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ACTA NÚM. 34 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 
5 DE SETEMBRE DE 2019 

 
 
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 5 de setembre 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 i  
Josep Guix Feixas. 
 
 
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 29 d’agost: 
 
- El dia 30 d’agost, va assistir a l’acte de presentació de la programació Olot Cultura, 
que va tenir lloc al costat dels horts del mas Tarut. 
 
- El dia 1 de setembre, va passejar pel centre de la ciutat, amb motiu de la celebració 
de “La Botiga al carrer”; va assistir a l’acte d’inauguració de les exposicions de festes 
del Museu Comarcal de la Garrotxa : “Jo l’exposo” de Marta Aumatell i l’altra, de Xevi 
Moliner, “del Sèire a la Isohipsa”; va dinar i sopar amb els veïns del Nucli Antic, en el 
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marc de la festa del barri i finalment va ser present al lliurament de trofeus als 
guanyadors del Concurs de Colles Sardanistes que va tenir lloc a la zona del Firal petit.  
 
- El dia 4 de setembre, també va ser present a la reunió de les entitats interessades en 
participar en la Marató de TV3 que aquest any tindrà un format diferent, a la sala Torin.   
 
- I finalment comenta que avui rebrà la visita de l’Hble. Sra. TERESA JORDÀ, consellera 
d’Agricultura que ve a Olot per presidir una Jornada sobre “Plans de gestió de la 
fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes” a l’Institut Garrotxa. Arribarà mitja hora 
abans a l’Ajuntament per firmar el Llibre d’Honor.  
 

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. - APROVACIÓ DEL QUADRE DE CLASSIFICACIÓ MUNICIPAL (QDCM) I DEL 
QUADRE DE TIPOLOGIES DOCUMENTALS (QTD) DE L'AJUNTAMENT D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2019033848     
 
El Ple de l’Ajuntament d’Olot de 16 de juny de 2016 va aprovar el Quadre de Classificació 
Funcional i el Quadre de Disposició i d’Accés de la documentació (apartat 4.1.2 del Full 
de ruta 2016-2019). El Quadre de Classificació Funcional no s’ha arribat a aplicar ni a 
implantar en el BPM, i tampoc en l’estructura corporativa de la gestió documental. 

 
El setembre de 2016, la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni de 
la Generalitat de Catalunya va presentar públicament un model de quadre de 
classificació per a ajuntaments i consells comarcals, llargament esperat i reclamat pel 
col·lectiu d’arxivers catalans. El Quadre de Classificació d’Ajuntaments i Consells 
Comarcals (QdCAC) serveix per a tota la documentació, independentment del seu 
suport i format. 
 
L’adopció per part del Consell Comarcal de la Garrotxa del QdCAC, la seva incorporació 
a diferents gestors d’expedients i l’adhesió d’alguns ajuntaments de Catalunya (80 
corporacions locals i 6 consells comarcals), ha fet replantejar la incorporació d’aquest 
instrument a l’Ajuntament d’Olot. La seva aplicació permetrà el compliment de la 
normativa relacionada amb la gestió documental, la transparència i la interoperabilitat.  
 
El QTD de l’Ajuntament d’Olot complementarà el QdCM. S’ha adoptat i adaptat el model 
elaborat per la Generalitat de Catalunya que, a més, estableix la correspondència amb 
les categories, tipus i codis de la Norma Tècnica d’Interoperabilitat del Document 
Electrònic, dins les normes que estableix l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat (ENI). 
 
Vist l’expedient administratiu i l’informe de l’arxivera municipal, l'Alcalde proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
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Primer.- Aprovar el Quadre de Classificació Municipal i el Quadre de Tipologies 
Documentals, annexos al present informe. 
 
Segon.-  Aplicar el QdCM i el QTD a totes les àrees, departaments i organismes 
autònoms de l’Ajuntament d’Olot que generen i reben documents en l’exercici de les 
seves funcions. 
 
Tercer.- Regular el procediment establert per dur a terme les incorporacions i 
modificacions de sèries i/o subsèries documentals al QdCM i el QTD a través de l’Arxiu 
Municipal, en el marc de la Comissió d’Administració Electrònica i de les disposicions 
del Grup de Treball d’Impuls de l’Administració Electrònica. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
5.1. - CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT D'OLOT I LA FAMILIA RAMA TEIXIDOR 
PER A LA DONACIÓ I CESSIÓ DELS DRETS D'EXPLOTACIÓ DEL FONS RAMON 

TEIXIDOR ARDERIU 
 
Núm. de referència : X2019034145     
 
L’Ajuntament d’Olot és coneixedor del valor cultural del “Fons Ramon Teixidor Arderiu”, 
propietat de Vanessa i Eduard Rama Teixidor, nets de Ramon Teixidor Arderiu, alhora 
que reconeix l’interès públic col·lectiu que té i la conveniència de garantir-ne la 
conservació i divulgació entre els investigadors i la societat en general. 
 
L’Ajuntament d’Olot considera que pot garantir la conservació i difusió d’aquest fons 
documental a través de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa. 
 
Vist l’expedient AX032019000004 i la proposta de conveni, que serveixen de motivació 
per a la present proposta, l'Alcalde proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Acceptar la donació del “Fons Ramon Teixidor Arderiu”, amb destí a l’Arxiu 
Comarcal de la Garrotxa. 
 
Segon.- Facultar el Sr. Alcalde per fer les gestions per al compliment i desenvolupament 
d’aquests acords i per signar el conveni de donació i cessió dels drets d’explotació del 
“Fons Ramon Teixidor Arderiu”. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.1. - SUBVENCIÓ: CONVOCAR UN PROGRAMA D’AJUTS ALS MARXANTS 
D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DEL MERCAT SETMANAL D’OLOT QUE REALITZIN 
UNA ACURADA NETEJA I SELECCIÓ DE RESIDUS DEL SEU LLOC DE VENDA I 

APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT D’AQUESTS 
AJUTS (EXERCICI 2019) 

 
Núm. de referència : X2019034173     
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Atesa la voluntat de l’Ajuntament d’Olot de fomentar la neteja acurada i la selecció de 
residus generats per la venda no sedentària de productes alimentaris i planter al mercat 
de marxants d’Olot. 
 
Considerant que les competències atorgades als municipis en matèria de fires i mercats 
als articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 66 
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 
 
Considerant la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de 
subvencions; i l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Olot, aprovada 
definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 25 de gener de 2007 (BOP núm. 
35/19-02-2007) 
 
De conformitat amb els articles 118 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i vist l'expedient 
administratiu IM022019000013 i antecedents corresponents, que serveixen de 
motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de Promoció de la Ciutat, 
Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local, l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Convocar un programa d’ajuts, en règim de concurrència competitiva, als 
marxants d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada 
neteja i selecció de residus del seu lloc de venda. 
 
Segon.- Aprovar les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants 
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i 
selecció de residus del seu lloc de venda (exercici 2019). 
 
Tercer.- Sotmetre a informació pública l’aprovació d’aquestes bases mitjançant la 
publicació del corresponent anunci al BOP de Girona i al tauler d’anuncis de la 
corporació, per un període de vint dies, per tal que s’hi puguin presentar reclamacions i 
suggeriments. 
 
Quart.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment les bases s’entendran 
aprovades definitivament i es publicaran al BOP i al tauler d’anuncis de la corporació, 
inserint una referència d’aquesta publicació al DOGC. 
 
Cinquè.- Aquesta subvenció per a l’exercici 2019 està dotada amb DOS MIL EUROS 
(2.000.- €), consignats a la partida pressupostària 2019.200.4313.480046 “Conveni 
marxants”. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.1. - CONTRACTACIÓ DEL "CORREFOC" I L'ESPECTACLE "FARGA BUDELL 
2019" DURANT  LES FESTES DEL TURA 2019 

 
Núm. de referència : X2019033986     
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Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 
 
Dins la programació d’espectacles escènics i musicals prevista per les Fetes del Tura 
d’Olot 2019, l’Ajuntament ha inclòs el “CORREFOC”i l’especacle anomenat “FARGA 
BUDELL 2019”, representat per l’Associació  per la Promoció d’Espectacles de carrer 
grup PIM PAM PUM FOC, i programada pel dia 7 de setembre de 2019 a les 22:00 i a 
les 23:45 hores espectivament. 
 
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  
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012019000411 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. Jordi Serrat Cruz, director de l’Àrea de Festes 
de data 3 de setembre de 2019, en el que es motiven les necessitats de contractar. 
 
Segon.- ADJUDICAR, a favor de l’Associació per la Promoció d’espectacles de 
carrer PIM, PAM, PUM FOC, amb NIF. G17338088, el contracte que té per objecte el 
“CORREFOC” des de la plaça Camp d’en Mas a la plaça de Braus, i l’espectacle 
“FARGA BUDELL 2019” a la plaça de Braus; que es portaran a  terme el dia 7 de 
setembre de 2019 a les 22:30 i a les 23:45 hores, respectivament, en el marc de les 
Festes del Tura 2019,  pel preu de vuit mil vuit-cents  noranta-quatre euros amb 
noranta cèntims (8.894,90 €) , exempt d’IVA.  
 
Tercer.- APROVAR i Disposar la despesa corresponent al “CORREFOC” i l’espectacle 
“FARGA BUDELL 2019” i efectuar-ne el pagament a l’Associació per la Promoció 
d’espectacles de carrer PIM, PAM, PUM FOC, amb NIF. G17338088;  per import de vuit 
mil vuit-cents  noranta-quatre euros amb noranta cèntims (8.894,90 €) , exempt d’IVA.  
Quart.- El preu del contracte es pagarà amb càrrec a la partida  19 410 3381 227995 
(Festes del Tura) del Pressupost municipal. 
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Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 19410  338  227995 8894.90 FESTES DEL TURA 100 001 001 001 000 000 

 

 
Cinquè.- Notificar el present acord a l’Associació per la Promoció d’espectacles de carrer PIM, 
PAM, PUM FOC 
 
Sisè.- l’Associació per la Promoció d’espectacles de carrer PIM, PAM, PUM FOC adjuntarà una 
còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient 
CC012019000411. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ 
PRESENTADA PER LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER IU 

PASCUAL 21, PER DANYS OCASIONATS A UN HABITATGE 
 
Núm. de referència : X2019004601     
 
Vist l’escrit presentat per l’administrador de la Comunitat de Propietaris del Carrer Iu 
Pascual 21, en el que formula reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels 
danys ocasionats a la seva propietat i atesos els següents  
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
En data 8 de gener de 2019 (Registre General, núm. E2019000539), la mercantil 
“Garrotxa Activa, S.L.”, en qualitat d’administradors de la Comunitat de Propietaris del 
Carrer Iu Pascual 21 (H17361692), va formular reclamació patrimonial contra 
l’Ajuntament d’Olot, pels danys que van partir en el seu edifici a conseqüència de l’aigua 
de la pluja, que rebufava per culpa d’un embús a la canonada provocat per les arrels 
dels arbres existents a la vorera. A l’escrit s’assenyala que aquests fets es van produir 
el dia 5 de setembre de 2018 i que es van reproduir el dia 8 d’octubre de 2018. En 
ambdues ocasions es va avisar a l’empresa “Olot-Net, SL”, que va detectar que a 
l’interior de la canonada del carrer hi havia arrels dels arbres de la vorera. A la petició 
s’hi acompanya una factura de 10 de novembre de 2018 (ref. A30517), emesa per “Olot-
Net, SL”, per un import de 526,35 euros, que és la quantitat que es reclama. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
d’acord amb l’article 106.2 de la Constitució, assenyala que “els particulars tenen dret a 
ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota lesió que 
pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del 
funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força 
major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei”. 
En igual sentit, l’article 81 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. Aquests articles 
determinen que la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques sigui de 
caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui imprescindible acreditar que el dany o lesió 
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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’incident no permet acreditar la veracitat dels fets relatats 
per la part reclamant, alhora que dificulta esbrinar com i perquè es van produir.  
 
Els serveis tècnics municipals de l’Àrea d’infraestructures no van tenir mai coneixement 
de cap d’aquests dos incidents, ni del de 5 de setembre de 2018 ni del de 8 d’octubre 
de 2018; per la qual cosa, no van poder comprovar quin era l’origen dels danys reclamats 
ni, tampoc, si hi havia o no responsabilitat de l’Ajuntament.  
 
L’actuació de la Comunitat de Propietaris del Carrer Iu Pascual 21 és especialment greu, 
atès que, en no avisar a l’Ajuntament d’Olot en la incidència del dia 5 de setembre de 
2018, no sols no va permetre l’actuació dels serveis tècnics municipals -que haguessin 
resolt el problema present i haguessin evitat problemes futurs-, sinó que la mateixa 
comunitat de propietaris va posar-se en una situació de risc totalment innecessària, tal i 
com ho demostra l’existència d’una segona incidència en data 8 d’octubre de 2019. 
 
D’altra banda, de la factura de l’empresa “Olot-Net, SL” es desprèn que l’embós estava 
al tram privat de la canonada (“es detecten arrels a l’interior de la canonada de sortida 
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al carrer”); és a dir, en un tram de canonada que no pertany a la xarxa pública de 
clavegueram i que va des de l’habitatge fins al que és pròpiament i estrictament la xarxa 
púbica. 
 
En qualsevol cas, la presència d’arbres a la via pública no eximeix als propietaris de les 
seves obligacions de manteniment dels seus habitatges, en aspectes tan rellevants com 
les arquetes de sanejament, els sifons, els desaigües o els trams privats de les 
canonades d’accés a la xarxa pública. 
 
En aquest cas cal destacar que, més enllà del que manifesta la part reclamant, no hi ha 
prova objectiva i certa dels fets que es relaten. La presència d’arbres a la vorera no és 
motiu suficient per atribuir la responsabilitat dels danys reclamats a l’Ajuntament d’Olot; 
sobretot, si tenim en compte que les tasques de manteniment i conservació d’aquests 
arbres a càrrec dels serveis municipals, s’adeqüen perfectament als estàndards 
exigibles a una administració pública responsable, d’acord amb les competències 
atorgades als 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 SRP12019000004 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: 
 
DENEGAR la indemnització reclamada per la COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL 
CARRER IU PASCUAL 21 pels danys ocasionats a la seva propietat, en no quedar 
provat el nexe causal entre els danys reclamats i el funcionament dels serveis públics. 
 
-Que es traslladi aquest acord a: Srs. Comunitat de Propietaris del Carrer Iu Pascual 21. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

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

 
Núm. de referència : X2019005448     
 

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

ANTECEDENTS DE FET 
 
En escrit de data 29 de gener de 2019 (Registre General, núm. E2019001779/29-01-
2019) el Sr. **** va formular reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels 
danys que va partir en un local de la seva propietat de l’avinguda de Girona, núm. 79, 
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el dia 19 de gener de 2019, a conseqüència de la mala evacuació de les aigües 
pluvials per culpa dels arbres existents a la via pública que obstruïen les canonades. 
A la petició s’hi acompanya una fotografia i una factura de 20 de gener de 2019 (ref. 
A30951), emesa per “Olot-Net, SL”, per un import de 417,45 euros, que és la quantitat 
que es reclama. 
 

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

 
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis 
causats als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament 
dels serveis públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els 
termes establerts per la legislació general sobre responsabilitat administrativa” 
 
Segon.- La jurisprudència ha reiterat en nombroses sentències que, perquè es pugui 
declarar la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques, és necessari 
que qui la pretén acrediti i provi que es donen les circumstàncies següents: a) que el 
dany o lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis 
públics en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte sense intervenció 
estranya que pogués interferir alterant el nexe causal; b) que el dany sigui efectiu, 
econòmicament avaluable i individualitzat en relació a una persona o grups de 
persones; c) que el particular afectat no tingui el deure jurídic de suportar el dany; d) 
que no hi hagi força major; i e) que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons 
l’estat dels coneixements o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la 
producció dels danys.  
 
En tractar-se d’una responsabilitat objectiva és necessària la concurrència de tots 
aquests elements -que han de ser provats per qui els al·lega- i entre els que té una 
especial rellevància, en tant que element essencial de la responsabilitat, la relació de 
causalitat entre el dany i el funcionament del servei públic. 
 
Tercer.- La determinació de si els danys que es reclamen són atribuïbles de forma 
directa i exclusiva al funcionament dels serveis públics municipals no és gens clara. 
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En aquest sentit, el fet que ni la Policia Municipal ni cap altre servei de l’Ajuntament 
d’Olot intervingués directament en l’incident no permet acreditar la veracitat dels fets 
relatats per la part reclamant, alhora que dificulta esbrinar com i perquè es van 
produir.  
 
Els serveis tècnics municipals de l’Àrea d’infraestructures no van tenir mai 
coneixement d’aquest incident i, en conseqüència, no van poder comprovar quin era 
l’origen dels danys reclamats ni, tampoc, si hi havia o no responsabilitat de 
l’Ajuntament.  
 
D’altra banda, de la factura de l’empresa “Olot-Net, SL” es desprèn que l’embós 
estava a l’arqueta i al tram privat de la canonada d’entrada i sortida d’aquesta arqueta. 
En qualsevol cas, la presència d’arbres a la via pública no eximeix als propietaris de 
les seves obligacions de manteniment dels seus habitatges i locals, en aspectes tan 
rellevants com les arquetes de sanejament, els desaigües o els trams privats de les 
canonades d’accés a la xarxa pública. 
 
En aquest cas cal destacar que, més enllà del que manifesta la part reclamant, no hi 
ha prova objectiva i certa dels fets que es relaten. La presència d’arbres a la vorera 
no és motiu suficient per atribuir la responsabilitat dels danys reclamats a l’Ajuntament 
d’Olot; sobretot, si tenim en compte que les tasques de manteniment i conservació 
d’aquests arbres a càrrec dels serveis municipals, s’adeqüen perfectament als 
estàndards exigibles a una administració pública responsable, d’acord amb les 
competències atorgades als 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 expedient SRP12019000008 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: 
 
DENEGAR la indemnització reclamada pel Sr. **** pels danys que va partir en un 
local de la seva propietat de l’avinguda de Girona, núm. 79, en no quedar provat el 
nexe causal entre els danys reclamats i el funcionament dels serveis públics. 
 
-Que es traslladi aquest acord a: Sr. **** 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

8.3. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- ESTIMAR LA RECLAMACIÓ 
PRESENTADA PER LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER 

ALMOGÀVERS/JAUME II, PER DANYS OCASIONATS AL PÀRQUING DE 
L’HABITATGE 
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Núm. de referència : X2019021987     
 

Vist l’escrit presentat per l’administrador de la Comunitat de Propietaris del Carrer 
Almogavers/Jaume II, en el que formula reclamació patrimonial contra l’Ajuntament 
d’Olot, pels danys ocasionats a la seva propietat i atesos els següents  
 

ANTECEDENTS DE FET 
 
En data 6 de maig de 2019 (Registre General, núm. E2019008936), la mercantil 
“Garrotxa Activa, S.L.”, en qualitat d’administradors de la Comunitat de Propietaris del 
Carrer Almogavers/Jaume II (H17945742), va formular reclamació patrimonial contra 
l’Ajuntament d’Olot, pels danys que van partir al pàrquing del seu edifici, a conseqüència 
de l’aigua que entrava per culpa d’un embús a la xarxa de col·lectors a l’avinguda de 
Girona. A l’escrit s’assenyala que, en primer lloc, es va avisar als Serveis d’Urbanisme 
de l’Ajuntament d’Olot i que aquests van avisar a l’empresa “Olot-Net, SL”, per tal de 
localitzar l’embús. A la petició s’hi acompanya la següent documentació la factura de 
neteja del pàrquing de 25 d’abril de 2019 (ref. A154), emesa per “Obres i Reformes 
Àngel, SL”, per un import de 236,09 euros, que és la quantitat que es reclama. 
 

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

 
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis causats 
als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels serveis 
públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes establerts 
per la legislació general sobre responsabilitat administrativa” 
 
Segon.- La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques es basa en un 
sistema de responsabilitat objectiva, la qual cosa implica que no cal que hi hagi culpa o 
negligència, sinó únicament un funcionament normal o anormal dels serveis públics, un 
dany avaluable econòmicament i una relació de causalitat entre un i altre. També que el 
ciutadà afectat no tingui el deure jurídic de suportar aquest dany, que no hi hagi força 
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major i que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons l’estat dels coneixements 
o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la producció dels danys. 
 
Així doncs, esdevé imprescindible acreditar que el dany o lesió sofert per la part 
reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, en 
relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció estranya que 
pugui interferir alterant el nexe causal. 
 
En el present cas, els administradors de la Comunitat de Propietaris del Carrer 
Almogavers/Jaume II van avisar, en primer lloc, als Serveis d’Urbanisme de l’Ajuntament 
d’Olot. Arran d’aquest avis, els serveis municipals van requerir a l’empresa “Olot-Net, 
SL” per tal de determinar si hi havia o no responsabilitat municipal en aquest incident. 
Una vegada localitzar l’embús es va comprovar que l’origen dels danys estava en el 
funcionament de la xarxa de col·lectors municipals; d’aquí que sigui raonable apreciar 
la relació causal entre els danys reclamats i el funcionament dels serveis municipals, 
d’acord amb els articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i 66  del Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d‘abril, pel que fa a les competències atorgades als municipis en matèria 
d’evacuació i tractament d’aigües residuals. 
 
Vist l’expedient administratiu SRP12019000021 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 dels següents acords: 
 
Primer.- Acceptar la reclamació patrimonial formulada per l’administrador de la 
Comunitat de Propietaris del Carrer Almogavers/Jaume II, pels danys que van partir en 
el pàrquing comunitari, a conseqüència d’un embós a la xarxa de col·lectors municipals. 
 
Segon.- Efectuar un pagament de DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB NOU 
CÈNTIMS (236,09.- €) a favor de la Comunitat de Propietaris del Carrer 
Almogavers/Jaume II, en concepte d’indemnització pels danys que van partir en el 
pàrquing comunitari. Aquest pagament es farà a càrrec de la partida: 19.130.920.224000 
“Assegurances”. 
 

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

200240  Despeses 19130  920  224000 236.09 ASSEGURANCES 130 001 999 052 999 999 

 
Aquest import s’ingressarà en el número de compte bancari que la persona interessada 
ha de facilitar a les Oficines de Tresoreria; així mateix ha de passar per les esmentades 
oficines municipals per signar la conformitat amb la indemnització rebuda pels danys 
reclamants en aquest expedient administratiu. 
 
-Que es traslladi aquest acord a: Srs. Administradors de la Comunitat de Propietaris del 
Carrer Almogavers/Jaume II; Comptabilitat; i Tresoreria. 
 

S’aprova per unanimitat. 
 

8.4. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL: RESOLUCIÓ DEL RECURS DE 
REPOSICIÓ INTERPOSAT PER LA SRA. ****, CONTRA ACORD DE LA  JUNTA DE 

GOVERN LOCAL DE 23 DE MAIG DE 2019, DE DENEGACIÓ D’UNA 
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INDEMNITZACIÓ PER DANYS OCASIONATS PER UNA CAIGUDA A LA VIA 
PÚBLICA 

Núm. de referència : X2018030562     
 
Vist l’escrit presentat per la Sra. **** pel que interposa recurs de reposició, contra l’acord 
de la Junta de Govern Local de data 23 de maig de 2019 i atesos els següents  
 

ANTECEDENTS 
 
Primer.- En escrit de data 12 de setembre de 2018 (Registre General, núm. 

E2018014914/13-09-2018), la Sra. **** va formular reclamació patrimonial pels danys 
ocasionats per una caiguda a la plaça del Mig, a les 20:15 hores del dia 11 de setembre 
de 2018, a conseqüència de la qual es va fracturar el canell esquerra i va partir un 
esquinç al turmell esquerra. Aquest accident es va produir en un lloc on falta un tros de 
barana i no està senyalitzat el desnivell. A la petició s’hi acompanya un informe d’alta 
d’urgències de l’Hospital d’Olot, de data 12 de setembre de 2018 (núm. assistència 
1346889).  
 
Segon.- En informe del cap de la Policia Municipal d’11 d’octubre de 2018 s’assenyala 
que la Policia Municipal, al mateix dia dels fets, no va tenir coneixement de l’accident 
que manifesta haver patit la Sra. ****. A l’informe  s’assenyala que a l’endemà el marit 
de la Sra**** va denunciar l’accident patit per la seva esposa i que un agent de la Policia 
Municipal va comprovar el lloc on manifesta haver caigut la Sr. **** i va constatar que a 
la baixada esquerra (vist des de dins de la plaça del Mig), on comença a fer pendent, hi 
ha una part dels esgraons que no tenen barana per la pròpia estructura o construcció 
de la plaça. També s’assenyala que els serveis mèdics de l’Hospital confirmen que van 
realitzar aquest servei. 
 
Tercer.- En escrits de dates 7 de novembre de 2018 (Registre General, núm. 
E2018018169/07-11-2018) i 8 de gener de 2019 (Registre General, núm. 

E2019000490/08-01-2019), la Sra. **** va aportar a l’expedient diversos comunicats 
mèdic d’incapacitat temporal amb data d’alta de 3 de gener de 2019.  
 
Quart.- En escrit de data 11 de març de 2019 (Registre General, núm. S2019005900) 
es va requerir a la Sra. ****, per tal que concretés la valoració dels danys que es reclama 
a l’Ajuntament ja que, tot i el termini transcorregut, encara no es disposava de la 
valoració de la reclamació pretesa. En resposta a aquest requeriment es va rebre un 
escrit de data 19 de març de 2019 (Registre General, núm. E2019005338/20-03-2019) 
en el que la Sra. **** concretava la seva reclamació en la quantitat de 5.957,64 euros. 
 
Cinquè.- A la vista de l’expedient administratiu, la Junta de Govern Local, en sessió de 
data 23 de maig de 2019, va acordar denegar la indemnització reclamada per la Sra. 
**** pels danys ocasionats per una caiguda a la via pública, en no quedar provat el nexe 
causal entre els danys reclamats i el funcionament dels serveis públics municipals. 
 
Sisè.- En escrit de data 17 de juny de 2019 (Registre General, núm. E2019012590/18-
06-2019) la Sra. **** va interposar recurs de reposició contra l’acord de la Junta de 
Govern Local, de data 23 de maig de 2019, de denegació d’indemnització per una 
caiguda a la via pública.  En aquest escrit s’assenyala: que, a les 20:15 hores de l’11 de 
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setembre de 2018 va patir una caiguda a la plaça de Mig en un esgraó que no estava 
assenyalat ni protegit per cap barana; que l’esgraó no era visible perquè a la plaça si 
estava fent un espectacle on hi havia molta gent; i que posteriorment l’Ajuntament va 
allargar la barana del lloc on va caure per tal que arribés al final de l’esgraó, la qual cosa 
demostra una deficiència important en la construcció de la plaça. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- El recurs potestatiu de reposició ha estat interposat en temps i forma, de 
conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
 
Segon.- L’article 32.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, 
d’acord amb l’article 106.2 de la Constitució, assenyala que “els particulars tenen dret a 
ser indemnitzats per les administracions públiques corresponents de tota lesió que 
pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió sigui conseqüència del 
funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte en els casos de força 
major o de danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar d’acord amb la Llei”. 
En igual sentit, l’article 81 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya. Aquests articles 
determinen que la responsabilitat patrimonial de les Administracions Públiques sigui de 
caràcter objectiu i que, per tant, esdevingui imprescindible acreditar que el dany o lesió 
sofert pel reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis 
públics, en relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció 
estranya que pugui interferir alterant el nexe causal. 
 
En relació a les Administracions locals, els articles 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local i 174 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
assenyalen que “els ens locals responen directament dels danys i els perjudicis causats 
als particulars en llurs béns i drets com a conseqüència del funcionament dels serveis 
públics o de l’actuació de llurs autoritats, funcionaris o agents, en els termes establerts 
per la legislació general sobre responsabilitat administrativa” 
 
Tercer.- 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. 
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Quart.- En el fonament de dret tercer de l’acord de la Junta de Govern Local, de data 23 
de maig de 2019, s’assenyalava literalment el següent: 
 
“La determinació de si els danys patits per la Sra**** 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 ni en tingués coneixement de manera immediata, 
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 plaça del Mig és un espai cèntric de la ciutat d’Olot que ha estat recentment rehabilitat 
per reduir les barreres arquitectòniques de la plaça, millorar l’espai públic i resoldre 
problemes de filtracions i humitats. Aquesta remodelació es va realitzar de conformitat 
amb el “Projecte de reurbanització i impermeabilització de la plaça del Mig” redactat per 
l’arquitecte ****, aprovat definitivament per acords de la Junta de Govern Local de dates 
26 d’octubre de 2017 i 13 de desembre de 2018 (projecte modificat). Aquests projectes 
compleixen amb totes les condicions requerides en la normativa d’aplicació pels espais 
públics en general i, en particular, en aquella normativa referida a l’accessibilitat i 
supressió de barreres arquitectòniques als espais públics urbanitzats i edificacions. 
 
La plaça del Mig, en tant que espai d’estada i gaudi ciutadà i de zona de pas, és un 
espai sense obstacles amb passos amples i francs per tal que els vianants puguin 
transitar-hi tranquil·lament i còmoda; per la qual cosa, no ha de generar cap mena de 
problema als vianants que hi transiten amb l’atenció i la precaució normal exigible a 
qualsevol persona, segons els cànons socials imperants. En aquest cas no ens trobem 
amb un accident atribuïble a un defecte del projecte tècnic ni de la posterior realització 
de les obres de reurbanització, sinó que estem en un d’aquells casos de riscos no 
qualificats que són inherents a qualsevol activitat humana; és a dir, ens trobem davant 
d’aquells petits riscos que l’esdevenir diari obliga a suportar.  
 
La plaça del Mig s’adequa als estàndards exigibles a una administració pública 
responsable en matèria d’ordenació urbanística i conservació de vies públiques, parcs i 
jardins, 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.” 
 
L’escrit d’interposició del recurs de reposició més enllà de manifestar la seva 
disconformitat amb la resolució de la Junta de Govern Local, de data 23 de maig de 
2019, no introdueix cap element que permeti una nova valoració dels fets que ja es varen 
tenir en compte en el seu moment, doncs no aporta res de nou que permeti modificar 
les conclusions assenyalades en l’acord recorregut. 
 
En primer lloc és rellevant tornar a recordar la correcció del projecte de reurbanització 
de la plaça del Mig i la seva adequació a la normativa d’espais públics en general i, en 
particular, a la normativa relativa a l’accessibilitat i supressió de barreres 
arquitectòniques als espais públics urbanitzats i edificacions. 
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D’altra banda, no podem oblidar l’obligació general dels vianants de transitar per les vies 
públiques amb una mínima diligència i atenció i que, en el present supòsit, aquests 
mínims havien d’extremar-se donades les circumstàncies descrites per la pròpia 
reclamant (“una plaça plena de gent amb motiu d’un espectacle de la Festa Major, a les 
20:15 hores de l’11 de setembre, que feien que no es veies l’esgraó”) 
 
Finalment la modificació posterior de la barana no implica reconèixer automàticament la 
responsabilitat patrimonial pel funcionament anormal del serveis municipals, sinó que 
suposa una mesura de prevenció. El fet que l’Ajuntament dugui a terme una millora de 
la zona controvertida no suposa reconèixer que l’estat de la plaça del Mig -desprès de 
les obres de reurbanització segons el projecte aprovat- sigui generador de la 
responsabilitat atribuïda a l’Ajuntament. 
 
Cinquè.- 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 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: 
 
DESESTIMAR el recurs de reposició interposat per la Sra. ****, contra l’acord de la Junta 
de Govern Local, de data 23 de maig de 2019, de denegació d’indemnització per danys 
ocasionats per una caiguda a la via pública, en no quedar provat el nexe causal entre 
els danys reclamats i el funcionament dels serveis públics municipals. 
 
-Que es traslladi aquest acord a: interessats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2019034221     
 
En relació a l’expedient CPG22019000087 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar la relació d’ordenacions de despeses annex núm. 19/029 per un import de 
409.197,47 euros. 
 

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

200240  Despeses 99999 409197.47 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
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10.1. - APROVAR DEVOLUCIÓ DE FIANCES 
 
Núm. de referència : X2019033985     
 
En relació a l’expedient CPG22019000086 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Vistos els informes tècnics aprovar la següent relació de fiances i avals per tal de poder 
procedir a la seva devolució de la partida no pressupostària que correspongui. 
 

INTERESSAT IMPORT 

  

**** 300,00 

**** 300,00 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.1. - ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ A DIPSALUT EN MATÈRIA DE 
CONDICIONS I ESTILS DE VIDA 

 
Núm. de referència : X2019017347     
 
En relació a l’expedient SES12019000001 d’acceptació de subvenció de la Diputació de 
Girona en matèria de condicions i estils de vida per a ajuntaments i ONL i d’intervencions 
terapèutiques per a ONL  i antecedents corresponents, el regidor delegat  d'Hisenda, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Girona en matèria de 
condicions i estils de vida per a ajuntaments i ONL i d’intervencions terapèutiques per a 
ONL, per un import de 12.000€. 
 
Segon.- Agrair a la Diputació de Girona, la concessió de l’esmentada subvenció. 
 
Tercer.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual 
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als 
efectes de fiscalització. 
 
El termini de justificació de la subvenció finalitza l’u d’octubre de 2019. 
 
Quart.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions a la Tresoreria de la Seguretat 
Social. 
 
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
vinculat amb l’expedient. 
 
S’aprova per unanimitat. 
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11.2. - ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ A DIPSALUT PEL SERVEI DE 
SOCORRISTES DE LA PISCINA MUNICIPAL PER LA TEMPORADA 2019 

 
Núm. de referència : X2019018095     
 
En relació a l’expedient SES12019000002 d’acceptació de subvenció de la Diputació de 
Girona per al finançament del servei de socorrisme a les piscines d’ús públic de titularitat 
i/o gestió municipal per l’any 2019 i antecedents corresponents, el regidor delegat  
d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
  
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Girona per al finançament 
del servei de socorrisme a les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal per 
l’any 2019, per un import de 4.068.56 €. 
 
Segon.- Agrair a la Diputació de Girona, la concessió de l’esmentada subvenció. 
 
Tercer.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual 
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als 
efectes de fiscalització. 
 
El termini de justificació de la subvenció finalitza el 10 d’octubre de 2019. 
 
Quart.- Manifestar que l’ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions a la Tresoreria de la Seguretat 
Social. 
 
Cinquè.- Facultar al Dr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
vinculat amb l’expedient. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.3. - ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER 
DESENVOLUPAR ACTUACIONS DINS DEL PROGRAMA A3 

 
Núm. de referència : X2019033712     
 
En relació a l’expedient SES12019000004 d’acceptació de subvenció de la Diputació de 
Girona per al subprograma A3  actuacions urgents d’equipaments esportius i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
  
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Girona per al subprograma 
A3  actuacions urgents d’equipaments esportiu, per un import de 9.795,92 €. 
 
Segon.- Agrair a la Diputació de Girona, la concessió de l’esmentada subvenció. 
 
Tercer.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual 
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als 
efectes de fiscalització. 
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El termini de justificació de la subvenció finalitza el 30 de novembre de 2019. 
 
Quart.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions a la Tresoreria de la Seguretat 
Social. 
 
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
vinculat amb l’expedient. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
11.4. - ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A L’ADQUISICIÓ 

D’HABITATGE DESTINAT A POLÍTIQUES SOCIALS- ANY 2019 
 
Núm. de referència : X2019021661     
 
En relació a l’expedient SHR12019000004 d’acceptació de subvenció de la Diputació de 
Girona per a l’adquisició d’habitatges destinats a polítiques socials de l’any 2019 i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció dels següents acords: 
  
Primes.- Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Girona per a l’adquisició 
d’habitatges destinats a polítiques socials de l’any 2019, per un import de 14.658,00 €. 
 
Segon.- Agrair a la Diputació de Girona, la concessió de l’esmentada subvenció. 
 
Tercer.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la qual 
donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als 
efectes de fiscalització. 
 
El termini de justificació finalitza el 20 d’abril de 2020. 
Quart.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions 
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de la 
Seguretat Social. 
 
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari 
vinculat amb l’expedient. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

12.1. - OBRES DE MILLORA DE COBERTA AL MAS EL MOLÍ DE L’IGNASI (O 
MAS EL MOLÍ DE CAN CLIMENT) 

 
Núm. de referència : X2019033475     
 
Vista la memòria valorada de les obres de millora de coberta al Mas el Molí de l’Ignasi 
(o Mas el Molí de Can Climent), redactada pels serveis tècnics municipals en data juliol 
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de 2019, que té per objecte una actuació puntual per a resoldre el problema que 
actualment pateix l’edifici d’humitats per filtracions d’aigua a través de la seva coberta.  
 
Vist l’art. 37 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
En relació a l’expedient UPOM2019000027, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat d’urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR la memòria valorada de les obres de millora de coberta al Mas el 
Molí de l’Ignasi (o Mas el Molí de Can Climent), redactada pels serveis tècnics 
municipals en data juliol de 2019. 
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.1. - MEMÒRIA VALORADA OBRES DE MILLORA DEL MAGATZEM DE LA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIÀ VAYREDA 

 
Núm. de referència : X2019033479     
 
Vista la memòria valorada de les obres de millora del magatzem de la biblioteca 
municipal Marià Vayreda, redactada pels serveis tècnics municipals en data abril de 
2019, que té per objecte realitzar l’accés al magatzem des de la sala infantil. 
 
Vist l’art. 37 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
En relació a l’expedient UPOM2019000028, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat d’urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR la memòria valorada de les obres de millora del magatzem de la 
biblioteca municipal Marià Vayreda, redactada pels serveis tècnics municipals en data 
abril de 2019. 
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler 
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
S’aprova per unanimitat. 
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14.1. - CONCEDIR LLICÈNCIA D'OBRES CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE 
UNIFAMILIAR AÏLLAT AL CARRER CALIU 41 

 
 
Núm. de referència : X2019022197 
 

AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per CONSTRUCCIÓ 
D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, al : C DEL CALIU N.0041 , del municipi d’Olot.  

 
Identificació de l’expedient: OMA32019000063   
Situació: C DEL CALIU N.0041  
                 
UTM: : 6302203 
 
1.- En data 29/5/2019, **** amb DNI****, representat per ****, presenta projecte d’obres 
majors per CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, amb situació al 
carrer C DEL CALIU N.0041 , d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per **** 
 
2.- En data 27/08/2019 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.  
 
FONAMENT DE DRET 
 
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per 
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny de 
2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de setembre 
de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la Generalitat de 
data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on es situa 
l’edificació existent de sòl. URBANITZABLE DELIMITAT, Zona Suburbana A 
intensitat II ( illa A7) 
 
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, 
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres. 
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme. 
 
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local, 
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 30 de juny de 2015, que va delegar 
aquesta competència en aquest òrgan municipal. 
 
La Junta de Govern Local, ACORDA:  
 
PRIMER.- Atorgar a **** amb DNI: ****, representat per ****, llicència d’obres 
(OMA32019000063), per CONSTRUCCIÓ D'HABITATGE UNIFAMILIAR AÏLLAT, amb 
situació al C DEL CALIU N.0041 , del municipi d’Olot, d’acord amb el projecte redactat 
per **** 
 
SEGON. Informar que no podran inciar-se les obres en tant no es doni compliment als 
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències d’Urbanisme 
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d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran les 
corresponents actuacions sancionadores.  
 
TERCER. El termini per començar les obres és de 12 mesos i el termini per acabar-les 
és de 24 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir qualsevol 
d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han acabat 
les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a l’ordenament urbanístic 
vigent.  
 
QUART.Donar compte de l’ingrès de les autoliquidació/ns que es detalla/en 
seguidament: CRA2019600065     
 
Liquidació de Drets i Garanties: 
 

Drets: 
 
Per: 
Un pressupost de: 296428.34 euros  
1 Connexions desguassos habitatges 
  
 1 Guals 
  

Base liquidable 
(3) 

Drets % 
bonifica
ció 

Drets definitius Taxes Total Drets 

296428.34 9908.14 0 9908.14 536.85 10444.99 

 
Garanties:  

      
   Garantia per reposició de paviments  300.00 euros 
    
     

Total Liquidació Euros 

Per Drets 10444.99 

Per Garanties  300.00 

 
CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats. 
 
Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada 
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local en 
sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de Govern 
Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010. 
 
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers. 
 
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat 
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al 
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el 
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin. 
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3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a l’interessat 
de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el propi 
interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta petició. 
 
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la 
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos 
així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i 
podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de 
l’Ajuntament, amb càrrec a l’interessat. 
 
5.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar, una pròrroga del termini d’inici i/o final de 
l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui. De 
no existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència 
assenyalat a l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar les 
obres. 
 
6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no 
podran envair l’espai públic. 
 
7.- Els desguassos interiors de l’edifici hauran de contenir el corresponent sifó inodor. 
 
8.- Es prohibeix practicar als soterranis qualsevol obra que afecti la via pública o terrenys 
del seu domini. 
 
9.- No es permet que com a conseqüència de l’execució de les obres, s’embrutin els 
embornals de la via pública, essent obligació del promotor l’adopció de les mesures 
adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de 
la fiança dipositada en concepte de moviment de terres o runes i reposició de paviments. 
10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model, 
rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la 
corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de 
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència. 
 
11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi 
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la 
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís, 
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en 
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal. 
 
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o que 
afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de 
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les 
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 
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l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les 
prestacions de la Seguretat Social. 
 
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la corresponent 
llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals que causi. 
 
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li 
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En cas 
d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les sancions 
que corresponguin. 
 
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència:  mesos, a partir de la data de concessió, havent-se 
de començar les obres dins el termini màxim de 3 mesos  
 
1. D'acord amb l'establert a l'art. 1 del Decret 282/1991, no es poden iniciar les obres de 
construcció si no s'ha presentat prèviament a l'Ajuntament el projecte executiu visat pel 
col·legi professional corresponent i el programa de control de qualitat.  
 
2. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: 1) Document signat per contractista assumint 
la responsabilitat de l’execució de l’obra i document que l’acrediti (model 36, certificat 
d’alta a l’epígraf corresponent o altra documentació equivalent). 2) Document signat per 
arquitecte tècnic assumint la direcció de l’execució de l’obra.  

3. El projecte de l’obra que s’autoritza amb aquesta llicència s’ajusta a la Concreció de 
l’ordenació volumètrica de l’illa A7 del sector Pla de Dalt – Rebaixinc, que s’aprova amb 
la resolució d’aquesta llicència d’obres d’acord amb el procediment previst a l’article 252 
del Reglament de la Llei d’urbanisme (Decret 305/2006).  
Les condicions de composició dels volums edificables de l’expedient de concreció de 
l’ordenació volumètrica (art. 18.5) són les següents:  
 

Les noves edificacions hauran de formar un conjunt harmònic amb les edificacions 
existents, per això s’han arbitrat una sèrie de mesures referents a diversos aspectes 
de l’edificació en aquestes parcel·les. 
 

 
a) Materials per tractament de les façanes:  
Preferentment els murs exteriors de façana de les edificacions seran d’un sol material, 
d’obra vista, manual o mecànica de color vermell (natural).  
S’admet la combinació de dos materials sempre que un sigui l’obra vista i l’altre un 
revestiment uniforme, sigui estucat, remolinat o d’altre. El color d’aquest revestiment 
serà el més proper possible al blanc o al gris. En tot cas el material dominant serà l’obra 
vista, que serà obligatori estigui present a totes les façanes i en el conjunt no serà inferior 
al 60% de la seva superfície.  
Els tancaments de les obertures, seran preferentment de color blanc, qualsevol altre 
color s’haurà de justificar.  
b) Cobertes:  
 
Les edificacions en dues plantes resoldran la coberta amb una teulada inclinada de 
teula, idèntica o més semblant possible a la utilitzada per la resta de la zona de 
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Rebaixinc. La teula utilitzada a les edificacions de la zona és la “Teja mixta Cazorla, 
marrón, URL”. El pendent dels teulats, serà entre el 30% i el 35%. Les cornises i ràfecs 
de teulada comptaran a efectes de separació mínima a partir d’una volada de 50 cm. El 
cantell dels ràfecs entre 10 i 12 cm. L’acabat dels ràfecs de coberta serà d’un material 
que es pugui deixar vist, sense pintar.  
S’admet la coberta plana a les plantes baixes i l’acabat serà amb grava tipus palet de 
riera o amb un paviment. No s’admetrà l’acabat amb làmines impermeables 
autoprotegides.  
c) Les parets de tancament tindran una cota mínima de 0,60 m d’alçada i una màxima 
de 1,00 m. A les tanques que donen a carrer, aquestes alçades es mesuraran respecte 
a la rasant del mateix. Seran de totxo manual o mecànic, de mida catalana color vermell 
(natural) i el seu coronament serà horitzontal i acabat amb una peça ceràmica del mateix 
color.  
 
Per sobre de la paret massissa, fins a 1,80 m, la tanca serà vegetal. S’admetrà una 
tanca de reixat prefabricat plastificat en color verd que quedarà amagada per la 
vegetació. Aquest reixat servirà com a suport del bruc provisionalment mentre el verd 
no arribi a l’alçada correcte.  
 
4. En aplicació de la normativa de seguretat contra incendis, abans de la primera 
utilització de l’edifici caldrà justificar la reacció al foc R60 de l’estructura portant de fusta 
de la coberta a través de la pintura proposada en el projecte.  

5. Aquesta llicència no autoritza l'ocupació de la via pública amb materials o altres 
elements propis de l'obra.  

6. S’imposa una fiança de 300,00 € per garantir la neteja i/o reposició de paviments de 
la via pública que puguin afectar-se per l’execució de l’obra, especialment pels treballs 
de formació de gual i de moviment i transport de terres i runes previstos. La fiança 
s’haurà de dipositar en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de 
notificació de la concessió de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta llicència queda 
supeditada a l’ingrés de la fiança en el termini esmentat..  

7. D’acord amb l’article 75.1 del Decret 64/2014 pel qual s’aprova el Reglament sobre la 
protecció de la legalitat urbanística, per a la primera utilització i ocupació de l’edifici, la 
persona promotora ha de comunicar prèviament la finalització de les obres a 
l’ajuntament. La comunicació ha d’anar acompanyada del certificat final d’ obra expedit 
per la direcció facultativa de les obres en què han de constar els fets següents: a) Data 
de finiment de les obres. b) Que les obres han estat executades de conformitat amb el 
projecte tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la 
llicència urbanística atorgada. c) Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada de 
conformitat amb l’ús autoritzat.  
 
8. Per la concessió de la llicència de primera utilització serà necessari presentar certificat 
emès per empresa acreditada legalment que certifiqui la correcta gestió de residus 
d’acord amb les condicions de l’Ordenança General de Gestió de Residus aprovada el 
15/03/02 i modificada el 28/07/2005. El certificat també haurà d’incloure la gestió de les 
terres a reutilitzar (48 m3 a la mateixa obra i 33,60 m3 en altra autoritzada), d’acord amb 
les previsions de l’Estudi de gestió de residus del projecte d’edificació, segons estableix 
l’article 15.2 de la Modificació del Decret 89/2010 (PROGROC).  
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9. D’acord amb el Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari aprovat per Real Decret 
Legislatiu 1/2004, de 5 de març, i el Reial decret 417/2006, de 7 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el text refós de la Llei del cadastre immobiliari, el termini per declarar 
l’alteració cadastral és de 2 mesos a partir del dia següent a la data de finalització de 
l’obra. A aquests efectes caldrà adreçar-se a l’Ofici d’atenció al ciutadà (OAC) de 
l’Ajuntament d’Olot. Cal aportar la següent documentació: 1) Plànol de situació i 
d’emplaçament, 2) Plànols definitius de cada planta, 3) Certificat d’obra nova, 4) 
Fotografia/es de la/les façana/es (10x15), 5) fotocòpia DNI del titular i 6) Fotocòpia de 
les escriptures de propietat de la finca, (si cal). Tota la documentació es pot adjuntar en 
format digital, o enviar-ho a cadastre@olot.cat.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
i no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió quant passen cinc minuts d’un quart 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 

 


