONATS
PER UN ACCIDENT AMB BICICLETA.
Núm. de referència

: X2018027617

Vist l’escrit presentat per l’advocada Sra. ****, en nom i representació del Sr. ****, en el
que es formula reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, per les lesions i els
danys materials ocasionats per un accident amb bicicleta i atesos els següents
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- La representació del Sr. ****, en escrit de data 3 de setembre de 2018
(Registre General, núm. E2018014557/04-09-2018), va formular reclamació
patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, per les lesions i els danys materials que va
partir a conseqüència d’un accident amb bicicleta, el dia 23 de juliol de 2018, al voltant
de les 22:20 hores, quan tornava de treballar. L’accident es va produir en passar per
un camí que va del carrer notari Miquel Març a la carretera de les Feixes, travessant
unes pistes de futbol i bàsquet, on s’havia obert una rasa que no estava senyalitzada i,
per culpa d’aquesta rasa, va caure i va patir lesions als dits de les mans, a l’espatlla, al
genoll esquerra, així com danys materials a la bicicleta. A la petició no es quantifica la
reclamació pels danys físics i els danys materials es concreten en 214,90 euros, per
bé que no s’acrediten. A la petició s’hi acompanya: unes fotografies (4) del lloc del fets
i del lesionat; un informe d’alta d’urgències de l’Hospital d’Olot, de data 24 de juliol de
2018 (núm. assistència 1337568) i document informatiu d’inscripció al Registre de
llistes d’espera; un informe d’alta d’hospitalització de l’Hospital d’Olot, de data 30 de
juliol de 2018 (núm. assistència 1337568); i diversos (3) partes de baixa d’incapacitat
laboral.
Segon.- En informe del sotsinspector en cap de la Policia Municipal, de data 14 de
setembre de 2018, s’assenyala que, consultats els arxius, no hi ha constància de què
ningú avisés d’aquest incident.
Tercer.- En informe del tècnic de l’Àrea de Territori de data 21 de març de 2019, una
vegada inspeccionada la zona on es va produir l’accident relatat pel Sr. **** assenyala:
que la zona a l’entorn de la pista de futbol és i era en el moment de l’accident una zona
englobada en un marc natural a la vessant oest del volcà Montsacopa; que segons
l’escrit i les fotos que l’acompanyen es pot concloure que el pas per aquella zona no
estava habilitat ni indicat; i, finalment, que existeix un camí habilitat, en unes obres
anteriors a aquesta, per a vianants i bicicletes que concorre paral·lelament a aquesta
zona.
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. Aquests
articles determinen que la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques
sigui de caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui imprescindible acreditar que el
dany o lesió sofert pel reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal
dels serveis públics, en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense
intervenció estranya que pugui interferir alterant el nexe causal.
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis
causats als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels
serveis públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes
establerts per la legislació general sobre responsabilitat administrativa”
Segon.- La jurisprudència ha reiterat en nombroses sentències que, perquè es pugui
declarar la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, és necessari
que qui la pretén acrediti i provi que es donen les circumstàncies següents: a) que el
dany o lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis
públics en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte sense intervenció
estranya que pogués interferir alterant el nexe causal; b) que el dany sigui efectiu,
econòmicament avaluable i individualitzat en relació a una persona o grups de
persones; c) que el particular afectat no tingui el deure jurídic de suportar el dany; d)
que no hi hagi força major; i e) que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons
l’estat dels coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la
producció dels danys.
En tractar-se d’una responsabilitat objectiva és necessària la concurrència de tots
aquests elements -que han de ser provats per qui els al·lega- i entre els que té una
especial rellevància, en tant que element essencial de la responsabilitat, la relació de
causalitat entre el dany i el funcionament del servei públic.
Tercer.- La determinació de si els danys que es reclamen són atribuïbles de forma
directa i exclusiva al funcionament dels serveis públics municipals no és gens clara. En
aquest sentit, el fet que ni la Policia Municipal ni cap altre servei de l’Ajuntament d’Olot
intervingués directament en l’accident dificulten esbrinar com i perquè es van produir
els danys que es reclamen, alhora que no permet acreditar la veracitat dels fets
relatats per la part reclamant.
De conformitat amb l’annex I de Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre en
relació a l’article 2 del mateix text legal, la bicicleta té la consideració de vehicle. La
conducció de qualsevol vehicle per vies o terrenys aptes per a la circulació, tant urbans
com interurbans, requereix una especial atenció, que ha d’accentuar-se quan es tracta
de vies i terrenys que no tenen tal aptitud per a la circulació. En aquest sentit, els
articles 10 del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre i 3 del Reial decret
1428/2003, de 21 de novembre, assenyalen que els conductors han d’utilitzar el
vehicle amb la diligència, la precaució i l’atenció necessàries per evitar qualsevol dany,
propi o aliè, i s’han de cuidar de no posar en perill la seva persona ni els altres
ocupants del vehicle i la resta d’usuaris de la via. També l’article 13 del Reial decret
legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, quan estableix que el conductor ha d’estar en tot
moment en condicions de controlar el seu vehicle.
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En el nostre cas és rellevant recordar que, a l’informe del tècnic de l’Àrea de Territori
de 21 de març de 2019, s’assenyala, en primer lloc, que el pas per aquella zona no
estava habilitat ni indicat i, en segon, que existeix un camí habilitat per a vianants i
bicicletes que concorre paral·lelament a les pistes esportives. Les fotografies
aportades en l’escrit de reclamació patrimonial no mostren una via senyalitzada pel
trànsit de vianants o bicicletes, sinó un senzill corriol que s’ha obert de forma arbitrària
i discrecional pel pas continuat de vianants, sense respondre a cap mena de previsió.
En conseqüència, el Sr. ****, una vegada va optar per transitar per aquest espai, havia
d’accentuar la diligència i la precaució normal exigible a qualsevol conductor, ja que
circulava de nit amb bicicleta, per uns terrenys sense senyalització i sense aptitud per
a la circulació de cap mena de vehicle.
Quart.- La càrrega de provar la certesa dels fets dels que es desprèn la reclamació,
correspon a la part reclamant i, en aquest cas, no queda provada la relació causal
entre els danys que es reclamen i el funcionament dels serveis municipals, atès que
l’accident es va produir per la decisió del Sr. **** de circular amb bicicleta per un espai
diferent del camí expressament habilitat. La pretensió de la reclamant sobrepassa
l’àmbit de la responsabilitat objectiva de les administracions públiques i deriva cap a la
conversió de l’Ajuntament d’Olot en una mena d’asseguradora universal de qualsevol
eventualitat que es produeixi a la ciutat amb independència de la pròpia actuació
administrativa.
Vist l’expedient administratiu SRP12018000024 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada de l’Àrea de
Participació, Transparència i Govern Obert, proposa a la Junta de Govern Local
l'adopció del següent acord:
DENEGAR la indemnització reclamada pel Sr. **** per les lesions i els danys materials
que va partir a conseqüència d’un accident amb bicicleta, en no quedar acreditat que
aquests danys siguin conseqüència del funcionament dels serveis públics, sinó del
comportament del conductor de la bicicleta en circular per una espai diferent del camí
expressament habilitat, trencant-se el nexe causal entre els danys reclamats i el
funcionament dels serveis públics municipals.
S’aprova per unanimitat.
10.2. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ
PRESENTADA PER LA SRA. ****, PER DANYS OCASIONATS A UN VEHICLE.
Núm. de referència

: X2019004605

Vist l’escrit presentat per la Sra. **** en el que es formula reclamació patrimonial contra
l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a un vehicle de la seva propietat en
accident a la via pública i atesos els següents
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- En escrit de data 10 de gener de 2019 (Registre General, núm.
E2019000786/10-01-2019), el Sr. **** va formular reclamació patrimonial contra
l’Ajuntament d’Olot, pels danys que va partir el vehicle de la seva propietat, marca
Renault, model Kangoo, matrícula ****, la nit entre el 9 al 10 de gener de 2019, quan
es trobava estacionat al carrer Hortènsies i va rebre l’impacte d’un contenidor de
rebuig sense mecanisme de retenció a causa del fort vent. A l’escrit s’assenyala que
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es va demanar la presència de la Policia Municipal per fer acta del sinistre.
Segon.- En escrit de data 13 de febrer de 2019 (Registre General, núm. S2019003398)
es va requerir al Sr. ****, per tal que aportés la documentació acreditativa de la
propietat del vehicle i la factura de la reparació dels danys que es reclamen. En
resposta a aquest requeriment es va rebre els escrits de dates 19 de febrer de 2019
(Registre General, núm. E2019003316) i 13 de març de 2019 (Registre General, núm.
E2019004954).
En aquests escrits la representació del Sr. **** reitera la reclamació de responsabilitat
patrimonial pel incidents ocorreguts el dia 10 de gener de 2019, quan un contenidor
d’escombraries va impactar en el vehicle del seu representat a causa del vent. Al
primer escrit s’hi acompanya la següent documentació: fotografia de l’accident; permís
de circulació del vehicle sinistrat; incidència de trànsit de la Policia Municipal (servei
núm. 47426/2019); fotografies del vehicle accidentat; informe pericial de valoració de
danys de data 14 de gener de 2019 (sinistre núm. 450440326), per un import de
461,74 euros, que és la quantitat que es reclama. També es comunicava l’assumpció
de la representació del Sr. **** per l’advocat Sr. ****.
Tercer.- En informe del sotsinspector en cap de la Policia Municipal, de data 15 de
febrer de 2019, de remissió de l’acta de la Policia Municipal de 10 de gener de 2019
(Núm. servei: 47426/2019), on s’assenyala que, a les 10:43 hores del dia 10 de gener
de 2019, es va personar a les dependències de la Policia Municipal el Sr. ****,
informant que durant el mati havia trobat el seu vehicle Renault Kangoo, matrícula ****,
amb el capó aixafat per un contenidor mogut pel vent.
L’agent que es va desplaçar al lloc dels fets va comprovar que el vehicle matrícula ****
tenia una enfonsada a la part davantera del capó i que els danys podien haver estat
causats per l’impacte d’un contenidor, ja que aquell dia feia vent i havien tingut varies
incidències pel mateix motiu. A l’informe també es diu que a la zona on hi havia ubicats
els contenidors hi havia un encaix a la vorera, però que el contenidor no disposava del
sistema de fre a les rodes.
Aquest mateix informe s’acompanya com a document núm. 3 a l’escrit presentat pel
Sr. ****, en data 19 de febrer de 2019 (Registre General, núm. E2019003316).
Quart.- En escrit de data 12 de març de 2019 (Registre General, núm.
S2019006064/12-03-2019) es va notificar a l’empresa IGFA, S.A.-URBASER, S.A.
UTE, concessionària del servei municipal de recollida d’escombraries, la interposició
d’aquesta reclamació de responsabilitat patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, als
efectes que emetessin un informe sobre aquesta incidència i valoressin la possibilitat
d’incloure-la en l’assegurança que té contractada per fer front a aquesta mena de
situacions, de conformitat amb les previsions del plec de clàusules que, aprovat pel
plenari de l’Ajuntament en sessió de data 24 de març de 2011, regeix la concessió
d’aquest servei municipal.
Cinquè.- En escrit de data 30 de març de 2019 (Registre General, núm.
E2019006249/01-04-2019),
l’empresa
IGFA,
S.A.-URBASER,
S.A.
UTE,
concessionària del servei municipal de recollida d’escombraries, manifesta que, una
vegada realitzades les comprovacions pertinents pels seus tècnics i visualitzades les
fotos que s’adjuntaven en la reclamació, consideren que no es possible que els
contenidors hagin causat aquests desperfectes al vehicle. En aquest escrit s’adjunten
les dades de l’estació meteorològica automàtica d’Olot per tal d’acreditar quina era la
velocitat en què bufava el vent.
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Sisè.- En escrit de data 26 d’abril de 2019 (Registre General, núm. E2019008247/2604-2019), el Sr. **** i la Sra. ****comuniquen i acrediten documentalment que la
propietat del vehicle marca Renault, model Kangoo, matrícula ****, correspon a la Sra.
****, per la qual cosa s’adhereix i substitueix en la reclamació al Sr. ****. També es
comunica que es manté la representació de l’advocat Sr. ****.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, d’acord amb l’article 106.2 de la Constitució, assenyala que “els particulars
tenen dret a ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota
lesió que pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui
conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els
casos de força major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar
d’acord amb la Llei”. En igual sentit, l’article 81 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Aquests
articles determinen que la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques
sigui de caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui imprescindible acreditar que el
dany o lesió sofert pel reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal
dels serveis públics, en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense
intervenció estranya que pugui interferir alterant el nexe causal.
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis
causats als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels
serveis públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes
establerts per la legislació general sobre responsabilitat administrativa”
Segon.- La jurisprudència ha reiterat en nombroses sentències que, perquè es pugui
declarar la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, és necessari
que qui la pretén acrediti i provi que es donen les circumstàncies següents: a) que el
dany o lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis
públics en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte sense intervenció
estranya que pogués interferir alterant el nexe causal; b) que el dany sigui efectiu,
econòmicament avaluable i individualitzat en relació a una persona o grups de
persones; c) que el particular afectat no tingui el deure jurídic de suportar el dany; d)
que no hi hagi força major; i e) que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons
l’estat dels coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la
producció dels danys.
En tractar-se d’una responsabilitat objectiva és necessària la concurrència de tots
aquests elements -que han de ser provats per qui els al·lega- i entre els que té una
especial rellevància, en tant que element essencial de la responsabilitat, la relació de
causalitat entre el dany i el funcionament del servei públic.
Tercer.- La determinació de si els danys que es reclamen són atribuïbles de forma
directa i exclusiva al funcionament dels serveis públics municipals no és gens clara. En
aquest sentit, el fet que ni la Policia Municipal ni cap altre servei de l’Ajuntament d’Olot
intervingués directament en l’accident dificulten esbrinar com i perquè es van produir
els danys que es reclamen, alhora que no permet acreditar la veracitat dels fets
relatats per la part reclamant.
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L’empresa IGFA, S.A.-URBASER, S.A. UTE, concessionària del servei municipal de
recollida d’escombraries, a la vista de les comprovacions realitzades pels seus tècnics
i visualitzades les fotos que s’adjuntaven en la reclamació, considera que no és
possible que els contenidors hagin causat aquests desperfectes al vehicle.
A diferència del que s’apunta en l’escrit de reclamació, en aquest cas, el fet que el
contenidor no disposés de mecanisme de fre a les rodes no és un element
suficientment rellevant per imputar responsabilitats a l’Ajuntament d’Olot i a l’empresa
concessionària del servei, atès que existien altres mecanismes alternatius per evitar el
moviment dels contenidors. Tal i com s’apunta en l’informe de la Policia Municipal, a la
vorera hi havia un encaix específicament pensat per col·locar-hi els contenidors.
Els encaixos a les voreres són un mecanisme de seguretat emprat en diferents punts
de la ciutat que permet fixar els contenidors en un espai concret; la qual cosa assegura
la seva estabilitat evitant desplaçaments no volguts alhora que permet concentrar els
espais de recollida d’escombraries. En aquest sentit és rellevant recordar que de
l’informe de l’empresa IGFA, S.A.-URBASER, S.A. UTE (empresa especialitzada en el
camp de la recollida d’escombraries als municipis) es desprèn que els mecanismes de
seguretat existents, com ara els encaixos a la vorera, són suficients, sobretot si tenim
en compte la velocitat en què bufava el vent, segons dades de l’estació meteorològica
automàtica d’Olot.
Finalment assenyalar que el relat de l’agent de la Policia Municipal (informe servei
núm. 47426/2018) correspon a un moment posterior a l’accident. Efectivament, l’agent
de la Policia Municipal, que va atendre la incidència amb posterioritat al moment en
què es va produir, es limita a recollir les observacions realitzades desprès d’haver-se
produït l’incident i les seves apreciacions del relat que del mateix fa el Sr. ****, però
sense que, en cap cas, això el converteixi en testimoni directe de l’accident a afectes
probatoris.
Quart.- La càrrega de provar la certesa dels fets dels que es desprèn la reclamació,
correspon a la part reclamant i, en aquest cas, a la vista de l’informe de l’empresa
concessionària del servei de recollida municipal d’escombraries domiciliàries, no
queda provada la relació causal entre els danys que es reclamen i el funcionament
dels serveis municipals. La pretensió de la reclamant sobrepassa l’àmbit de la
responsabilitat objectiva de les administracions públiques i deriva cap a la conversió de
l’Ajuntament d’Olot en una mena d’asseguradora universal de qualsevol eventualitat
que es produeixi a la ciutat amb independència de la pròpia actuació administrativa.
Vist l’expedient administratiu SRP12019000005 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada de l’Àrea de
Participació, Transparència i Govern Obert, proposa a la Junta de Govern Local
l'adopció dels següents acords:
Primer.- DENEGAR la indemnització reclamada per la Sra. **** pels danys que va
partir un vehicle de la seva propietat, en no quedar provat, a la vista de l’informe de
l’empresa concessionària del servei de recollida municipal d’escombraries
domiciliàries, el nexe causal entre els danys reclamats i el funcionament dels serveis
públics municipals.
Segon.- Notificar aquests acords a “IGFA, S.A.-URBASER, S.A., UTE”, concessionària
del servei de recollida municipal d’escombraries domiciliàries i al Consorci de Medi
ambient i Salut pública de la Garrotxa (SIGMA).
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S’aprova per unanimitat.
11.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES
Núm. de referència

: X2019017840

En relació a l’expedient CPG22019000044 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 depeses annex núm. 19/015 per un import de
320.507,84 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida Import
Despeses 99999 320507.84

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

S’aprova per unanimitat.
12.1. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI
Núm. d’expedient: R0082019000003
Núm. de referència : X2019016823

Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment
núm. ****
nom: ****
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost
sobre Béns Immobles dels exercicis: 13/14/16/17, i per import principal de 892,53
euros,
Tenint present els següents fonaments de fet i dret:
 Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del
meritament del tribut.
 Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al
titular del rebut.
 Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles,
associats a l’immoble que es transmet, ...’
 Considerant que l’article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels
responsables solidaris.
 I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació,
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular,
21

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA DELEGADA
D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. ****, ateses les
actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació.
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C HORTÈNSIES, 8 al pagament
dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de
13/14/16/17.
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble **** per tal que efectuï l'ingrés del
nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li que en cas de no
fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article 62.2 de l’esmentada Llei general
tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i s'ordenarà l'embargament dels
béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el recàrrec, interessos i costes que es
puguin produir.
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a
la quantitat de 892,53 euros, corresponents al nominal del deute.
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació,
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144:
 si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des
de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil
immediatament posterior.
 si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o
el dia hàbil immediatament posterior.
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S):
nom del deutor
Expedient
concepte tributari:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

****
****
impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/16/17
13IB13910/14IB14334/16IB13924/17IB14525
13/14/16/17
7003815DG5770S0001JQ
C HORTÈNSIES, 8
18: 39557,27
892,53 euros
973/376/10/13244
27/12/2017

comprador a qui es deriva ****

NIF comprador

****

S’aprova per unanimitat.
12.2. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI
Núm. d’expedient: R0082019000004
Núm. de referència : X2019016827

Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment
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núm. ****
nom: ****
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost
sobre Béns Immobles dels exercicis: 16/17, i per import principal de 446,67 euros,
Tenint present els següents fonaments de fet i dret:
 Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del
meritament del tribut.
 Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al
titular del rebut.
 Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles,
associats a l’immoble que es transmet, ...’
 Considerant que l’article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels
responsables solidaris.
 I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació,
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular,
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA DELEGADA
D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. ****, ateses les
actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació.
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C PUIG ROIG, 18 B 2 al
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de
16/17.
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble TRIPLE DEL GIRONES SL per tal que
efectuï l'ingrés del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li
que en cas de no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article 62.2 de
l’esmentada Llei general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i
s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el
recàrrec, interessos i costes que es puguin produir.
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a
la quantitat de 446,67 euros, corresponents al nominal del deute.
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació,
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a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144:
 si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des
de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil
immediatament posterior.
 si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o
el dia hàbil immediatament posterior.
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S):
nom del deutor
Expedient
concepte tributari:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

****
****

impost béns immobles naturalesa urbana, 16/17
16IB10301/17IB10716
16/17
6890433DG5669S0054WX
C PUIG ROIG, 18 B 2
18: 27931,28
446,67 euros
1331/515/143/20318
31/10/2017
comprador a qui es deriva TRIPLE DEL GIRONES SL
NIF comprador
B55151849

S’aprova per unanimitat.
12.3. – AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENENTS D’IBI
Núm. d’expedient R0082019000005
Núm. de referència : X2019016829

Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment
núm. ****
nom: ****
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost
sobre Béns Immobles dels exercicis: 13/14/15/16/17, i per import principal de 963,22
euros,
Tenint present els següents fonaments de fet i dret:
 Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del
meritament del tribut.
 Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al
titular del rebut.
 Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles,
associats a l’immoble que es transmet, ...’
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 Considerant que l’article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels
responsables solidaris.
 I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació,
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular,
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA DELEGADA
D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. ****, ateses les
actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació.
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça CTRA TRIES, 58 1 2 3 al
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de
13/14/15/16/17.
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble **** per tal que efectuï l'ingrés del
nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li que en cas de no
fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article 62.2 de l’esmentada Llei general
tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i s'ordenarà l'embargament dels
béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el recàrrec, interessos i costes que es
puguin produir.
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a
la quantitat de 963,22 euros, corresponents al nominal del deute.
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació,
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144:
 si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des
de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil
immediatament posterior.
 si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o
el dia hàbil immediatament posterior.
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S):
nom del deutor
Expedient
concepte tributari:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

****
****

impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15/16/17
13IB20451/14IB21020/15IB20957/16IB20383/17IB21354
13/14/15/16/17
9011802DG5791S0011IP
CTRA TRIES, 58 1 2 3
18: 25162,01
963,22 euros
889/267/62/10929
03/11/2017
comprador a qui es deriva BANKIA SA
NIF comprador
A14010342
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S’aprova per unanimitat.
12.4. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI
Núm. d’expedient: R0082019000006
Núm. de referència : X2019016832

Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment
núm. ****
nom: ****
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost
sobre Béns Immobles dels exercicis: 13/14/15/16/17/18, i per import principal de
2665,42 euros,
Tenint present els següents fonaments de fet i dret:
 Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del
meritament del tribut.
 Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al
titular del rebut.
 Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles,
associats a l’immoble que es transmet, ...’
 Considerant que l’article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels
responsables solidaris.
 I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació,
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular,
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA DELEGADA
D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. ****, ateses les
actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació.
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C MADRID, 80 1 3 al pagament
dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de
13/14/15/16/17/18.
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble TREAMEN INVESTMENTS II SL per tal
que efectuï l'ingrés del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i
comunicar-li que en cas de no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article
62.2 de l’esmentada Llei general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i
s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el
26

recàrrec, interessos i costes que es puguin produir.
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a
la quantitat de 2665,42 euros, corresponents al nominal del deute.
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació,
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144:
 si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des
de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil
immediatament posterior.
 si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o
el dia hàbil immediatament posterior.
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S):
nom del deutor
Expedient
concepte tributari:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

****
****

impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15/16/17/18
13-2742/14-3103/15-2960/16-2990/17-3159/18
13/14/15/16/17/18
6790804DG5669S0003JO
C MADRID, 80 1 3
18: 57010,14
2665,42 euros
1561/647/218/24288
22/03/2018
comprador a qui es deriva TREAMEN INVESTMENTS II SL
NIF comprador
B87595559

S’aprova per unanimitat.
12.5. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D’IBI
Núm. d’expedient: R0082019000007
Núm. de referència : X2019016838

Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment
núm. ****
nom: ****
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost
sobre Béns Immobles dels exercicis: 13/14/15/16/17, i per import principal de 1.882,63
euros,
Tenint present els següents fonaments de fet i dret:
 Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del
meritament del tribut.
 Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al
titular del rebut.
 Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
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locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles,
associats a l’immoble que es transmet, ...’
 Considerant que l’article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels
responsables solidaris.
 I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació,
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular,
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA DELEGADA
D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. ****, ateses les
actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació.
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça AV URUGUAI 10 A BX 2 al
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de
13/14/15/16/17.
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BANCO POPULAR ESPAÑOL per tal
que efectuï l'ingrés del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i
comunicar-li que en cas de no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article
62.2 de l’esmentada Llei general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i
s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el
recàrrec, interessos i costes que es puguin produir.
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a
la quantitat de 1.882,63 euros, corresponents al nominal del deute.
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació,
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144:
 si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des
de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil
immediatament posterior.
 si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o
el dia hàbil immediatament posterior.
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S):
nom del deutor
Expedient
concepte tributari:
núm. del rebut
exercici(s)
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****
****
impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15/16/17
13IB10735/14IB11095/15IB11089/16IB10758/
13/14/15/16/17

referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

7395604DG5679N0002OR
AV URUGUAI 10 A BX 2
18: 49096,42
1.882,63 euros
1632/688/182/20570
14/11/2017
comprador a qui es deriva BANCO POPULAR ESPAÑOL
NIF comprador
A28000727

S’aprova per unanimitat.
12.6. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI
Núm. d’expedient: R0082019000008
Núm. de referència : X2019016857

Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment
núm. ****
nom: ****
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost
sobre Béns Immobles dels exercicis: 16/17/18, i per import principal de 840,88 euros,
Tenint present els següents fonaments de fet i dret:
 Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del
meritament del tribut.
 Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al
titular del rebut.
 Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles,
associats a l’immoble que es transmet, ...’
 Considerant que l’article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels
responsables solidaris.
 I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació,
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular,
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA DELEGADA
D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. ****, ateses les
actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació.
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C POLLANCRE, 24 al pagament
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dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 16/17/18.
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble **** per tal que efectuï l'ingrés del
nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li que en cas de no
fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article 62.2 de l’esmentada Llei general
tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i s'ordenarà l'embargament dels
béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el recàrrec, interessos i costes que es
puguin produir.
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a
la quantitat de 840,88 euros, corresponents al nominal del deute.
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació,
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144:
 si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des
de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil
immediatament posterior.
 si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o
el dia hàbil immediatament posterior.
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S):
nom del deutor
Expedient
concepte tributari:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

****
****
impost béns immobles naturalesa urbana, 16/17/18
16IB10687/17IB11111/18IB11008
16/17/18
6884201DG5668S0001PD
C POLLANCRE, 24
18: 68958,95
840,88 euros
1179/430/198/5961
09/01/2018

comprador a qui es deriva ****

NIF comprador

****

S’aprova per unanimitat.
12.7. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI
Núm. d’expedient: R0082019000009
Núm. de referència : X2019016858

Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment
núm. B17332677/79
nom: BARTRINA TRAVESAS SL
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost
sobre Béns Immobles dels exercicis: 14/15/16/17, i per import principal de 1.233,52
euros,
Tenint present els següents fonaments de fet i dret:
 Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de
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determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del
meritament del tribut.
Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al
titular del rebut.
Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles,
associats a l’immoble que es transmet, ...’
Considerant que l’article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels
responsables solidaris.
I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació,
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular,

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA DELEGADA
D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal BARTRINA TRAVESAS SL
expedient núm. B17332677/79, ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de
les oficines de recaptació.
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C ROCABRUNA, 16 al pagament
dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de
14/15/16/17.
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble XPERTOUCH SOLUTIONS SL per tal
que efectuï l'ingrés del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i
comunicar-li que en cas de no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article
62.2 de l’esmentada Llei general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i
s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el
recàrrec, interessos i costes que es puguin produir.
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a
la quantitat de 1.233,52 euros, corresponents al nominal del deute.
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació,
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144:
 si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des
de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil
immediatament posterior.
 si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o
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el dia hàbil immediatament posterior.
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S):
nom del deutor
Expedient
concepte tributari:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

BARTRINA TRAVESAS SL
B17332677/79
impost béns immobles naturalesa urbana, 14/15/16/17
14IB2441/15IB2306/16IB2286/17IB2424
14/15/16/17
7514301DG5771S0001DK
C ROCABRUNA, 16
18: 39452,58
1.233,52 euros
1515/620/125/23127
23/05/2018
comprador a qui es deriva XPERTOUCH SOLUTIONS SL
NIF comprador
B55146690

S’aprova per unanimitat.
12.8. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI
Núm. d’expedient: R0082019000010
Núm. de referència : X2019016864

Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment
núm. B17332677/80
nom: BARTRINA TRAVESAS SL
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost
sobre Béns Immobles dels exercicis: 14/15/16/17, i per import principal de 1.150,49
euros,
Tenint present els següents fonaments de fet i dret:
 Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del
meritament del tribut.
 Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al
titular del rebut.
 Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles,
associats a l’immoble que es transmet, ...’
 Considerant que l’article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels
responsables solidaris.
 I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació,
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor
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principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular,
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA DELEGADA
D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal BARTRINA TRAVESAS SL
expedient núm. B17332677/80, ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de
les oficines de recaptació.
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C ROCABRUNA, 14 al pagament
dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de
14/15/16/17.
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble XPERTOUCH SOLUTIONS SL per tal
que efectuï l'ingrés del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i
comunicar-li que en cas de no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article
62.2 de l’esmentada Llei general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i
s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el
recàrrec, interessos i costes que es puguin produir.
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a
la quantitat de 1.150,49 euros, corresponents al nominal del deute.
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació,
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144:
 si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des
de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil
immediatament posterior.
 si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o
el dia hàbil immediatament posterior.
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S):
nom del deutor
Expedient
concepte tributari:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

BARTRINA TRAVESAS SL
B17332677/80
impost béns immobles naturalesa urbana, 14/15/16/17
14IB2417/15IB2279/16IB2312/17IB2464
14/15/16/17
7514307DG5771S0001ZK
C ROCABRUNA, 14
18: 36797,11
1.150,49 euros
1515/620/125/23127
23/05/2018
comprador a qui es deriva XPERTOUCH SOLUTIONS SL
NIF comprador
B55146690

S’aprova per unanimitat.
12.9. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D’IBI
Núm. d’expedient: R0082019000011
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Núm. de referència

: X2019016873

Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment
núm. B17943309/01
nom: ORIENT OLOT PROMOTIONS SL
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost
sobre Béns Immobles dels exercicis: 15/16/17/18, i per import principal de 2.243,78
euros,
Tenint present els següents fonaments de fet i dret:
 Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del
meritament del tribut.
 Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al
titular del rebut.
 Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles,
associats a l’immoble que es transmet, ...’
 Considerant que l’article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels
responsables solidaris.
 I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació,
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular,
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA DELEGADA
D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal ORIENT OLOT PROMOTIONS SL
expedient núm. B17943309/01, ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de
les oficines de recaptació.
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C CLIVILLERS, 17 al pagament
dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de
15/16/17/18.
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BANCO POPULAR ESPAÑOL per tal
que efectuï l'ingrés del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i
comunicar-li que en cas de no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article
62.2 de l’esmentada Llei general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i
s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el
recàrrec, interessos i costes que es puguin produir.
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a
la quantitat de 2.243,78 euros, corresponents al nominal del deute.
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CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació,
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144:
 si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des
de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil
immediatament posterior.
 si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o
el dia hàbil immediatament posterior.
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S):
nom del deutor
Expedient
concepte tributari:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

ORIENT OLOT PROMOTIONS SL
B17943309/01
impost béns immobles naturalesa urbana, 15/16/17/18
15IB16278/16IB15809/17IB16510/18IB16545
15/16/17/18
8002513DG5780S0001KT
C CLIVILLERS, 17
18: 69952,01
2.243,78 euros
1167/423/170/3175
20/03/2018
comprador a qui es deriva BANCO POPULAR ESPAÑOL
NIF comprador
A28000727

S’aprova per unanimitat.
13.1. - PROJECTE MODIFICAT NÚMERO 2 DE REMODELACIÓ DEL FIRAL –
PASSEIG DE L’ESCULTOR MIQUEL BLAY.- Proposant aprovar inicialment
Núm. de referència

: X2017008172

Vist el projecte modificat número 2 de remodelació del Firal - Passeig de
l’Escultor Miquel Blay, redactat per Bach arquitectes, SLP, XAA-Xavi Bayona i
Lluís Pauné en data abril de 2019, l’objecte del qual és detallar les justificacions dels
treballs realitzats a l’obra de remodelació del Passeig de l’escultor Miquel Blay i que
formen part del projecte modificat número 2.
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 relació a l’expedient UPL12017000003, 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 INICIALMENT el projecte modificat número 2 de
remodelació del Firal - Passeig de l’Escultor Miquel Blay, redactat per Bach
arquitectes, SLP, XAA-Xavi Bayona i Lluís Pauné en data abril de 2019.
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
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premsa periòdica de més divulgació al municipi, al tauler d’anuncis i al web de
l’Ajuntament.
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
S’aprova per unanimitat.
14.1. - PROJECTE DE RECOBRIMENT AMB MESCLA BITUMINOSA
SONOREDUCTORA A L’AVINGUDA SANT JORDI, EL CARRER PORTBOU I EL
CARRER ZAMENHOF. PROPOSANT APROVAR
Núm. de referència

: X2019017881

Vist el projecte de recobriment amb mescla bituminosa sonoreductora a l’avinguda
Sant Jordi, el carrer Portbou i el carrer Zamenhof, redactat pel director de l’àrea de
Territori, senyor Ramon Prat Molas en data maig de 2019, que té per objecte la millora
del ferm de l’Avinguda Sant Jordi, del carrer Portbou i Zamenhoff, mitjançant l’extensió
d’una capa de mescla bituminosa discontínua, amb propietats sonoreductores.
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 UPOM2019000013, 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 recobriment amb mescla bituminosa
sonoreductora a l’avinguda Sant Jordi, el carrer Portbou i el carrer Zamenhof, redactat
pel director de l’àrea de Territori, senyor Ramon Prat Molas en data maig de 2019.
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. - CESSIÓ TERRENY DEL BARRI DE SANT MIQUEL AMB DESTINACIÓ A
CAP.-Proposant aprovar definitivament
Núm. de referència

: X2017016103

Vist que el Ple de l’Ajuntament de data 24 de gener de 2019 va adoptar, entre d’altres,
l’acord d’iniciar expedient de cessió gratuïta a favor del Servei Català de la Salut, el
domini de les següents finques situades al carrer Abat Racimir d’Olot:
Finca cadastral 8509511DG5780N0001KB, constitueix la finca registral número 12490
del tom 1866, llibre 825, foli 104 del Registre de la Propietat d’Olot.
Finca cadastral 8509512DG5780N0001RB, constitueix la finca registral número 6000
del Tom 1747, llibre 758, foli 126 del Registre de la Propietat d’Olot.
Vist que el referit acord es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm.
54 de 18 de març de 2019 i al Diari Oficial de la Generalitat número 7834 de data 19
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de març de 2019.
Vist que durant el termini d’informació pública no s’han presentat al·legacions ni
suggeriments de cap tipus.
En relació a l’expedient URG42017000004, 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 DEFINITIVAMENT l’expedient de cessió gratuïta a favor del
Servei Català de la Salut, el domini de les finques inscrites en l’Inventari de Béns del
Municipi com a béns patrimonials i que corresponen a la registral número 12490 i la
número 6000 situades al carrer Abat Racimir d’Olot.
SEGON.- FACULTAR el senyor Alcalde per a la signatura de la documentació
necessària per al desenvolupament i execució dels presents acords i especialment de
l’escriptura pública o document administratiu corresponent així com de les seves
rectificacions si fossin necessàries.
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
S’aprova per unanimitat.
16.1. - PROPOSAR DONAR COMPTE DE LES COMUNICACIONS D'OBRES
PRESENTADES EL JUNY, JULIOL, AGOST I SETEMBRE DE 2018 RELATIUS A
L'ÀREA D'INFRAESTRUCTURA I URBANISME.
Núm. de referència : X2019016508

En relació a l’expedient URG72019000001, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Serveis urbans, Espai públic i infraestructures i
obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Donar compte de les comunicacions d’obres presentades el gener, febrer i
març de 2019, relatives a l’àrea d’infraestructura i urbanisme segons relació que
consta a l’expedient.
S’aprova per unanimitat.
17.1. - CONCEDIR LLICÈNCIA D'OBRA MAJOR PER LA CONSTRUCCIÓ D'UN
HABITATGE BIFAMILIAR AÏLLAT.
Núm. de referència : X2018037389

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de RAMON BARCONS SL per
CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI D'HABITATGES BIFAMILIAR APARELLAT, al : C DE
SANTA SABINA N.0039 , del municipi d’Olot.
Identificació de l’expedient: OMA32018000119
Situació: C DE SANTA SABINA N.0039
UTM: : 6905414
1.- En data E2016013326, RAMON BARCONS SL amb NIF: B1733279-2, representat
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per ****, presenta projecte d’obres majors per CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI
D'HABITATGES BIFAMILIAR APARELLAT, amb situació al carrer C DE SANTA
SABINA N.0039 , d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per Sandra Barcons Planella
2.- En data 16/04/2019 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.
FONAMENT DE DRET
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny
de 2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de
setembre de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la
Generalitat de data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on
es situa l’edificació existent de sòl URBÀ NO CONSOLIDAT; Zona d’edificació
aïllada unifamiliar d’intensitat 4 (clau 12.4)
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 RAMON BARCONS SL amb DNI: B1733279-2, representat per
****, llicència d’obres (OMA32018000119), per CONSTRUCCIÓ D'EDIFICI
D'HABITATGES BIFAMILIAR APARELLAT, amb situació al C DE SANTA SABINA
N.0039 , del municipi d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per Sandra Barcons
Planella.
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
l’ordenament urbanístic vigent.
QUART. Donar compte de l’ingrès de les autoliquidació/ns que es detallen
seguidament: CRA2019600027
Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per:
Un pressupost de: 210332.97 euros
2 Connexions desguassos habitatges
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1 Guals
Base liquidable (3)
210332.97

Drets % bonificació
7192.99
0

Drets definitius Taxes
7192.99 536.85

Total Drets
7729.84

Garanties:
Garantia per urbanització del sector: 2774.87 euros
mov terres + rep pav + gest res: 1519.00 euros
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties

Euros
7729.84
4293.87

CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats.
Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local
en sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de
Govern Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010.
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers.
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin.
3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a
l’interessat de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el
propi interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta
petició.
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos
així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i
podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de
l’Ajuntament, amb càrrec a l’interessat.
5.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar, una pròrroga del termini d’inici i/o final
de l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui.
De no existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència
assenyalat a l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar
les obres.
6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no
podran envair l’espai públic.
7.- Els desguassos interiors de l’edifici hauran de contenir el corresponent sifó inodor.
8.- Es prohibeix practicar als soterranis qualsevol obra que afecti la via pública o
terrenys del seu domini.
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9.- No es permet que com a conseqüència de l’execució de les obres, s’embrutin els
embornals de la via pública, essent obligació del promotor l’adopció de les mesures
adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de
la fiança dipositada en concepte de moviment de terres o runes i reposició de
paviments.
10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model,
rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la
corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència.
11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís,
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal.
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o
que afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació
vigent.
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les
prestacions de la Seguretat Social.
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la
corresponent llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals
que causi.
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En
cas d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les
sancions que corresponguin.
Condicions particulars
1. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: 1) Document signat per contractista o
contractistes assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra, així com documentació
que acrediti la seva condició de contractista. 2) Document signat per arquitecte tècnic
assumint la direcció de l’execució de l’obra.
2. La propietat té la obligació de fer-se càrrec de la pavimentació del tram de la vorera
de la via pública on confronta la parcel·la, en aplicació de l’article 42 de la TRLU (Text
refós de la Llei d’urbanisme, Decret Legislatiu 1/2010) i 44 del POUM. La primera
utilització del l’edifici podria veure’s limitada si la parcel·la no reuneix tots els elements
d’urbanització previstos en el corresponent projecte d’urbanització d’acord amb l’art. 65
del POUM i art 41 del TRLU. El promotor de l’obra posarà en coneixement dels
possibles compradors dels habitatges aquest condicionament mitjançant clàusula en el
contracte.
3. En aplicació de la normativa de seguretat contra incendis,en l’execució de l’obra
caldrà tenir en compte les següents condicions:
3.1 D’acord amb el DB SI2 -façanes- del CTE, la divisòria entre els dos garatges serà,
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com a mínim, 0,50 m d’element EI60.
3.2 Els garatges disposaran de ventilació d’acord amb el DBHS3, del CTE.
4. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres
elements propis de l’obra.
5. Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de la
via pública.
6. S’imposa una fiança de 2.774,87 € en concepte d'urbanització simultània de la
vorera que delimita la parcel·la. L’obra s’ajustarà a les determinacions del projecte
d’urbanització del sector. 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.
7. S’imposa una fiança de 1.519,00 € 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.
8. 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.
Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable amb el codi COVE:
22f2d4e3-226b-4b8f-8a2f-94e27151fec1 Podeu visualitzar els documents electrònics
referenciats en aquest document així com aquest mateix document a www.Olot.cat/
Tramits-On-Line utilitzant els codis de verificació COVE dels documents
NIF:P1712100E Passeig Ramon Guillamet,10 17800 OLOT
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.
9. Prèviament a la concessió de la llicència de primera utilització dels habitatges caldrà
la presentació d’un butlletí de la instal·lació de la infraestructura comuna a l’edifici per
a l’accés als serveis de telecomunicació, segons Orden CTE/1296/2003.
10. Per la concessió de la llicència de primera utilització, serà necessari presentar la
documentació que acrediti la correcta gestió de residus, d’acord amb les condicions de
l’Ordenança General de Gestió de Residus aprovada el 15/03/02 i modificada el
28/07/2005.
11. D’acord amb el Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari aprovat per Real
Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, i el Reial Decret 417/2006, de 7 d'abril, pel
qual es desenvolupa el text refós de la Llei del cadastre immobiliari, el termini per
declarar l’alteració cadastral és de 2 mesos a partir del dia següent a la data de
finalització de l’obra. A aquests efectes caldrà adreçar-se a l’Oficina d’atenció al
ciutadà (OAC) de l’Ajuntament d’Olot. Cal aportar la següent documentació: 1) Plànol
de situació i d'emplaçament, 2) Plànols definitius de cada planta, 3) Certificat final
d'obra, 4) Fotografia/es de la/les façana/es (10x15), 5), fotocòpia DNI del titular i 6)
Fotocòpia de les escriptures de propietat de la finca, (si cal). Tota la documentació es
pot adjuntar en format digital, o enviar-ho a cadastre@olot.cat.
S’aprova per unanimitat.
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17.2. - CONCEDIR LLLICÈNCIA D'OBRES REFORMA I AMPLIACIÓ D'EDIFICACIÓ
AUXILIAR EN EDIFICI BIFAMILIAR AÏLLAT
Núm. de referència : X2019009192

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per REFORMA I AMPLIACIÓ
D'EDIFICACIÓ AUXILIAR EN EDIFICI BIFAMILIAR AÏLLAT, al : CTRA DE SANTA
PAU N.0034 , del municipi d’Olot.
Identificació de l’expedient: OMA32019000021
Situació: CTRA DE SANTA PAU N.0034
UTM: : 8096201
1.- En data 5/03/2019, **** amb DNI: ****, representat per ****, presenta projecte
d’obres majors per REFORMA I AMPLIACIÓ D'EDIFICACIÓ AUXILIAR EN EDIFICI
BIFAMILIAR AÏLLAT, amb situació al carrer CTRA DE SANTA PAU N.0034 , d’Olot,
d’acord amb el projecte redactat per Montserrat Gou Juvinyà.
2.- En data 25/04/2019 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.
FONAMENT DE DRET
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny
de 2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de
setembre de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la
Generalitat de data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on
es situa l’edificació existent de sòl. URBA CONSOLIDAT. Zona d’eixampla urbà
d’intensitat 2 (clau 10.2)
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: ****, representat per ****, llicència d’obres
(OMA32019000021), per REFORMA I AMPLIACIÓ D'EDIFICACIÓ AUXILIAR EN
EDIFICI BIFAMILIAR AÏLLAT, amb situació al CTRA DE SANTA PAU N.34 , del
municipi d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per Montse Gou Juvinyà
SEGON. Informar que no podran inciar-se les obres en tant no es doni compliment als
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències
d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran
les corresponents actuacions sancionadores.
TERCER. El termini per començar les obres és de 4 mesos i el termini per acabar-les
és de 12 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir
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qualsevol d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no
s’han acabat les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a
l’ordenament urbanístic vigent.
QUART.Donar compte de l’ingrès de les autoliquidació/ns que es detalla/en
seguidament: CRA2019600030
Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per:
Un pressupost de: 21806.85 euros
Base liquidable (3)
21806.85

Drets
719.63

% bonificació
0

Drets definitius
719.63

Taxes
65.50

Total Drets
785.13

Garanties:
Garantia de gestió de residus: 190.00 euros
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties

Euros
785.13
190.00

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
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les obres.
6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no
podran envair l’espai públic.
7.- Els desguassos interiors de l’edifici hauran de contenir el corresponent sifó inodor.
8.- Es prohibeix practicar als soterranis qualsevol obra que afecti la via pública o
terrenys del seu domini.
9.- No es permet que com a conseqüència de l’execució de les obres, s’embrutin els
embornals de la via pública, essent obligació del promotor l’adopció de les mesures
adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de
la fiança dipositada en concepte de moviment de terres o runes i reposició de
paviments.
10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model,
rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la
corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència.
11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís,
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal.
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o
que afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les
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.
1. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: Document signat per contractista o
contractistes assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra, així com documentació
que acrediti la seva condició de contractista.
2. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres
elements propis de l’obra.
3. Com a mínim 48 hores abans de qualsevol operació de càrrega o de descàrrega
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que impliqui ocupació de la via pública caldrà comunicar-ho a la Policia Municipal per
tal de preveure la senyalització necessària.
4. El cantell dels ràfecs de coberta no tindrà un gruix superior a 0,20 m ni la seva
volada ultrapassarà els 0,60 m del pla de façana (art. 153 POUM).
5. S’imposa una fiança de 190,00 € per garantir la correcta gestió de residus generals
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. Per la concessió de la llicència de primera utilització serà necessari presentar
certificat emès per empresa acreditada legalment que certifiqui la correcta gestió de
residus d’acord amb les condicions de l’Ordenança General de Gestió de Residus
aprovada el 15/03/02 i modificada el 28/07/2005. El certificat també haurà d’incloure la
gestió de les terres i pedres no contaminades a reutilitzar (34,04 m3 a la mateixa
obra), d’acord amb les previsions de l’Estudi de gestió de residus del projecte
d’edificació, segons estableix l’article 15.3 del Decret 89/2010 (PROGROC) (modificat
pel Reial Decret 210/2018). Els Serveis tècnics municipals n’hauran d’acreditar la
gestió mitjançant visita de comprovació.
8. D’acord amb el Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari aprovat per Real
Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, i el Reial decret 417/2006, de 7 d’abril, pel qual
es desenvolupa el text refós de la Llei del cadastre immobiliari, el termini per declarar
l’alteració cadastral és de 2 mesos a partir del dia següent a la data de finalització de
l’obra. A aquests efectes caldrà adreçar-se a l’Ofici d’atenció al ciutadà (OAC) de
l’Ajuntament d’Olot. Cal aportar la següent documentació: 1) Plànol de situació i
d’emplaçament, 2) Plànols definitius de cada planta, 3) Certificat d’obra nova, 4)
Fotografia/es de la/les façana/es (10x15), 5) fotocòpia DNI del titular i 6) Fotocòpia de
les escriptures de propietat de la finca, (si cal). Tota la documentació es pot adjuntar
en format digital, o enviar-ho a cadastre@olot.cat.
Condicions particulars
1. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: Document signat per contractista o
contractistes assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra, així com documentació
que acrediti la seva condició de contractista.
2. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres
elements propis de l’obra.
3. Com a mínim 48 hores abans de qualsevol operació de càrrega o de descàrrega
que impliqui ocupació de la via pública caldrà comunicar-ho a la Policia Municipal per
tal de preveure la senyalització necessària.
4. El cantell dels ràfecs de coberta no tindrà un gruix superior a 0,20 m ni la seva
volada ultrapassarà els 0,60 m del pla de façana (art. 153 POUM).
5. S’imposa una fiança de 190,00 € per garantir la correcta gestió de residus generals
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.
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L’efectivitat d’aquesta llicència queda supeditada a l’ingrés de la fiança en el termini
esmentat.
6. D’acord amb l’article 75.1 del Decret 64/2014 pel qual s’aprova el Reglament sobre
la protecció de la legalitat urbanística, per a la primera utilització i ocupació de l’edifici,
la persona promotora ha de comunicar prèviament la finalització de les obres a
l’ajuntament. La comunicació ha d’anar acompanyada del certificat final d’ obra expedit
per la direcció facultativa de les obres en què han de constar els fets següents: a) Data
de finiment de les obres. b) Que les obres han estat executades de conformitat amb el
projecte tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la
llicència urbanística atorgada. c) Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de
conformitat amb l’ús autoritzat.
7. Per la concessió de la llicència de primera utilització serà necessari presentar
certificat emès per empresa acreditada legalment que certifiqui la correcta gestió de
residus d’acord amb les condicions de l’Ordenança General de Gestió de Residus
aprovada el 15/03/02 i modificada el 28/07/2005. El certificat també haurà d’incloure la
gestió de les terres i pedres no contaminades a reutilitzar (34,04 m3 a la mateixa
obra), d’acord amb les previsions de l’Estudi de gestió de residus del projecte
d’edificació, segons estableix l’article 15.3 del Decret 89/2010 (PROGROC) (modificat
pel Reial Decret 210/2018). Els Serveis tècnics municipals n’hauran d’acreditar la
gestió mitjançant visita de comprovació.
8. D’acord amb el Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari aprovat per Real
Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, i el Reial decret 417/2006, de 7 d’abril, pel qual
es desenvolupa el text refós de la Llei del cadastre immobiliari, el termini per declarar
l’alteració cadastral és de 2 mesos a partir del dia següent a la data de finalització de
l’obra. A aquests efectes caldrà adreçar-se a l’Ofici d’atenció al ciutadà (OAC) de
l’Ajuntament d’Olot. Cal aportar la següent documentació: 1) Plànol de situació i
d’emplaçament, 2) Plànols definitius de cada planta, 3) Certificat d’obra nova, 4)
Fotografia/es de la/les façana/es (10x15), 5) fotocòpia DNI del titular i 6) Fotocòpia de
les escriptures de propietat de la finca, (si cal). Tota la documentació es pot adjuntar
en format digital, o enviar-ho a cadastre@olot.cat.
S’aprova per unanimitat.
17.3. - CONCEDIR LLICÈNCIA DE CONSTRUCCIÓ DE CENTRE DE
TRANSFORMACIÓ ELÈCTRICA, a l’AV DE PERE BADOSA N.12
Núm. de referència

: X2019016494

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de BASSOLS ENERGIA SA per
CONSTRUCCIÓ DE CENTRE DE TRANSFORMACIÓ ELÈCTRICA, a l’AV DE PERE
BADOSA N.12 , del municipi d’Olot.
Identificació de l’expedient: OMA32019000048
Situació: AV DE PERE BADOSA N.0012
UTM: 9511203
1.- En data 25/04/2019, BASSOLS ENERGIA SA amb DNI A1745173-3, representat
per ****, presenta projecte d’obres majors per llicència d’obres CONSTRUCCIÓ DE
CENTRE DE TRANSFORMACIÓ ELÈCTRICA situades a l’avinguda Pere Badosa,
núm. 12 (UTM 9511203), sol·licitat pel Sr ****, en representació del CLUB NATACIÓ
OLOT.
2.- En data 03/05/2019 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.
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FONAMENT DE DRET
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny
de 2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de
setembre de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la
Generalitat de data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on
es situa l’edificació existent de sòl URBÀ CONSOLIDAT Equipament escolar privat
(4.2.b)
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 BASSOLS ENERGIA SA amb DNI: A1745173-3, representat per
****, llicència d’obres (OMA32019000048), per CONSTRUCCIÓ DE CENTRE DE
TRANSFORMACIÓ ELÈCTRICA, amb situació a l’AV DE PERE BADOSA N.12, del
municipi d’Olot.
SEGON. Informar que no podran inciar-se les obres en tant no es doni compliment als
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències
d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran
les corresponents actuacions sancionadores.
TERCER. El termini per començar les obres és de 4 mesos i el termini per acabar-les
és de 9 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir qualsevol
d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han
acabat les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a l’ordenament
urbanístic vigent.
QUART.Donar compte de l’ingrès de les liquidació/ns que es detalla/en
seguidament: CRA2019600033
Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per: Un pressupost de: 15637.00 euros
Base liquidable (3)
15637.00

Drets
516.02

% bonificació
0

Drets definitius
516.02

Taxes
65.50

Total Drets
581.52

Garanties:
Total Liquidació
Per Drets

Euros
581.52
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Per Garanties

0

CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats.
Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local
en sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de
Govern Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010.
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers.
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin.
3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a
l’interessat de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el
propi interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta
petició.
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos
així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i
podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de
l’Ajuntament, amb càrrec a l’interessat.
5.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar, una pròrroga del termini d’inici i/o final
de l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui.
De no existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència
assenyalat a l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar
les obres.
6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no
podran envair l’espai públic.
7.- Els desguassos interiors de l’edifici hauran de contenir el corresponent sifó inodor.
8.- Es prohibeix practicar als soterranis qualsevol obra que afecti la via pública o
terrenys del seu domini.
9.- No es permet que com a conseqüència de l’execució de les obres, s’embrutin els
embornals de la via pública, essent obligació del promotor l’adopció de les mesures
adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de
la fiança dipositada en concepte de moviment de terres o runes i reposició de
paviments.
10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model,
rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la
corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència.
11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la
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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: 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. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres
elements propis de l’obra.
3. 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 del conjunt
d’edificis reformat i ampliat, 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.
4. Per la concessió de la llicència de primera utilització serà necessari presentar: 1)
Documentació que acrediti el compliment de les condicions que pugi establir l’informe
de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments. 2)
Documentació que acrediti el compliment de les condicions de l’informe de l’Agència
Catalana de l’Aigua 3) Certificat emès per empresa acreditada legalment que certifiqui
la correcta gestió de residus d’acord amb les condicions de l’Ordenança General de
Gestió de Residus aprovada el 15/03/02 i modificada el 28/07/2005.
5. D’acord amb el Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari aprovat per Real
Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, i el Reial Decret 417/2006, de 7 d'abril, pel
qual es desenvolupa el text refós de la Llei del cadastre immobiliari, el termini per
declarar l’alteració cadastral és de 2 mesos a partir del dia següent a la data de
finalització de l’obra. A aquests efectes caldrà adreçar-se a l’Oficina d’atenció al
ciutadà (OAC) de l’Ajuntament d’Olot. Cal aportar la següent documentació: 1) Plànol
de situació i d'emplaçament, 2) Plànols definitius de cada planta, 3) Certificat final
d'obra, 4) Fotografia/es de la/les façana/es (10x15), 5), fotocòpia DNI del titular i 6)
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Fotocòpia de les escriptures de propietat de la finca, (si cal). Tota la documentació es
pot adjuntar en format digital, o enviar-ho a cadastre@olot.cat.
S’aprova per unanimitat.
18.1. - ACORD D'APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONVENI AJUNTAMENT
D'OLOT - DIPSALUT PER A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT
Núm. de referència

: X2017013008

En data 25 de maig de 2017 la Junta de Govern Local va acordar aprovar el conveni
de col·laboració amb el Dipsalut, per a l’execució de programes de salut pública del
Catàleg de serveis del Dipsalut.
El pacte onzè preveu que la vigència d’aquest conveni sigui per dos anys i que es
pugui prorrogar per dos anys addicionals.
Des de l’ajuntament d’Olot es creu interessant prorrogar el conveni per dos anys més,
per continuar executant els diferents programes previstos en el Catàleg de serveis del
Dipsalut, relacionats amb la protecció de la Salut Pública.
En relació a l’expedient SICO2017000003, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció del següent acord:
Únic: Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració amb el Dipsalut, per a l’execució
de programes de Salut Pública del Catàleg de serveis del Dipsalut, per al període
comprès entre l’1 de gener de 2019 fins al 31 de desembre de 2020.
S’aprova per unanimitat.
19.1. - APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER CEDIR MAQUINÀRIA EN
EL SUPORT DE TASQUES PER A LA PREVENCIÓ D'INCENDIS
Núm. de referència

: X2019016420

L’ADF del Riu Fluvià (en endavant, ADF) és una associació que té per objectiu la
prevenció i la lluita contra els incendis forestals. Està formada per propietaris forestals,
voluntaris forestals i ajuntaments dels municipis del seu àmbit territorial.
L’Ajuntament d’Olot (en endavant, Ajuntament) forma part de l’ADF del Riu Fluvià que
comprèn a més a més els ajuntaments de Sant Joan les Fonts, Sant Jaume de Llierca
i Castellfollit de la Roca.
Ambdós ens tenen interès de col·laborar per garantir una millor actuació en matèria de
prevenció d’incendis al municipi d’Olot. És per això que l’ADF cedirà la seva
maquinària per al suport en tasques de prevenció d’incendis.
L’Ajuntament realitzarà una contribució econòmica de 1.500€ anuals en concepte d’ús
i desgast de la maquinària de l’ADF i es farà càrrec dels costos del combustible pels
treballs que dugui a terme.
En relació a l’expedient SICO2019000005, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
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Primer.- Que s’aprovi el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’ADF del
Riu Fluvià, per a la cessió de maquinària en el suport de tasques de prevenció
d’incendis.
Segon.- Les despeses relacionades amb l’ús i desgast de la maquinària de l’ADF
aniran a càrrec de la següent partida:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 19700 1721 480011

Import
1500

Descripció
CONVENI ADF

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
700 999 999 065 999 999

Tercer.- Facultar el regidor delegat de Medi Ambient per signar tota la documentació
necessària.
S’aprova per unanimitat.
20. - ASSUMPTES URGENTS
20.1. - SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT, PER
L’EXECUCIÓ DEL RECOBRIMENT AMB MESCLA BITUMINOSA
SONOREDUCTORA A L’AVINGUDA SANT JORDI, EL CARRER PORTBOU I EL
CARRER ZAMENHOF.- PROPOSANT SOL·LICITAR
Núm. de referència

: X2019018178

I. L’article 140 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat la
competència exclusiva en matèria d’infraestructures del transport que no tinguin la
consideració d’interès general.
II.- L’article 66 del Text refós de la Llei municipal i de règim local atribueix al municipi
competències en matèria d’infraestructures de mobilitat i connectivitat.
III.- La Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002,
de 24 de desembre, en els articles 90.3.c) i 94.2, preveuen l’atorgament de
concessions sense concurrència si l’especificitat i les característiques del beneficiari o
de l’activitat subvencionada fan impossible, d’una manera objectivable, promoure la
concurrència pública.
IV.- La posada en servei de la carretera C-37 (Túnel de Bracons) va situar la població
d’Olot en l’itinerari de recorregut mínim entre Lleida-Manresa-Vic-Figueres-Frontera
francesa a través del corredor transversal de Catalunya, lliure de peatge, de tal manera
que, mentre no es construeixi la variant de la carretera C-37 -que circumval.lant el nucli
urbà d’Olot pel sud l’oest i el nord entroncarà amb la A-26/N-260-, el trànsit de pas
discorre per les carreteres C-152 i C-153, que pertanyen a la xarxa bàsica de la
Generalitat de Catalunya.
V.- Les carreteres C-152 i C-153 convergeixen a la xarxa vial urbana d’Olot respectivament pel sud i pel nord del nucli urbà- degut a la discontinuïtat de la xarxa de
carreteres en el pas per Olot, que obliga a la travessia per carrers de la xarxa urbana
municipal del centre de la ciutat.
VI. Per aquest motiu, l’Ajuntament d’Olot té implantada senyalització informativa
d’orientació perquè l’itinerari de travessia del centre de la ciutat entre la C-152 i la C-153,
es faci per l’avinguda Sant Jordi i els carrers Zamenhoff i Portbou. Aquests vials
municipals suporten un trànsit molt important de vehicles, molts dels quals pesants, amb
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unes IMD molt elevades que impliquen un deteriorament i un desgast del seu ferm molt
major que el que els hi correspondria com a simples carrers, a banda de més soroll i
majors molèsties pel veïnat.
VII.- Per tal de conservar en bon estat les infraestructures municipals que suporten
directament les sobrecàrregues del trànsit de pas i reduir l’impacte sobre el veïnat,
l’Ajuntament d’Olot ha aprovat el projecte constructiu ‘Recobriment amb mescla
bituminosa sonoreductora a l’avinguda Sant Jordi, el carrer Portbou i el carrer Zamenhof’
de data maig de 2019 i un pressupost estimat per la realització de les obres de
296.579,16 euros IVA inclòs.
VIII.- Essent aquesta problemàtica derivada de la discontinuïtat de la xarxa de carreteres
que obliga travessar Olot utilitzant les vies urbanes i que comporta que tant aquestes
infraestructures urbanes com els entorns residencials que les envolten hagin de suportar
els impactes directes del trànsit de pas, i essent competència exclusiva de la Generalitat
l’execució de la variant de la C-37 d’Olot, es justifica que l’Ajuntament d’Olot, mentre
perduri la discontinuïtat de la xarxa de carreteres, sol·liciti a la Generalitat de Catalunya la
seva col·laboració en el finançament de l’execució de les actuacions previstes al projecte
de millora del ferm esmentat.
En relació a l’expedient SUR12019000007, 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.- SOL·LICITAR al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, l’atorgament d’una subvenció per import de 290.000 euros a l’Ajuntament
d’Olot amb la finalitat de contribuir en el finançament d’una part de les actuacions del
projecte ‘Recobriment amb mescla bituminosa sonoreductora a l’avinguda Sant Jordi, el
carrer Portbou i el carrer Zamenhof’ de data maig de 2019, que té un pressupost estimat
per la realització de les obres de 296.579,16 euros IVA inclòs i que s’ha aprovat per la
Junta de Govern Local de data 9 de maig de 2019.
SEGON.- FACULTAR l’Alcalde per signar tota la documentació necessària.
TERCER.- TRASLLADAR aquest acord a la Generalitat de Catalunya, amb tota la
documentació necessària per a la seva sol·licitud.
S’aprova per unanimitat.
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el
president aixeca la sessió a dos quarts menys cinc minuts de nou del matí, i per a
constància del que s’hi ha tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la
meva signatura.
VIST I PLAU
L’ALCALDE
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LA SECRETÀRIA

