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ACTA NÚM. 33 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

29 D’AGOST DE 2019 
 

 
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 29 d’agost 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 membres de la Junta de Govern Local, Srs/es. Estanis Vayreda i 
Puigvert, Montserrat Torras i Surroca, 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, els/les Srs/es. 
Agustí Arbós i Torrent, Gemma Pujolar i Busquets i Adriana Francés i Planellas. 
 
Hi assisteix com a regidora de l’oposició, els/les Srs/es., Iolanda Suescun i Pérez, 
Josep Guix Feixas i 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. - ACTA.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

 
Essent  l'hora  assenyalada –les vuit del matí–  l'Alcalde declara obert l'acte i del seu 
ordre, la Secretària llegeix l'acta de la sessió anterior, que s'aprova per unanimitat. 
 

2. - DESPATX OFICIAL 
 
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 22 d’agost: 
 
- El dia 23 d’agost, va presenciar al Pregó del barri de Pequín, que aquest any va anar 
a càrrec de l’escultora olotina Rosa Serra.  
 
- El dia 24 d’agost, va presidir l’acte de reconeixement als alumnes dels quatre centres 
d’ensenyament olotins de batxillerat que van aconseguir les millors notes en les darreres 
proves d’accés a la universitat (PAU). 
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Seguidament va assistir a la recepció del Festival “Esdansa” que va tenir lloc al recinte 
de la piscina de les Preses i a continuació, al sopar de la festa del barri de Montolivet.  
 
- El dia 25 d’agost, va assistir a la celebració del 40è.aniversari dels gegants del barri 
de Pequín, que va tenir lloc en el marc de la seva festa. 
 
- El dia 26 d’agost es va entrevistar amb el Sr. MARTÍ FONALLERAS, director territorial 
d’Ensenyament, que es trobava de visita a l’escola Llar. 
 
- I el dia 27 d’agost va presidir la reunió de constitució de la Comissió de la Variant d’Olot 
que va tenir lloc a la sala Gussinyé. 
 
 

3. - DISPOSICIONS.- ASSABENTATS DE LES DISPOSICIONS PUBLICADES EN 
ELS BUTLLETINS OFICIALS 

 
Tot seguit la Secretària dona compte a la Junta de Govern dels edictes i anuncis de 
l'Ajuntament d'Olot publicats als Butlletins Oficials BOE, BOP i DOGC, des de la darrera 
sessió. I se n'acorda l'assabentat.  
 
 
4.1. - APROVAR UNA ADDENDA D’ADHESIÓ AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 

ENTRE LA DIPUTACIÓ I EL BISBAT DE GIRONA EN MATÈRIA DE BÉNS 
IMMOBLES D’INTERÈS PATRIMONIAL. 

 
Núm. de referència : X2019033138     
 
A l’any 2014 es va aprovar un conveni de col·laboració entre la Diputació i el Bisbat de 
Girona en matèria de col·laboració per a la restauració i conservació d’immobles 
d’interès patrimonial. En l’apartat 4 de la seva part expositiva es preveu que si una 
sol·licitud de subvenció presentada dins la campanya anual de subvencions als 
ajuntaments, entitats i particulars de les comarques gironines es resol favorablement, el 
bisbat/parròquia i l’ajuntament corresponents, mitjançant addenda formalitzada per 
escrit, podran adherir-se a aquest conveni de cessió ocasional de l’ús del temple. 
D’aquesta manera l’ajuntament podrà dur-hi a terme diverses activitats d’acord amb les 
condicions i pactes previstos en l'esmentat conveni. 
 
En el marc d’aquestes campanyes de subvencions, la Junta de Govern de la Diputació 
de Girona, en sessió de 7 de maig de 2019, va atorgar al Bisbat de Girona una subvenció 
per l'obra de restauració anomenada “Rehabilitació de la façana de l’església de Sant 
Esteve d’Olot”, per un import de 35.300,00.- €.  
 
En compliment del conveni de col·laboració subscrit entre la Diputació i el Bisbat de 
Girona, aquesta subvenció comporta una cessió d’ús de l’edifici particular a favor de 
l’Ajuntament d’Olot, per un període de 25 anys, en les condicions fixades en l’esmenta 
conveni. 
 
De conformitat amb les competències atorgades a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local i al Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
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el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i vist l'expedient 
administratiu SC992019000008 i antecedents corresponents, que serveixen de 
motivació a la present proposta, l’Alcalde  proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- APROVAR l’addenda d’adhesió al conveni de col·laboració entre la Diputació i 
el Bisbat de Girona en matèria de béns immobles d’interès patrimonial, amb motiu de la 
subvenció atorgada per la Diputació al Bisbat de Girona, per l’obra de restauració 
anomenada “Rehabilitació de la façana de l’església de Sant Esteve d’Olot”. 
 
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació signi 
el corresponent conveni. 
 
S’aprova per unanimitat. 

 
5. - CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB EL DEPARTAMENT D’INTERIOR DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA, PER A L’APLICACIÓ DE MESURES 
ALTERNATIVES A PERSONES MENORS D’EDAT DENUNCIADES PER CONSUM 

O TINENÇA DE DROGUES. 
 
 

La Junta de Govern Local acorda deixar aquest punt de l’ordre del dia sobre la taula. 
 

6.1. - CONVENI FESTES DEL TURA 2019 
 
Núm. de referència : X2019033188     
 
En relació a l’expedient FE022019000026 de l’Àrea de Festes, vist l’expedient 
administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat  de Festes, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1.- L’Empresa  BEIBO DRINKS SLU, serà patrocinadora de les Festes del Tura  
 
2.- El patrocini de les Festes del Tura 2019  queda establert en les següents 
contraprestacions de l`Àrea de Festes: 
 
3.- L’Empresa  BEIBO DRINKS SLU, amb motiu de les prestacions que li atorga el 
present conveni, ingressarà a l’Ajuntament la quantitat de: 5.000,00   €. 
 
És per això que s’aprova la liquidació núm: BFL-2019-800031 per l’esmentat import de: 
3.000,00  € 
 
El lloc, terminis, forma de pagament i recursos que es podem interposar contra l’acte de 
liquidació, són els que es determinen a la liquidació que s’adjunta a l’acord. 
 
4.- L’Empresa  BEIBO DRINKS SLU  haurà de fer arribar a l’Àrea de Festes de 
l’Ajuntament d’Olot, o bé a festes@olot.cat el logotip o imatge que vulgui que aparegui 
en els llocs especificats en l’apartat 2n.-  
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S’aprova per unanimitat. 
 

7.1. - CONVENI ESPÒNSORS FESTES DEL TURA 2019 
 
Núm. de referència : X2019032608     
 
En relació a l’expedient FE022019000018 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Festes, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1.- L’Empresa  RUBAU TARRES SAU, serà patrocinadora de les Festes del Tura  
 
2.- El patrocini de les Festes del Tura 2019  queda establert en les següents 
contraprestacions de l`Àrea de Festes: 
 
3.- L’Empresa  RUBAU TARRES SAU, amb motiu de les prestacions que li atorga el 
present conveni, ingressarà a l’Ajuntament la quantitat de: 1.000,00 €. 
 
És per això que s’aprova la liquidació núm: BFL-2019-800030 per l’esmentat import de: 
1.000,00  €. 
El lloc, terminis, forma de pagament i recursos que es podem interposar contra l’acte de 
liquidació, són els que es determinen a la liquidació que s’adjunta a l’acord. 
 
4.- L’Empresa  RUBAU TARRES SAU  haurà de fer arribar a l’Àrea de Festes de 
l’Ajuntament d’Olot, o bé a festes@olot.cat el logotip o imatge que vulgui que aparegui 
en els llocs especificats en l’apartat 2n.-  
 
S’aprova per unanimitat. 
  

7.2. - CONVENI ESPÒNSORS FESTES DEL TURA 2019 
 
Núm. de referència : X2019032615     
 
En relació a l’expedient FE022019000019 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Festes, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1.- L’Empresa  PLANA HURTOS ENGINYERS SLP, serà patrocinadora de les Festes 
del Tura  
 
2.- El patrocini de les Festes del Tura 2019  queda establert en les següents 
contraprestacions de l`Àrea de Festes: 
 
3.- L’Empresa  PLANA HURTOS ENGINYERS SLP, amb motiu de les prestacions que 
li atorga el present conveni, ingressarà a l’Ajuntament la quantitat de: 1.000,00 € 
 
És per això que s’aprova la liquidació núm: BFL-2019-800029 per l’esmentat import de: 
1.000,00 € 
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El lloc, terminis, forma de pagament i recursos que es podem interposar contra l’acte de 
liquidació, són els que es determinen a la liquidació que s’adjunta a l’acord. 
 
4.- L’Empresa  PLANA HURTOS ENGINYERS SLP  haurà de fer arribar a l’Àrea de 
Festes de l’Ajuntament d’Olot, o bé a festes@olot.cat el logotip o imatge que vulgui que 
aparegui en els llocs especificats en l’apartat 2n.-  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.3. - CONVENI ESPÒNSORS FESTES DEL TURA 2019 
 
Núm. de referència : X2019032618     
 
En relació a l’expedient FE022019000020 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Festes, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1.- L’Empresa  ARICO FOREST SL, serà patrocinadora de les Festes del Tura  
 
2.- El patrocini de les Festes del Tura 2019  queda establert en les següents 
contraprestacions de l`Àrea de Festes: 
 
3.- L’Empresa  ARICO FOREST SL, amb motiu de les prestacions que li atorga el 
present conveni, ingressarà a l’Ajuntament la quantitat de: 1.000,00 €. 
 
És per això que s’aprova la liquidació núm: BFL-2019-800028 per l’esmentat import de: 
1.000,00  €. 
El lloc, terminis, forma de pagament i recursos que es podem interposar contra l’acte de 
liquidació, són els que es determinen a la liquidació que s’adjunta a l’acord. 
 
4.- L’Empresa  ARICO FOREST SL  haurà de fer arribar a l’Àrea de Festes de 
l’Ajuntament d’Olot, o bé a festes@olot.cat el logotip o imatge que vulgui que aparegui 
en els llocs especificats en l’apartat 2n.-  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.4. - CONVENI ESPÒNSORS FESTES DEL TURA 2019 
 
Núm. de referència : X2019032625     
 
En relació a l’expedient FE022019000021 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Festes, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1.- L’Empresa  DRIM MEDIO AMBIENTE SL, serà patrocinadora de les Festes del Tura  
 
2.- El patrocini de les Festes del Tura 2019  queda establert en les següents 
contraprestacions de l`Àrea de Festes: 
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3.- L’Empresa  DRIM MEDIO AMBIENTE SL, amb motiu de les prestacions que li atorga 
el present conveni, ingressarà a l’Ajuntament la quantitat de: 1.500,00  € 
 
És per això que s’aprova la liquidació núm: BFL-2019-800027 per l’esmentat import de: 
1.500,00 € 
El lloc, terminis, forma de pagament i recursos que es podem interposar contra l’acte de 
liquidació, són els que es determinen a la liquidació que s’adjunta a l’acord. 
 
4.- L’Empresa  DRIM MEDIO AMBIENTE SL  haurà de fer arribar a l’Àrea de Festes de 
l’Ajuntament d’Olot, o bé a festes@olot.cat el logotip o imatge que vulgui que aparegui 
en els llocs especificats en l’apartat 2n.-  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.5. - CONVENI ESPÒNSORS FESTES DEL TURA 2019 
 
Núm. de referència : X2019032631     
 
En relació a l’expedient FE022019000022 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d' Acció Social i Cooperació, proposa a 
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1.- L’Empresa  BON PREU SAU, serà patrocinadora de les Festes del Tura  
 
2.- El patrocini de les Festes del Tura 2019  queda establert en les següents 
contraprestacions de l`Àrea de Festes: 
 
3.- L’Empresa  BON PREU SAU, amb motiu de les prestacions que li atorga el present 
conveni, ingressarà a l’Ajuntament la quantitat de: 2.500,00  €. 
 
És per això que s’aprova la liquidació núm: BFL-2019-800026 per l’esmentat import de: 
2.500,00 €. 
El lloc, terminis, forma de pagament i recursos que es podem interposar contra l’acte de 
liquidació, són els que es determinen a la liquidació que s’adjunta a l’acord. 
 
4.- L’Empresa  BON PREU SAU  haurà de fer arribar a l’Àrea de Festes de l’Ajuntament 
d’Olot, o bé a festes@olot.cat el logotip o imatge que vulgui que aparegui en els llocs 
especificats en l’apartat 2n.-  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.6. - CONVENI ESPÒNSORS FESTES DEL TURA 2019 
 
Núm. de referència : X2019032664     
 
En relació a l’expedient FE022019000023 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Festes, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
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1.- L’Empresa  NATURAL ENGLISH OLOT SC, serà patrocinadora de les Festes del 
Tura  
 
2.- El patrocini de les Festes del Tura 2019  queda establert en les següents 
contraprestacions de l`Àrea de Festes: 
 
3.- L’Empresa  NATURAL ENGLISH OLOT SC, amb motiu de les prestacions que li 
atorga el present conveni, ingressarà a l’Ajuntament la quantitat de: 500   €. 
 
És per això que s’aprova la liquidació núm: BFL-2019-800025 per l’esmentat import de: 500     
€. 
El lloc, terminis, forma de pagament i recursos que es podem interposar contra l’acte de 
liquidació, són els que es determinen a la liquidació que s’adjunta a l’acord. 
 
4.- L’Empresa  NATURAL ENGLISH OLOT SC  haurà de fer arribar a l’Àrea de Festes 
de l’Ajuntament d’Olot, o bé a festes@olot.cat el logotip o imatge que vulgui que 
aparegui en els llocs especificats en l’apartat 2n.-  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.7. - CONVENI ESPÒNSORS FESTES DEL TURA 2019 
 
Núm. de referència : X2019032679     
 
En relació a l’expedient FE022019000024 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Festes, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1.- L’Empresa  OLOT MEATS SA, serà patrocinadora de les Festes del Tura  
2.- El patrocini de les Festes del Tura 2019  queda establert en les següents 
contraprestacions de l`Àrea de Festes: 
 
3.- L’Empresa  OLOT MEATS SA, amb motiu de les prestacions que li atorga el present 
conveni, ingressarà a l’Ajuntament la quantitat de: 3500   €. 
 
És per això que s’aprova la liquidació núm: BFL-2019-800032 per l’esmentat import de: 3500     
€. 
El lloc, terminis, forma de pagament i recursos que es podem interposar contra l’acte de 
liquidació, són els que es determinen a la liquidació que s’adjunta a l’acord. 
 
4.- L’Empresa  OLOT MEATS SA  haurà de fer arribar a l’Àrea de Festes de l’Ajuntament 
d’Olot, o bé a festes@olot.cat el logotip o imatge que vulgui que aparegui en els llocs 
especificats en l’apartat 2n.-  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.1. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA UNITS PEL CAVALL 2019 
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Núm. de referència : X2019032194     
 
En relació a l’expedient SIC22019000054 de , vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Subvenció nominativa del pressupost, a l’ 
entitat ASSOCIACIO UNITS PEL CAVALL DE LA GARROTXA amb  NIF: G1797919-6 
per un import de 2400 euros, amb càrrec a la partida 19.400.334.480077 “SUBVENCIÓ  
UNITS PEL CAVALL”. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

  Despeses 19400  334  480077 2400 SUBVENCIO UNITS PEL CAVALL 400 030 230 065 013 008 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

8.2. - CONVENIS FESTES DEL TURA 2019 
 
Núm. de referència : X2019033253     
 
En relació a l’expedient SBCO2019000026 de l’Àrea de Festes, vist l’expedient 
administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat  de Festes, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  

1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concessió directa, a l’ entitat XERRICS 
D'OLOT COLLA CASTELLERA DE LA GARROTXA amb  NIF: G1770345-5 per un 
import de 1350 euros, amb càrrec a la partida 19 410 338 480090 Convenis Festes del 
Tura. 
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2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 19410  338  480090 1350 CONVENIS FESTES DEL TURA 410 999 001 065 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.3. - CONVENIS FESTES DEL TURA 2019 
 
Núm. de referència : X2019033215     
 
En relació a l’expedient SBCO2019000018 de l’Àrea de Festes, vist l’expedient 
administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat  de Festes, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  

1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concessió directa, a l’ entitat 
ASSOCIACIO FAMILIARS I AMICS RESIDENCIA MONTSACOPA amb  NIF: 
G1756598-7 per un import de 250 euros, amb càrrec a la partida 19 410 338 
480090 Convenis Festes del Tura. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El 60% de l’import de la subvenció es lliurarà abans de la realització dels actes i la 
resta quan sigui justificat a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius que 
justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
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4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 19410  338  480090 250 CONVENIS FESTES DEL TURA 410 999 001 065 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.4. - CONVENIS FESTES DEL TURA 2019 
 
Núm. de referència : X2019033218     
 
En relació a l’expedient SBCO2019000019 de l’Àrea de Festes, vist l’expedient 
administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat  de Festes, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  

1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concessió directa, a l’ entitat AGRUPACIO 
SARDANISTA OLOT amb  NIF: G1706490-8 per un import de 2.500,00 euros, amb 
càrrec a la partida 19 410 338 480090 Convenis Festes del Tura. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El 60% de l’import de la subvenció es lliurarà abans de la realització dels actes i la 
resta quan sigui justificat a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius que 
justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 19410  338  480090 2500 CONVENIS FESTES DEL TURA 410 999 001 065 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
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8.5. - CONVENIS FESTES DEL TURA 2019 
 
Núm. de referència : X2019033219     
 
En relació a l’expedient SBCO2019000020 de l’Àrea de Festes, vist l’expedient 
administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat  de Festes, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concessió directa, a l’ entitat AOAPIX amb  
NIF: G1734368-2 per un import de 1.817,00 euros, amb càrrec a la partida 19 410 338 
480090 Convenis Festes del Tura. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El 60% de l’import de la subvenció es lliurarà abans de la realització dels actes i la 
resta quan sigui justificat a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius que 
justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 19410  338  480090 1817 CONVENIS FESTES DEL TURA 410 999 001 065 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.6. - CONVENIS FESTES DEL TURA 2019 
 

Núm. de referència : X2019033221     
 
En relació a l’expedient SBCO2019000021 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Festes, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
  

1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concessió directa, a l’ entitat 
ASSOCIACIO CULTURAL SARDANISTA FLOR DE FAJOL amb  NIF: 
G1716046-6 per un import de 990 euros, amb càrrec a la partida19 410 338 
480090 Convenis Festes del Tura. 
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2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El 60% de l’import de la subvenció es lliurarà abans de la realització dels actes i la 
resta quan sigui justificat a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius que 
justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 19410  338  480090 990 CONVENIS FESTES DEL TURA 410 999 001 065 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.7. - CONVENIS FESTES DEL TURA 2019 
 
Núm. de referència : X2019033222     
 
En relació a l’expedient SBCO2019000022 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Festes, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
  

1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concessió directa, a l’ entitat PENYA 
CARNAVALESCA "ELS MARRINXOS" amb  NIF: G1761955-2 per un import de 
1.500,00 euros, amb càrrec a la partida 19 410 338 480090 Convenis Festes del Tura. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El 60% de l’import de la subvenció es lliurarà abans de la realització dels actes i la 
resta quan sigui justificat a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius que 
justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
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d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 19410  338  480090 1500 CONVENIS FESTES DEL TURA 410 999 001 065 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.8. - CONVENIS FESTES DEL TURA 2019 
 
Núm. de referència : X2019033223     
 
En relació a l’expedient SBCO2019000023 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Festes, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
 

1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concessió directa, a l’ entitat ASSOCIACIO 
CULTURAL I RECREATIVA ELS MURRUTS amb  NIF: G5501080-5 per un import de 
8123 euros, amb càrrec a la partida 19 410 338 480090 Convenis Festes del Tura. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El 60% de l’import de la subvenció es lliurarà abans de la realització dels actes i la 
resta quan sigui justificat a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius que 
justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 19410  338  480090 8123 CONVENIS FESTES DEL TURA 410 999 001 065 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
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8.9. - CONVENIS FESTES DEL TURA 2019 
 
Núm. de referència : X2019033225     
 
En relació a l’expedient SBCO2019000025 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Festes, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
  

1r.) Concedir  subvenció amb caràcter de Concessió directa, a l’ entitat 
MINYONS ESCOLTES I GUIES DE CATALUNYA amb  NIF: G0893197-4 per un 
import de 500,00 euros, amb càrrec a la partida 19 410 338 480090 Convenis Festes 
del Tura. 
 
2n.)  Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni 
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada 
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017. 
 
L’ esmentada entitat haurà de  signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El 60% de l’import de la subvenció es lliurarà abans de la realització dels actes i la 
resta quan sigui justificat a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius que 
justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del 
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà 
sense efectes si no ha estat degudament justificada. 
 
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades, 
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament 
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es 
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades. 
 
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència. 
 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 19410  338  480090 500 CONVENIS FESTES DEL TURA 410 999 001 065 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
9.1. - ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE SERVEIS HIGIÈNICS 

ADAPTATS A LA PLANTA 1R PIS DE L'EDIFICI DE L'IMEJO, A L'ESCOLA 
MUNICIPAL D'EXPRESSIÓ 

 
Núm. de referència : X2019031889     

 
Tipus de Contracte O D’OBRES 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 
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Primer.- Atès que és necessari executar les obres de construcció d’uns serveis higiènics 
adaptats a la planta 1a de l’IMEJO, Escola Municipal d’Expressió, com es desprèn de 
l’informe de data 7 d’agost de 2019, emès pel Sr. Albert Pons i Clutaró, Arquitecte 
Municipal. 
 
Segon.- Atès que es tracta d’una obra amb una unitat funcional tal i com es desprèn de 
la memòria valorada. 
 
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per executar l’obra de 
construcció d’uns serveis higiènics adaptats a la planta 1a de l’IMEJO, Escola Municipal 
d’Expressió: 
 
CONSTRUCCIONS J. PALLÀS SL  
SMOC SL 
RAMON BARCONS SL 
 
Quart.- Atès que d’acord amb l’informe de valoració, l’oferta millor valorada és la de 
CONSTRUCCIONS J. PALLÀS SL, per ser l’única presentada dins el termini de 
presentació d’ofertes, ajustar-se a les especificacions de la memòria valorada. 
 
Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals 
de contractació. 
 
Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa CONSTRUCCIONS J. PALLÀS SL i atès 
que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació 
objecte del contracte. 
 
Fonament jurídic 
 
La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP) i correspon a la modalitat d’obres regulada a l’article 13 de la mateixa. 
 
Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de 
l’expedient administratiu. 
 
Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació. 
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions 
efectuades pel cartipàs municipal. 
 
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 
 
Vist l’expedient administratiu CC012019000375 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. Albert Pons i Clutaró, de data 7 d’agost de 2019 
en el que es motiven les necessitats de contractar. 
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Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a 
favor de l’empresa CONSTRUCCIONS J. PALLÀS SL, amb NIF B-17046160, el 
contracte menor de les obres de construcció d’uns serveis higiènics adaptats a la 
planta 1a de l’IMEJO, Escola Municipal d’Expressió, pel preu de deu mil quatre-cents 
cinquanta-quatre euros amb quaranta cèntims (10.454,40 €), IVA inclòs. 
 
L’esmentat preu es desglossa en vuit mil sis-cents quaranta euros (8.640 €) de 
pressupost net i mil vuit-cents catorze euros amb quaranta cèntims (1.814,40 €) d’IVA 
calculat amb un tipus del 21 %. 
 
Tercer.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 10.454,40 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida 19500 320 63202 “Actuacions edificis educació” del Pressupost 
municipal. 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 19500  320  63202 10454.4 ACTUACIONS EDIFICIS EDUCACIO 
(PR19) 

100 001 001 001 000 000 

 
Quart.- El termini d’execució de les obres serà d’un mes a comptar de la data de recepció 
de la notificació de l’adjudicació. 
 
Cinquè.- El responsable del contracte serà el Sr. Albert Pons i Clutaró, Arquitecte 
Municipal. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses que han presentat pressupost.  
 
Setè.- CONSTRUCCIONS J. PALLÀS SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la 
factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012019000375. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.2. - PLAÇA MERCAT: ADJUDICAR LA CONCESSIÓ DE L’US DEL LLOC DE 
VENDA “LOT NÚM. 11” (MODULS M23, M24 I M25) I DE LES CÀMBRES 

FRIGORÍFIQUES C1.21 I C2.1 DE LA PLAÇA DEL MERCAT. 
 
Núm. de referència : X2019022701     
 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 6 de juny de 2019, va aprovar l’expedient 
de contractació per adjudicar la concessió d’ús del “Lot número 11” (mòduls M23, M24 i 
M25) i disposició de cambres frigorífiques C1.21 i C2.1 amb un mix comercial de peix i 
marisc i preparats;  així com el plec de clàusules administratives particulars que regirien la 
concessió (PCAP) i la convocatòria del procés de licitació. 
 
En el període de presentació de proposicions s’ha presentat dues ofertes per a 
l’adjudicació de la concessió d’ús d’aquest lloc de venda de la Plaça del Mercat: la Sra. 
**** (PEIXOS OSCAR) i la mercantil “PEIXOS MIQUEL, S.L.”. 
 
Vista l’acta de la Mesa de contractació de data 22 d’agost de 2019 on es proposa 
l’adjudicació de la concessió d’ús del “Lot número 11” (mòduls M23, M24 i M25) i disposició 
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de cambres frigorífiques C1.21 i C2.1 amb un mix comercial de peix i marisc i preparats a 
la mercantil “PEIXOS MIQUEL, S.L.”.  
 
De conformitat amb Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i el plec 
de clàusules administratives particulars i vist l’expedient administratiu CCS12019000016 
i antecedents corresponents, la regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de 
Govern Local, l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- ADJUDICAR a la mercantil “PEIXOS MIQUEL, S.L.” (B17352766) la concessió 
d’ús del “Lot número 11” (mòduls M23, M24 i M25) i disposició de cambres frigorífiques 
C1.21 i C2.1 amb un mix comercial de peix i marisc i preparats, per un import de  
QUARANTA MIL VINT-I-CINC EUROS (40.025.- €). 
 
Segon.- El pagament del cànon establert en l’acord primer es fraccionarà mensualment 
de conformitat amb les pressions de la clàusula 24 PCAP. 
 
Tercer.- Aquesta concessió comença a data 1 de setembre de 2019 i la seva vigència 
finalitzarà en la data en què es compleixin els quaranta anys, comptats a partir de la 
data d’acabament de les obres de construcció de la Plaça del Mercat, el 24 de novembre 
de 2014, tal com preveu la clàusula 5.1 PCAP. 
 
Quart.- Els drets i deures de l’adjudicatari són els fixats al plec de clàusules 
administratives particulars aprovades per la Junta de Govern Local, en sessió de data 6 
de juny de 2019 i regulats en el Reglament del Mercat Municipal d’Olot, aprovat 
definitivament pel ple de l’ajuntament, en sessió de data 31 d’octubre de 2013 (BOP, 
núm. 1/02-01-2014) i modificat per acord del plenari de data 25 de setembre de 2014 
(BOP, núm. 203/23-10-2014). 
 
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació signi 
el corresponent contracte. 
 
Sisè.- Notificar aquests acords a l’adjudicatari i a la resta de participants en el procés de 
licitació i publicar-los en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament d’Olot. 
 
-Que es traslladin aquests acords a: Srs. “PEIXOS MIQUEL, S.L.”; Sra**** (PEIXOS 
OSCAR); Srs. Rubau-Tarrés, SAU; Comptabilitat; Tresoreria; i Contractació. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.3. - PLAÇA MERCAT: DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ PER A LA 
CONCESSIÓ D’ÚS DEL “LOT NÚM. 2” (MÒDULS M3 I M4) DE LA PLAÇA DEL 

MERCAT. 
Núm. de referència : X2019022681     
 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 6 de juny de 2019, va aprovar l’expedient 
de contractació per adjudicar la concessió d’ús del “Lot número 2” (mòduls M3 i M4) de la 
Plaça del Mercat, amb un mix comercial de carns-xarcuteria,  rostisseria i altres del Mercat 
Municipal d’Olot, així com el plec de clàusules administratives particulars que regirien la 
concessió i la convocatòria del procés de licitació. 
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En el període de presentació de proposicions no s’ha presentat cap oferta a l’adjudicació 
de la concessió d’ús d’aquest lloc de venda de la Plaça del Mercat. 
 
De conformitat amb Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i el plec 
de clàusules administratives particulars i vist l’expedient administratiu CCS12019000015 
i antecedents, la regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- DECLARAR DESERTA la licitació per adjudicar la concessió d’ús del “Lot 
número 2” (mòduls M3 i M4) de la Plaça del Mercat, amb un mix comercial de carns-
xarcuteria,  rostisseria i altres del Mercat Municipal d’Olot, convocada per acord de la Junta 
de Govern local de data 6 de juny de 2019. 
 
Segon.- Publicar aquest acord en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament d’Olot. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
9.4. - CONTRACTACIÓ DE L'ACTUACIÓ MUSICAL DE "LA SELVATANA" PER A 

LES FESTES DEL TURA 2019 
 
Núm. de referència : X2019032952     

 
Antecedents 
 
Dins la programació d’espectacles escènics i musicals prevista per les Fetes del Tura 
d’Olot 2019, l’Ajuntament ha inclòs l’actuació musical “LA SELVATANA”, representat per 
l’empresa Músics de Catalunya SCCL, i programada pel dia 9 de setembre de 2019 a 
les 18:30 h. a la plaça Major. 
 
Atès que el contracte administratiu es tipifica com a contracte de serveis, d’acord amb 
l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP). 
 
Atès que ens trobem davant d’un contracte de serveis artístics, aquesta contractació ha 
de ser considerada de caràcter privat, de conformitat amb allò que disposa l’article 
25.1.a)1º i 26.2 de la LCSP, i l’article 28 LCSP pel què fa a motivació de la necessitat. 
 
D’acord amb el previst als articles 118 i 131 de la LCSP.  
 
Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 19 410 3381 227995 (Festes del Tura) i pot 
ordenar-se la despesa. 
 
Atès les competències que la disposició addicional segons de la LCSP i les delegacions 
efectuades pel cartipàs municipal. 
  
Vist l’expedient administratiu CC012019000382 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
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Primer.- Aprovar l’informe emès pel Sr. Jordi Serrat Cruz, director de l’Àrea de Festes, 
de data 7 d’agost de 2019, en el que es motiven les necessitats de contractar. 
 
Segon.- ADJUDICAR, a favor de l’empresa MÚSICS DE CATALUNYA SCCL 
(F17678640), el contracte que té per objecte l’actuació musical de  “LA SELVATANA”, 
que es durà a terme el dia 9 de setembre de 2019, a les 18:30 h. a la plaça Major, dins 
el marc de les Festes del Tura 2019, pel preu de vuit mil vuit-cents noranta-tres euros 
amb cinquanta-cèntims (8.893,50 €), IVA inclòs. 
 
Tercer.- APROVAR i Disposar la despesa corresponent a l’actuació de “LA 
SELVATANA” i efectuar-ne el pagament a l’empresa MÚSICS DE CATALUNYA SCCL 
(F17678640), per import de set mil tres-cents cinquanta euros (7.350,- €) + IVA: mil cinc-
cents quaranta-tres euros amb cinquanta cèntims (1.543,50 €), resultant una quantitat 
total a pagar de vuit mil vuit-cents noranta-tres euros amb cinquanta-cèntims 
(8.893,50 €), IVA inclòs. 
 
Quart.- El preu del contracte es pagarà amb càrrec a la partida 19.410.338.227995 
(Festes del Tura) del Pressupost municipal. 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 19410 338 227995 8893.5 FESTES DEL TURA 100 001 001 001 000 000 

 

 

Cinquè.- Notificar el present acord a MÚSICS DE CATALUNYA SCCL. 
 
Sisè.- MÚSICS DE CATALUNYA SCCL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura 
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012019000382. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.5. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ 
PER A DUES AULES DE L'ESCOLA BRESSOL LES FONTS 

 
Núm. de referència : X2019030417     

 
Tipus de Contracte SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 
 
Primer.- Atès que és necessari executar el subministrament i instal·lació del sistema de 
climatització per a dues aules de l’Escola Bressol les Fonts, com es desprèn de l’informe 
d’1 d’agost de 2019 emès pel Sr. Xavier Viñolas Boix, enginyer tècnic de l’Àrea 
d’Infraestructura i Obra Pública de l’Ajuntament d’Olot i el Sr. Albert Pons i Clutaró, 
arquitecte municipal de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Segon.-  Atès que es tracta d’un subministrament esporàdic i puntual. 
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Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar el 
subministrament i instal·lació del sistema de climatització per a dues aules de l’Escola 
Bressol les Fonts: 
 

- J.JUANOLA SL 
- ELECTRIC JOMI SL 
- FLORENCI COS SL  

 
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per 
J.JUANOLA SL per ser la més econòmica i per tant la que ha obtingut major puntuació 
d’acord al criteri de valoració de l’oferta. 
 
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 J.JUANOLA SL per un subministrament, 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 J.JUANOLA SL i atès que aquesta compta 
amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del contracte. 
 
Fonament jurídic 
 
La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP) i correspon a la modalitat de subministrament regulada a l’article 16 de la 
mateixa. 
 
Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de 
l’expedient administratiu. 
 
Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació. 
 
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions 
efectuades pel cartipàs municipal. 
 

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics. 
 
Vist l’expedient administratiu CC012019000357 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 d’1 d’agost de 2019 emès pel Sr. Xavier Viñolas Boix, 
enginyer tècnic de l’Àrea d’Infraestructura i Obra Pública de l’Ajuntament d’Olot i el Sr. 
Albert Pons i Clutaró, arquitecte municipal de l’Ajuntament d’Olot, en el que es motiven 
les necessitats de contractar. 
 



 
 
 

21 
 

Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a 
favor de J. JUANOLA SL (B17236613) el subministrament i instal·lació d'un sistema de 
climatització per a dues aules de l'Escola Bressol les Fonts per un preu de tres mil set-
cents un euros amb seixanta-vuit cèntims (3.701,68 €), IVA inclòs. 
 

L’esmentat preu es desglossa en base: tres mil cinquanta-nou euros amb vint-i-quatre 
cèntims  (3.159,24 €) + IVA: sis-cents quaranta-dos euros amb quaranta-quatre cèntims 
(642,24 €).    
 
Tercer.- El termini de lliurament i instal·lació serà de 30 dies a comptar a partir de la 
recepció de la notificació d’adjudicació. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 3.701,68 € IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida del pressupost municipal 19500 320 63202 “Actuacions edificis Educació”. 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 19500  320  63202 3701.68 ACTUACIONS EDIFICIS EDUCACIO  
(PR19) 

100 001 001 001 000 000 

 

Cinquè.- El responsable del contracte serà el Sr. Xavier Viñolas Boix, enginyer tècnic de 
l’Àrea d’Infraestructura i Obra Pública de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Sisè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i que 
aquesta haurà d’incloure una còpia d’aquest acord o fer-hi constar el número d’expedient 
CC012019000357. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.6. - APROVACIÓ EXPEDIENT, APROVACIÓ DE PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES QUE HAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ DEL 

SUBMINISTRAMENT D'UNIFORMITAT, CALÇAT I MATERIAL PER A LA POLICIA 
MUNICIPAL; I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 

 
Núm. de referència : X2019033040    

 

Tipus contracte SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

  
Vista la necessitat de contractar el subministrament  d’uniformitat, calçat i material per a 
la Policia Municipal, d’acord amb l’informe tècnic en el qual es proposa l’inici de 
l’expedient del contracte referit. 
 
El pressupost base de licitació es xifra en divuit mil cent set euros amb vint-i-cinc cèntims 
(18.107,25 €) que es desglossen en catorze mil nou-cents seixanta-quatre euros amb 
seixanta-set cèntims (14.964,67) de base, més tres mil cent quaranta-dos euros amb 
cinquanta-vuit cèntims (3.142,58 €) en concepte d’IVA calculat al tipus del 21%. 
 
Als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat subjecte a licitació, 
el valor estimat del contracte ascendeix a 17.957,61 € IVA exclòs. 
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A l’expedient hi consta el plec de clàusules administratives particulars regulador de la 
contractació i el plec de prescripcions tècniques i demés documentació prevista a l’article 
116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP) 
 
Tenint en compte  el valor estimat del contracte, i atès que el procediment a seguir per 
a l’adjudicació del contracte és l’obert simplificat abreujat en virtut de l’article 159.6 de la 
LCSP . 
 
Atès que d’acord amb la informació d’Intervenció hi ha crèdit suficient a la partida 
consignada i pot ordenar-se la despesa proposada. 
 
De conformitat amb l’article 28 i 116 de la LCSP 
 
De conformitat amb els articles 116, 122 i 124 de la LCSP. 
 
De conformitat amb el decret de l'Alcaldia de 25 de juny de 2019 de delegació de 
competències, la competència per a l'aprovació d'aquest acord està delegada a la Junta 
de Govern Local.   
 
En relació a l’expedient CCS12019000023 vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- INICIAR l’expedient de contractació del subministrament d'uniformitat, calçat i 
material per a la Policia municipal,  incorporant-hi la documentació a què fa referència 
l’article 116 de la LCSP. 
 
Segon.- APROVAR l’expedient de contractació del subministrament  d'uniformitat, calçat 
i material per a la Policia municipal. 
 
L’import de licitació es xifra en divuit mil cent set euros amb vint-i-cinc cèntims 
(18.107,25 €) que es desglossen en catorze mil nou-cents seixanta-quatre euros amb 
seixanta-set cèntims (14.964,67) de base, més tres mil cent quaranta-dos euros amb 
cinquanta-vuit cèntims (3.142,58 €) en concepte d’IVA calculat al tipus del 21%. 
 
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques que regiran la contractació abans esmentada, tal i com 
determina l’article 122 i 124 de la LCSP. 
 
Quart.- APROVAR la despesa d’import 18.107,25 €, amb càrrec a la següent partida del 
Pressupost municipal: 19.180.132.221040 “Vestuari serveis de seguretat”. 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200200  Despeses 19180  132  221040 18107.25 VESTUARI SERVEI SEGURETAT 100 001 001 001 000 000 

 
Cinquè.- CONVOCAR la licitació i tramitat l’expedient de contractació de conformitat 
amb els articles 116 i 117 de la LCSP que es tramitarà pel procediment obert simplificat 
per concórrer les circumstàncies expressades als articles 159 i 145 de la LCSP i procedir 
a la publicació de l’anunci de licitació en el Perfil del Contractant, de conformitat amb 
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l’article 135.1 de la LCSP. 
 
Sisè.- Nomenar responsable del contracte al Sr. Sr. Ignasi López Clevillé, sotsinspector 
en cap de la Policia Municipal de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Setè.- Delegar a l’Alcalde la competència per aprovar tots el s actes de tràmit que s’hagin 
de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a la seva 
definitiva finalització o resolució, d’acord amb el previst als articles 9 i 12 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i l’article 11 de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions 
Públiques de Catalunya 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DENEGAR LA INDEMNITZACIÓ 
RECLAMADA PEL SR. ****, PER DANYS OCASIONATS A UN VEHICLE. 

 
Núm. de referència : X2019028869     
 

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

 
ANTECEDENTS DE FET 

 
Primer.- En escrit de data 7 de juny de 2019 (Registre General núm. E2019011907/07-

06-2019), el Sr. **** va formular reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels 
danys que va patir el vehicle de la seva propietat marca Opel, model Vectra, matrícula 

****, el dia 30 de maig de 2019, quan circulava per la carretera de la Pinya, a 
conseqüència d’unes obres d’asfaltat i que van afectar als  laterals del vehicle que es va 
embrutir amb quitrà per esquitxos. A la petició s’hi acompanya una fotografia de detall 
del vehicle afectat i un pressupost (P19-000017) de 31 de maig de 2019, emès per 
“Taller Brillauto, S.L.”, per un import de 107,69 euros, que és la quantitat que es reclama. 
 
Segon.- En informe de la Policia Municipal, de data 9 d’agost de 2019, s’assenyala que, 
consultats els arxius, no consten actuacions policials en relació a l’incident que 
manifesta haver patit el Sr. ****, el dia 30 de maig de 2019, i tampoc hi ha constància de 
cap afectació viària d’aquell dia relacionada amb l’asfaltatge de la carretera de la Pinya. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
d’acord amb l’article 106.2 de la Constitució, assenyala que “els particulars tenen dret a 
ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota lesió que 
pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del 
funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força 
major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei”. 
En igual sentit, l’article 81 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. Aquests articles 
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determinen que la  responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques sigui de 
caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui imprescindible acreditar que el dany o lesió 
sofert pel reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis 
públics, en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció 
estranya que pugui interferir alterant el nexe causal. 

En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis causats 
als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels serveis 
públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes establerts 
per la legislació general sobre responsabilitat administrativa” 

 
Segon.- La jurisprudència ha reiterat en nombroses sentències que, perquè es pugui 
declarar la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, és necessari 
que qui la pretén acrediti i provi que es donen les circumstàncies següents: a) que el 
dany o lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics 
en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte sense intervenció estranya 
que pogués interferir alterant el nexe causal; b) que el dany sigui efectiu, econòmicament 
avaluable i individualitzat en relació a una persona o grups de persones; c) que el 
particular afectat no tingui el deure jurídic de suportar el dany; d) que no hi hagi força 
major; i e) que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons l’estat dels 
coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la producció dels 
danys.  
 
En tractar-se d’una responsabilitat objectiva és necessària la concurrència de tots 
aquests elements -que han de ser provats per qui els al·lega- i entre els que té una 
especial rellevància, en tant que element essencial de la responsabilitat, la relació de 
causalitat entre el dany i el funcionament del servei públic. 
 
Tercer.- La determinació de si els danys que es reclamen són atribuïbles de forma 
directa i exclusiva al funcionament dels serveis públics municipals no és gens clara. En 
aquest sentit, el fet que ni la Policia Municipal ni cap altre servei de l’Ajuntament d’Olot 
intervingués directament en l’accident no permet acreditar la veracitat dels fets relatats 
per la part reclamant, alhora que dificulta esbrinar el quan, el com i el perquè es va 
produir aquest accident. En aquest cas, més enllà del que manifesta la part reclamant, 
no hi ha prova objectiva i certa dels fets que es relaten.  
Ni la Policia Municipal ni els serveis tècnics de l’Àrea d’Infraestructures d’aquest 
ajuntament tenen constància de cap afectació viària d’aquell dia relacionada amb 
l’asfaltatge de la carretera de la Pinya.  
 
La pretensió de la part reclamant sobrepassa l’àmbit de la responsabilitat objectiva de 
les administracions públiques i deriva cap a la conversió de l’Ajuntament d’Olot en una 
mena d’asseguradora universal de qualsevol eventualitat que es produeixi a la ciutat 
amb independència de la pròpia actuació administrativa. 
 



 
 
 

25 
 

Vist l’expedient administratiu SRP12019000025 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada d’Hisenda, 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord: 
 

RESOLC 
 

DENEGAR la indemnització reclamada pel Sr. **** pels danys que va partir un vehicle 
de la seva propietat, en no quedar provat el nexe causal entre els danys reclamats i el 
funcionament dels serveis públics municipals. 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

10.2. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DENEGAR LA INDEMNITZACIÓ 
RECLAMADA PER LA SRA. ****, PER DANYS OCASIONATS A UN VEHICLE. 

 
Núm. de referència : X2019032075     
 
Vist l’escrit presentat per la Sra. **** en el que formula reclamació patrimonial contra 
l’Ajuntament d’Olot, pels danys ocasionats a un vehicle de la seva propietat en accident 
a la via pública i atesos els següents  

 
ANTECEDENTS DE FET 

 
Primer.- En escrit de data 14 d’agost de 2019 (Registre General núm. E2019016185), la 

Sra. **** va formular reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels danys que 

va patir el vehicle de la seva propietat, marca Suzuki, model SX4 (GY), matricula ****,el 
dia 24 de juliol de 2019 quan, sortint del pàrquing del Cor de Maria al carrer Macarnau, 
girant a la dreta en direcció al Cementiri, va rebentar una roda per culpa d’una 
claveguera mal protegida d’on sortia una punta de ferro en mal estat. A la petició s’hi 
acompanyen fotografies (3) del lloc de l’accident i de la roda del vehicle; una factura de 
data 9 d’agost de 2019, emesa per “Taller J. Ayats”, per un import de 120 euros, que és 
la quantitat que es reclama; i un albarà d’assistència (núm. 38863), de 24 de juliol de 
2019, de Grues Guitart. 
 
Segon.- En informe de la Policia Municipal, de data 21 d’agost de 2019, s’assenyala 
que, consultats els arxius, no consten actuacions policials en relació a l’incident que 
manifesta haver patit la Sra. ****, el dia 24 de juliol de 2019, a la sortida del pàrquing del 
Cor de Maria al carrer Macarnau. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
d’acord amb l’article 106.2 de la Constitució, assenyala que “els particulars tenen dret a 
ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota lesió que 
pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del 
funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força 
major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei”. 
En igual sentit, l’article 81 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. Aquests articles 
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determinen que la  responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques sigui de 
caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui imprescindible acreditar que el dany o lesió 
sofert pel reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis 
públics, en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció 
estranya que pugui interferir alterant el nexe causal. 

En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis causats 
als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels serveis 
públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes establerts 
per la legislació general sobre responsabilitat administrativa” 

 
Segon.- La jurisprudència ha reiterat en nombroses sentències que, perquè es pugui 
declarar la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, és necessari 
que qui la pretén acrediti i provi que es donen les circumstàncies següents: a) que el 
dany o lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics 
en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte sense intervenció estranya 
que pogués interferir alterant el nexe causal; b) que el dany sigui efectiu, econòmicament 
avaluable i individualitzat en relació a una persona o grups de persones; c) que el 
particular afectat no tingui el deure jurídic de suportar el dany; d) que no hi hagi força 
major; i e) que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons l’estat dels 
coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la producció dels 
danys.  
 
En tractar-se d’una responsabilitat objectiva és necessària la concurrència de tots 
aquests elements -que han de ser provats per qui els al·lega- i entre els que té una 
especial rellevància, en tant que element essencial de la responsabilitat, la relació de 
causalitat entre el dany i el funcionament del servei públic. 
 
Tercer.- La determinació de si els danys que es reclamen són atribuïbles de forma 
directa i exclusiva al funcionament dels serveis públics municipals no és gens clara. En 
aquest sentit, el fet que ni la Policia Municipal ni cap altre servei de l’Ajuntament d’Olot 
intervingués directament en l’accident no permet acreditar la veracitat dels fets relatats 
per la part reclamant, alhora que dificulta esbrinar el quan, el com i el perquè es va 
produir aquest accident.  
 
En aquest cas, més enllà del que manifesta la part reclamant, no hi ha prova objectiva i 
certa dels fets que es relaten.  
 
La conducció de qualsevol vehicle per vies urbanes requereix una especial atenció. En 
aquest sentit, els articles 10 del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre i 3 del 
Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, assenyalen que els conductors han 
d’utilitzar el vehicle amb la diligència, la precaució i l’atenció necessàries per evitar 
qualsevol dany, propi o aliè, i s’han de cuidar de no posar en perill la seva persona ni 

els altres ocupants del vehicle i la resta d’usuaris de la via. En el nostre cas, la Sra. **** 
havia d’accentuar la diligència i la precaució normal exigible a qualsevol conductor, atès 
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que estava realitzant una maniobra d’abandonament d’un pàrquing per incorporar-se a 
la circulació ordinària d’un cèntric carrer del barri vell d’Olot. 
 
D’altra banda cal assenyalar que els elements que col·loca l’ajuntament d’Olot a la via 
publica (tapes de registre, embornals, canals i reixes de desguàs i altres) compleixen 
totes i cadascuna de les normatives sectorials específicament aplicables, per tal de 
garantir la circulació de vehicles i el pas de vianants; es tracta per tant, d’elements 
homologats que han passat tots els controls requerits per poder estar disponibles al 
mercat i per ser col·locats a la via pública, tant a la calçada com a les voreres. 
 
Les fotografies aportades en la reclamació per la Sra. **** ofereixen, respectivament, 
una visió global i de detall de la reixa de desguàs del carrer Macarnau a la sortida del 
pàrquing del Cor de Maria. En cap d’aquestes fotografies no apareixen irregularitats 
d’entitat suficient per a constituir un risc pels vehicles quan transiten per aquella via 
urbana; sobretot si tenim en compte que, en aquest cas, en tractar-se d’una maniobra 
d’accés a la via pública des d’un aparcament, la velocitat havia de ser forçosament molt 
reduïda.  
 
La calçada del carrer Macarnau a la sortida del pàrquing del Cor de Maria, tant pel que 
fa a l’asfalt com a la reixa de desguàs, és uniforme, sense desnivells ni grans 
desperfectes i presenta un estat de conservació raonable, que s’adequa als estàndards 
exigibles a una administració pública responsable del manteniment de la via pública, 
d’acord amb els articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 66 del Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d‘abril.  
 
Quart.- La pretensió de la part reclamant sobrepassa l’àmbit de la responsabilitat 
objectiva de les administracions públiques i deriva cap a la conversió de l’Ajuntament 
d’Olot en una mena d’asseguradora universal de qualsevol eventualitat que es produeixi 
a la ciutat amb independència de la pròpia actuació administrativa. 
 
Vist l’expedient administratiu SRP12019000029 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada de l’Àrea 
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord: 
 

RESOLC 
 
DENEGAR la indemnització reclamada per la Sra. **** pels danys que va partir un 
vehicle de la seva propietat, en no quedar provat el nexe causal entre els danys 
reclamats i el funcionament dels serveis públics municipals. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2019033180     
 
En relació a l’expedient CPG22019000085 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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Aprovar la relació d’ordenacions de depeses annex núm. 19/028 per un import de 
82.896,10 euros. 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200240  Despeses 99999 82896.10 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

12.1. - APROVACIO PADRO IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES - EXERCICI 
2019 

 
Núm. de referència : X2019032279     
 

Vist l’expedient administratiu AE12019000033 i antecedents corresponents, la regidora 
delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer. Aprovar el padró de l’ IMPOST D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES de l’exercici 

2019, que importa les següents quantitats: 
  

CONCEPTE PADRÓ Sección 1.01 IMPORT 

Padró IAE 

Recàrrec Diputació 

716.924,34.-€ 

100.459,48.-€ 

TOTAL PADRO IAE 2019 817.383,82.-€ 

 
Segon. El període de cobrament en voluntària és de l’1 de setembre fins el dia 31 d’octubre 

de 2019, ambdós inclosos, de conformitat amb l’acord  de l’Ajuntament Ple  
d’aprovació provisional de data 25 d’octubre de 2018 elevat a definitiu, pel qual, 
entre d’altres, s’aprovà el calendari del contribuent per l’exercici 2019. 
Transcorregut aquest termini, els deutes que no s’hagin fet efectius seran 
exigits en via de constrenyiment i acreditaran el recàrrec de constrenyiment, 
interessos de demora i, en el seu cas, les costes que produeixin. 

 

S’aprova per unanimitat. 
 

13.1. - APROVACIO PADRO TAXA ESCOMBRARIES PARTICULARS EXERCICI 
2019 

 
Núm. de referència : X2019029194     

 
En relació a l’expedient administratiu ES022019000050 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
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Primer.- Aprovar el padró de la taxa d’escombraries domiciliàries, de l’exercici 2019, que 
importa les següents quantitats: 

 

Concepte padró import 

Escombraries domiciliàries 2.435.456,16€ 

Escombraries domiciliàries reduïdes majors 70 anys 15.208,50€ 

 
Segon.- El període de cobrament en voluntària és de l’1 de setembre fins el dia 31 
d’octubre de 2019, ambdós inclosos, de conformitat amb l’acord de l’Ajuntament Ple 
d’aprovació provisional de data 25 d’octubre de 2018 elevat a definitiu, pel qual, entre 
d’altres, s’aprovà el calendari del contribuent per l’exercici 2019. Transcorregut aquest 
termini, els deutes que no s’hagin fet efectius seran exigits en via de constrenyiment i 
acreditaran el recàrrec de constrenyiment, interessos de demora i, en el seu cas, les 
costes que produeixin. 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

14.1. - APROVACIO LIQUIDACIONS TAXA ESCOMBRARIES DERIVADES D'IBI I 
INSPECCIÓ 

 
Núm. de referència : X2019026549     

 
En relació a l’expedient administratiu ES022019000049 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.-  Aprovar les liquidacions (relació 19ESL1) corresponents a: 

a) liquidacions corresponents a finques d’alta de nova incorporació al padró. 
b) liquidacions corresponents a finques objecte de regularització. 
 
Exercici 

2016 
Exercici 

2017 
Exercici 

2018 
Exercici 2019 TOTAL 

509,00€ 515,00€ 1.261,00€ 29.704,55€ 31.989,55€ 
 
 
Segon.- Aprovar la proposta de baixes/devolucions 19ESL1 que importa la quantitat 
1.144,00€. 
 
Tercer.- El termini d’ingrés per aquestes liquidacions  és el següent: 

A) Fins a la data límit especificada a l’anvers de la liquidació a qualsevol oficina de 
La Caixa o als terminals ServiCaixa. 

B) Des del dia següent a la data límit especificada a l’anvers de la liquidació i fins a 
la fi voluntària (*) a les oficines de recaptació al Pg. Bisbe Guillamet, 10-1r pis 
(mitjançant diners de curs legal, xec conformat o targeta de crèdit o dèbit) 

(*)Terminis LGT: 

** signatura de la notificació entre els dies 1 i 15 de cada mes, fins el dia 20 del mes 
següent o l’immediat hàbil posterior. 
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** signatura de la notificació entre els dies 16 i últim de cada mes, fins els dia 5 del 
segon mes següent o immediat hàbil posterior. 

C) S’hi s’ha facilitat la domiciliació bancària, es farà el càrrec a partir de la data límit 
de pagament. 

Quart.- Les devolucions es practicaran segons es detalla: 
a) si el rebut a abonar s’ha satisfet mitjançant domiciliació bancària, 

l’abonament es farà efectiu en el mateix domicili bancari, abans de la 
data límit de pagament. 

b) Si el rebut s’ha satisfet a les oficines de recaptació municipal, o bé a 
través del tríptic, l’abonament es farà exclusivament mitjançant la 
domiciliació bancària que ens faciliteu. 

 
Cinquè.- Procedir a la notificació de la liquidació individual als interessats afectats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

15.1. - APROVACIO PADRO TAXA ANIMALS COMPANYIA EXERCICI 2019 
 
Núm. de referència : X2019029195     

 
En relació a l’expedient administratiu GENE2019000017 i antecedents corresponents, 
la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords 
 
Primer.- Aprovar el padró de la taxa pel manteniment del cens d’animals de companyia 
exercici 2019, que importa la quantitat de 19.608,40€. 
 
Segon.- El període de cobrament en voluntària és de l’1 de setembre fins el dia 31 
d’octubre de 2019, ambdós inclosos, de conformitat amb l’acord de l’Ajuntament Ple 
d’aprovació provisional de data 25 d’octubre de 2018 elevat a definitiu, pel qual, entre 
d’altres, s’aprovà el calendari del contribuent per l’exercici 2019. Transcorregut aquest 
termini, els deutes que no s’hagin fet efectius seran exigits en via de constrenyiment i 
acreditaran el recàrrec de constrenyiment, interessos de demora i, en el seu cas, les 
costes que produeixin. 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

16.1. - LIQUIDACIONS ALTA TAXA ANIMALS COMPANYIA DERIVADES AIAC - 
19ACL1 

 
Núm. de referència : X2019030260     

 
En relació a l’expedient administratiu GENE2019000019 i antecedents corresponents, 
la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.-  Aprovar les liquidacions (relació 19ACL1) corresponents a animals d’alta de 
nova incorporació al padró: 
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 Gossos  2.049,20€ 

Gats 582,80€ 

Bonificació 1r any per 
adopció 

-47,00€ 

TOTAL 2.585,00€ 

 
Segon.- El termini d’ingrés per aquestes liquidacions  és el següent: 

B) Fins a la data límit especificada a l’anvers de la liquidació a qualsevol oficina de 
La Caixa o als terminals ServiCaixa. 

B) Des del dia següent a la data límit especificada a l’anvers de la liquidació i fins a 
la fi voluntària (*) a les oficines de recaptació al Pg. Bisbe Guillamet, 10-1r pis 
(mitjançant diners de curs legal, xec conformat o targeta de crèdit o dèbit) 

(*)Terminis LGT: 

** signatura de la notificació entre els dies 1 i 15 de cada mes, fins el dia 20 del mes 
següent o l’immediat hàbil posterior. 

** signatura de la notificació entre els dies 16 i últim de cada mes, fins els dia 5 del 
segon mes següent o immediat hàbil posterior. 

C) S’hi s’ha facilitat la domiciliació bancària, es farà el càrrec a partir de la data límit 
de pagament. 

 
Tercer.- Procedir a la notificació de la liquidació individual als interessats afectats. 
S’aprova per unanimitat. 
 

17.1. - TAXA CIES SUBMINISTRADORES 2N TRIMESTRE 2019 
 
Núm. de referència : X2019033153     
 
En relació a l’expedient IG192019000008, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
S’acorda: 
 
Primer.- aprovar les liquidacions el 3n trimestre de l’exercici 2019 corresponent a la taxa 
per ocupació del domini públic per empreses explotadores de serveis, de conformitat 
amb el que disposa l’article 24-1-1c) del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per qual 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que importen les 
quantitats que es detallen: 
 
LIQUIDACIONS DE OSL-2019-800071 A OSL-2019-800104 
 
*Gas.........................................................................................................................39.31
8,76 € 
*Telefonia fixa (llevat de TELEFÒNICA DE 
ESPAÑA)..............................................2.872,36 € 
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*Electricitat...............................................................................................................80.80
7,95 € 
 

 
TOTAL                                          

122.279,07 € 
 

Segon.- El període de cobrament en voluntària serà fins el 5 d’octubre de 2019, 
transcorregut aquest termini els dutes que no s’hagin fet efectius seran exigits en via de 
constrenyiment i acreditaran el recàrrec de constrenyiment interessos de demora i, en 
el seu cas, les costes que es produeixin. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

18.1. - "AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI" 
 
Expedient núm.: R0082019000031 

Núm. de referència : X2019031993     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  **** 
nom: **** 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost sobre 
Béns Immobles dels exercicis: 2018, i per import principal de 152,89 euros, 
 
Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 

• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de 
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un 
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del 
meritament del tribut. 

• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han 
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al 
titular del rebut. 

• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els 
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el 
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran 
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat 
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els 
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els 
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles, 
associats a l’immoble que es transmet, ...’ 

• Considerant que l’article  41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general 
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables 
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels 
responsables solidaris.  

• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació, 
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor 
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular, 
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Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA 
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent 
acord: 
 
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal ****expedient núm. ****, ateses les 
actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació. 
 
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C. VICENÇ SOLER JORBA,  4 al 
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 
2018.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble **** per tal que efectuï l'ingrés del nominal 
del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li que en cas de no fer-lo efectiu 
dins dels terminis assenyalats a l'article  62.2 de l’esmentada Llei general tributària, es 
dictarà providència de constrenyiment, i s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, 
per cobrir l'import del crèdit més el recàrrec, interessos i costes que es puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   152,89 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació, 
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144: 
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil 
immediatament posterior. 

▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, 
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o el 
dia hàbil immediatament posterior. 

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 

nom del deutor   **** 
Expedient   **** 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 2018 
núm. del rebut   18IB6466 
exercici(s)    2018 
referència cadastral  6489407DG5668N0001FT 
adreça finca   C. VICENÇ SOLER JORBA,  4 
valor cadastral   18: 45524,11 
import per principal  152,89 euros 
Tom/llibre/foli/finca 753/200/28/8103 
data transmissió 09/05/2018 

comprador a qui es deriva **** 
NIF comprador  **** 
 

S’aprova per unanimitat. 
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18.2. - "AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI" 

 
Expedient núm. R0082019000032 

Núm. de referència : X2019032005     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  **** 
nom: ****  
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost sobre 
Béns Immobles dels exercicis: 13/14/15/16/17/18, i per import principal de 1.158,50 
euros, 
 
Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 

• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de 
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un 
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del 
meritament del tribut. 

• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han 
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al 
titular del rebut. 

• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els 
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el 
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran 
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat 
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els 
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els 
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles, 
associats a l’immoble que es transmet, ...’ 

• Considerant que l’article  41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general 
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables 
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels 
responsables solidaris.  

• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació, 
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor 
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular, 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA 
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent 
acord: 
 
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. ****, ateses les 
actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació. 
 
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça AV XILE  3  7  2 al pagament dels 
deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 
13/14/15/16/17/18.  
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TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BANKIA SA per tal que efectuï l'ingrés 
del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li que en cas de no 
fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article  62.2 de l’esmentada Llei general 
tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i s'ordenarà l'embargament dels 
béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el recàrrec, interessos i costes que es 
puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   1.158,50 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació, 
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144: 
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil 
immediatament posterior. 

▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, 
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o el 
dia hàbil immediatament posterior. 

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 

nom del deutor   **** 
Expedient   **** 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15/16/17/18 
núm. del rebut   13IB23921/14IB24693/15IB24619/16IB23966/17IB/18IB 
exercici(s)    13/14/15/16/17/18 
referència cadastral  7395606DG5679N052HH 
adreça finca   AV XILE  3  7  2 
valor cadastral   18: 24826,36 
import per principal  1.158,50 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1029/345/37/14344 
data transmissió 24/07/2018 
comprador a qui es deriva BANKIA SA 
NIF comprador  A14010342 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

18.3. - "AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI" 
 
Expedient núm.: R0082019000033 

Núm. de referència : X2019032007     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  **** 
nom: **** 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost sobre 
Béns Immobles dels exercicis: 15/16/17/18, i per import principal de 141,32 euros, 
 
Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 
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• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de 
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un 
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del 
meritament del tribut. 

• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han 
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al 
titular del rebut. 

• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els 
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el 
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran 
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat 
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els 
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els 
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles, 
associats a l’immoble que es transmet, ...’ 

• Considerant que l’article  41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general 
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables 
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels 
responsables solidaris.  

• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació, 
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor 
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular, 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA 
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent 
acord: 
 
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. ****, ateses les 
actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació. 
 
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça AV SANTA JORDI, 168  -1   68 al 
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 
15/16/17/18.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BUILDINGCENTER SA per tal que 
efectuï l'ingrés del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li 
que en cas de no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article  62.2 de 
l’esmentada Llei general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i 
s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el 
recàrrec, interessos i costes que es puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   141,32 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació, 
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144: 
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▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 
de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil 
immediatament posterior. 

▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, 
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o el 
dia hàbil immediatament posterior. 

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 

nom del deutor   ****  
Expedient   **** 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 15/16/17/18 
núm. del rebut   15IB5983/16IB5876/17IB6111/18IB6035 
exercici(s)    15/16/17/18 
referència cadastral  8096211DG5689N020FB 
adreça finca   AV SANTA JORDI, 168  -1   68 
valor cadastral   18: 4405,56 
import per principal  141,32 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1496/609/22/19154 
data transmissió 28/12/2018 
comprador a qui es deriva BUILDINGCENTER SA 
NIF comprador  A63106157 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

18.4. - "AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI" 
 
Núm. d’expedient: R0082019000034 

Núm. de referència : X2019032010     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  **** 
nom: **** 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost sobre 
Béns Immobles dels exercicis: 15/16/17/18, i per import principal de 105,26 euros, 
 
Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 

• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de 
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un 
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del 
meritament del tribut. 

• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han 
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al 
titular del rebut. 

• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els 
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el 
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran 
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat 
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els 
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els 
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documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles, 
associats a l’immoble que es transmet, ...’ 

• Considerant que l’article  41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general 
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables 
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels 
responsables solidaris.  

• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació, 
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor 
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular, 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA 
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent 
acord: 
 
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. ****, ateses les 
actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació. 
 
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C. PINTOR GOYA, 5  -1  69 al 
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 
15/16/17/18.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BUILDINGCENTER SA per tal que 
efectuï l'ingrés del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li 
que en cas de no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article  62.2 de 
l’esmentada Llei general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i 
s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el 
recàrrec, interessos i costes que es puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   105,26 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació, 
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144: 
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil 
immediatament posterior. 

▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, 
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o el 
dia hàbil immediatament posterior. 

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 

nom del deutor   **** 
Expedient   **** 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 15/16/17/18 
núm. del rebut   15IB5982/16IB5877/17IB6113/18IB6034 
exercici(s)    15/16/17/18 
referència cadastral  8096211DG5689N021GZ 
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adreça finca   C. PINTOR GOYA, 5  -1  69 
valor cadastral   18: 3281,47 
import per principal  105,26 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1496/609/25/19155 
data transmissió 28/12/2018 
comprador a qui es deriva BUILDINGCENTER SA 
NIF comprador  A63106157 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

18.5. - "AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI" 
 
 
Expedient núm.: R0082019000035 

Núm. de referència : X2019032016     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  **** 
nom: **** 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost sobre 
Béns Immobles dels exercicis: 15/16/17/18, i per import principal de 2.263,60 euros, 
 
Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 

• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de 
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un 
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del 
meritament del tribut. 

• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han 
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al 
titular del rebut. 

• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els 
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el 
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran 
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat 
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els 
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els 
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles, 
associats a l’immoble que es transmet, ...’ 

• Considerant que l’article  41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general 
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables 
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels 
responsables solidaris.  

• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació, 
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor 
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular, 
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Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA 
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent 
acord: 
 
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. ****, ateses les 
actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació. 
 
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça AV SANT JORDI, 168  4  1 al 
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 
15/16/17/18.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble CORAL HOMES SLU per tal que efectuï 
l'ingrés del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li que en 
cas de no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article  62.2 de l’esmentada Llei 
general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i s'ordenarà l'embargament 
dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el recàrrec, interessos i costes que 
es puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   2.263,60 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació, 
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144: 
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil 
immediatament posterior. 

▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, 
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o el 
dia hàbil immediatament posterior. 

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 

nom del deutor   **** 
Expedient   **** 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 15/16/17/18 
núm. del rebut   15IB5984/16IB5875/17IB6112/18IB6036 
exercici(s)    15/16/17/18 
referència cadastral  8096211DG5689N045PH 
adreça finca   AV SANT JORDI, 168  4  1 
valor cadastral   18: 70570,17 
import per principal  2.263,60 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1881/834/208/19179 
data transmissió 28/12/2018 
comprador a qui es deriva CORAL HOMES SLU 
NIF comprador  A63106157 

 
S’aprova per unanimitat. 
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18.6. - "AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI" 
 
Expedient núm.: R0082019000036 

Núm. de referència : X2019032022     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  **** 
nom: **** 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost sobre 
Béns Immobles dels exercicis: 2018, i per import principal de 1.717,23 euros, 
 
Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 

• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de 
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un 
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del 
meritament del tribut. 

• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han 
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al 
titular del rebut. 

• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els 
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el 
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran 
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat 
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els 
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els 
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles, 
associats a l’immoble que es transmet, ...’ 

• Considerant que l’article  41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general 
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables 
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels 
responsables solidaris.  

• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació, 
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor 
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular, 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA 
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent 
acord: 
 
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. ****, ateses les 
actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació. 
 
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C MN JACINT VERDAGUER, 12  2  
1 al pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis 
de 2018.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BANCO SANTANDER SA per tal que 
efectuï l'ingrés del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li 
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que en cas de no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article  62.2 de 
l’esmentada Llei general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i 
s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el 
recàrrec, interessos i costes que es puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   1.717,23 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació, 
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144: 
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil 
immediatament posterior. 

▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, 
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o el 
dia hàbil immediatament posterior. 

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 

nom del deutor   **** 
Expedient   **** 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 2018 
núm. del rebut   13IB3853-02/14IB4180/15IB3989/16IB3997/17IB/18IB 
exercici(s)    2018 
referència cadastral  8409901DG5780N077AY 
adreça finca   C MN JACINT VERDAGUER, 12  2  1 
valor cadastral   18: 41112,06 
import per principal  1.717,23 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1319/510/158/10363 
data transmissió 21/05/2018 
comprador a qui es deriva BANCO SANTANDER SA 
NIF comprador  A39000013 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

18.7. - "AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI" 
 
Expedient núm.: R0082019000037 

Núm. de referència : X2019032029     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  **** 
nom: **** 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost sobre 
Béns Immobles dels exercicis: 14/15/16/17/18, i per import principal de 4.004,40 euros, 
 
Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 

• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de 
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un 
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subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del 
meritament del tribut. 

• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han 
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al 
titular del rebut. 

• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els 
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el 
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran 
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat 
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els 
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els 
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles, 
associats a l’immoble que es transmet, ...’ 

• Considerant que l’article  41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general 
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables 
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels 
responsables solidaris.  

• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació, 
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor 
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular, 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA 
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent 
acord: 
 
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. ****, ateses les 
actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació. 
 
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C TIL.LER, 14  B al pagament dels 
deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 14/15/16/17/18.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BUILDINGCENTER SA per tal que 
efectuï l'ingrés del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li 
que en cas de no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article  62.2 de 
l’esmentada Llei general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i 
s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el 
recàrrec, interessos i costes que es puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   4.004,40 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació, 
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144: 
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil 
immediatament posterior. 
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▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, 
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o el 
dia hàbil immediatament posterior. 

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 

nom del deutor   **** 
Expedient   **** 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 14/15/16/17/18 
núm. del rebut   14IB20278/15IB20213/16IB19615/17IB20550/18IB20579 
exercici(s)    14/15/16/17/18 
referència cadastral  6887410DG5668N001KT 
adreça finca   C TIL.LER, 14  B 
valor cadastral   18: 100963,48 
import per principal  4.004,40 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1607/672/184/28473 
data transmissió 23/10/2018 
comprador a qui es deriva BUILDINGCENTER SA 
NIF comprador  A63106157 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

18.8. - "AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI" 
 
Expedient núm.: R0082019000038 

Núm. de referència : X2019032031     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  **** 
nom: **** 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost sobre 
Béns Immobles dels exercicis: 13/14/15/16/17/18, i per import principal de 2.210,62 
euros, 
 
Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 

• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de 
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un 
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del 
meritament del tribut. 

• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han 
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al 
titular del rebut. 

• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els 
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el 
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran 
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat 
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els 
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els 
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles, 
associats a l’immoble que es transmet, ...’ 
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• Considerant que l’article  41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general 
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables 
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels 
responsables solidaris.  

• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació, 
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor 
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular, 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA 
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent 
acord: 
 
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. ****, ateses les 
actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació. 
 
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C NICARAGUA, 21  B  2 al pagament 
dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 
13/14/15/16/17/18.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble TEANA INVESTMENTS SLU per tal que 
efectuï l'ingrés del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li 
que en cas de no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article  62.2 de 
l’esmentada Llei general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i 
s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el 
recàrrec, interessos i costes que es puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   2.210,62 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació, 
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144: 
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil 
immediatament posterior. 

▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, 
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o el 
dia hàbil immediatament posterior. 

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 

nom del deutor   ****  
Expedient   **** 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15/16/17/18 
núm. del rebut   13IB22231/14IB22850/15IB22793/16IB22146/17IB/18IB 
exercici(s)    13/14/15/16/17/18 
referència cadastral  7294407DG5679S002IS 
adreça finca   C NICARAGUA, 21  B  2 
valor cadastral   18: 47442,76 
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import per principal  2.210,62 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1029/345/109/14354 
data transmissió 19/10/2018 
comprador a qui es deriva TEANA INVESTMENTS SLU 
NIF comprador  B87026233 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

18.9. - "AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI" 
 
Expedient num. R0082019000039 

Núm. de referència : X2019032037     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  **** 
nom: **** 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost sobre 
Béns Immobles dels exercicis: 2018, i per import principal de 42,40 euros, 
 
Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 

• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de 
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un 
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del 
meritament del tribut. 

• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han 
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al 
titular del rebut. 

• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els 
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el 
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran 
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat 
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els 
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els 
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles, 
associats a l’immoble que es transmet, ...’ 

• Considerant que l’article  41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general 
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables 
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels 
responsables solidaris.  

• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació, 
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor 
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular, 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA 
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent 
acord: 
 
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal ****  expedient núm. ****, ateses les 
actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació. 
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SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça CM DE LES BRUIXES, 7  2  2 al 
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 
2018.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble **** per tal que efectuï l'ingrés del nominal 
del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li que en cas de no fer-lo efectiu 
dins dels terminis assenyalats a l'article  62.2 de l’esmentada Llei general tributària, es 
dictarà providència de constrenyiment, i s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, 
per cobrir l'import del crèdit més el recàrrec, interessos i costes que es puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   42,40 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació, 
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144: 
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil 
immediatament posterior. 

▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, 
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o el 
dia hàbil immediatament posterior. 

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 

nom del deutor   **** Expedient   **** 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 2018 
núm. del rebut   18IB2912-02 
exercici(s)    2018 
referència cadastral  8714717DG5781S006PR 
adreça finca   CM DE LES BRUIXES, 7  2  2 
valor cadastral   18:25252,83 
import per principal  42,40 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1434/574/222/5893 
data transmissió 20/09/2018 

comprador a qui es deriva **** 
NIF comprador  **** 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

18.10. - "AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI" 
 
Expedient núm.: R0082019000040 

Núm. de referència : X2019032040     
 
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  **** 
nom: **** 
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instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost sobre 
Béns Immobles dels exercicis: 14/15/16/17, i per import principal de 1.671,25 euros, 
 
Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 

• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de 
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un 
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del 
meritament del tribut. 

• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han 
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al 
titular del rebut. 

• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els 
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el 
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran 
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat 
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els 
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els 
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles, 
associats a l’immoble que es transmet, ...’ 

• Considerant que l’article  41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general 
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables 
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels 
responsables solidaris.  

• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació, 
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor 
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular, 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA 
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent 
acord: 
 
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. ****, ateses les 
actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació. 
 
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C MN GELABERT,  7  1  2 al 
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 
14/15/16/17.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BANCO SANTANDER SA per tal que 
efectuï l'ingrés del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li 
que en cas de no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article  62.2 de 
l’esmentada Llei general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i 
s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el 
recàrrec, interessos i costes que es puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   1.671,25 euros, corresponents al nominal del deute. 
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CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació, 
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144: 
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil 
immediatament posterior. 

▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, 
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o el 
dia hàbil immediatament posterior. 

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 

nom del deutor   ****  
Expedient   **** 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 14/15/16/17 
núm. del rebut   14IB5030/15IB4827/16IB4768/17IB4971 
exercici(s)    14/15/16/17 
referència cadastral  8307105DG5780N028WK 
adreça finca   C MN GELABERT,  7  1  2 
valor cadastral   18: 55616,07 
import per principal  1.671,25 euros 
Tom/llibre/foli/finca 926/289/113/12463 
data transmissió 16/10/2017 
comprador a qui es deriva BANCO SANTANDER SA 
NIF comprador  A39000013 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

18.11. - "AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI" 
 
Expedient núm.: R0082019000041 

Núm. de referència : X2019032043     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  **** 
nom: **** 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost sobre 
Béns Immobles dels exercicis: 13/14/15/16/17, i per import principal de 193,14 euros, 
 
Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 

• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de 
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un 
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del 
meritament del tribut. 

• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han 
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al 
titular del rebut. 

• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els 
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el 
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fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran 
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat 
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els 
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els 
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles, 
associats a l’immoble que es transmet, ...’ 

• Considerant que l’article  41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general 
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables 
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels 
responsables solidaris.  

• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació, 
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor 
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular, 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA 
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent 
acord: 
 
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. ****, ateses les 
actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació. 
 
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça AV URUGUAI, 1  -1  19 al pagament 
dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 
13/14/15/16/17.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BUILDINGCENTER SA per tal que 
efectuï l'ingrés del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li 
que en cas de no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article  62.2 de 
l’esmentada Llei general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i 
s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el 
recàrrec, interessos i costes que es puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   193,14 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació, 
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144: 
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil 
immediatament posterior. 

▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, 
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o el 
dia hàbil immediatament posterior. 

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 

nom del deutor   **** 
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Expedient   **** 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15/16/17 
núm. del rebut   13IB11422/14IB11814/15IB11804/16IB11455/17IB11927 
exercici(s)    13/14/15/16/17 
referència cadastral  7395607DG5679N019RK 
adreça finca   AV URUGUAI, 1  -1  19 
valor cadastral   18: 4926,07 
import per principal  193,14 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1240/465/7/15060 
data transmissió 01/09/2017 
comprador a qui es deriva BUILDINGCENTER SA 
NIF comprador  A63106157 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

18.12. - "AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI" 
 
Expedient núm.: R0082019000042 

Núm. de referència : X2019032046   
   
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  **** 
nom: **** 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost sobre 
Béns Immobles dels exercicis: 13/14/15/16/17, i per import principal de 201,69 euros, 
 
Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 

• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de 
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un 
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del 
meritament del tribut. 

• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han 
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al 
titular del rebut. 

• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els 
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el 
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran 
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat 
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els 
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els 
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles, 
associats a l’immoble que es transmet, ...’ 

• Considerant que l’article  41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general 
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables 
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels 
responsables solidaris.  

• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació, 
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor 
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular, 
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Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA 
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent 
acord: 
 
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. ****, ateses les 
actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació. 
 
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça AV URUGUAI, 1  -1  20 al pagament 
dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 
13/14/15/16/17.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BUILDINGCENTER SA per tal que 
efectuï l'ingrés del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li 
que en cas de no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article  62.2 de 
l’esmentada Llei general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i 
s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el 
recàrrec, interessos i costes que es puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   201,69 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació, 
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144: 
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil 
immediatament posterior. 

▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, 
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o el 
dia hàbil immediatament posterior. 

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 

nom del deutor   **** 
Expedient   ****  
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15/16/17 
núm. del rebut   13IB11424/14IB11816/15IB11806/16IB11454/17IB11925 
exercici(s)    13/14/15/16/17 
referència cadastral  7395607DG5679020WH 
adreça finca   AV URUGUAI, 1  -1  20 
valor cadastral   18: 5145,02 
import per principal  201,69 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1385/543/197/15061 
data transmissió 01/09/2017 
comprador a qui es deriva BUILDINGCENTER SA 
NIF comprador  A63106157 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

mailto:executiva@olot.cat
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18.13. - "AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI" 
 
Expedient núm.: R0082019000043 

Núm. de referència : X2019032054     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  **** 
nom: **** 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost sobre 
Béns Immobles dels exercicis: 13/14/15/16/17, i per import principal de 201,69 euros, 
 
Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 

• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de 
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un 
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del 
meritament del tribut. 

• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han 
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al 
titular del rebut. 

• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els 
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el 
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran 
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat 
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els 
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els 
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles, 
associats a l’immoble que es transmet, ...’ 

• Considerant que l’article  41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general 
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables 
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels 
responsables solidaris.  

• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació, 
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor 
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular, 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA 
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent 
acord: 
 
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. ****, ateses les 
actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació. 
 
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça AV URUGUAI, 1  -1  20 al pagament 
dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 
13/14/15/16/17.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BUILDINGCENTER SA per tal que 
efectuï l'ingrés del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li 
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que en cas de no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article  62.2 de 
l’esmentada Llei general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i 
s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el 
recàrrec, interessos i costes que es puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   201,69 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació, 
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144: 
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil 
immediatament posterior. 

▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, 
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o el 
dia hàbil immediatament posterior. 

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 

nom del deutor   **** 
Expedient   ****  
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 13/14/15/16/17 
núm. del rebut   13IB11424/14IB11816/15IB11806/16IB11454/17IB11925 
exercici(s)    13/14/15/16/17 
referència cadastral  7395607DG5679020WH 
adreça finca   AV URUGUAI, 1  -1  20 
valor cadastral   18: 5145,02 
import per principal  201,69 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1385/543/197/15061 
data transmissió 01/09/2017 
comprador a qui es deriva BUILDINGCENTER SA 
NIF comprador  A63106157 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

18.14. - "AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI" 
 
Expedient núm. R0082019000044 

Núm. de referència : X2019032060  
    
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  B55227441/01 
nom: DEGOMAR22 GIRONA SL 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost sobre 
Béns Immobles dels exercicis: 2016, i per import principal de 7,05 euros, 
 
Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 

• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de 
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un 
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subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del 
meritament del tribut. 

• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han 
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al 
titular del rebut. 

• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els 
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el 
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran 
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat 
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els 
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els 
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles, 
associats a l’immoble que es transmet, ...’ 

• Considerant que l’article  41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general 
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables 
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels 
responsables solidaris.  

• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació, 
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor 
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular, 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA 
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent 
acord: 
 
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal DEGOMAR22 GIRONA SL expedient 
núm. B55227441/01, ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines 
de recaptació. 
 
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C BISBE SERRA, 47  -1  T7 al 
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 
2016.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble ****  per tal que efectuï l'ingrés del nominal 
del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li que en cas de no fer-lo efectiu 
dins dels terminis assenyalats a l'article  62.2 de l’esmentada Llei general tributària, es 
dictarà providència de constrenyiment, i s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, 
per cobrir l'import del crèdit més el recàrrec, interessos i costes que es puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   7,05 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació, 
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144: 
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil 

mailto:executiva@olot.cat
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immediatament posterior. 
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, 

des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o el 
dia hàbil immediatament posterior. 

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 
nom del deutor   DEGOMAR22 GIRONA SL 
Expedient   B55227441/01 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 2016 
núm. del rebut   16IB7431 
exercici(s)    2016 
referència cadastral  7207602DG5770N022UI 
adreça finca   C BISBE SERRA, 47  -1  T7 
valor cadastral   18: 881,79 
import per principal  7,05 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1367/691/56/29372 
data transmissió 03/07/2018 

comprador a qui es deriva **** 
NIF comprador  **** 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

18.15. - "AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI" 
 
Expedient núm. R0082019000045 

Núm. de referència : X2019032063     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  B85977403/01 
nom: STONINGTON SPAIN SL 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost sobre 
Béns Immobles dels exercicis: 2018, i per import principal de 163,70 euros, 
 
Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 

• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de 
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un 
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del 
meritament del tribut. 

• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han 
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al 
titular del rebut. 

• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els 
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el 
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran 
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat 
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els 
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els 
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles, 
associats a l’immoble que es transmet, ...’ 
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• Considerant que l’article  41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general 
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables 
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels 
responsables solidaris.  

• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació, 
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor 
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular, 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA 
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent 
acord: 
 
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal STONINGTON SPAIN SL expedient 
núm. B85977403/01, ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines 
de recaptació. 
 
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C  LLOSA, 10  1 al pagament dels 
deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 2018.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble **** per tal que efectuï l'ingrés del nominal 
del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li que en cas de no fer-lo efectiu 
dins dels terminis assenyalats a l'article  62.2 de l’esmentada Llei general tributària, es 
dictarà providència de constrenyiment, i s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, 
per cobrir l'import del crèdit més el recàrrec, interessos i costes que es puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   163,70 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació, 
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144: 
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil 
immediatament posterior. 

▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, 
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o el 
dia hàbil immediatament posterior. 

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 
nom del deutor   STONINGTON SPAIN SL 
Expedient   B85977403/01 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 2018 
núm. del rebut   18IB23358 
exercici(s)    2018 
referència cadastral  8204803DG5780S002IY 
adreça finca   C  LLOSA, 10  1 
valor cadastral   18: 19496,89 
import per principal  163,70 euros 
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Tom/llibre/foli/finca 1618/679/40/28825 
data transmissió 23/01/2018 

comprador a qui es deriva **** 
NIF comprador  **** 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

18.16. - "AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI" 
 
Expedient núm.: R0082019000046 

Núm. de referència : X2019032069     
 
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment 
núm.  G08169781/01 
nom: CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA 
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost sobre 
Béns Immobles dels exercicis: 2016/2018, i per import principal de 295,07 euros, 
 
Tenint present els següents fonaments de fet i dret: 

• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de 
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un 
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del 
meritament del tribut. 

• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han 
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al 
titular del rebut. 

• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els 
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el 
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran 
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat 
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els 
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els 
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles, 
associats a l’immoble que es transmet, ...’ 

• Considerant que l’article  41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general 
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables 
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels 
responsables solidaris.  

• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació, 
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor 
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular, 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA 
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent 
acord: 
 



 
 
 

59 
 

PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA 
expedient núm. G08169781/01, ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de 
les oficines de recaptació. 
 
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C REBAIXINC,  28  1  2 al pagament 
dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 2016/2018.  
 
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble DIVARIAN PROPIEDAD SA per tal que 
efectuï l'ingrés del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li 
que en cas de no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article  62.2 de 
l’esmentada Llei general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i 
s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el 
recàrrec, interessos i costes que es puguin produir. 
 
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a 
la quantitat de   295,07 euros, corresponents al nominal del deute. 
 
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de 
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el 
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació, 
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144: 
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des 

de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil 
immediatament posterior. 

▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, 
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o el 
dia hàbil immediatament posterior. 

 
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S): 
 
nom del deutor   CAIXA D'ESTALVIS DE TERRASSA 
Expedient   G08169781/01 
concepte tributari: impost béns immobles naturalesa urbana, 2016/2018 
núm. del rebut   16IB3840-02/18IB3930-02 
exercici(s)    2016/2018 
referència cadastral  6704409DG5760S005YQ 
adreça finca   C REBAIXINC,  28  1  2 
valor cadastral   18: 45003,09 
import per principal  295,07 euros 
Tom/llibre/foli/finca 1717//96/32036 
data transmissió 10/09/2018 
comprador a qui es deriva DIVARIAN PROPIEDAD SA 
NIF comprador  A81036501 
 

S’aprova per unanimitat. 
 
19.1. - CONCEDIR LLICÈNCIA D'OBRES PER A MODIFICACIÓ DE PROJECTE AL 

MAS CAN MERRA D'OLOT 
 
Núm. de referència : X2019026863 
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AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de ****  per a modificació de projecte, al : 
LLOC MAS CAN MERRA N.0001 , del municipi d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32019000077   
Situació: LLOC MAS CAN MERRA N.0001  
                 

1.- En data 12/06/2019, **** amb DNI: ****, representat per ****, presenta modificació 
de projecte d’obres del MAS CAN MERRA amb número d’expedient OMA3 2004-136, 
Fitxa 150 del Catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable POUM d’Olot 

d’acord amb el projecte redactat per **** 
 
2.- En data 5/8/2019 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. 
 
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, 
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres. 
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme. 
 
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local, 
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 30 de juny de 2015, que va delegar 
aquesta competència en aquest òrgan municipal. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar a **** amb DNI: ****, representat per ****, llicència per a modificació 
de projecte d’obres del MAS CAN MERRA del municipi d’Olot, d’acord amb el projecte 
redactat per Carme Espuña Molas. 
 
 
SEGON. Informar que no podran iniciar-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.Donar compte de l’ingrès de les autoliquidació/ns que es detalla/en 
seguidament: CRA2019600061     
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Liquidació de Drets i Garanties: 
 

Drets 
 
Per: 
Un pressupost de: 1704 euros  
    

Base liquidable 
(3) 

Drets % 
bonifica
ció 

Drets definitius Taxes Total Drets 

1704 56.23 0 56.23 27.90 84.13 

 
 

Garanties: 
      

   
 

Total Liquidació Euros 

Per Drets 84.13 

Per Garanties  0 

 
 
CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats. 
 
Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada 
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local en 
sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de Govern 
Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010. 
 
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat 
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al 
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el 
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin. 
 
3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a l’interessat 
de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el propi 
interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta petició. 
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la 
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos 
així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i 
podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de 
l’Ajuntament, amb càrrec a l’interessat. 
 
5.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar, una pròrroga del termini d’inici i/o final de 
l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui. De 
no existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència 
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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. 
 
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. 
 
S’aprova per unanimitat. 
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20.1. - PROPOSANT DONAR COMPTE DELS ASSABENTATS D’OBERTURA I 
DELS DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 24 DE JULIOL I 19 D’AGOST DE 

2019 RELATIUS A L’ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
Núm. de referència : X2019032363     
 
En relació a l’expedient AG012019000032, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern Local, 
adoptar el següent acord: 
 
Tràmit 
 
Activitats 

Nom / comercial Concepte Adreça Decret 
 

Assabentat 
obertura 

Isabel Pujol Vergés Venda de 
productes tèxtils 

Pg. Blay 10 24/07/2019 

Assabentat 
obertura  

Jordi Masegur 
Iglesias 

Escola d’arts 
escèniques 

Ctra. de la Deu 4 24/07/2019 

Assabentat de 
canvi de 
titularitat 

Carles Delgà 
Castaño 

Taller de reparació 
de vehicles 

Av. Perú núm. 6 B 25/07/2019 

Assabentat de 
canvi de 
titularitat 

Glòria Coll 
Casademont 

Bar restaurant Av. Estació 5 B 1 24/07/2019 

Assabentat de 
canvi de 
titularitat 

Anna Marín 
Castillo 

Perruqueria C/Notari Closells 8 B 1 24/07/2019 

Assabentat de 
canvi de 
titularitat 

La Fogaina SCP Fleca i pastisseria C/Carme 13 B 1 19/08/2019 

Assabentat de 
canvi de 
titularitat 

Fredolot SL Magatzem C/Notari Miquel Març 6 B 19/08/2019 

Assabentat de 
baixa 

Paranvir Singh Perruqueria C/Proa 11 24/07/2019 

Assabentat de 
baixa 

Joan Masoliver 
Cros 

Carnisseria-
xarcuteria 

Pl. Major 17 B 19/08/2019 

 
S’aprova per unanimitat. 

 
21.1. - PLA D'AUTOPROTECCIÓ DEL CASTELL DE FOCS DE FESTES DEL TURA 

2019 
 
Núm. de referència : X2019032331     
 
En relació a l’expedient PC012019000002 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  de Seguretat, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
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Aprovar el Pla d’autoprotecció del Castell de focs de Festes del Tura 2019 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

22.1. - PLA D'AUTOPROTECCIÓ DEL CORREFOC DE FESTES DEL TURA 2019 
 
Núm. de referència : X2019033236     
 
En relació a l’expedient PC012019000003 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  de Seguretat, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar el Pla d’autoprotecció del correfoc i espectacle final a la plaça de braus  de 
Festes del Tura 2019 
 
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 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 

 


