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ACTA NÚM. 25 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

4 DE JULIOL DE 2019 
 
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 4 de juliol 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 BERGA I VAYREDA, per tal de celebrar la sessió ordinària, 
setmanal i de primera convocatòria que s’escau al dia d’avui. 
 
Hi assisteixen els tinents d’alcalde Srs. Estanis Vayreda i Puigvert i Montserrat 
Torras i Surroca i els membres de la Junta de Govern Local, Srs/es. Immaculada 
Muñoz i Díaz, Jordi Güell i Güell, Maria Assumpció Camps i Bosch, Aniol 
Sellabona i Aguilera i Gemma Canalias i Rafel. 
 
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 Srs/es. Agustí 
Arbós i Torrent, Gemma Pujolar i Busquets i Adriana Francés i Planellas. 
 
Hi assisteixen com a regidors de l’oposició, el Sr. Josep Guix Feixas, Lluís Riera 
Callís i la Sra. Adriana Roca i Collell. 
 
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera. 
 
Hi assisteix l’interventor, Sr. Jordi Salvador i Culí. 
 
 

1. - DESPATX OFICIAL 
 
Essent  l'hora  assenyalada –les vuit del matí–  l'Alcalde comenta les reunions, 
entrevistes i actes més destacats als quals ha assistit des de la darrera Junta 
celebrada el dia 15 de juny: 
 
l mateix dia 15, va anar a saludar el col.lectiu de dones Alba que estava celebrant la 
seva assemblea anual i al vespre, va ser present a l’acte inaugural del Shopping Nit a 
les escales de Sant Esteve.  
 
- el dia 16 de juny, va participar del dinar popular de la Casa Cultural d’Andalusia amb 
motiu de la celebració de la Romeria.  
 
- el dia 17 de juny, va ser present a la reunió de la Xarxa de Barris que va tenir lloc al 
Saló de Sessions, en la qual es varen presentar els regidors encarregats de cada barri.   
 
- el dia 18 de juny va assistir a l’acte de comiat dels alumnes de secundària de l’Institut 
Bosc de la Coma, que va tenir lloc a la sala Torin.  
 
- el dia 19 de juny va assistir també a l’acte de comiat dels alumnes de secundària de 
l’Institut Garrotxa, que va tenir lloc a la sala Torin.  
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- el dia 20 de juny va assistir a la reunió del patronat de la Fundació Balmes de la 
UVIC, va assistir a l’acte de comiat dels alumnes de cicles formatius de l’Institut 
Montsacopa que va tenir lloc al mateix Institut i  al vespre, va  participar del sopar de 
comiat al fins ara president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Joan Espona, que va 
tenir lloc en un restaurant de la ciutat. 
 
- el dia 21 de juny es va desplaçar a Barcelona per assistir d’una banda a una reunió a 
l’Agència del Patrimoni Cultural i de l’altra, al Consell Rector de l’Observatori del 
Paisatge. I al vespre, va participar del sopar de celebració del centenari de l’Escola 
Municipal de Música que va tenir lloc al Pavelló.  
 
- el dia 22 de juny va presenciar l’actuació de la Coral Gaia que va tenir lloc al Teatre 
Principal.  
 
- el dia 23 de juny, al migdia va presidir la Sardana de Corpus i al capvespre va 
presenciar l’arribada de la Flama del Canigó que va tenir lloc a la Plaça Clarà.  
 
- el dia 25 de juny va assistir a la reunió del Patronat de Kreas, que va tenir lloc a can 
Monsà.  
 
- el dia 26 de juny va assistir a una reunió del Consell del Barri de Sant Miquel.  
 
- el dia 28 de juny va participar del dinar de celebració de la jubilació de l’Enric 
Sánchez, persona que tenia cura de la informació urbanística.  
 
- el dia 29 de juny va assistir a la inauguració de l’escola d’arts escèniques que es va 
obrir al c/ Fajol 2; a l’Assemblea del col.lectiu “Àmbit Sant Lluc” i al sopar popular de la 
festa del barri del Pla de Dalt.  
 
- el dia 1 de juliol va anar a donar la benvinguda al Fòrum Educa’t d’Olot , que va tenir 
lloc a les dependències de l’Institut Garrotxa.  
 
- el dia 2 de juliol, va assistir a la inauguració de la piscina coberta del Club Natació 
Olot.  
 
i finalment ahir 3 de juliol, va tenir una reunió amb la Sra. Antònia Andújar, gerent de 
l’Institut Ramon Llull. 
Després amb la directora de Cooperació Cultural, Sra. Àngela Ponsa, va visitar 
l’exposició dels RCR Arts Sta. Mònica. 
Va anar al Mercat de les Flors, amb qui l’Ajuntament té col·laboracions per el 
Sismògraf.  
 
 
2. - 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.    
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3.1. - SOL·LICITUD D'ADHESIÓ AL PROGRAMA Pm08 "Sigues tu" 
 
Núm. de referència : X2019025765     
 
El Dipsalut ha obert el període de sol·licituds del Programa PM08. “Sigues tu”, eines i 
actius per la salut.  
 
El Programa està adreçat als alumnes d’Educació Primària i Secundària que proposa 
un treball transversal d’educació per a la salut, per desenvolupar les habilitats de les 
persones joves perquè puguin afrontar de forma positiva els desafiaments de la vida 
quotidiana. 
  
Es tracta d’un programa gratuït per a l’ajuntament, que es coordina des de l’Institut 
Municipal d’Educació i Joventut d’Olot (IMEJO) perquè els centres escolars s’hi puguin 
acollir.  
 
En relació a l’expedient ED032019000016 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d'Educació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Sol·licitat al Dipsalut l’adhesió al programa Pm08. “Sigues tu”, eines i actius 
per la salut.  
 
S’aprova per unanimitat.  
 
 

4.1. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADA 
DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0112, DESTINADA A LA VENDA DE FRUITA I 

VERDURA,  AL SR. **** 
 
Núm. de referència : X2019018362     
 
En relació a l’expedient IM022019000010 aprovat en JGL en data 10 de maig de 2019, 
on en punt 2, dels quatre que consta, s’especificava:   
 
Primer.- AUTORITZAR el traspàs de la parada del mercat setmanal núm. MS0112, de 
12 metres, destinada a la venda de fruita i verdura, a favor del Sr. **** (DNI ***5238**) 
 
Segon.- Aquest traspàs té efectes a data 20 de maig de 2019 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat  de 
Promoció de la ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Únic – Modificar la data d’efecte del traspàs, que tindrà efectes a partir de l’1 de gener 
de 2019 
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S’aprova per unanimitat.  
 

5.1. - MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS DE REDACCIÓ DEL 
PROJECTE I DIRECCIÓ D'OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE L'EDIFICI ESPAI 

CRÀTER 
 
Núm. de referència : X2018039486     

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local celebrada en data 18 d’abril de 2019, es 
va adjudicar el contracte de Serveis de redacció del projecte i direcció d’obres de 
construcció de l’edifici “Espai Cràter”, a favor de l’empresa “Baena Casamor 
Arquitectes BCQ, SLP”, amb NIF. B-63060644, per un import total de 154.120,00€, IVA 
exclòs, d’acord amb el següent detall: 

• Redacció del Projecte: 93.430€, IVA exclòs. 

• Direcció de les obres: 60.690€, IVA exclòs. 

Durant el procés d’execució del contracte s’ha pogut constatar, de manera objectiva, 
que el contingut de la proposta museogràfica a desenvolupar precisa d’una dedicació 
addicional a la prevista inicialment, per tal d’assolir la realització d’un projecte 
museogràfic que compleixi i respongui a les necessitats preteses amb el contracte, tal 
com es desprèn de l’informe tècnic emès pel Coordinador de l’Espai Cràter. 

Amb la finalitat de donar compliment a aquesta necessitat, és indispensable comptar 
amb serveis addicionals als inicialment contractats, els quals han de ser executats per 
l’empresa adjudicatària del contracte per no incórrer en incompatibilitats i dificultats 
tècniques que un canvi de contractista comportaria. 

En conseqüència, és fa necessari procedir a la corresponent modificació del contracte, 
en virtut de l’establert als articles 203 i 205 de la LCSP. 

La modificació del contracte ascendeix a l’import de 28.925,62€, IVA exclòs (35.000€, 
IVA inclòs), el que suposa un increment del preu d’adjudicació del 18,768%. 

Atès que es tracta d’una modificació no prevista en el plec de clàusules administratives 
particulars, contemplada a l’article 203.2.a) de la LCSP. 

Atès que es compleixen les circumstàncies establertes a l’article 205.1 i 205.2.a) de la 
LCSP pel que fa a la necessitat d’afegir serveis addicionals als inicialment contractats. 

Atès que la modificació del contracte implica una alteració en la seva quantia que no 
excedeix el 50% del preu inicial del mateix, IVA exclòs. 
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La modificació és considera obligatòria pel contractista, en virtut del disposat a l’article 
206.1 de la LCSP. 

De conformitat amb l’article 190 de la LCSP l’òrgan de contractació ostenta, entre 
d’altres, la prerrogativa de modificar els contractes per raons d’interès públic, de 
conformitat amb el procediment regulat a l’article 191 de la LCSP. 

D’acord amb l’informe emès pel Coordinador de l’Espai Cràter, relatiu a la necessitat 
de modificar el contracte. 

De conformitat amb l’article 203.3 de la LCSP, en relació amb l’article 153 de la 
mateixa, pel que fa a la formalització de la modificació. 

De conformitat amb l’article 63.3.c) de la LCSP pel que fa a la publicació de la 
modificació. 

I vist l’expedient administratiu núm. CCS12018000032 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
  
Primer.- APROVAR la modificació del contracte subscrit amb l’empresa BAENA 
CASAMOR ARQUITECTES BCQ, SLP, amb NIF. B-63060644, corresponent als 
“Serveis de redacció del projecte i direcció d’obres de construcció de l’edifici Espai 
Cràter”, com a conseqüència de la necessitat d’incorporar serveis addicionals als 
inicialment contractats, en virtut dels articles 203 i 205.2.a) de la LCSP. 

La modificació del contracte fa augmentar el preu inicial del mateix en 28.925,62€, IVA 
exclòs (35.000€, IVA inclòs), el que suposa un increment del preu d’adjudicació del 
17,94€% 

Segon.- APROVAR i DISPOSAR la despesa d’import 35.000€, amb càrrec a la partida 
19.140.151.227062 Serveis Espai Cràter del Pressupost municipal. 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
200220  Despeses19140  151  227062 35000 SERVEIS ESPAI CRATER 100 001 001 001 000 000 
 

Tercer.- APROVAR la distribució econòmica corresponent al pressupost d’execució 
del projecte museogràfic, en el següent sentit: 

• Disseny i producció expogràfica: 499.300€, IVA exclòs (604.153€, IVA inclòs) 

• Eines TIC i espai expogràfic: 407.400€, IVA exclòs (492.954€, IVA inclòs) 
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Quart.- AMPLIAR el termini d’entrega del projecte executiu, fins el dia 11 d’octubre de 
2019. 

Cinquè.- Donar audiència al contractista mitjançant la notificació del present acord a 
l’empresa BAENA CASAMOR ARQUITECTES BCQ, SLP. 

Sisè.- PUBLICAR la modificació en el Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olot, 
d’acord amb l’article 207.3 de la LCSP. 

 
S’aprova per unanimitat.  
 
 

5.2. - MODIFICACÍÓ CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS I 
EQUIPAMENTS MUNICIPALS AMB L'INCORPORACIÓ DEL LOCAL DESTINAT A 

TREBALL EN COOPERACIÓ "COWORKING" 
 
 
Núm. de referència : X2013003474     
 
L’Ajuntament Ple en sessió de data 19 de maig de 2016  va aprovar l’establiment del 
servei de coworking .  
 
Vist l’informe emès per la Sra. Ariadnna Villegas Torra, Gerent de Dinàmig, de data 6 
de juny de 2019, en relació a la posada en marxa de  l’oficina de treball en cooperació 
“coworking” ubicada al carrer de l’Aigua, núm. 5;  es fa necessari efectuar el servei de 
neteja perìodic d’aquest local. 
 
Atès el pressupost presentat per l’empresa “Ingesan,SA- Igfa, SL-UTE” relatiu al servei 
de neteja amb efectes del dia 5 de juliol de 2019 i fins el 30 de setembre de 2019, amb 
una periodicitat de 4 hores setmanals.  
 
I vist l’expedient administratiu núm.  CCS12013000006  i antecedents corresponents, 
la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
  
Primer. Modificar el contracte del servei de neteja dels edificis i equipaments 
municipals que aquest Ajuntament té adjudicat a l’empresa  “INGESAN,SA –IGFA, SA 
–UTE NETEJA OLOT”, amb NIF U66092255, pel que fa al BLOC C, amb l’ampliació 
del servei de neteja de l’oficina de treball en cooperació “coworking” ubicada al carrer 
Aigua, núm. 5 d’aquesta Ciutat; segons: 
 
-Es realitzaran 4 hores setmanals, repartides en 2 dies no consecutius: dimecres i 
divendres de 7:00 a 9:00 hores.  
 
Segon.- El servei de neteja s’efectuarà a partir del dia 5 de juliol de 2019 i fins el 30 
de setembre de 2019. 
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Tercer.- L’import de la despesa pel que fa als mesos de juliol a setembre de 2019 és 
de sis-cents trenta-vuit euros amb dos cèntims (638,02 €) +  IVA: cent trenta-tres 
euros amb noranta-vuit cèntims  (133,98 €). 
 
L’import total de la despesa 772 €, IVA inclòs), es pagarà amb càrrec a la partida núm. 
19.400.330.212001 “manteniment edificis culturals”  
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19400  333  212001 772 MANTENIMENT EDIFICIS CULTURALS100 001 001 001 000 000 
 

 
S’aprova per unanimitat.  
 
 

5.3. - SERVEIS DE REDACCIÓ DE PROJECTE DE LES OBRES DE REPARACIÓ 
DEL PONT DE L'AVINGUDA BISAROQUES SOBRE EL RIU FLUVIÀ 

 
Núm. de referència : X2019025228     
 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar els serveis de redacció del projecte de les 
obres de reparació del pont de l’avinguda Bisaroques  sobre el riu Fluvià, que inclou 
l’estudi de seguretat i salut, com es desprèn de l’informe de data 18 de juny de 2019, 
emès pel Sr. Ramon Prat Molas, Cap de l’Àrea de Territori. 

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

Tercer.- Atès que s’informa favorablement el pressupost presentat per l’empresa 
CETRES ENGINYERS, SLP de data 5 d’abril de 2019 

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 CETRES ENGINYERS, SLP,  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 CETRES ENGINYERS, SLP 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. 
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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: CC012019000292 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 

Primer.-  Aprovar l’informe emès pel Sr. Ramon Prat Molas de data 18 de juny 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 CETRES ENGINYERS, SLP,  amb NIF núm. B60467990,  el 
contracte menor dels serveis de redacció del projecte de les obres de reparació 
del pont de l’avinguda Bisaroques  sobre el riu Fluvià, que inclou l’estudi de 
seguretat i salut,  pel preu de set mil nou-cents vuitanta-sis euros (7.986 €), IVA 
inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en sis mil sis-cents euros (6.600 €) de pressupost net i 
mil tres-cents vuitanta-sis euros (1.386 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 % 
 
Tercer.- El termini per a l’execució dels serveis serà de tres (3) mesos,  a partir de la 
data de recepció de la notificació de l’adjudicació 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 7.986 €, IVA inclòs, amb càrrec a 
la partida núm.19.140.151.227061 “serveis externs (suport urbanístic)” del Pressupost 
municipal. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19140  151  227061 7986 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 CC012019000292. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa CETRES ENGINYERS, SLP 
 
S’aprova per unanimitat.  
 
 

6.1. - CONVALIDAR DECRET DE L'ALCALDIA DE DATA 25 DE JUNY DE 2019, 
D'ADJUDICACIÓ DE L'ALIENACIÓ DE LA PARCEL·LA PROPIETAT D'AQUEST  

AJUNTAMENT SIUTADA AL CAMÍ DE REBAIXINC, 59 
 
 
Núm. de referència : X2019015439     
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Per Decret de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019 es va adjudicar a l’empresa 
“Immobiliàira Nova Montolivet, SL” amb NIF B17491770, l’alienació de la parcel·la 
propietat de l’Ajuntament d’Olot, situada al Camí de Rebaixinc, núm. 59, referència 
Cadastral 6603301DG5760AS001ZB.  
 
I vist   l’expedient adminsitratiu núm.  CCS12019000008  i antecedents corresponents, 
la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- CONVALIDAR  el Decret de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019 
d’adjudicació a favor de l’empresa IMMOBILIÀRIA NOVA MONTOLIVET, SL , amb 
NIF B17491770, de la venda de la parcel·la propietat de l’Ajuntament d’Olot situada al 
Camí de Rebaixinc, núm. 59, referència cadastral 6603301DG5760AS001ZB.  
 
Segon.- Facultar el Sr. JOSEP BERGA VAYREDA, Alcalde de l’Ajuntament d’Olot, per 
tal de signar la escriptura pública de compravenda que s’atorgarà davant del notari que 
designi l’Ajuntament.  
 
S’aprova per unanimitat.  
 
 

7.1. - APROVAR ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2019026212     
 
En relació a l’expedient CPG22019000064 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar la relació d’ordenacions de despeses annex núm.19/020 per un import 
584.991,47 euros. 
 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 584991.47 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
 

 
S’aprova per unanimitat.  
 
 

8.1. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ALTRART 
ASSOCIACIÓ D'ARTTERAPIA OLOT 

 
Núm. de referència : X2019026047     
 
En relació a l’expedient CPG22019000057 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
Procedir a la bestreta de 480 euros a l’ Associació Altrart d’Artterapia a Olot en 
concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 1200 euros, 
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destinada a l’activitat col·loquis paral·lels  aprovada per la Junta de Govern Local de 
data 21/03/19. 
 
Una vegada finalitzada l’activitat s’hauran de presentar els justificants en un termini 
màxim de dos mesos per tal de poder procedir a la liquidació definitiva de la 
subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1901597001001Despeses 19400  334  480068 480 SUBVENCIO ARTERAPIA 100 001 001 001 000 000 

 
 
S’aprova per unanimitat.  
 
 

8.2. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CIT 
 
 
Núm. de referència : X2019026048     
 
En relació a l’expedient CPG22019000058 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Procedir a la bestreta de 5.800 euros a l’ entitat Centre d’Iniciatives Turístiques en 
concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 27.000 euros, 
destinada a l’activitat el Garrotxí de l’any aprovada per la Junta de Govern Local de 
data 22/02/2019. 
 
Una vegada finalitzada l’activitat s’hauran de presentar els justificants en un termini 
màxim de dos mesos per tal de poder procedir a la liquidació definitiva de la 
subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1900662001002Despeses 19200  338  480017 5800 SUBVENCIO CIT 100 001 001 001 000 000 
 

 
S’aprova per unanimitat.  
 
 

8.3. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ CULTURAL 
D'AMICS DE SANT ESTEVE I DEL SANTUARI DEL TURA 

 
Núm. de referència : X2019026055     
 
En relació a l’expedient CPG22019000059 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Procedir a la bestreta de 2.200 euros a l’ Associació Cultural d’Amics de Sant Esteve i 
del Santuari del Tura en concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un 
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import total de 5.500 euros, aprovada per la Junta de Govern Local de data 
04/04/2019. 
 
Una vegada finalitzada l’activitat s’hauran de presentar els justificants en un termini 
màxim de dos mesos per tal de poder procedir a la liquidació definitiva de la 
subvenció. 
 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1900080019001Despeses 19400  334  480020 2200 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES100 001 001 001 000 000 
 

 
S’aprova per unanimitat.  
 
 

8.4. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE JOVES 
GOS DE SANT ROC 

 
Núm. de referència : X2019026056     
 
En relació a l’expedient CPG22019000060 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Procedir a la bestreta de 2.000 euros a l’ Associació de Joves Gos de Sant Roc en 
concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 5.000 euros, 
destinada a l’activitat “Concert Gos de Sant Roc” aprovada per la Junta de Govern 
Local de data 04/04/2019. 
 
Una vegada finalitzada l’activitat s’hauran de presentar els justificants en un termini 
màxim de dos mesos per tal de poder procedir a la liquidació definitiva de la 
subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1900080021001Despeses 19400  334  480020 2000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES100 001 001 001 000 000 

 
 
S’aprova per unanimitat.  
 
 
8.5. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'AGRUPACIÓ SARDANISTA 

D'OLOT 
 
Núm. de referència : X2019026058     
 
En relació a l’expedient CPG22019000061 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
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Procedir a la bestreta de 8.000 euros a l’ Agrupació Sardanista Olot en concepte 
d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 20.000 euros,  aprovada 
per la Junta de Govern Local de data 21/03/2019. 
 
Una vegada finalitzada l’activitat s’hauran de presentar els justificants en un termini 
màxim de dos mesos per tal de poder procedir a la liquidació definitiva de la 
subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1901592001001Despeses 19400  334  480009 8000 SUBVENCIO AGRUPACIO SARDANISTA 

D'OLOT 
100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat.  
 
 

8.6. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE 
COMERCIANTS D'OLOT 

 
 
Núm. de referència : X2019026062     
 
En relació a l’expedient CPG22019000062 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Procedir a la bestreta de 10.600 euros a l’ Associació de Comerciants d’Olot en 
concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 36.000 euros, 
aprovada per la Junta de Govern Local de data 12/06/2019. 
 
Una vegada finalitzada l’activitat s’hauran de presentar els justificants en un termini 
màxim de dos mesos per tal de poder procedir a la liquidació definitiva de la 
subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1903047001001Despeses 19200  430  480050 10600 SUBVENCIO ACO - DINAMITZACIO 

COMERCIAL 
100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat.  
 
 
9.1. - ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA. PROGRAMA 

D: NEDA A L'ESCOLA 
 
Núm. de referència : X2019023579     
 
En relació a l’expedient SES12019000003 d’acceptació de subvenció per al 
finançament neda a l’escola 2019 i antecedents corresponents, el regidor delegat  d' 
Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Donar compte del Decret d’Alcaldia de data 12 de juny 2019 segons el detall: 
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“ En relació a l’expedient SES12019000003 d’acceptació de subvenció per al 
finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport any 2019, 
s’acorda:  
 
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Girona, per al 
finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport any 2019, per 
import de 9.400,00 €.  
 
Segon.- Agrair a la Diputació de Girona, la concessió de l’esmentada subvenció.  
 
Tercer.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la 
qual donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als 
efectes de fiscalització.  
 
Quart.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de la 
Seguretat  
Social.  
 
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
vinculat amb l’expedient.  
 
Sisè.- Es donarà compte d’aquest Decret en la propera Junta de Govern Local.” 
 
 
Que es traslladi aquest acord als interessats de l’expedient 
 
 
S’aprova per unanimitat.  
 
 
10.1. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA ALS LIQUIDADORS DE 

LA SOCIETAT "PROMO MARKETING INDUSTRIE 2000 SL" 
 
 
Núm. d’expedient: R0082019000013 
Núm. de referència : X2019025476     
 
 
Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Regidora delegada d'Hisenda,  
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord: 
 
“Atesa la diligència de la tresorera de data 18/03/2019, on es concedeix audiència als 
liquidadors que ara es diran, de la societat PROMO MARKETING INDUSTRIE 2000 SL amb 
NIF B17572942, expedient executiu núm.  
 

 Nom                                                        NIF           Adreça                                

**** ***0860** c. Isaac Albeniz, 4     2n 
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Atès que consta acreditada la prèvia audiència a(als) interessat(s) a l'expedient, d'acord amb la 
Llei 35/2015 d'1 d'octubre de "Procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques" i que no s’ha presentat cap al·legació ni documents o justificacions que poguessin 
aturar el procés de derivació subsidiària de responsabilitat. 
 
Atesos els fonaments de dret que consten a la mateixa diligència de la recaptadora i que són: 
 
L’article 43.1.c) de la LLei 58/2003 general tributària, estableix com a responsables subsidiaris, els 
integrants de  
l’administració concursal i liquidadors de societats i entitats en general. 
 
Article 43.1 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Serán responsables subsidiarios 
de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades: 
 ... c) Los integrantes de la administración concursal y los liquidadores de sociedades y entidades 
en general que no hubiesen realizado las gestiones necesarias para el íntegro cumplimiento de las 
obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones e imputables a los respectivos 
obligados tributarios/’ 
 
Article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària "Salvo que una norma con rango 
de ley disponga otra cosa, la derivación de la acción administrativa para exigir el pago de la deuda 
tributaria a los responsables requerirá un acto administrativa en el que, previa audiencia al interesado, 
se declare la responsabilidad y de determine su alcance y extensión, de conformidad con lo previsto en 
los artículos 174 a 176 de esta Ley... “ 

 
Atès que el supòsit de fet en virtut del qual es dóna aquest tipus de responsabilitat, està format 
per tres elements: 
 
 * l'existència d'una obligació tributària pendent a càrrec de la persona jurídica. 
 * haver cessat la persona jurídica en les seves activitats. 
 * concurrència de la condició de liquidador de la societat. 
 
S'ACORDA:  
 
PRIMER: Declarar fallit per insolvent la societat PROMO MARKETING INDUSTRIE 2000 SL 
amb NIF B17572942 expedient núm. REXE2015001691. 
 
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei general 
tributària, la responsabilitat subsidiària contra els liquidadors que ara s'indicaran, per les 
obligacions tributàries pendents de l'entitat deutora  per cessament de la seva activitat i pels 
exercicis i conceptes que també s'indiquen: 
 
 Nom                                                        NIF           Adreça                                

 **** ***0860** c. Isaac Albeniz, 4     2n 
 

 i responen dels deutes que ara es relacionen: 
 
 
  número de rebut                            data fi vol                                                                               euros 

nominal 
2015CI  000000000015698/00P 03/31/2015  166,00 

      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: **** 
  
2016CI  000000000015697/00P 03/31/2016  166,00 

      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: **** 
 
2017CI  000000000015867/00P 03/31/2017  166,00 
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      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: **** 
 
2018CI  000000000016094/00P 03/31/2018  166,00 

      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: **** 
 
2019CI  000000000016386/00P 04/01/2019  166,00 

      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: **** 

 Total nominal  830,00 
 

TERCER. Requerir als liquidadors perquè s'efectuïn el pagament del(s) deute(s) dins dels 

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

LA SOCIETAT "CAIRAT PROJECT SL" 
 
 
Núm. d’expedient: R0082019000014 
Núm. de referència : X2019025486     

 
Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada d'Hisenda,  
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord: 
 
“Atesa la diligència de la recaptadora de data 18/03/2019 , on es concedeix audiència als 
liquidadors que ara es diran, de la  societat CAIRAT PROJECTES SL amb NIF 
B63048714, expedient executiu núm. REXE2017001628. 

 

 Nom                                                        NIF           Adreça                                

 **** ***9997** c. Salt de la Núvia, 16 

 
Atès que consta acreditada la prèvia audiència a(als) interessat(s) a l'expedient, d'acord amb la 
Llei 35/2015 d'1d'octubre de "Procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques" i que no s’ha presentat cap al·legació ni documents o justificacions que poguessin 
aturar el procés de derivació subsidiària de responsabilitat. 
 
Atesos els fonaments de dret que consten a la mateixa diligència de la recaptadora i que són: 
 
L’article 43.1.c) de la LLei 58/2003 general tributària, estableix com a responsables subsidiaris, els 
integrants de  
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l’administració concursal i liquidadors de societats i entitats en general. 
 
Article 43.1 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Serán responsables subsidiarios 
de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades: 
 ... c) Los integrantes de la administración concursal y los liquidadores de sociedades y entidades 
en general que no hubiesen realizado las gestiones necesarias para el íntegro cumplimiento de las 
obligaciones tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones e imputables a los respectivos 
obligados tributarios/’ 
 
Article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària "Salvo que una norma con rango 
de ley disponga otra cosa, la derivación de la acción administrativa para exigir el pago de la deuda 
tributaria a los responsables requerirá un acto administrativa en el que, previa audiencia al interesado, 
se declare la responsabilidad y de determine su alcance y extensión, de conformidad con lo previsto en 
los artículos 174 a 176 de esta Ley... “ 

 
Atès que el supòsit de fet en virtut del qual es dóna aquest tipus de responsabilitat, està format 
per tres elements: 
 
 * l'existència d'una obligació tributària pendent a càrrec de la persona jurídica. 
 * haver cessat la persona jurídica en les seves activitats. 
 * concurrència de la condició de liquidador de la societat. 
 
S'ACORDA:  
 
PRIMER: Declarar fallit per insolvent la societat CAIRAT PROJECTES SL amb NIF  
B63048714 expedient núm. REXE2017001628. 
 
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei general 
tributària, la responsabilitat subsidiària contra els liquidadors que ara s'indicaran, per les 
obligacions tributàries pendents de l'entitat deutora  per cessament de la seva activitat i pels 
exercicis i conceptes que també s'indiquen: 
 
 Nom                                                        NIF           Adreça                                

 **** ***9997** c. Salt de la Núvia, 16 
 

i responen dels deutes que ara es relacionen: 
 
 
  número de rebut                            data fi vol                                                                               euros 

nominal 
 2017PL  000000000800027/02L 05/20/2017  759,79 

      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 7715903001 
 2017PL  000000000800027/03L 06/20/2017  759,79 

      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 7715903001 
 2017PL  000000000800027/04L 07/20/2017  759,79 

      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 7715903001 
 2017PL  000000000800027/12L 08/20/2017  759,78 

      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 7715903001 
 2017PL  000000000800027/11L 08/20/2017  759,79 

      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 7715903001 
 2017PL  000000000800027/10L 08/20/2017  759,79 

      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 7715903001 
 2017PL  000000000800027/05L 08/20/2017  759,79 

      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 7715903001 
 2017PL  000000000800027/06L 08/20/2017  759,79 

      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 7715903001 
 2017PL  000000000800027/07L 08/20/2017  759,79 

      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 7715903001 
 2017PL  000000000800027/08L 08/20/2017  759,79 
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      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 7715903001 
 2017PL  000000000800027/09L 08/20/2017  759,79 

      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 7715903001 
 2017PL  000000000801565/00L 03/05/2018  2.733,81 

      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 7715924001 

 Total nominal  11.091,49 
 
TERCER. Requerir als liquidadors perquè s'efectuïn el pagament del(s) deute(s) dins dels 
terminis establerts a l'article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre següents: 
 1) si la notificació es rep entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de la recepció 
de la notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’immediat hàbil següent.  
 2) si la notificació es rep entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de la 
recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o l’immediat hàbil següent.  
 
QUART. En cas que no es pagui el dèbit notificat, que se segueixi el procediment executiu 
contra els responsables, prèvia Providència de Constrenyiment dictada pel Sr. Tresorer. L’inici 
d’aquest període determinarà el devengament del recàrrec de constrenyiment i dels interessos 
de demora, d'acord amb allò previst a l'article 28 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
general tributària.  
 
 
S’aprova per unanimitat.  
 
 
11.1. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA ALS ADMINISTRADORS 

DE LA SOCIETAT "INIM INVERSIONS SL" 
 
 
Núm. d’expedient: R0082019000030 
Núm. de referència : X2019025677     
 
Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Regidoar delegada d'Hisenda, 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord: 
 
“Atesa la diligència de la tresorera de data 18/03/2019, on es concedeix audiència als 
administradors que ara es diran, de la societat INIM INVERSIONS SL amb NIF B17787946, 
expedient executiu núm. REXE2017002206: 
 
 Nom                                            NIF                Adreça                                
**** ***0009** c. Enric Fort , 2 - 17256 PALS 
 
Atès que consta acreditada la prèvia audiència a(als) interessat(s) a l'expedient, d'acord amb la 
Llei 35/2015 d'1 d'octubre de "Procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques" i que no s’ha presentat cap al·legació ni documents o justificacions que poguessin 
aturar el procés de derivació subsidiària de responsabilitat. 
 
Atesos els fonaments de dret que consten a la mateixa diligència de la tresorera i que són: 
 
Article 43.1 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Serán responsables 
subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades: 
 ... b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas jurídicas que 
hayan cesado en sus  actividades, por las obligaciones tributarias devengadas de éstas que 
se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre que no hubieran hecho lo 
necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos o tomado  medidas causantes del 
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impago.” 
 
Article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Salvo que una norma 
con rango de ley disponga otra cosa, la derivación de la acción administrativa para exigir el 
pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un acto administrativa en el que, 
previa audiencia al interesado, se declare la responsabilidad y de determine su alcance y 
extensión, de conformidad con lo previsto en los artículos 174 a 176de esta Ley... “ 
 
Article 176 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Una vez declarados 
fallidos el deudor principal y, en su caso, los responsables solidarios, la Administración 
tributaria dictará acto de declaración de responsabilidad, que se notificará al responsable 
subsidiario..” 
 
Atès que el supòsit de fet en virtut del qual es dóna aquest tipus de responsabilitat, està format 
per tres elements: 
 
 * l'existència d'una obligació tributària pendent a càrrec de la persona jurídica. 
 * haver cessat la persona jurídica en les seves activitats. 
 * concurrència de la condició d'administrador de la societat. 
 
S'ACORDA:  
 
PRIMER: Declarar fallit per insolvent la societat INIM INVERSIONS SL amb NIF  B17787946 
expedient núm.REXE2017002206 . 
 
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei general 
tributària, la responsabilitat subsidiària contra els administradors que ara s'indicaran, per les 
obligacions tributàries pendents de l'entitat deutora  per cessament de la seva activitat i pels 
exercicis i conceptes que també s'indiquen: 
 
 Nom                                            NIF                Adreça                                
 **** ***0009** c. Enric Fort , 2 - 17256 PALS 
 
 I responen de forma solidària dels deutes que ara es relacionen: 
 
 
  número de rebut                            data fi vol                                                                               euros 
nominal 
 2017ES  000000000007055/00P 10/31/2017  140,00 
      concepte: TAXA ESCOMBRARIES PARTICULARS identificatiu: 7705514041 
 2017ES  000000000007050/00P 10/31/2017  140,00 
      concepte: TAXA ESCOMBRARIES PARTICULARS identificatiu: 7705514036 
 2017ES  000000000007047/00P 10/31/2017  148,00 
      concepte: TAXA ESCOMBRARIES PARTICULARS identificatiu: 7705514033 
 2017ES  000000000007046/00P 10/31/2017  148,00 
      concepte: TAXA ESCOMBRARIES PARTICULARS identificatiu: 7705514032 
 2017ES  000000000007044/00P 10/31/2017  160,00 
      concepte: TAXA ESCOMBRARIES PARTICULARS identificatiu: 7705514048 
 2017PL  000000000801868/00L 02/20/2018  37,51 
      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 7705514003 
 2017PL  000000000801911/00L 02/20/2018  2.326,96 
      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 7705514049 
 2017PL  000000000801870/00L 02/20/2018  30,01 
      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 7705514005 
 2017PL  000000000801871/00L 02/20/2018  30,01 
      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 7705514007 
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 2017PL  000000000801872/00L 02/20/2018  30,01 
      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 7705514008 
 2017PL  000000000801873/00L 02/20/2018  30,01 
      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 7705514009 
 2017PL  000000000801874/00L 02/20/2018  30,01 
      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 7705514010 
 2017PL  000000000801875/00L 02/20/2018  30,01 
      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 7705514011 
 2017PL  000000000801876/00L 02/20/2018  30,01 
      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 7705514012 
 2017PL  000000000801877/00L 02/20/2018  37,51 
      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 7705514013 
 2017PL  000000000801878/00L 02/20/2018  27,51 
      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 7705514014 
 2017PL  000000000801879/00L 02/20/2018  37,51 
      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 7705514015 
 2017PL  000000000801881/00L 02/20/2018  20,01 
      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 7705514017 
 2017PL  000000000801882/00L 02/20/2018  40,01 
      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 7705514018 
 2017PL  000000000801883/00L 02/20/2018  35,01 
      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 7705514019 
 2017PL  000000000801884/00L 02/20/2018  35,01 
      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 7705514020 
 2017PL  000000000801885/00L 02/20/2018  35,01 
      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 7705514021 
 2017PL  000000000801886/00L 02/20/2018  35,01 
      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 7705514022 
 2017PL  000000000801887/00L 02/20/2018  40,01 
      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 7705514023 
 2017PL  000000000801888/00L 02/20/2018  57,51 
      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 7705514024 
 2017PL  000000000801889/00L 02/20/2018  27,51 
      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 7705514025 
 2017PL  000000000801890/00L 02/20/2018  22,50 
      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 7705514026 
 2017PL  000000000801891/00L 02/20/2018  20,01 
      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 7705514027 
 2017PL  000000000801892/00L 02/20/2018  20,01 
      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 7705514028 
 2017PL  000000000801894/00L 02/20/2018  17,50 
      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 7705514030 
 2017PL  000000000801895/00L 02/20/2018  1.809,86 
      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 7705514032 
 2017PL  000000000801896/00L 02/20/2018  1.809,86 
      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 7705514033 
 2017PL  000000000801897/00L 02/20/2018  1.852,96 
      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 7705514034 
 2017PL  000000000801898/00L 02/20/2018  1.637,49 
      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 7705514035 
 2017PL  000000000801899/00L 02/20/2018  1.378,94 
      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 7705514036 
 2017PL  000000000801900/00L 02/20/2018  1.852,96 
      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 7705514037 
 2017PL  000000000801901/00L 02/20/2018  1.702,13 
      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 7705514038 
 2017PL  000000000801902/00L 02/20/2018  1.680,59 
      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 7705514039 
 2017PL  000000000801903/00L 02/20/2018  1.637,49 
      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 7705514040 
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 2017PL  000000000801904/00L 02/20/2018  1.378,94 
      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 7705514041 
 2017PL  000000000801905/00L 02/20/2018  1.852,96 
      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 7705514042 
 2017PL  000000000801906/00L 02/20/2018  1.702,13 
      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 7705514043 
 2017PL  000000000801907/00L 02/20/2018  1.680,59 
      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 7705514044 
 2017PL  000000000801908/00L 02/20/2018  2.520,88 
      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 7705514045 
 2017PL  000000000801909/00L 02/20/2018  1.852,96 
      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 7705514047 
 2017PL  000000000801910/00L 02/20/2018  2.326,96 
      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 7705514048 
 2017PL  000000000801869/00L 02/20/2018  30,01 
      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 7705514004 

 Total nominal  32.525,89 

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

DE LA SOCIETAT "SALA LLIBRETERS" 
 
 
Núm. d’expedient: R0082019000015 
Núm. de referència : X2019025502     
 
 Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Regidora delegada d'Hisenda, 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord: 
 
“Atesa la diligència de la tresorera de data 18/03/2019, on es concedeix audiència als 
administradors que ara es diran, de la societat SALA LLIBRETERS SL amb NIF B17149550, 
expedient executiu núm. REXE2018000389: 

 
 Nom                                            NIF                Adreça                                
**** ***6315** c. Puig Roig, 10  1r  1a - 17800 OLOT 

 
Atès que consta acreditada la prèvia audiència a(als) interessat(s) a l'expedient, d'acord amb la 
Llei 35/2015 d'1 d'octubre de "Procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques" i que no s’ha presentat  cap al·legació ni documents o justificacions que 
poguessin aturar el procés de derivació subsidiària de responsabilitat. 
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Atesos els fonaments de dret que consten a la mateixa diligència de la tresorera i que són: 
 
Article 43.1 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Serán responsables 

subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades: 
 ... b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas jurídicas que 
hayan cesado en sus  actividades, por las obligaciones tributarias devengadas de éstas que 
se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre que no hubieran hecho lo 
necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos o tomado  medidas causantes del 
impago.” 
 
Article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Salvo que una norma 

con rango de ley disponga otra cosa, la derivación de la acción administrativa para exigir el 

pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un acto administrativa en el que, 

previa audiencia al interesado, se declare la responsabilidad y de determine su alcance y 

extensión, de conformidad con lo previsto en los artículos 174 a 176 de esta Ley... “ 
 
Article 176 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Una vez declarados 

fallidos el deudor principal y, en su caso, los responsables solidarios, la Administración 

tributaria dictará acto de declaración de responsabilidad, que se notificará al responsable 

subsidiario..” 
 
Atès que el supòsit de fet en virtut del qual es dóna aquest tipus de responsabilitat, està format 
per tres elements: 
 
 * l'existència d'una obligació tributària pendent a càrrec de la persona jurídica. 
 * haver cessat la persona jurídica en les seves activitats. 
 * concurrència de la condició d'administrador de la societat. 
 
S'ACORDA:  
 
PRIMER: Declarar fallit per insolvent la societat SALA LLIBRETERS SL amb NIF  B17149550 
expedient núm.REXE2018000389 . 
 
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei general 
tributària, la responsabilitat subsidiària contra els administradors que ara s'indicaran, per les 
obligacions tributàries pendents de l'entitat deutora  per cessament de la seva activitat i pels 
exercicis i conceptes que també s'indiquen: 
 
 Nom                                            NIF                Adreça                                
**** ***6315** c. Puig Roig, 10  1r  1a - 17800 OLOT 

 
 i responen de forma solidària dels deutes que ara es relacionen: 
 
 
  número de rebut                            data fi vol                                                                               euros 
nominal 
2017EE  000000000001263/00P 11/30/2017  207,69 

      concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8449100100910 
 
2018EE  000000000001294/00P 11/30/2018  52,96 

      concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8449100100910 
 Total nominal  260,65 
 
TERCER. Requerir als administradors perquè s'efectuïn el pagament del(s) deute(s) dins dels 
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terminis establerts a l'article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre següents: 
 1) si la notificació es rep entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de la recepció 
de la notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’immediat hàbil següent.  
 2) si la notificació es rep entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de la 
recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o l’immediat hàbil següent.  
 
QUART. En cas que no es pagui el dèbit notificat, que se segueixi el procediment executiu 
contra els responsables, prèvia Providència de Constrenyiment dictada pel Sr. Tresorer. L’inici 
d’aquest període determinarà el devengament del recàrrec de constrenyiment i dels interessos 
de demora, d'acord amb allò previst a l'article 28 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
general tributària” 
 
S’aprova per unanimitat.  
 
 
11.3. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA ALS ADMINISTRADORS 

DE LA SOCIETAT "CONSTRUCCIONS TRIAS-PRAT SLU" 
 
 
Núm. d’expedient: R0082019000016 
Núm. de referència : X2019025515     
 
 
Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Regidora delegada d'Hisenda, 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord: 
 
“Atesa la diligència de la tresorera de data 18/03/2019, on es concedeix audiència als 
administradors que ara es diran, de la societat CONSTRUCCIONS TRIAS-PRAT SL 
UNIPERSONAL amb NIF B17547415, expedient  executiu núm. REXE2009002435: 

 
 Nom                                            NIF                Adreça                                
**** ***2041**              av. L'Estany, 19 - 17811 SANTA PAU 
 
Atès que consta acreditada la prèvia audiència a(als) interessat(s) a l'expedient, d'acord amb la 
Llei 35/2015 d'1 d'octubre de "Procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques" i que no s’ha presentat cap al·legació ni documents o justificacions que poguessin 
aturar el procés de derivació subsidiària de responsabilitat. 
 
Atesos els fonaments de dret que consten a la mateixa diligència de la tresorera i que són: 
 
Article 43.1 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Serán responsables 
subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades: 
 ... b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas jurídicas que 
hayan cesado en sus  actividades, por las obligaciones tributarias devengadas de éstas que 
se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre que no hubieran hecho lo 
necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos o tomado  medidas causantes del 
impago.” 
 
Article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Salvo que una norma 
con rango de ley  disponga otra cosa, la derivación de la acción administrativa para exigir 
el pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un acto administrativa en el que, 
previa audiencia al interesado, se declare la responsabilidad y de determine su alcance y 
extensión, de conformidad con lo previsto en los artículos 174 a 176 de esta Ley... “ 
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Article 176 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Una vez declarados 
fallidos el deudor principal y, en su caso, los responsables solidarios, la Administración 
tributaria dictará acto de declaración de responsabilidad, que se notificará al responsable 
subsidiario..” 
 
Atès que el supòsit de fet en virtut del qual es dóna aquest tipus de responsabilitat, està format 
per tres elements: 
 
 * l'existència d'una obligació tributària pendent a càrrec de la persona jurídica. 
 * haver cessat la persona jurídica en les seves activitats. 
 * concurrència de la condició d'administrador de la societat. 
 
S'ACORDA:  
 
PRIMER: Declarar fallit per insolvent la societat CONSTRUCCIONS TRIAS-PRAT SL 
UNIPERSONAL amb NIF B17547415 expedient núm.REXE2009002435 . 
 
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei general 
tributària, la responsabilitat subsidiària contra els administradors que ara s'indicaran, per les 
obligacions tributàries pendents de l'entitat deutora  per cessament de la seva activitat i pels 
exercicis i conceptes que també s'indiquen: 
 
 Nom                                                  NIF                Adreça                                
 **** ***2041** av. L'Estany, 19 - 17811 SANTA PAU 
 
i responen de forma solidària dels deutes que ara es relacionen: 
 
 
  número de rebut                            data fi vol                                                                               euros 
nominal 
 2012IB  000000000006358/00P 06/30/2012  261,53 

      concepte: IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS identificatiu: 8602402001 
 2012PL  000000000800945/00L 07/20/2012  19,25 

      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 8602419004 
 2012PL  000000000800944/00L 07/20/2012  1.189,88 

      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 8602419022 
 2012AE  000000000000131/00P 10/31/2012  172,13 

      concepte: IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES identificatiu: 8458008394586 
 2012ES  000000000003628/00P 10/31/2012  140,00 

      concepte: TAXA ESCOMBRARIES PARTICULARS identificatiu: 8602419024 
 2012ES  000000000003627/00P 10/31/2012  140,00 

      concepte: TAXA ESCOMBRARIES PARTICULARS identificatiu: 8602419021 
 2013PL  000000000800642/00L 06/05/2013  24,32 

      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 8602419005 
 2013PL  000000000800643/00L 06/05/2013  31,80 

      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 8602419011 
 2013PL  000000000800641/00L 06/05/2013  1.376,43 

      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 8602419024 
 2013PL  000000000800640/00L 06/05/2013  1.376,43 

      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 8602419021 
 2013PL  000000000800644/00L 06/05/2013  29,93 

      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 8602419012 
 2013IB  000000000006361/00P 07/01/2013  281,87 

      concepte: IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS identificatiu: 8602402001 
 2014IB  000000000006675/00P 06/30/2014  315,46 

      concepte: IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS identificatiu: 8602402001 
 2015IB  000000000006465/00P 06/30/2015  319,71 
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      concepte: IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS identificatiu: 8602402001 
 2016IB  000000000006346/00P 05/31/2016  332,50 

      concepte: IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS identificatiu: 8602402001 
 2017IB  000000000006600/00P 05/31/2017  332,51 

      concepte: IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS identificatiu: 8602402001 
 2018IB  000000000006515/00P 05/31/2018  349,14 

      concepte: IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS identificatiu: 8602402001 
 2019IB  000000000006440/00P 05/31/2019  356,84 

      concepte: IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS identificatiu: 8602402001 
 Total nominal 7.049,73 
 
TERCER. Requerir als administradors perquè s'efectuïn el pagament del(s) deute(s) dins dels 
terminis establerts a l'article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre següents: 
 1) si la notificació es rep entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de la recepció 
de la notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’immediat hàbil següent.  
 2) si la notificació es rep entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de la 
recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o l’immediat hàbil següent.  
 
QUART. En cas que no es pagui el dèbit notificat, que se segueixi el procediment executiu 
contra els  
responsables, prèvia Providència de Constrenyiment dictada pel Sr. Tresorer. L’inici d’aquest 
període determinarà el devengament del recàrrec de constrenyiment i dels interessos de 
demora, d'acord amb allò previst a l'article 28 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària” 
 
 

S’aprova per unanimitat.  
 
 
11.4. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA ALS ADMINISTRADORS 

DE LA SOCIETAT "PROMOCIONS EUROLUQUE SL" 
 
 
Núm. d’expedient: R0082019000017 
Núm. de referència : X2019025518     
 
 Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Regidora delegada d'Hisenda, 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord: 
 
“Atesa la diligència de la tresorera de data 18/03/2019, on es concedeix audiència als 
administradors que ara es diran, de la societat PROMOCIONS EUROLUQUE SL amb NIF 
B17633181, expedient executiu núm. REXE2011001114: 

 
 Nom                                                   NIF                Adreça                                
**** ***7098** c. Rocamora, 33 - 17800 OLOT 
 **** ***0021** c. Sebastià, 38  2n 2a - 17178 LES PRESES 
 
Atès que consta acreditada la prèvia audiència a(als) interessat(s) a l'expedient, d'acord amb la 
Llei 35/2015 d'1 d'octubre de "Procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques" i que no s’ha presentat cap al·legació ni documents o justificacions que poguessin 
aturar el procés de derivació subsidiària de responsabilitat. 
 
Atesos els fonaments de dret que consten a la mateixa diligència de la tresorera i que són: 
 
Article 43.1 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Serán responsables 
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subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades: 
 ... b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas jurídicas que 
hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias devengadas de éstas que se 
encuentren pendientes en el momento del cese, siempre que no hubieran hecho lo necesario 
para su pago o hubieren adoptado acuerdos o tomado  medidas causantes del impago.” 
 
Article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Salvo que una norma 
con rango de ley disponga otra cosa, la derivación de la acción administrativa para exigir el 
pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un acto administrativa en el que, 
previa audiencia al interesado, se declare la responsabilidad y de determine su alcance y 
extensión, de conformidad con lo previsto en los artículos 174 a 176 de esta Ley... “ 
 
Article 176 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Una vez declarados 
fallidos el deudor principal y, en su caso, los responsables solidarios, la Administración 
tributaria dictará acto de declaración de responsabilidad, que se notificará al responsable 
subsidiario..” 
 
Atès que el supòsit de fet en virtut del qual es dóna aquest tipus de responsabilitat, està format 
per tres elements: 
 
 * l'existència d'una obligació tributària pendent a càrrec de la persona jurídica. 
 * haver cessat la persona jurídica en les seves activitats. 
 * concurrència de la condició d'administrador de la societat. 
 
S'ACORDA:  
 
PRIMER: Declarar fallit per insolvent la societat PROMOCIONS EUROLUQUE SL amb NIF  
B17633181 expedient núm.REXE2011001114 . 
 
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei general 
tributària, la responsabilitat subsidiària contra els administradors que ara s'indicaran, per les 
obligacions tributàries pendents de l'entitat deutora  per cessament de la seva activitat i pels 
exercicis i conceptes que també s'indiquen: 
 
 Nom                                                 NIF                Adreça                                
**** ***7098** c. Rocamora, 33 - 17800 OLOT 
**** ***0021** c. Sebastià, 38  2n 2a - 17178 LES PRESES 
 

i responen de forma solidària dels deutes que ara es relacionen: 
 
  número de rebut                            data fi vol                                                                               euros 
nominal 
 2012CI  000000000016451/00P 03/15/2012  237,00 

      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: **** 
 2012CI  000000000016453/00P 03/15/2012  84,00 

      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: **** 
 2012CI  000000000016452/00P 03/15/2012  143,00 

      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: **** 
 2012IB  000000000017712/00P 06/30/2012  139,20 

      concepte: IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS identificatiu: 7293804001 
 2013CI  000000000016183/00P 04/01/2013  237,00 

      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: **** 
 2013CI  000000000016182/00P 04/01/2013  143,00 

      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: **** 
 2013CI  000000000016184/00P 04/01/2013  84,00 

      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: **** 
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 2014CI  000000000015841/00P 03/31/2014  143,00 

      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: **** 
 2014CI  000000000015842/00P 03/31/2014  84,00 

      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: **** 
 2015CI  000000000015701/00P 03/31/2015  143,00 

      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: **** 
 2015CI  000000000015700/00P 03/31/2015  84,00 

      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: **** 
 2016CI  000000000015699/00P 03/31/2016  143,00 

      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: **** 
 2016CI  000000000015700/00P 03/31/2016  84,00 

      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: **** 
 2016PL  000000000800414/00L 10/05/2016  1.143,49 

      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 7293804001 
 2017CI  000000000015870/02P 03/31/2017  107,25 

      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: **** 
 2017CI  000000000015869/00P 03/31/2017  84,00 

      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: **** 
 Total nominal 3.082,94 
 
TERCER. Requerir als administradors perquè s'efectuïn el pagament del(s) deute(s) dins dels 
terminis establerts a l'article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre següents: 
 1) si la notificació es rep entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de la recepció 
de la notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’immediat hàbil següent.  
 2) si la notificació es rep entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de la 
recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o l’immediat hàbil següent.  
 
QUART. En cas que no es pagui el dèbit notificat, que se segueixi el procediment executiu 
contra els  
responsables, prèvia Providència de Constrenyiment dictada pel Sr. Tresorer. L’inici d’aquest 
període determinarà el devengament del recàrrec de constrenyiment i dels interessos de 
demora, d'acord amb allò previst a l'article 28 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària.” 
  
S’aprova per unanimitat.  
 
 
11.5. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA ALS ADMINISTRADORS 

DE LA SOCIETAT "J.T.A. MOTORS SL" 
 
 
Núm. d’expedient: R0082019000018 
Núm. de referència : X2019025532     
 
Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Regidora delegada d'Hisenda, 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord: 
 
“Atesa la diligència de la tresorera de data 18/03/2019, on es concedeix audiència als 
administradors que ara es diran, de la societat J.T.A. MOTORS SL amb NIF B17657453, 
expedient executiu núm. REXE2018000550: 
 
 Nom                                                 NIF                Adreça                                
**** ***7003** c. Santa Sabina, 29 - 17800 OLOT 
 
Atès que consta acreditada la prèvia audiència a(als) interessat(s) a l'expedient, d'acord amb la 
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Llei 35/2015 d'1 d'octubre de "Procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques" i que no s’ha presentat cap al·legació ni documents o justificacions que poguessin 
aturar el procés de derivació subsidiària de responsabilitat. 
 
Atesos els fonaments de dret que consten a la mateixa diligència de la tresorera i que són: 
 
Article 43.1 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Serán responsables 
subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades: 
 ... b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas jurídicas que 
hayan cesado en sus  actividades, por las obligaciones tributarias devengadas de éstas que 
se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre que no hubieran hecho lo 
necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos o tomado  medidas causantes del 
impago.” 
 
Article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Salvo que una norma 
con rango de ley disponga otra cosa, la derivación de la acción administrativa para exigir el 
pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un acto administrativa en el que, 
previa audiencia al interesado, se declare la responsabilidad y de determine su alcance y 
extensión, de conformidad con lo previsto en los artículos 174 a 176 de esta Ley... “ 
 
Article 176 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Una vez declarados 
fallidos el deudor principal y, en su caso, los responsables solidarios, la Administración 
tributaria dictará acto de declaración de responsabilidad, que se notificará al responsable 
subsidiario..” 
 
Atès que el supòsit de fet en virtut del qual es dóna aquest tipus de responsabilitat, està format 
per tres elements: 
 
 * l'existència d'una obligació tributària pendent a càrrec de la persona jurídica. 
 * haver cessat la persona jurídica en les seves activitats. 
 * concurrència de la condició d'administrador de la societat. 
 
S'ACORDA:  
 
PRIMER: Declarar fallit per insolvent la societat J.T.A. MOTORS SL amb NIF  B17657453 
expedient  
núm.REXE2018000550 . 
 
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei general 
tributària, la responsabilitat subsidiària contra els administradors que ara s'indicaran, per les 
obligacions tributàries pendents de l'entitat deutora  per cessament de la seva activitat i pels 
exercicis i conceptes que també s'indiquen: 
 
 Nom                                                 NIF                Adreça                                
**** ***7003** c. Santa Sabina, 29 - 17800 OLOT 
 
i responen de forma solidària dels deutes que ara es relacionen: 
 
 
  número de rebut                            data fi vol                                                                               euros 
nominal 
 2017PL  000000000801518/01L 12/20/2017  278,33 

      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 6586201001 
 2017PL  000000000801518/02L 01/20/2018  278,33 

      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 6586201001 
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 2017PL  000000000801518/04L 03/20/2018  278,33 

      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 6586201001 
 2017PL  000000000801518/05L 04/20/2018  278,33 

      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 6586201001 
 2017PL  000000000801518/06L 05/20/2018  278,32 

      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 6586201001 
 Total nominal 1.391,64 
 
TERCER. Requerir als administradors perquè s'efectuïn el pagament del(s) deute(s) dins dels 
terminis establerts a l'article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre següents: 
 1) si la notificació es rep entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de la recepció 
de la notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’immediat hàbil següent.  
 2) si la notificació es rep entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de la 
recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o l’immediat hàbil següent.  
 
QUART. En cas que no es pagui el dèbit notificat, que se segueixi el procediment executiu 
contra els  
responsables, prèvia Providència de Constrenyiment dictada pel Sr. Tresorer. L’inici d’aquest 
període determinarà el devengament del recàrrec de constrenyiment i dels interessos de 
demora, d'acord amb allò previst a l'article 28 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària.  
 
S’aprova per unanimitat.  
 
 
11.6. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA ALS ADMINISTRADORS 

DE LA SOCIETAT "DENTALSICA SL" 
 
 
Núm. d’expedient: R0082019000019 
Núm. de referència : X2019025576     
 
Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Regidora delegada d'Hisenda, 
proposa a la Junta deGovern Local l’adopció del següent acord: 
 
“Atesa la diligència de la tresorera de data 18/03/2019, on es concedeix audiència als 
administradors que ara es diran, de la societat DENTALSICA SL amb NIF B17927476, 
expedient executiu núm. REXE2017000539: 

 
 Nom                                            NIF                Adreça                                
 **** ***8563** Pl. Clarà, 3 - 17800 OLOT 
 
Atès que consta acreditada la prèvia audiència a(als) interessat(s) a l'expedient, d'acord amb la 
Llei 35/2015 d'1 d'octubre de "Procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques" i que no s’ha presentat cap al·legació ni documents o justificacions que poguessin 
aturar el procés de derivació subsidiària de responsabilitat. 
 
Atesos els fonaments de dret que consten a la mateixa diligència de la tresorera i que són: 
 
Article 43.1 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Serán responsables 
subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades: 
 ... b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas jurídicas que 
hayan cesado en sus  actividades, por las obligaciones tributarias devengadas de éstas que 
se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre que no hubieran hecho lo 
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necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos o tomado  medidas causantes del 
impago.” 
 
Article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Salvo que una norma 
con rango de ley disponga otra cosa, la derivación de la acción administrativa para exigir el 
pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un acto administrativa en el que, 
previa audiencia al interesado, se declare la responsabilidad y de determine su alcance y 
extensión, de conformidad con lo previsto en los artículos 174 a 176 de esta Ley... “ 
 
Article 176 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Una vez declarados 
fallidos el deudor principal y, en su caso, los responsables solidarios, la Administración 
tributaria dictará acto de declaración de responsabilidad, que se notificará al responsable 
subsidiario..” 
 
Atès que el supòsit de fet en virtut del qual es dóna aquest tipus de responsabilitat, està format 
per tres elements: 
 
 * l'existència d'una obligació tributària pendent a càrrec de la persona jurídica. 
 * haver cessat la persona jurídica en les seves activitats. 
 * concurrència de la condició d'administrador de la societat. 
 
S'ACORDA:  
 
PRIMER: Declarar fallit per insolvent la societat DENTALSICA SL amb NIF  B17927476 
expedient  
núm.REXE2017000539 . 
 
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei general 
tributària, la responsabilitat subsidiària contra els administradors que ara s'indicaran, per les 
obligacions tributàries pendents de l'entitat deutora  per cessament de la seva activitat i pels 
exercicis i conceptes que també s'indiquen: 
 
 Nom                                            NIF                Adreça                                
**** ***8563** Pl. Clarà, 3 - 17800 OLOT 
 
i responen de forma solidària dels deutes que ara es relacionen: 
 
  número de rebut                            data fi vol                                                                               euros 
nominal 
 2016AE  000000000000136/00P 10/31/2016  2.467,77 

      concepte: IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES identificatiu: 8908008266193 
 2016EE  000000000000406/04P 03/02/2017  148,65 

      concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8908008266193 
 2017AE  000000000000139/00P 10/31/2017  2.467,77 

      concepte: IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES identificatiu: 8908008266193 
 2017EE  000000000000424/00P 11/30/2017  594,66 

      concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8908008266193 
 2018EE  000000000000429/00P 11/30/2018  606,55 

      concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8908008266193 
 Total nominal 6.285,40 
 
TERCER. Requerir als administradors perquè s'efectuïn el pagament del(s) deute(s) dins dels 
terminis establerts a l'article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre següents: 
 1) si la notificació es rep entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de la recepció 
de la notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’immediat hàbil següent.  
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 2) si la notificació es rep entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de la 
recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o l’immediat hàbil següent.  
 
QUART. En cas que no es pagui el dèbit notificat, que se segueixi el procediment executiu 
contra els  
responsables, prèvia Providència de Constrenyiment dictada pel Sr. Tresorer. L’inici d’aquest 
període determinarà el devengament del recàrrec de constrenyiment i dels interessos de 
demora, d'acord amb allò previst a l'article 28 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària.” 
 
S’aprova per unanimitat.  
 
 
11.7. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA ALS ADMINISTRADORS 
DE LA SOCIETAT "PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES OLOT Y BLANES SL" 

 
 
Núm. d’expedient: R0082019000020 
Núm. de referència : X2019025581     
 
 
Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Regidora delegada d'Hisenda, 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord: 
 
“Atesa la diligència de la tresorera de data 25/03/2010, on es concedeix audiència als 
administradors que ara es diran, de la societat PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES OLOT 
Y BLANES SL amb NIF B17948324, expedient executiu núm. REXE2009002254: 
 
 Nom                                            NIF                Adreça                                
**** ***0109** c. Major, 5 1r - 17178 LES PRESES 
 
Atès que consta acreditada la prèvia audiència a(als) interessat(s) a l'expedient, d'acord amb la 
Llei 35/2015 d'1 d'octubre de "Procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques" i que no s’ha presentat cap al·legació ni documents o justificacions que poguessin 
aturar el procés de derivació subsidiària de responsabilitat. 
 
Atesos els fonaments de dret que consten a la mateixa diligència de la tresorera i que són: 
 
Article 43.1 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Serán responsables 
subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades: 
 ... b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas jurídicas que 
hayan cesado en sus  actividades, por las obligaciones tributarias devengadas de éstas que 
se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre que no hubieran hecho lo 
necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos o tomado  medidas causantes del 
impago.” 
 
Article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Salvo que una norma 
con rango de ley disponga otra cosa, la derivación de la acción administrativa para exigir el 
pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un acto administrativa en el que, 
previa audiencia al interesado, se declare la responsabilidad y de determine su alcance y 
extensión, de conformidad con lo previsto en los artículos 174 a 176 de esta Ley... “ 
 
Article 176 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Una vez declarados 
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fallidos el deudor principal y, en su caso, los responsables solidarios, la Administración 
tributaria dictará acto de declaración de responsabilidad, que se notificará al responsable 
subsidiario..” 
 
Atès que el supòsit de fet en virtut del qual es dóna aquest tipus de responsabilitat, està format 
per tres elements: 
 
 * l'existència d'una obligació tributària pendent a càrrec de la persona jurídica. 
 * haver cessat la persona jurídica en les seves activitats. 
 * concurrència de la condició d'administrador de la societat. 
 
S'ACORDA:  
 
PRIMER: Declarar fallit per insolvent la societat PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES 
OLOT Y BLANES SL amb NIF  B17948324 expedient núm.REXE2009002254 . 
 
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei general 
tributària, la responsabilitat subsidiària contra els administradors que ara s'indicaran, per les 
obligacions tributàries pendents de l'entitat deutora  per cessament de la seva activitat i pels 
exercicis i conceptes que també s'indiquen: 
 
 Nom                                            NIF                Adreça                                
**** ***0109** c. Major, 5 1r - 17178 LES PRESES 
 
 
i responen de forma solidària dels deutes que ara es relacionen: 
 
  número de rebut                            data fi vol                                                                               euros 
nominal 
 2012CI  000000000016450/00P 03/15/2012  84,00 
      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: **** 
 2013CI  000000000016181/00P 04/01/2013  84,00 
      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: **** 
 2014CI  000000000015840/00P 03/31/2014  84,00 
      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: **** 
 2015CI  000000000015699/00P 03/31/2015  84,00 
      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: **** 
 2016CI  000000000015698/00P 03/31/2016  84,00 
      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: **** 
 2017CI  000000000015868/00P 03/31/2017  84,00 
      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: **** 
 2018CI  000000000016095/00P 03/31/2018  84,00 
      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: **** 
 2019CI  000000000016387/00P 04/01/2019  84,00 
      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: **** 
 Total nominal  672,00 

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

DE LA SOCIETAT "RESTAURANT LA FAGEDA SLU" 
 
 
Núm. d’expedient: R0082019000021 
Núm. de referència : X2019025613     
 
Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Regidora delegada d'Hisenda, 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord: 
 
“Atesa la diligència de la tresorera de data 18/03/2019, on es concedeix audiència als 
administradors que ara es diran, de la societat RESTAURANT LA FAGEDA SLU amb NIF 
B55248256, expedient executiu núm.  REXE2017001031: 
 
 Nom                                            NIF                Adreça                                
 **** ***0461** c. Carme Sala, 3 - 17800 OLOT 
 
Atès que consta acreditada la prèvia audiència a(als) interessat(s) a l'expedient, d'acord amb la 
Llei 35/2015 d'1 d'octubre de "Procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques" i que no s’ha presentat cap al·legació ni documents o justificacions que poguessin 
aturar el procés de derivació subsidiària de responsabilitat. 
 
Atesos els fonaments de dret que consten a la mateixa diligència de la tresorera i que són: 
 
Article 43.1 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Serán responsables 
subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades: 
 ... b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas jurídicas que 
hayan cesado en sus  actividades, por las obligaciones tributarias devengadas de éstas que 
se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre que no hubieran hecho lo 
necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos o tomado medidas causantes del 
impago.” 
 
Article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Salvo que una norma 
con rango de ley disponga otra cosa, la derivación de la acción administrativa para exigir el 
pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un acto administrativa en el que, 
previa audiencia al interesado, se declare la responsabilidad y de determine su alcance y 
extensión, de conformidad con lo previsto en los artículos 174 a 176 de esta Ley... “ 
 
Article 176 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Una vez declarados 
fallidos el deudor principal y, en su caso, los responsables solidarios, la Administración 
tributaria dictará acto de declaración de responsabilidad, que se notificará al responsable 
subsidiario..” 
 
Atès que el supòsit de fet en virtut del qual es dóna aquest tipus de responsabilitat, està format 
per tres elements: 
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 * l'existència d'una obligació tributària pendent a càrrec de la persona jurídica. 
 * haver cessat la persona jurídica en les seves activitats. 
 * concurrència de la condició d'administrador de la societat. 
 
S'ACORDA:  
 
PRIMER: Declarar fallit per insolvent la societat RESTAURANT LA FAGEDA SLU amb NIF  
B55248256 expedient núm.REXE2017001031 . 
 
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei general 
tributària, la responsabilitat subsidiària contra els administradors que ara s'indicaran, per les 
obligacions tributàries pendents de l'entitat deutora  per cessament de la seva activitat i pels 
exercicis i conceptes que també s'indiquen: 
 
 Nom                                            NIF                Adreça                                
**** ***0461** c. Carme Sala, 3 - 17800 OLOT 
 
i responen de forma solidària dels deutes que ara es relacionen: 
 
 
  número de rebut                            data fi vol                                                                               euros 
nominal 
 2017EE  000000000800067/00L 05/20/2017  836,13 
      concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8926007871681 

  
2017EE  000000000001197/00P 11/30/2017  836,13 
      concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8926007871681 

 Total nominal  1.672,26 

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

DE LA SOCIETAT "GRANAT ALUMINIS SL" 
 
 
Núm. d’expedient: R0082019000022 
Núm. de referència : X2019025617     
Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Regidora delegada d'Hisenda, 
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proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord: 
 
 Atesa la diligència de la tresorera de data 18/03/2019, on es concedeix audiència als 
administradors que ara es diran, de la societat GRANAT ALUMINIS SL amb NIF B55254023, 
expedient executiu núm. REXE2017001483: 
 
 Nom                                            NIF                Adreça                                
**** ***3526** c. Hondures, 10  3r  1a - 17800 OLOT 
 
Atès que consta acreditada la prèvia audiència a(als) interessat(s) a l'expedient, d'acord amb la 
Llei 35/2015 d'1 d'octubre de "Procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques" i que no s’ha presentat cap al·legació ni documents o justificacions que poguessin 
aturar el procés de derivació subsidiària de responsabilitat. 
 
Atesos els fonaments de dret que consten a la mateixa diligència de la tresorera i que són: 
 
Article 43.1 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Serán responsables 
subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades: 
 ... b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas jurídicas que 
hayan cesado en sus  actividades, por las obligaciones tributarias devengadas de éstas que 
se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre que no hubieran hecho lo 
necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos o tomado  medidas causantes del 
impago.” 
 
Article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Salvo que una norma 
con rango de ley disponga otra cosa, la derivación de la acción administrativa para exigir el 
pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un acto administrativa en el que, 
previa audiencia al interesado, se declare la responsabilidad y de determine su alcance y 
extensión, de conformidad con lo previsto en los artículos 174 a 176 de esta Ley... “ 
 
Article 176 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Una vez declarados 
fallidos el deudor principal y, en su caso, los responsables solidarios, la Administración 
tributaria dictará acto de declaración de responsabilidad, que se notificará al responsable 
subsidiario..” 
 
Atès que el supòsit de fet en virtut del qual es dóna aquest tipus de responsabilitat, està format 
per tres elements: 
 
 * l'existència d'una obligació tributària pendent a càrrec de la persona jurídica. 
 * haver cessat la persona jurídica en les seves activitats. 
 * concurrència de la condició d'administrador de la societat. 
 
S'ACORDA:  
 
PRIMER: Declarar fallit per insolvent la societat GRANAT ALUMINIS SL amb NIF  B55254023 
expedient núm.REXE2017001483 . 
 
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei general 
tributària, la responsabilitat subsidiària contra els administradors que ara s'indicaran, per les 
obligacions tributàries pendents de l'entitat deutora  per cessament de la seva activitat i pels 
exercicis i conceptes que també s'indiquen: 
 
 
 Nom                                            NIF                Adreça                                
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 **** ***3526** c. Hondures, 10  3r  1a - 17800 OLOT 
 
i responen de forma solidària dels deutes que ara es relacionen: 
 
  número de rebut                            data fi vol                                                                               euros 
nominal 
 2017CI  000000000009158/00P 03/31/2017  84,00 
      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: **** 
 2018CI  000000000009259/00P 03/31/2018  84,00 
      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: **** 
 2019CI  000000000009402/00P 04/01/2019  84,00 
      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: **** 
 Total nominal  252,00 

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

11.10. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA ALS 
ADMINISTRADORS DE LA SOCIETAT "EUROPEAN FISHING LINEA DE PESCA 

SL" 
 
 
Núm. d’expedient: R0082019000023 
Núm. de referència : X2019025630     
 
 Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Regidora delegada d'Hisenda, 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord: 
 
 Atesa la diligència de la tresorera de data 18/03/2019, on es concedeix audiència als 
administradors que ara es diran, de la societat EUROPEAN FISHING LINEA DE PESCA SL 
amb NIF B55254627, expedient executiu núm. REXE2017001472: 
 
 Nom                                            NIF                Adreça                                
**** ***0766** c. Castanyer, 66  1r - 17800 OLOT 
 
Atès que consta acreditada la prèvia audiència a(als) interessat(s) a l'expedient, d'acord amb la 
Llei 35/2015 d'1 d'octubre de "Procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques" i que no s’ha presentat cap al·legació ni documents o justificacions que poguessin 
aturar el procés de derivació subsidiària de responsabilitat. 
Atesos els fonaments de dret que consten a la mateixa diligència de la tresorera i que són: 
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Article 43.1 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Serán responsables 
subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades: 
 ... b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas jurídicas que 
hayan cesado en sus  actividades, por las obligaciones tributarias devengadas de éstas que 
se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre que no hubieran hecho lo 
necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos o tomado  medidas causantes del 
impago.” 
 
Article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Salvo que una norma 
con rango de ley disponga otra cosa, la derivación de la acción administrativa para exigir el 
pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un acto administrativa en el que, 
previa audiencia al interesado, se declare la responsabilidad y de determine su alcance y 
extensión, de conformidad con lo previsto en los artículos 174 a 176 de esta Ley... “ 
 
Article 176 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Una vez declarados 
fallidos el deudor principal y, en su caso, los responsables solidarios, la Administración 
tributaria dictará acto de declaración de responsabilidad, que se notificará al responsable 
subsidiario..” 
 
Atès que el supòsit de fet en virtut del qual es dóna aquest tipus de responsabilitat, està format 
per tres elements: 
 
 * l'existència d'una obligació tributària pendent a càrrec de la persona jurídica. 
 * haver cessat la persona jurídica en les seves activitats. 
 * concurrència de la condició d'administrador de la societat. 
 
S'ACORDA:  
 
PRIMER: Declarar fallit per insolvent la societat EUROPEAN FISHING LINEA DE PESCA SL 
amb NIF  B55254627 expedient núm.REXE2017001472 . 
 
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei general 
tributària, la responsabilitat subsidiària contra els administradors que ara s'indicaran, per les 
obligacions tributàries pendents de l'entitat deutora  per cessament de la seva activitat i pels 
exercicis i conceptes que també s'indiquen: 
 
 Nom                                            NIF                Adreça                                
**** ***0766** c. Castanyer, 66  1r - 17800 OLOT 
 
i responen de forma solidària dels deutes que ara es relacionen: 
 
  número de rebut                            data fi vol                                                                               euros 
nominal 
 2017EE  000000000800125/02L 07/05/2017  264,66 
      concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8927002845214 
 2018EE  000000000000525/00P 11/30/2018  211,84 
      concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8927002845214 

 Total nominal  476,50 

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

 
11.11. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA ALS 

ADMINISTRADORS DE LA SOCIETAT "EL RECÓ DE L'AINA SL" 
 
 
Núm. d’expedient: R0082019000024 
Núm. de referència : X2019025641     
 
 
Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Regidora delegada d'Hisenda, 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord: 
 
“Atesa la diligència de la tresorera de data 18/03/2019, on es concedeix audiència als 
administradors que ara es diran, de la societat EL RACO DE L'AINA SL amb NIF B55257638, 
expedient executiu núm. REXE2017001473: 
 
 Nom                                            NIF                Adreça                                
 **** ***2525** c. Puig de la Creu, 1 - 17179 RIUDAURA 
**** ***1381** c. Puig de la Creu, 1 - 17179 RIUDAURA 
 
Atès que consta acreditada la prèvia audiència a(als) interessat(s) a l'expedient, d'acord amb la 
Llei 35/2015 d'1 d'octubre de "Procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques" i que no s’ha presentat cap al·legació ni documents o justificacions que poguessin 
aturar el procés de derivació subsidiària de responsabilitat. 
 
Atesos els fonaments de dret que consten a la mateixa diligència de la tresorera i que són: 
 
Article 43.1 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Serán responsables 
subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades: 
 ... b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas jurídicas que 
hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias devengadas de éstas que se 
encuentren pendientes en el momento del cese, siempre que no hubieran hecho lo necesario 
para su pago o hubieren adoptado acuerdos o tomado  medidas causantes del impago.” 
 
Article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Salvo que una norma 
con rango de ley  disponga otra cosa, la derivación de la acción administrativa para exigir 
el pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un acto administrativa en el que, 
previa audiencia al interesado, se declare la responsabilidad y de determine su alcance y 
extensión, de conformidad con lo previsto en los artículos 174 a 176 de esta Ley... “ 
 
Article 176 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Una vez declarados 
fallidos el deudor principal y, en su caso, los responsables solidarios, la Administración 
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tributaria dictará acto de declaración de responsabilidad, que se notificará al responsable 
subsidiario..” 
 
Atès que el supòsit de fet en virtut del qual es dóna aquest tipus de responsabilitat, està format 
per tres elements: 
 
 * l'existència d'una obligació tributària pendent a càrrec de la persona jurídica. 
 * haver cessat la persona jurídica en les seves activitats. 
 * concurrència de la condició d'administrador de la societat. 
 
S'ACORDA:  
 
PRIMER: Declarar fallit per insolvent la societat EL RACO DE L'AINA SL amb NIF  B55257638 
expedient núm.REXE2017001473 . 
 
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei general 
tributària, la responsabilitat subsidiària contra els administradors que ara s'indicaran, per les 
obligacions tributàries pendents de l'entitat deutora  per cessament de la seva activitat i pels 
exercicis i conceptes que també s'indiquen: 
 
 Nom                                            NIF                Adreça                                
 **** ***2525** c. Puig de la Creu, 1 - 17179 RIUDAURA 
 **** ***1381** c. Puig de la Creu, 1 - 17179 RIUDAURA 
 
 
i responen de forma solidària dels deutes que ara es relacionen: 
 
  número de rebut                            data fi vol                                                                               euros 
nominal 
 2017EE  000000000800154/00L 07/05/2017  194,35 
      concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8930001198492 

 Total nominal  194,35 
 
TERCER. Requerir als administradors perquè s'efectuïn el pagament del(s) deute(s) dins dels 
terminis establerts a l'article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre següents: 
 1) si la notificació es rep entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de la recepció 
de la notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’immediat hàbil següent.  
 2) si la notificació es rep entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de la 
recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o l’immediat hàbil següent.  
 
QUART. En cas que no es pagui el dèbit notificat, que se segueixi el procediment executiu 
contra els  
responsables, prèvia Providència de Constrenyiment dictada pel Sr. Tresorer. L’inici d’aquest 
període determinarà el devengament del recàrrec de constrenyiment i dels interessos de 
demora, d'acord amb allò previst a l'article 28 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general 
tributària”. 
 
S’aprova per unanimitat.  
 
 

11.12. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA ALS 
ADMINISTRADORS DE LA SOCIETAT "CECOLOT GRUP SL" 
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Núm. d’expedient: R0082019000025 
Núm. de referència : X2019025647     
 
 
Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Regidora delegada d'Hisenda, 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord: 
 
 Atesa la diligència de la tresorera de data 18/03/2019, on es concedeix audiència als 
administradors que ara es diran, de la societat CECOLOT GRUP SL amb NIF B55274963, 
expedient executiu núm. REXE2018000729: 
 
 Nom                                            NIF                Adreça                                
 **** ***4133** c. Abat Racimir, 31 bx  3a - 17800 OLOT 
 
Atès que consta acreditada la prèvia audiència a(als) interessat(s) a l'expedient, d'acord amb la 
Llei 35/2015 d'1 d'octubre de "Procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques" i que no s’ha presentat cap al·legació ni documents o justificacions que poguessin 
aturar el procés de derivació subsidiària de responsabilitat. 
 
Atesos els fonaments de dret que consten a la mateixa diligència de la tresorera i que són: 
 
Article 43.1 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Serán responsables 
subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades: 
 ... b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas jurídicas que 
hayan cesado en sus  actividades, por las obligaciones tributarias devengadas de éstas que 
se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre que no hubieran hecho lo 
necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos o tomado  medidas causantes del 
impago.” 
 
Article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Salvo que una norma 
con rango de ley disponga otra cosa, la derivación de la acción administrativa para exigir el 
pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un acto administrativa en el que, 
previa audiencia al interesado, se declare la responsabilidad y de determine su alcance y 
extensión, de conformidad con lo previsto en los artículos 174 a 176 de esta Ley... “ 
 
Article 176 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Una vez declarados 
fallidos el deudor principal y, en su caso, los responsables solidarios, la Administración 
tributaria dictará acto de declaración de responsabilidad, que se notificará al responsable 
subsidiario..” 
 
Atès que el supòsit de fet en virtut del qual es dóna aquest tipus de responsabilitat, està format 
per tres elements: 
 
 * l'existència d'una obligació tributària pendent a càrrec de la persona jurídica. 
 * haver cessat la persona jurídica en les seves activitats. 
 * concurrència de la condició d'administrador de la societat. 
 
S'ACORDA:  
 
PRIMER: Declarar fallit per insolvent la societat CECOLOT GRUP SL amb NIF  B55274963 
expedient núm.REXE2018000729 . 
 
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei general 
tributària, la responsabilitat subsidiària contra els administradors que ara s'indicaran, per les 
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obligacions tributàries pendents de l'entitat deutora  per cessament de la seva activitat i pels 
exercicis i conceptes que també s'indiquen: 
 
 Nom                                            NIF                Adreça                                
**** ***4133** c. Abat Racimir, 31 bx  3a - 17800 OLOT 
 
i responen de forma solidària dels deutes que ara es relacionen: 
 
 
  número de rebut                            data fi vol                                                                               euros 
nominal 
 2017EE  000000000000279/00P 11/30/2017  195,10 
      concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8928008690072 

 Total nominal  195,10 

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

11.13. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA ALS 
ADMINISTRADORS DE LA SOCIETAT "PANS I VINS SEGLE XXI SL" 

 
 
Núm. d’expedient: R0082019000026 
Núm. de referència : X2019025652     
 
 
Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Regidora delegada d'Hisenda, 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord: 
 
“Atesa la diligència de la tresorera de data 18/03/2019, on es concedeix audiència als 
administradors que ara es diran, de la societat PANS I VINS SEGLE XXI SL amb NIF 
B65480683, expedient executiu núm. REXE2017002003: 
 
 Nom                                            NIF                Adreça                                
 **** ***0760** cra Santa Pau, 10  2n 2a - 17800 OLOT 
 
Atès que consta acreditada la prèvia audiència a(als) interessat(s) a l'expedient, d'acord amb la 
Llei 35/2015 d'1 d'octubre de "Procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques" i que no s’ha presentat cap al·legació ni documents o justificacions que poguessin 
aturar el procés de derivació subsidiària de responsabilitat. 
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Atesos els fonaments de dret que consten a la mateixa diligència de la tresorera i que són: 
 
Article 43.1 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Serán responsables 
subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades: 
 ... b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas jurídicas que 
hayan cesado en sus  actividades, por las obligaciones tributarias devengadas de éstas que 
se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre que no hubieran hecho lo 
necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos o tomado  medidas causantes del 
impago.” 
 
Article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Salvo que una norma 
con rango de ley disponga otra cosa, la derivación de la acción administrativa para exigir el 
pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un acto administrativa en el que, 
previa audiencia al interesado, se declare la responsabilidad y de determine su alcance y 
extensión, de conformidad con lo previsto en los artículos 174 a 176 de esta Ley... “ 
 
Article 176 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Una vez declarados 
fallidos el deudor principal y, en su caso, los responsables solidarios, la Administración 
tributaria dictará acto de declaración de responsabilidad, que se notificará al responsable 
subsidiario..” 
 
Atès que el supòsit de fet en virtut del qual es dóna aquest tipus de responsabilitat, està format 
per tres elements: 
 
 * l'existència d'una obligació tributària pendent a càrrec de la persona jurídica. 
 * haver cessat la persona jurídica en les seves activitats. 
 * concurrència de la condició d'administrador de la societat. 
 
S'ACORDA:  
 
PRIMER: Declarar fallit per insolvent la societat PANS I VINS SEGLE XXI SL amb NIF  
B65480683 expedient núm.REXE2017002003 . 
 
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei general 
tributària, la responsabilitat subsidiària contra els administradors que ara s'indicaran, per les 
obligacions tributàries pendents de l'entitat deutora  per cessament de la seva activitat i pels 
exercicis i conceptes que també s'indiquen: 
 
 Nom                                            NIF                Adreça                                
**** ***0760** cra Santa Pau, 10  2n 2a - 17800 OLOT 
 
i responen de forma solidària dels deutes que ara es relacionen: 
 
 
  número de rebut                            data fi vol                                                                               euros 
nominal 
 2017PL  000000000800085/00L 06/05/2017  356,72 
      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 7504502001 

 Total nominal  356,72 

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

12.1. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SOLIDÀRIA ALS COPARTÍCEPS DE 
LA SOCIETAT "NUKUA SCP" 

 
 
Núm. d’expedient: R0082019000027 
Núm. de referència : X2019025656     
 
 
Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Regidora delegada  
d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
“Atesa la diligència de la Tresorera de data 18/03/2019 es concedeix audiència als cotitulars de 
la societat NUKUA SCP amb NIF J55082176, expedient executiu núm. REXE2018000738 i 
que són: 
 
 COTITULAR                                                                                                      NIF                    
%PART. 
 **** ***6802**  33,33 
 **** ***1286**  33,33 
 **** ***1286**  33,33 
 
 Atès que consta acreditada l’esmentada audiència a l'expedient, d'acord amb la Llei 35/2015 
d'1 d'octubre de "Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques" i 
que no s’ha presentat cap al·legació ni documents o justificants que poguessin aturar el procés 
de derivació dels deutes de l’esmentada societat, 
 
 Atesos els fonaments de dret que ara es transcriuen: 
 
 Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que dóna lloc a aquesta responsabilitat, 
diu el següent: 
 
Article 42.1.b) : “1.- Serán responsables solidarios de la deuda tributaria las siguientes 
personas o entidades: ...  b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo a) anterior, los partícipes 
o cotitulares de las  entidades a que se refiere el apartado 4 del artículo 35 de esta ley, en 
proporción a sus respectivas participaciones respecto a las obligaciones tributarias materiales 
de dichas entidades.” 
 
Article 35.4: “Tendrán la consideración de obligados tributarios, en las leyes en que así se 
establezca, las  herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes 
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de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado 
susceptibles de imposición.” 
 
Article 175.1: “El procedimiento para exigir la responsabilidad solidaria, según los casos, será 
el siguiente: 
 a) Cuando la responsabilidad haya sido declarada y notificada al responsable en 
cualquier momento anterior al vencimiento del período voluntario de pago de la deuda que se 
deriva, bastará con requerirle el pago una vez transcurrido dicho período. 
 b) En los demás casos, una vez transcurrido el período voluntario de pago de la deuda 
que se deriva, el órgano competente dictará acto de declaración de responsabilidad que se 
notificará al responsable.” 
 
 Regulació de les societat civils i comunitat de béns en el Codi Civil: 
 
Art. 1669: “No tendrán personalidad jurídica las sociedades cuyos pactos se mantengan 
secretos entre los socios, y en que cada uno de éstos contrate en su propio nombre con los 
terceros. Esta clase de sociedades se regirá por las disposiciones relativas a la comunidad de 
bienes”. 
Art. 392: “Hay comunidad cuando la propiedad de una cosa o de un derecho pertenece pro 
indiviso a   
varias personas. A falta de contratos, o de disposiciones especiales, se regirá la comunidad por 
las prescripciones de este título.” 
 
Art. 393: “El concurso de los partícipes, tanto en los beneficios como en las cargas, será 
proporcional a sus respectivas cuotas. Se presumirán iguales, mientras no se pruebe lo 
contrario, las porciones correspondientes a los partícipes en la comunidad.” 
 
 S'ACORDA:  
 
 PRIMER: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 35.4 i 42.1.b de la Llei 
general tributària, la responsabilitat contra els cotitulars que ara s'indicaran, pel percentatge de 
participació que consten en aquest  Ajuntament sobre les obligacions tributàries pendents 
de l'entitat deutora pels exercicis i conceptes que també s'indiquen: 
 
 
 **** amb DNI: ***6802**L, respon amb el 33,33% 
 **** amb DNI: ***1286**, respon amb el 33,33% 
**** amb DNI: ***1286**, respon amb el 33,33% 
 
 dels dèbits que ara es relacionen, 
 
  número de rebut                           concepte                                                                                       euros 
nominal 

 
 2017EE  000000000001000/00P TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS 8922001760140  103,85 
 
 2018EE  000000000001025/00P TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS 8922001760140  105,93 
 
 Total nominal  209,78 
 
 
 SEGON. Requerir al(s) cotitular(s) de la societat NUKUA SCP , perquè s'efectuï el pagament 
del(s) deute(s) dins dels terminis establerts a l'article 62.2 de la Llei 5/2003 general tributària de 
17 de desembre, tot notificant-los aquest acord amb els requisits de l'article 14 del Reglament 
general de recaptació. L’article 62.2 de la Llei 5/2003 disposa els següents terminis: 
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 · Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció 
de la notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’immediat hàbil següent. 
 ·      Si la notificació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de 
recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’immediat hàbil següent. 
 
TERCER. En cas que no es pagui el dèbit notificat, que se segueixi el procediment executiu 
contra els  
 responsables, prèvia providència de constrenyiment dictada pel  la tresorera. L'inici  d'aquest 
període determinarà el  devengament del recàrrec de constrenyiment i dels interessos de 
demora, d'acord amb allò previst a l'article 28 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre general 
tributària” 
 
S’aprova per unanimitat.  
 
 

12.2. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SOLIDÀRIA ALS COPARTÍCEPS DE 
LA SOCIETAT "FRONTERA CUSTOM SC" 

 
 
Núm. d’expedient: R0082019000028 
Núm. de referència : X2019025667     
 
 
Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Regidora delegada  d'Hisenda, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
“Atesa la diligència de la Tresorera de data 18/03/2019 es concedeix audiència als cotitulars de 
la societat FRONTERA CUSTOM SC amb NIF J55132450, expedient executiu núm. 
REXE2014001443 i que són: 
 
 COTITULAR                                                                                            NIF                           
%PART. 
**** ***7347**  50,00 
 **** ***1489**  50,00 
 
 Atès que consta acreditada l’esmentada audiència a l'expedient, d'acord amb la Llei 35/2015 
d'1 d'octubre de "Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques" i 
que no s’ha presentat cap al·legació ni documents o justificants que poguessin aturar el procés 
de derivació dels deutes de l’esmentada societat, 
 
 Atesos els fonaments de dret que ara es transcriuen: 
 
 Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que dóna lloc a aquesta responsabilitat, 
diu el següent: 
 
Article 42.1.b) : “1.- Serán responsables solidarios de la deuda tributaria las siguientes 
personas o entidades: ...  b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo a) anterior, los partícipes 
o cotitulares de las entidades a que se refiere el apartado 4 del artículo 35 de esta ley, en 
proporción a sus respectivas participaciones respecto a las obligaciones tributarias materiales 
de dichas entidades.” 
 
Article 35.4: “Tendrán la consideración de obligados tributarios, en las leyes en que así se 
establezca, las  herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes 
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de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado 
susceptibles de imposición.” 
 
Article 175.1: “El procedimiento para exigir la responsabilidad solidaria, según los casos, será 
el siguiente: 
 a) Cuando la responsabilidad haya sido declarada y notificada al responsable en 
cualquier momento anterior al vencimiento del período voluntario de pago de la deuda que se 
deriva, bastará con requerirle el pago una vez transcurrido dicho período. 
 b) En los demás casos, una vez transcurrido el período voluntario de pago de la deuda 
que se deriva, el órgano competente dictará acto de declaración de responsabilidad que se 
notificará al responsable.” 
 
 Regulació de les societat civils i comunitat de béns en el Codi Civil: 
 
Art. 1669: “No tendrán personalidad jurídica las sociedades cuyos pactos se mantengan 
secretos entre los socios, y en que cada uno de éstos contrate en su propio nombre con los 
terceros. Esta clase de sociedades se regirá por las disposiciones relativas a la comunidad de 
bienes”. 
 
Art. 392: “Hay comunidad cuando la propiedad de una cosa o de un derecho pertenece pro 
indiviso a  varias personas. A falta de contratos, o de disposiciones especiales, se regirá la 
comunidad por las prescripciones de este título.” 
 
Art. 393: “El concurso de los partícipes, tanto en los beneficios como en las cargas, será 
proporcional a sus respectivas cuotas. Se presumirán iguales, mientras no se pruebe lo 
contrario, las porciones correspondientes a los partícipes en la comunidad.” 
 
 S'ACORDA:  
 
 PRIMER: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 35.4 i 42.1.b de la Llei 
general tributària, la responsabilitat contra els cotitulars que ara s'indicaran, pel percentatge de 
participació que consten en aquest  Ajuntament sobre les obligacions tributàries pendents 
de l'entitat deutora pels exercicis i conceptes que també s'indiquen: 
 
 
**** amb DNI: ***7347**, respon amb el 50,00% 
 **** amb DNI: ***1489**, respon amb el 50,00% 
 
 dels dèbits que ara es relacionen, 
 
  número de rebut                                       concepte                                                                                            euros 
nominal 
 
 2016CI  000000000008039/00P IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA GI7903AY  166,00 

 
 2017CI  000000000008065/00P IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA GI7903AY  166,00 

 
 2018CI  000000000008111/00P IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA GI7903AY  166,00 

 
 2019CI  000000000008231/00P IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA GI7903AY  166,00 

 
 Total nominal  664,00 

 
 

SEGON. Requerir al(s) cotitular(s) de la societat FRONTERA CUSTOM SC , perquè s'efectuï el 
pagament del(s) deute(s) dins dels terminis establerts a l'article 62.2 de la Llei 5/2003 general 
tributària de 17 de desembre, tot notificant-los aquest acord amb els requisits de l'article 14 del 



 46

Reglament general de recaptació. L’article 62.2 de la Llei 5/2003 disposa els següents terminis: 
 
 • Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció 
de la notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’immediat hàbil següent. 
 •      Si la notificació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de 
recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’immediat hàbil següent. 
 
TERCER. En cas que no es pagui el dèbit notificat, que se segueixi el procediment executiu 
contra els  
 responsables, prèvia providència de constrenyiment dictada pel  la tresorera. L'inici  d'aquest 
període determinarà el devengament del recàrrec de constrenyiment i dels interessos de 
demora, d'acord amb allò previst a l'article 28 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre general 
tributària”  
 
S’aprova per unanimitat.  
 
 

12.3. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SOLIDÀRIA ALS COPARTÍCEPS DE 
LA SOCIETAT "GARCIA LARA SC" 

 
 
Núm. d’expedient: R0082019000029 
Núm. de referència : X2019025672     
 
Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Regidora delegada  d'Hisenda, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
“Atesa la diligència de la Tresorera de data 18/03/2019 es concedeix audiència als cotitulars de 
la societat GARCIA LARA SC amb NIF J55236186, expedient executiu núm. 
REXE2018000322 i que són: 
 
 COTITULAR                                                                                            NIF                           %PART. 
****                                                         ***3119**             60,00 
****                                                         ***2558**             40,00 
 
 Atès que consta acreditada l’esmentada audiència a l'expedient, d'acord amb la Llei 35/2015 
d'1 d'octubre de "Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques" i 
que no s’ha presentat cap al·legació ni documents o justificants que poguessin aturar el procés 
de derivació dels deutes de l’esmentada societat, 
 
 Atesos els fonaments de dret que ara es transcriuen: 
 
 Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que dóna lloc a aquesta responsabilitat, 
diu el següent: 
 
Article 42.1.b) : “1.- Serán responsables solidarios de la deuda tributaria las siguientes 
personas o entidades: ...  b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo a) anterior, los partícipes 
o cotitulares de las entidades a que se refiere el apartado 4 del artículo 35 de esta ley, en 
proporción a sus respectivas participaciones respecto a las obligaciones tributarias materiales 
de dichas entidades.” 
 
Article 35.4: “Tendrán la consideración de obligados tributarios, en las leyes en que así se 
establezca, las  herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes 
de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado 
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susceptibles de imposición.” 
 
Article 175.1: “El procedimiento para exigir la responsabilidad solidaria, según los casos, será 
el siguiente: 
 a) Cuando la responsabilidad haya sido declarada y notificada al responsable en 
cualquier momento anterior al vencimiento del período voluntario de pago de la deuda que se 
deriva, bastará con requerirle  el pago una vez transcurrido dicho período. 
 b) En los demás casos, una vez transcurrido el período voluntario de pago de la deuda 
que se deriva, el órgano competente dictará acto de declaración de responsabilidad que se 
notificará al responsable.” 
 
 Regulació de les societat civils i comunitat de béns en el Codi Civil: 
 
Art. 1669: “No tendrán personalidad jurídica las sociedades cuyos pactos se mantengan 
secretos entre los socios, y en que cada uno de éstos contrate en su propio nombre con los 
terceros. Esta clase de sociedades se regirá por las disposiciones relativas a la comunidad de 
bienes”. 
 
Art. 392: “Hay comunidad cuando la propiedad de una cosa o de un derecho pertenece pro 
indiviso a varias personas. A falta de contratos, o de disposiciones especiales, se regirá la 
comunidad por las prescripciones de este título.” 
 
Art. 393: “El concurso de los partícipes, tanto en los beneficios como en las cargas, será 
proporcional a sus respectivas cuotas. Se presumirán iguales, mientras no se pruebe lo 
contrario, las porciones correspondientes a los partícipes en la comunidad.” 
 
 S'ACORDA:  
 
 PRIMER: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 35.4 i 42.1.b de la Llei 
general tributària, la responsabilitat contra els cotitulars que ara s'indicaran, pel percentatge de 
participació que consten en aquest  Ajuntament sobre les obligacions tributàries pendents 
de l'entitat deutora pels exercicis i conceptes que també s'indiquen: 
 
 
 **** amb DNI: ***3119**, respon amb el 60,00% 
 **** amb DNI: ***2558**, respon amb el 40,00% 
 
 dels dèbits que ara es relacionen, 
 
  número de rebut                                       concepte                                                                                            euros 
nominal 
 
 2017EE  000000000000658/00P TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS 8925008803584  749,15 
 
 2018EE  000000000000662/00P TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS 8925008803584  764,13 
 
 Total nominal  1.513,28 
 
SEGON. Requerir al(s) cotitular(s) de la societat GARCIA LARA SC , perquè s'efectuï el 
pagament del(s) deute(s)  dins dels terminis establerts a l'article 62.2 de la Llei 5/2003 
general tributària de 17 de desembre, tot notificant-los aquest acord amb els requisits de 
l'article 14 del Reglament general de recaptació. L’article 62.2 de la Llei 5/2003 disposa els 
següents terminis: 
 
 · Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de recepció 
de la notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’immediat hàbil següent. 



 48

 ·      Si la notificació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de 
recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’immediat hàbil següent. 
 
TERCER. En cas que no es pagui el dèbit notificat, que se segueixi el procediment executiu 
contra els  
 responsables, prèvia providència de constrenyiment dictada pel  la tresorera. L'inici  d'aquest 
període determinarà el  devengament del recàrrec de constrenyiment i dels interessos de 
demora, d'acord amb allò previst a l'article 28 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre general 
tributària” 
 
S’aprova per unanimitat.  
 

 
13.1. - APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU 

PER A LA COBERTURA D'UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A SUPERIOR - CAP DE 
L'OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ 

 
 
Núm. de referència: X2019016563     
 
Atès que la Junta de Govern Local en la sessió ordinària de 17 de gener de 2019 va 
acordar l’aprovació de l’oferta d’ocupació pública de l’Ajuntament d’Olot i els seus 
organismes autònoms per a l’any 2019, que conté una plaça vacant de tècnic/a 
superior, categoria cap de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, grup A1, pel sistema de 
selecció de concurs oposició en torn lliure, procés de consolidació de l’ocupació 
temporal. Aquest acord es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona 
número 19 de 28 de gener de 2019 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
número 7797 de 28 de gener de 2019.  
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Organització i Atenció Ciutadana proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la cobertura 
d’una  plaça de tècnic/a superior, categoria cap de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, grup 
A1, pel sistema de selecció de concurs oposició en torn lliure, procés de consolidació 
de l’ocupació temporal, vacant a la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Olot i inclosa 
a l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2019.  
 
Segon.- Publicar el text íntegre de les bases i de la convocatòria en el Butlletí Oficial 
de la Província de Girona i en extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
 

S’aprova per unanimitat.  
 
 

14.1. - APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU 
PER A LA COBERTURA TEMPORAL D'UNA PLAÇA D'ADMINISTRATIU/VA 

ADSCRITA A ALCALDIA 
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Núm. de referència: X2019025908     
 
Vist l’expedient administratiu, antecedents corresponents i atès que la senyora Roser 
Ferrés Fluvià, personal funcionari de carrera, administrativa adscrita a l’àrea d’Alcaldia, 
ha presentat una instància comunicant la seva intenció d’accedir a la jubilació 
avançada a partir del 23 d’octubre de 2019 i deixar de prestar els seus serveis a 
l’Ajuntament d’Olot el dia 31 d’agost de 2019 un cop hagi gaudit dels dies de vacances 
pendents. 
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot té la voluntat de fomentar la mobilitat del personal laboral 
fix i del personal funcionari de carrera i té la necessitat de proveir temporalment el lloc 
de treball d’administratiu/va adscrit a l’àrea d’Alcaldia. 
 
En relació a l’expedient RH122019000020, la regidora delegada d’Organització i 
Atenció Ciutadana, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 
acords:  
 
Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu mitjançant concurs de 
mobilitat interna del personal laboral fix o del personal funcionari de carrera de 
l’Ajuntament d’Olot per a la cobertura temporal del lloc de treball d’administratiu/va, 
grup C1, adscrit a l’àrea d’Alcaldia.  
 
Segon.- Publicar al tauler d’anuncis de la pàgina web de l’Ajuntament d’Olot (seu 
electrònica – tauler d’edictes i convocatòries de personal). 
 
S’aprova per unanimitat.  
 
 

15.1. - APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU 
PER A LA COBERTURA TEMPORAL D'UNA PLAÇA DE SERGENT ADSCRITA A 

L'ÀREA DE LA POLICIA MUNICIPAL 
 
 
Núm. de referència: X2019025916     
 
Vist l’expedient administratiu, antecedents corresponents i atès que en la plantilla de 
personal de l’Ajuntament d’Olot ha quedat vacant una plaça de personal funcionari de 
carrera, categoria sergent, adscrita a la Policia Municipal en motiu de la jubilació 
ordinària de la persona que l’ocupava. 
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot té la voluntat de fomentar la mobilitat del personal 
funcionari de carrera i té la necessitat de proveir temporalment la plaça de sergent, 
personal funcionari de carrera, que ha quedat vacant. 
 
En relació a l’expedient RH122019000021, la regidora delegada d’Organització i 
Atenció Ciutadana, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 
acords:  
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Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu, pel sistema de 
concurs de mobilitat interna del personal funcionari de carrera de l’Ajuntament d’Olot, 
per a la cobertura temporal d’una plaça de sergent, grup C1, adscrita a l’àrea de la 
Policia Municipal.  
 
Segon.- Publicar el text íntegre de les bases i la convocatòria en el Butlletí Oficial de la 
Província de Girona i en extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 

 
S’aprova per unanimitat.  
 
 
16.1. - AUTORITZAR LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES A L'ARXIU COMARCAL 

A UNA ALUMNA DE L'ESCOLA D'ART D'OLOT 
 
Núm. de referència: X2019025957     
 
Atès que a l’Escola d’Art d’Olot es cursa el Cicle formatiu de grau superior en 
Fotografia en el programa educatiu del qual s’estableix l’obligació dels estudiants de 
realitzar pràctiques en les empreses o en les administracions públiques.  
 
Atès que l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa està disposat a col·laborar amb l’Escola d’Art 
d’Olot per tal que el seu alumnat pugui adquirir coneixements relacionats amb les 
tasques relacionades amb el funcionament normal del departament esmentat.  
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d’Organització i Atenció Ciutadana, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
per urgència dels següents acords:  
 
Primer.- Autoritzar la realització de pràctiques a l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa a la 
senyora **** (DNI ***4906**), alumna del Cicle formatiu de grau superior en Fotografia 
de l’Escola d’Art d’Olot, durant el període comprès entre el 08/07/2019 i fins el 
31/07/2019 i amb horari de dilluns a divendres de 8 a 14 hores, segons estableix el 
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Escola d’Art d’Olot, per realitzar 
tasques derivades del normal funcionament del departament, i sense percebre cap 
tipus de remuneració. 
 
Segon.- Incloure a la senyora ****, estudiant de l’Escola d’Art d’Olot, a l’assegurança 
de responsabilitat civil d’aquest Ajuntament el temps que estigui realitzant les 
pràctiques. 
 
S’aprova per unanimitat.  
 
 

17.1. - DONAR COMPTE DE DIVERSOS DECRETS D'ALCALDIA DE LA SECCIÓ 
DE RECURSOS HUMANS 

 
Núm. de referència: X2019026120     
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Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada  
d'Organització i atenció ciutadana, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció 
del següent acord: 
 
Donar compte dels decrets d’alcaldia de la secció de Recursos Humans que es 
relacionen a continuació aprovats durant el període que no s’han celebrat sessions de 
la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot en motiu de la constitució del nou 
equip de govern i fins el Ple del cartipàs: 
 

1. Expedient RH132019000076 sobre el serveis extraordinaris del mes de maig 
del personal d’oficina. 

2. Expedient RH132019000078 sobre el serveis extraordinaris del mes de maig 
del personal de Brigada. 

3. Expedient RH132019000077 sobre el complement dels Retens del mes de 
maig.  

4. Expedient RH132019000074 sobre el serveis extraordinaris del mes de maig 
del personal de la Policia Municipal. 

5. Expedient RH132019000071 sobre el complement de nocturnitats del mes de 
Maig del personal de la Policia Municipal. 

6. Expedient RH142019000007 sobre autoritzar a una alumna de Batxillerat 
d’Humanitats i Social del Institut La Garrotxa la realització de l’estada a 
l’empresa a l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa. 

7. Expedient RH142019000009 sobre autoritzar a divers alumnat de Batxillerat del 
Institut La Garrotxa la realització de l’estada a l’empresa en la campanya 
d’Estiu Riu 2019 de l’àrea  d’Educació i Joventut. 

8. Expedient RH142019000008 sobre autoritzar a un alumne de Batxillerat 
Científic i Tecnològic del Institut La Garrotxa la realització de l’estada a 
l’empresa al departament d’Informàtica. 

 
S’aprova per unanimitat.  
 
 

18.1. - MEMÒRIA VALORADA D’OBRES DE REFORÇ DEL SOSTRE DEL 
MAGATZEM UBICAT A LA TERCERA PLANTA DEL MUSEU COMARCAL DE LA 

GARROTXA (SALA EST).- PROPOSANT APROVAR 
 
Núm. de referència : X2019026134     
 
Vista la memòria valorada de les obres de reforç del sostre del magatzem ubicat a la 
tercera planta del museu comarcal de la Garrotxa, redactada pels serveis tècnics 
municipals en data maig de 2019, que té per objecte dur a terme el reforç de totes les 
biguetes mitjançant un sistema de substitució funcional, per d’aquesta manera poder 
descarregar les bigues velles i realitzant un reforç actiu. 
 
Vist l’art. 37 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
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En relació a l’expedient UPOM2019000016, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR la memòria valorada de les obres de reforç del sostre del 
magatzem ubicat a la tercera planta del museu comarcal de la Garrotxa, redactada 
pels serveis tècnics municipals 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.  
 
 
19.1. - SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA – 
ROTLLE D’APEL•LACIÓ 256/2016.- PROPOSANT ADOPTAR ACORD RELATIU A 

L’EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA 
 
Núm. de referència : X2015014150     
 
Vist la sentència núm. 193/16 recaiguda en el recurs ordinari 236/2015 interposat per 
**** contra contra l’acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot de data 
2/04/2015 pel qual es desestima recurs de reposició interposat pel recurrent contra 
l’acord de Junta de Govern Local de data 5/02/2015 que aprova definitivament el 
projecte de reparcel.lació del polígon d’actuació 01. 19 Plaça Campdenmàs. 
 
Vist el recurs d’apel·lació núm. 256/2016 interposat davant el Tribunal Superior de 
Justicia de Catalunya contra la sentència abans indicada. 
 
Vist que en data 18 de juny de 2019 s’ha notificat, en escrit número d’entrada 
E2019012546 del Jutjat Contenciós Administratiu 3 de Girona, la sentència número 
698, referent al recurs ordinari 256/2016, que estima el recurs d’apel·lació en el sentit 
que en execució de sentècia s’ha de tornar a valorar l’edifici, en funció del que 
estableix l’article 24 del text refós de la Llei del sòl de 2008, i no en funció de l’article 
27. 
 
Vist l’informe emès pel lletrat d’urbanisme en data 20 de juny de 2019 que s’adjunta a 
l’expedient. 
 
En relació a l’expedient URG02015000002, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- DONAR COMPTE del contingut de la sentència número 698 dictada pel 
tribunal Superior de Justícia de Catalunya, referent al recurs d’apel·lació 256/2016 
contra la sentència recaiguda en el recurs ordinari 236/2015. 
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SEGON.- PROCEDIR a l’execució de la sentència en els termes indicats en el “fallo” 
de la mateixa. 
 
TERCER.- SOL·LICITAR  la corresponent valoració tècnica a un/a tècnic/a competent 
en la matèria. 
 
 

S’aprova per unanimitat.  
 
 

20.1. - PROJECTE MODIFICAT NÚMERO 2 DE REMODELACIÓ DEL FIRAL - 
PASSEIG DE L'ESCULTOR MIQUEL BLAY.- PROPOSANT APROVAR 

DEFINITIVAMENT 
 
Núm. de referència : X2017008172     
 
Vist que la Junta de Govern Local de data 9 de maig de 2019 va adoptar, entre 
d’altres, l’acord d’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. 

 
Vist que el  referit projecte es va exposar al públic pel termini d’un mes amb la inserció 
del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 104 de data 
30 de maig de 2019, al tauler d’anuncis de la corporació i al web de l’Ajuntament. 
 
Vist que durant el període d’exposició al públic no s’han presentat al·legacions ni 
suggeriments de cap tipus. 
 
Vist l’article 89 i 119, ss i cc 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, del 22 de 
febrer i vist el que disposa l’art. 125, ss i cc, del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
 
En relació a l’expedient UPL12017000003, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT 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.- PUBLICAR el present acord mitjançant la inserció del corresponent edicte  
al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis i al web de l’Ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat.  
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21.1. - PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU ACTUACIONS DE MILLORA A LA PLAÇA 
DEL CONILL D’OLOT.- PROPOSANT APROVAR INICIALMENT 

 
Núm. de referència : X2019025242     
 
Vist el projecte bàsic i executiu d’actuacions de millora a la Plaça del Conill, redactat 
per unparelld’arquitectes, Eduard Callís i Guillem Moliner en data maig de 2019, que té 
per objecte principal millorar el confort de l’espai públic i posar en relleu el patrimoni. 
Aquestes intervencions desenvolupen les pautes del Pla de millora de places i 
placetes de proximitat al nucli antic d’Olot. 
 
Vist l’informe favorable emès pel tècnic de l’Àrea de Territori en data 3 de juny de 
2019, que s’adjunta a l’expedient conforme al qual es disposa que l’aprovació definitiva 
del projecte d’urbanització es condicionarà a la justificació de l’accessibilitat de l’espai 
públic projectat i a completar la documentació amb un Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut, i Ple de Condicions Bàsiques. 

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 UPOM2019000015, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el projecte bàsic i executiu d’actuacions de 
millora a la Plaça del Conill, redactat per unparelld’arquitectes, Eduard Callís i Guillem 
Moliner en data maig de 2019. 
 
SEGON.- SOTMETRE el present acord a informació pública pel termini de TRENTA 
DIES, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis de la 
corporació i al web de l’Ajuntament. 
 
TERCER.- CONDICIONAR l’aprovació definitiva del projecte a la presentació del 
projecte modificat d’acord amb els termes indicats en l’informe emès pel tècnic de 
l’Àrea de Territori en data 3 de juny de 2019. 
 
QUART.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat.  
 
 

22.1. - EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA 
 
Núm. de referència : X2018035018     

(a) Identificació: 

Finca Registral: Número 1534 inscrita en el Registre de la Propietat d’Olot.  
Emplaçament: Carrer Lliberada Ferrarons 12. 
Referència cadastral: 8004207DG5780S0001ST. 
Propietaris per iguals meitats indivises: **** (DNI***8434**) i **** (DNI***8347**) 
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(b) Antecedents. 

 
1.- En data 27.11.2018, es va emetre informe de l’arquitecta municipal en relació a la 
declaració d’estat ruïnós de l’immoble situat al carrer Lliberada Ferrarons 12. 
 
2.- En data 03.12.2018, es va acordar d’iniciar expedient de declaració de l’estat ruïnós 
de l’immoble descrit, posant de manifest l’expedient a les persones interessades 
atorgant un termini de quinze per tal de manifestar quan considerin convenient als 
seus interessos, com per presentar per escrit els documents i justificacions pertinents. 
 
3.- Es va intentar de practicar les corresponents notificacions als propietaris de 
l’immoble, constant a aquests efectes el senyor ****, amb domicili per a notificacions al 
carrer Narváez Alonso 36 de Ceuta (51002) i la senyora **** carrer El Salvador, 31, 
Olot (17800). Les notificacions no foren rebudes, constant que la intentada al senyor 
**** ho fou a les 11:24 del dia 17/12/2018 i a les 17:03 del 18/12/2019, i la intentada a 
la senyora **** ho fou a les 13:23 del 10/12/2018 i a les 19:23 del 12/12/2018.  
Es va repetir l’intent de notificació una altra vegada. Al senyor ***, a les 11:06 del dia 
28/01/2019 i a les 16:48 del 29/01/2019. I a la senyora ****, a les 13:53 del dia 
29/01/2019 i a les 17:00 del 4/02/2019. Ambdós intents sense cap resultat.  
Es va publicar en el Boletín Oficial del Estado del dia 8 de febrer de 2019 (número 34) 
el corresponent anunci de notificació de l’acord d’inici de l’expedient de ruïna.  
 
4.- En data 22 de febrer de 2019 la Junta de Govern Local va acordar la declaració de 
ruïna de l’immoble, comunicant a la propietat que disposava de trenta dies per procedir 
a la presentació del corresponent  projecte  tècnic i procedir a l’enderroc, tot i advertint 
de l’execució subsidiària amb càrrec a la propietat pel cas de no donar compliment als 
acords anteriors. 
Aquest acord fou intentat de notificar a la propietat. Al senyor **** ho fou a les 12:15 
del dia 13/03/2019 i a les 15:54 del 14/03/2019, i a la senyora **** ho fou a les 13:49 
del 27/02/2019 i a les 17:00 del 1/03/2019. Ambdós intents sense cap resultat.  
Es va publicar en el Boletín Oficial del Estado del dia 24 d’abril de 2019 (número 98) el 
corresponent anunci de notificació de l’acord de declaració de l’expedient de ruïna.  

Fonaments de Dret. 

L’incompliment injustificat de les ordres d’execució habilita l’administració per adoptar 
qualsevol de les mesures d’execució forçosa següents: 
 

a) L’execució subsidiària a càrrec de la persona obligada. 
b) La imposició de multes coercitives, d’acord amb el que estableix l’article 225.2 del 
TRLUC, que es pot reiterar fins que es compleixi l’obligació de conservació. 
 
L’incompliment de l’ordre d’execució habilita l’administració, així mateix, a incloure la 
finca en el Registre Municipal de Solars sense Edificar, als efectes del que estableixen 
l’article 179 i els articles concordants TRLUC. 
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Atès l’article 225 TRLUC, un cop finit el termini determinat perquè la persona 
interessada porti a terme les actuacions de restauració del subsòl, del sòl o del vol a 
l’estat anterior a la comissió de la infracció, si aquestes actuacions no s’han portat a 
terme, l’administració competent ha d’optar, en el termini màxim d’un mes, entre 
l’execució subsidiària o l’atorgament d’un nou termini perquè la persona inculpada faci 
les actuacions que calguin, i així successivament, i pot imposar multes coercitives per 
l’incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros. 
 

En cas que l’administració opti per executar subsidiàriament l’ordre d’execució, també 
és a càrrec de la persona interessada el cost de redacció del projecte tècnic que, si 
escau, s’hagi de redactar. 
 

Qualsevol despesa ocasionada per l’actuació subsidiària de l’administració va a càrrec 
de la persona interessada. 
 

El procediment a seguir és l’indicat als articles 93, 126, 127 i 129 RPLU. 
 
En relació a l’expedient URG12018000055 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d' Urbanisme, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 

PRIMER. Executar de forma subsidiària l’enderroc de l’immoble número 12 del carrer 
Lliberada Ferrarons a càrrec íntegre de les persones obligades a executar-la. 

SEGON.  Aprovar el projecte d’enderroc, i iniciar el procediment de contractació de les 
obres. 

TERCER. Cas que les persones obligades no autoritzin l’entrada a l’immoble, es 
sol·liciti autorització al Jutjat Contenciós Administratiu. 
 

QUART. Liquidar a les persones obligades en la seva proporció indivisa (50% cada 
titular), provisionalment,  l’import de les despeses, els danys i perjudicis que s’hagin de 
suportar previsiblement per l’execució subsidiària de l’actuació, amb vista a la seva 
liquidació definitiva. Si no es satisfà voluntàriament les quantitats liquidades, apercebre 
a les persones obligades que seran exigides per mitjà del constrenyiment sobre el seu 
patrimoni. Aquest import està fixat en la quantitat de 12.860,99 euros amb IVA inclòs, a 
repartir segons proporcions indivises.   
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200  Despeses 19140  151  61903 12860.99 ENDERROC LLIBERATA FERRARONS, 12 ( 

EXECUCIO SUBS.) 
140 999 999 099 000 000 

 

 

CINQUÈ. Notificar el present acord a les persones interessades.  
 

SISÈ. Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, 
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de 
la seva notificació. 
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Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el 
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de 
la seva notificació. Transcorregut aquest termini sense rebre resolució expressa, 
aquest s’entendrà desestimat i es podrà interposar recurs contenciós administratiu en 
el termini de 6 mesos a comptar des del dia següent a aquell en el qual l’Ajuntament 
hauria d’haver resolt i notificat el recurs potestatiu de reposició. 
 

SETÈ. En relació a la liquidació provisional, si es vol impugnar, procedeix interposar 
recurs preceptiu de reposició amb caràcter previ al recurs contenciós administratiu en 
el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació, amb els 
requisits de l’article 14.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
Passat aquest termini del mes, la liquidació esdevindrà ferma.  
 
Transcorregut aquest termini sense rebre resolució expressa, aquest s’entendrà 
desestimat i es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de 6 
mesos a comptar des del dia següent a aquell en el qual l’Ajuntament hauria d’haver 
resolt i notificat el recurs preceptiu de reposició. 

Pagament: 

Es podrà fer efectiva la liquidació en període voluntari (mitjançant document de 
pagament que facilitaran les oficines de Recaptació de l’Ajuntament) dins els següents 
terminis: 
 

• Si la notificació es rep entre els dies u i 15 de cada mes; fins al dia 20 del mes 
posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent. 
• Si la notificació es rep entre els dies 16 i últim de cada mes; fins al dia cinc del segon 
mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent. 
 
El període executiu s’inicia l’endemà del venciment del termini establert anteriorment. 
 
Acabat el període executiu establert a la Llei General Tributària,  l’Administració 
efectuarà la recaptació dels deutes pel procediment de constrenyiment sobre el 
patrimoni de l’obligat al pagament amb els interessos i recàrrec legalment previstos. 
 
 
S’aprova per unanimitat.  
 
 

23.1. - EXECUTAR DE FORMA SUBSIDIÀRIA L’ENDERROC DE L’IMMOBLE 
NÚMERO 14 DEL CARRER LLIBERADA FERRARONS 

 
 
Núm. de referència : X2018035016     
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(c) Identificació: 

Finca Registral: Número 1520 inscrita en el Registre de la Propietat d’Olot.  
Emplaçament: Carrer Lliberada Ferrarons 14. 
Referència cadastral: 8004208DG5780S0001ZT. 
Propietari: ****, NIF ***3399** 

(d) Antecedents. 

 
1.- En data 16.11.2018, es va emetre informe de l’arquitecta municipal en relació a la 
declaració d’estat ruïnós de l’immoble situat al carrer Lliberada Ferrarons 14. 
 
2.- En data 03.12.2018, es va acordar d’iniciar expedient de declaració de l’estat ruïnós 
de l’immoble descrit, posant de manifest l’expedient a les persones interessades 
atorgant un termini de quinze per tal de manifestar quan considerin convenient als 
seus interessos, com per presentar per escrit els documents i justificacions pertinents. 
 
3.- Es varen practicar les corresponents notificacions al propietari de l’immoble, 
constant a aquests efectes el senyor ****, amb domicili per a notificacions Gran Via de 
les Corts Catalanes, 444, pis 3, pta 4, 08015 Barcelona. La notificació fou rebuda el dia 
7 de desembre per la qual cosa el termini de quinze dies finalitzà el 8 de gener de 
2019, sense que s’hagin presentat al·legacions.  
 
4.- En data 31 de gener de 2019 la Junta de Govern Local va acordar la declaració de 
ruÏna de l’immoble, comunicant a la propietat que  disposava de trenta dies per 
procedir a la presentació del corresponent  projecte  tècnic i procedir a l’enderroc, tot i 
advertint de l’execució subsidiària amb càrrec a la propietat pel cas de no donar 
compliment als acords anteriors. 
Aquest acord fou notificat a la propietat en data 4 de febrer de 2019 i sense que en 
l’actualitat consti haver-se efectuat cap actuació. 
 

Fonaments de Dret. 

L’incompliment injustificat de les ordres d’execució habilita l’administració per adoptar 
qualsevol de les mesures d’execució forçosa següents: 
 

a) L’execució subsidiària a càrrec de la persona obligada. 
b) La imposició de multes coercitives, d’acord amb el que estableix l’article 225.2 del 
TRLUC, que es pot reiterar fins que es compleixi l’obligació de conservació. 
 
L’incompliment de l’ordre d’execució habilita l’administració, així mateix, a incloure la 
finca en el Registre Municipal de Solars sense Edificar, als efectes del que estableixen 
l’article 179 i els articles concordants TRLUC. 
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Atès l’article 225 TRLUC, un cop finit el termini determinat perquè la persona 
interessada porti a terme les actuacions de restauració del subsòl, del sòl o del vol a 
l’estat anterior a la comissió de la infracció, si aquestes actuacions no s’han portat a 
terme, l’administració competent ha d’optar, en el termini màxim d’un mes, entre 
l’execució subsidiària o l’atorgament d’un nou termini perquè la persona inculpada faci 
les actuacions que calguin, i així successivament, i pot imposar multes coercitives per 
l’incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros. 
 

En cas que l’administració opti per executar subsidiàriament l’ordre d’execució, també 
és a càrrec de la persona interessada el cost de redacció del projecte tècnic que, si 
escau, s’hagi de redactar. 
 

Qualsevol despesa ocasionada per l’actuació subsidiària de l’administració va a càrrec 
de la persona interessada. 
 

El procediment a seguir és l’indicat als articles 93, 126, 127 i 129 RPLU. 
 

Per tot l’anterior, es resol: 
 

PRIMER. Executar de forma subsidiària l’enderroc de l’immoble número 14 del carrer 
Lliberada Ferrarons a càrrec íntegre de l’obligat a executar-la. 

SEGON.  Aprovar el projecte d’enderroc, i iniciar el procediment de contractació de les 
obres. 

TERCER. Cas que l’obligat no autoritzi l’entrada a l’immoble, es sol·liciti autorització al 
Jutjat Contenciós Administratiu. 
 

QUART. Liquidar a l’obligat, provisionalment l’import de les despeses, els danys i 
perjudicis que s’hagin de suportar previsiblement per l’execució subsidiària de 
l’actuació, amb vista a la seva liquidació definitiva. Si no es satisfà voluntàriament les 
quantitats liquidades, apercebre a l’obligat que seran exigides per mitjà del 
constrenyiment sobre el seu patrimoni. Aquest import està fixat en la quantitat de 
10.671,77 euros amb IVA inclòs.  
 
 
Operació Referència Tipus Partida Import 

Descripció 

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200200  Despeses 19140 151 

61904 

10671.77 ENDERROC LLIBERATA 

FERRARONS, 14 

(EXECUCIO SUBS.) 

140 999 099 000 000 

 
 
CINQUÈ. Notificar el present acord a l’interessat. 
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SISÈ. Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, 
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de 
la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el 
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de 
la seva notificació. Transcorregut aquest termini sense rebre resolució expressa, 
aquest s’entendrà desestimat i es podrà interposar recurs contenciós administratiu en 
el termini de 6 mesos a comptar des del dia següent a aquell en el qual l’Ajuntament 
hauria d’haver resolt i notificat el recurs potestatiu de reposició. 
 
 
SETÈ. En relació a la liquidació provisional, si es vol impugnar, procedeix interposar 
recurs preceptiu de reposició amb caràcter previ al recurs contenciós administratiu en 
el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació, amb els 
requisits de l’article 14.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
Passat aquest termini del mes, la liquidació esdevindrà ferma.  
 
Transcorregut aquest termini sense rebre resolució expressa, aquest s’entendrà 
desestimat i es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de 6 
mesos a comptar des del dia següent a aquell en el qual l’Ajuntament hauria d’haver 
resolt i notificat el recurs preceptiu de reposició. 

Pagament: 

Es podrà fer efectiva la liquidació en període voluntari (mitjançant document de 
pagament que facilitaran les oficines de Recaptació de l’Ajuntament) dins els següents 
terminis: 
 

• Si la notificació es rep entre els dies u i 15 de cada mes; fins al dia 20 del mes 
posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent. 
• Si la notificació es rep entre els dies 16 i últim de cada mes; fins al dia cinc del segon 
mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent. 
 
El període executiu s’inicia l’endemà del venciment del termini establert anteriorment. 
 
Acabat el període executiu establert a la Llei General Tributària,  l’Administració 
efectuarà la recaptació dels deutes pel procediment de constrenyiment sobre el 
patrimoni de l’obligat al pagament amb els interessos i recàrrec legalment previstos. 
 
 
S’aprova per unanimitat.  
 

24.1. - EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA 
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Núm. de referència : X2019022330     

(e) Identificació: 

Emplaçament: Carrer Lliberada Ferrarons 16. 
Referència cadastral: 8004209DG5780S0001UT. 
Propietari: ****  ***1561** 
 

(f) Antecedents. 

 
1.- En data 03.06.2019, es va emetre informe de l’arquitecta municipal en relació a la 
declaració d’estat ruïnós de l’immoble situat al carrer Lliberada Ferrarons 16. 
 
2.- En data 06.06.2019 la Junta de Govern Local va acordar la declaració de ruïna de 
l’immoble, comunicant a la propietat que disposava d’un mes dies per procedir a la 
presentació del corresponent  projecte  tècnic i procedir a l’enderroc, tot i advertint de 
l’execució subsidiària amb càrrec a la propietat pel cas de no donar compliment als 
acords anteriors. 

Fonaments de Dret. 

L’incompliment injustificat de les ordres d’execució habilita l’administració per adoptar 
qualsevol de les mesures d’execució forçosa següents: 
 

a) L’execució subsidiària a càrrec de la persona obligada. 
b) La imposició de multes coercitives, d’acord amb el que estableix l’article 225.2 del 
TRLUC, que es pot reiterar fins que es compleixi l’obligació de conservació. 
 
L’incompliment de l’ordre d’execució habilita l’administració, així mateix, a incloure la 
finca en el Registre Municipal de Solars sense Edificar, als efectes del que estableixen 
l’article 179 i els articles concordants TRLUC. 
Atès l’article 225 TRLUC, un cop finit el termini determinat perquè la persona 
interessada porti a terme les actuacions de restauració del subsòl, del sòl o del vol a 
l’estat anterior a la comissió de la infracció, si aquestes actuacions no s’han portat a 
terme, l’administració competent ha d’optar, en el termini màxim d’un mes, entre 
l’execució subsidiària o l’atorgament d’un nou termini perquè la persona inculpada faci 
les actuacions que calguin, i així successivament, i pot imposar multes coercitives per 
l’incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 euros. 
 

En cas que l’administració opti per executar subsidiàriament l’ordre d’execució, també 
és a càrrec de la persona interessada el cost de redacció del projecte tècnic que, si 
escau, s’hagi de redactar. 
 

Qualsevol despesa ocasionada per l’actuació subsidiària de l’administració va a càrrec 
de la persona interessada. 
 

El procediment a seguir és l’indicat als articles 93, 126, 127 i 129 RPLU. 
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En relació a l’expedient URG12019000036, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
 

PRIMER. Executar de forma subsidiària l’enderroc de l’immoble número 16 del carrer 
Lliberada Ferrarons a càrrec íntegre de l’obligat a executar-la. 

SEGON.  Aprovar el projecte d’enderroc, i iniciar el procediment de contractació de les 
obres. 

TERCER. Cas que l’obligat no autoritzi l’entrada a l’immoble, es sol·liciti autorització al 
Jutjat Contenciós Administratiu. 
 

QUART. Liquidar a l’obligat, provisionalment l’import de les despeses, els danys i 
perjudicis que s’hagin de suportar previsiblement per l’execució subsidiària de 
l’actuació, amb vista a la seva liquidació definitiva. Si no es satisfà voluntàriament les 
quantitats liquidades, apercebre a l’obligat que seran exigides per mitjà del 
constrenyiment sobre el seu patrimoni. Aquest import està fixat en la quantitat de 
18.917,50 euros amb IVA inclòs.  
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200  Despeses 19140  151  61905 18917.50 ENDERROC LLIBERATA FERRARONS, 16 ( 

EXECUCIO SUBS.) 
140 999 999 099 000 000 

 

 
CINQUÈ. Notificar el present acord a l’interessat. 
 

SISÈ. Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, 
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de 
la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el 
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de 
la seva notificació. Transcorregut aquest termini sense rebre resolució expressa, 
aquest s’entendrà desestimat i es podrà interposar recurs contenciós administratiu en 
el termini de 6 mesos a comptar des del dia següent a aquell en el qual l’Ajuntament 
hauria d’haver resolt i notificat el recurs potestatiu de reposició. 
 
SETÈ. En relació a la liquidació provisional, si es vol impugnar, procedeix interposar 
recurs preceptiu de reposició amb caràcter previ al recurs contenciós administratiu en 
el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació, amb els 
requisits de l’article 14.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
Passat aquest termini del mes, la liquidació esdevindrà ferma.  
 
Transcorregut aquest termini sense rebre resolució expressa, aquest s’entendrà 
desestimat i es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de 6 
mesos a comptar des del dia següent a aquell en el qual l’Ajuntament hauria d’haver 
resolt i notificat el recurs preceptiu de reposició. 
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Pagament: 

Es podrà fer efectiva la liquidació en període voluntari (mitjançant document de 
pagament que facilitaran les oficines de Recaptació de l’Ajuntament) dins els següents 
terminis: 
 

• Si la notificació es rep entre els dies u i 15 de cada mes; fins al dia 20 del mes 
posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent. 
• Si la notificació es rep entre els dies 16 i últim de cada mes; fins al dia cinc del segon 
mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a l’immediat hàbil següent. 
 
El període executiu s’inicia l’endemà del venciment del termini establert anteriorment. 
 
Acabat el període executiu establert a la Llei General Tributària,  l’Administració 
efectuarà la recaptació dels deutes pel procediment de constrenyiment sobre el 
patrimoni de l’obligat al pagament amb els interessos i recàrrec legalment previstos. 
 
 
S’aprova per unanimitat.  
 
 
25.1. - PROJECTE DE REFORMA PARCIAL DE COBERTA D’EDIFICI EXISTENT A 

L’AVINGUDA ONZE DE SETEMBRE, 17. 
 
 
Núm. de referència : X2019020469 
 
AFER: Concessió de llicència d’obres a **** per reforma parcial de coberta d’edifici 
existent a l’avinguda Onze de Setembre, 17, del municipi d’Olot.  
 
Identificació de l’expedient: OMA32019000058   
Situació: AV DE L'ONZE DE SETEMBRE N.0017  
 
1.- En data 15/05/2019, Pilar Ayats Verges en representació de ****, sol·licita 
mitjançant instància amb registre d’entrada E2019009961 llicència d’obres per Projecte 
de Reforma parcial de coberta d’edifici cantoner existent, amb situació a l’avinguda 
Onze de Setembre, 17, d’Olot. 
 
2.- En data 23/05/2019 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 Zona de rehabilitació de la estructura urbana i 
edificatòria del centre històric, Clau 6.1. 



 64

 
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: ***0034**, representada per ****, llicència d’obres 
(OMA32019000058), per reforma parcial de coberta d’edifici existent a l’avinguda Onze 
de Setembre, 17, 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 12 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: CRA2019600044     
 
Liquidació de Drets i Garanties: 

Drets 
Per: Un pressupost de: 25710 euros  
 
 
Base liquidable 
(3) 

Drets % 
bonifica
ció 

Drets definitius Taxes Total Drets 

25710 848.43 -95% 42.42 65.50 107.92 
 

Garanties: 
    

  Garantia de gestió de residus: 150 euros 
 

Total Liquidació Euros 
Per Drets 107.92 
Per Garanties  150.00 
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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. 
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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. 
 
 
L’efectivitat de la corresponent llicència restarà condicionada a:  
 

- A l’aportació de la designació del coordinador de seguretat i salut, i la signatura 
del contractista assumint l’execució de les obres i el document acreditatiu de la 
seva condició com a contractista ( DQE, alta IAE, model 36 d’alta tributària, etc) 
actualitzat o vigent, abans de l’inici de les obres.  

 
 
S’aprova per unanimitat.  
 
 

25.2. - CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT AL C DEL PUIG 49 
 
Núm. de referència : X2019016092 
 
AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per CONSTRUCCIÓ 
D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, al : C DEL PUIG N.0049 , del municipi d’Olot.  
 
Identificació de l’expedient: OMA32019000043   
Situació: C DEL PUIG N.0049  
UTM: : 6302401 
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1.- En data 17/04/2019, **** I ****, representats per ****, presenta projecte d’obres 
majors per CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, amb situació al 
carrer C DEL PUIG N.0049, d’Olot. 
 
2.- En data 17/06/2019 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 URBANITZABLE DELIMITAT. Zona Suburbana A 
intensitat II (illa A7). 
 
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 **** I ****, representats per ****, llicència d’obres 
(OMA32019000043), per CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, amb 
situació al C DEL PUIG N.0049 , 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 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 liquidació/ns que es detalla/en 
seguidament: CRA2019600045.     
 
Liquidació de Drets i Garanties: 
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Drets 
Per: Un pressupost de: 248698.29 euros  
1 Connexions desguassos habitatges 
1 Guals 
 
Base liquidable 
(3) 

Drets % 
bonifica
ció 

Drets definitius Taxes Total Drets 

248698.29 8333.04 0 8333.04 536.85 8869.89 
 

Garanties: 
      

  Garantia de gestió de residus: 254.00 euros 
 

Total Liquidació Euros 
Per Drets 8869.89 
Per Garanties  254.00 

 
CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats. 
 
Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada 
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local 
en sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de 
Govern Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010. 
 
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat 
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al 
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el 
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin. 
 
3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a 
l’interessat de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el 
propi interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta 
petició. 
 
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la 
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos 
així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i 
podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de 
l’Ajuntament, amb càrrec a l’interessat. 
 
5.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar, una pròrroga del termini d’inici i/o final 
de l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui. 
De no existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència 
assenyalat a l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar 
les obres. 
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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. 
 
Condicions particulars 
 
1. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: 1) Document signat per contractista 
assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra i document que l’acrediti (model 36, 
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certificat d’alta a l’epígraf corresponent o altra documentació equivalent). 2) Document 
signat per arquitecte tècnic assumint la direcció de l’execució de l’obra.  
2. El projecte de l’obra que s’autoritza amb aquesta llicència s’ajusta a la Concreció de 
l’ordenació volumètrica de l’illa A7 del sector Pla de Dalt – Rebaixinc, que s’aprova 
amb la resolució d’aquesta llicència d’obres d’acord amb el procediment previst a 
l’article 252 del Reglament de la Llei d’urbanisme (Decret 305/2006).  
Les condicions de composició dels volums edificables de l’expedient de concreció de 
l’ordenació volumètrica (art. 18.5) són les següents:  
Les noves edificacions hauran de formar un conjunt harmònic amb les edificacions 
existents, per això s’han arbitrat una sèrie de mesures referents a diversos aspectes 
de l’edificació en aquestes parcel·les.  
a) Materials per tractament de les façanes:  
 
Preferentment els murs exteriors de façana de les edificacions seran d’un sol material, 
d’obra vista, manual o mecànica de color vermell (natural). 
 
S’admet la combinació de dos materials sempre que un sigui l’obra vista i l’altre un 
revestiment uniforme, sigui estucat, remolinat o d’altre. El color d’aquest revestiment 
serà el més proper possible al blanc o al gris. En tot cas el material dominant serà 
l’obra vista, que serà obligatori estigui present a totes les façanes i en el conjunt no 
serà inferior al 60% de la seva superfície.  
Els tancaments de les obertures, seran preferentment de color blanc, qualsevol altre 
color s’haurà de justificar.  
b) Cobertes:  
 
Les edificacions en dues plantes resoldran la coberta amb una teulada inclinada de 
teula, idèntica o més semblant possible a la utilitzada per la resta de la zona de 
Rebaixinc. La teula utilitzada a les edificacions de la zona és la “Teja mixta Cazorla, 
marrón, URL”. El pendent dels teulats, serà entre el 30% i el 35%. Les cornises i ràfecs 
de teulada comptaran a efectes de separació mínima a partir d’una volada de 50 cm. 
El cantell dels ràfecs entre 10 i 12 cm. L’acabat dels ràfecs de coberta serà d’un 
material que es pugui deixar vist, sense pintar.  
S’admet la coberta plana a les plantes baixes i l’acabat serà amb grava tipus palet de 
riera o amb un paviment. No s’admetrà l’acabat amb làmines impermeables 
autoprotegides.  
c) Les parets de tancament tindran una cota mínima de 0,60 m d’alçada i una màxima 
de 1,00 m. A les tanques que donen a carrer, aquestes alçades es mesuraran respecte 
a la rasant del mateix. Seran de totxo manual o mecànic, de mida catalana color 
vermell (natural) i el seu coronament serà horitzontal i acabat amb una peça ceràmica 
del mateix color.  
 
Per sobre de la paret massissa, fins a 1,80 m, la tanca serà vegetal. S’admetrà una 
tanca de reixat prefabricat plastificat en color verd que quedarà amagada per la 
vegetació. Aquest reixat servirà com a suport del bruc provisionalment mentre el verd 
no arribi a l’alçada correcte.  
 

3. Aquesta llicència no autoritza l'ocupació de la via pública amb materials o altres 
elements propis de l'obra.  
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4. En aplicació de la normativa de seguretat contra incendis DB SI1 4 del Codi Tècnic 
de l’Edificació, cal que el garatge de l’edifici disposi d’enllumenat d’emergència i 
extintor.  

5. S’imposa una fiança de 254,00 € per garantir la correcta gestió de residus generals 
per l’obra d’acord amb la memòria del projecte presentat. La fiança s’haurà de 
dipositar en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de 
notificació de la concessió de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta llicència queda 
supeditada a l’ingrés de la fiança en el termini esmentat.  

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

7. Per la concessió de la llicència de primera utilització serà necessari presentar 
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 a reutilitzar (48 m3 a la mateixa obra i 33,60 m3 en altra 
autoritzada), d’acord amb les previsions de l’Estudi de gestió de residus del projecte 
d’edificació, segons estableix l’article 15.2 de la Modificació del Decret 89/2010 
(PROGROC).  
 
8. D’acord amb el Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari aprovat per Real 
Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, i el Reial Decret 417/2006, de 7 d'abril, pel 
qual es desenvolupa el text refós de la Llei del cadastre immobiliari, el termini per 
declarar l’alteració cadastral és de 2 mesos a partir del dia següent a la data de 
finalització de l’obra. A aquests efectes caldrà adreçar-se a l’Oficina d’atenció al 
ciutadà (OAC) de l’Ajuntament d’Olot. Cal aportar la següent documentació: 1) Plànol 
de situació i d'emplaçament, 2) Plànols definitius de cada planta, 3) Certificat final 
d'obra, 4) Fotografia/es de la/les façana/es (10x15), 5), fotocòpia DNI del titular i 6) 
Fotocòpia de les escriptures de propietat de la finca, (si cal). Tota la documentació es 
pot adjuntar en format digital, o enviar-ho a cadastre@olot.cat.  
 
 
S’aprova per unanimitat.  
 
25.3. - AMPLIACIÓ D’EDIFICI INDUSTRIAL AL CARRER DEL MESTRE VIVES, 48 

 
 
Núm. de referència : X2019011438 
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AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de BUGADERIA NURIA SL per 
AMPLIACIÓ D'EDIFICI INDUSTRIAL, al C DEL MESTRE VIVES N.0048, del municipi 
d’Olot.  
 
Identificació de l’expedient: OMA32019000032   
Situació: C DEL MESTRE VIVES N.0048  
UTM: : 9016901 
 
1.- En data 21/03/2019, BUGADERIA NURIA SL amb DNI: B1792214-7, representat 
per ****, presenta projecte d’obres majors per AMPLIACIÓ D'EDIFICI INDUSTRIAL, 
amb situació al carrer DEL MESTRE VIVES N.0048, d’Olot. 
 
2.- En data 17/06/2019 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 CONSOLIDAT. Zona d’indústria aïllada 
d’intensitat 4 (clau 16.4). 
 
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 BUGADERIA NURIA SL amb DNI: B1792214-7, representat per 
****, llicència d’obres (OMA32019000032), per AMPLIACIÓ D'EDIFICI INDUSTRIAL, 
amb situació al C DEL MESTRE VIVES N.0048, 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 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 
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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: CRA2019600049     
 
 
Liquidació de Drets i Garanties: 

Drets 
 
Per: Un pressupost de: 131310.00 euros  
  
1 Guals 
1 Tanca provisional 
 
Base liquidable 
(3) 

Drets % 
bonifica
ció 

Drets definitius Taxes Total Drets 

131310.00 4333.23 -25% 3249.92 317.85 3567.77 
 

Garanties: 
    
   mov runes + rep pav + gest res: 2549.00 euros 

  
Total Liquidació Euros 
Per Drets 3567.77 
Per Garanties  2549.00 

 
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. 
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4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la 
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos 
així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i 
podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de 
l’Ajuntament, amb càrrec a l’interessat. 
 
5.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar, una pròrroga del termini d’inici i/o final 
de l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui. 
De no existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència 
assenyalat a l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar 
les obres. 
 
6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no 
podran envair l’espai públic. 
 
7.- Els desguassos interiors de l’edifici hauran de contenir el corresponent sifó inodor. 
 
8.- Es prohibeix practicar als soterranis qualsevol obra que afecti la via pública o 
terrenys del seu domini. 
 
9.- No es permet que com a conseqüència de l’execució de les obres, s’embrutin els 
embornals de la via pública, essent obligació del promotor l’adopció de les mesures 
adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de 
la fiança dipositada en concepte de moviment de terres o runes i reposició de 
paviments. 
 
10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model, 
rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la 
corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de 
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència. 
 
11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi 
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la 
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís, 
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en 
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal. 
 
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o 
que afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de 
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les 
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. 
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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 tècnic competent 
assumint la direcció de l’obra. 3) Qüestionari Estadístic d’Edificació i Habitatge signat 
pel promotor de l’obra i pel tècnic redactor del projecte.  
2. Els materials, textures i colors d’acabat de façana hauran de coincidir amb els 
característics del conjunt edificat d’acord amb el criteri determinat a l’article 128 del Pla 
d’ordenació urbanística municipal.  

3. Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de la 
via pública.  

4. S’imposa una fiança de 2.549,00,00 € 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.  

5. 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.  

6. 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.  

7. 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 
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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.  
 

 
26.1. - APROVACIÓ TORNS DEL SERVEI DE TAXI: NOCTURNS, CAP DE 

SETMANA I FESTIUS (JULIOL 2019 A JULIOL 2020) 
 
 
Núm. de referència : X2019025412     
 
Ateses les competències atorgades als municipis en matèria de transport públic i, en 
especial, en relació al servei de taxi; així com la potestat de l’Ajuntament d’Olot per 
regular o organitzar aquest servei municipal, d’acord amb la Llei 19/2003, de 4 de 
juliol, del taxi.  
 
Atès el que disposa l’article 6.4 del Reglament regulador del servei de taxi del municipi 
d’Olot, aprovat per l’Ajuntament Ple, en sessió de data 26 de gener de 2008 i en 
compliment dels acords arribats amb la representació del col·lectiu de taxistes d’Olot, 
per establir un torn del servei de taxi a la ciutat per donar cobertura tant a les nits com 
als caps de setmana i festius; i vist l’expedient administratiu VTX22019000008 i 
antecedents corresponents, el regidor delegat de Mobilitat, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar els torns setmanals, tant nocturns com de cap de setmana i festius, 
que regiran el servei del taxis a la ciutat d’Olot i que figuren com a annex a aquesta 
proposta. Aquests torns s’aplicaran durant el termini d’un any, que anirà del mes de 
juliol de 2019 al mes de juliol de 2020.  
 
Segon.- El torn setmanal comença a les 07.00 hores del matí del diumenge en què 
s’inicia el torn i acaba a les 07.00 hores del matí del diumenge següent en què s’acaba 
el torn, amb inclusió dels dissabtes a la tarda (a partir de les 15.00 hores) i els dies 
festius.  
 
Tercer.- Les peticions de servei del taxi durant el torn nocturn (de les 21.00 hores a les 
07.00 hores), els dissabtes (a partir de les 15.00 hores), els diumenges i els festius es 
realitzaran a través de la policia municipal.  
 
 
S’aprova per unanimitat.  
 
 

27.1. - Proposant donar compte dels assabentats d’obertura i dels decrets 
dictats entre els dies 7 I 13 de juny de 2019 relatius a l’Àrea de Medi Ambient 
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Núm. de referència : X2019025394     
 
En relació a l’expedient AG012019000026, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern 
Local, adoptar els següents acords: 
 
Únic.- Donar compte dels assabentats d’obertura i dels decrets dictats entre els dies 7 i 
13 de juny de 2019, relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen a continuació:  
 
Tràmit 
 
Activitats 

Nom / comercial Concepte Adreça Decret 
 
 
 

Assabentat 
obertura 

Said Achouyad Perruqueria C/Jacint Verdaguer 12 B 1 12/06/2019 

Assabentat 
obertura 

Sílvia Cruz Arroyo Venda de 
complements 

C/Sant Tomàs 4 B 1 12/06/2019 

Assabentat 
obertura 

Tosca Serveis 
Ambientals 
d’Educació i 
Turisme SL 

Oficines empresa 
ambiental 

Camí de la Teuleria 13 B 
2 

12/06/2019 

Assabentat 
d’obertura 

Alícia Canadell 
Punset 

Venda de flors i 
alimentació 

C/Abat Bernat de 
Peramola 4 B 2  

12/06/2019 

Assabentat 
d’obertura 

Mireia Font Bosch Centre d’estètica Pg. Barcelona 3 E 2 12/06/2019 

Assabentat 
obertura 

José Antonio 
Barrionuevo 
Torres 

Centre de 
tatuatges i pírcings 

C/Bellaire 17 13/06/2019 

Assabentat 
d’obertura 

Plana Hurtós 
Enginyers SLP 

Serveis tècnics 
d’enginyeria i 
arquitectura 

C/Antoni Molins 10 B 13/06/2019 

Assabentat de 
canvi de 
titularitat 

David Corcó 
Juviñà 

Venda de bosses i 
complements 

C/Dolors 1 B 1 13/06/2019 

Assabentat de 
canvi de 
titularitat 

Fco. Xavier Parra 
Bernadet 

Bar Ptge. del Cinema Colón 6 
B 3 

13/06/2019 

 
Concessió ús d’horts municipals 
 
Adjudicació **** Ús hort municipal Horts Parc Nou núm. 44 07/06/2019 

 
 
 
 
Llicències de gossos de raça potencialment perillosa  
 
Correcció error 
decret 

Conducció de 
gossos 

Voluntaris de Terra 
Viva 

Mas Cavalcós 07/06/2019 



 78

3/06/2019 potencialment 
perillosos  

 
 
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 de nou del matí,  i per a constància del que s’hi 
ha tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura. 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE 

LA SECRETÀRIA 

 


