ACTA NÚM. 80
JUNTA DE GOVERN LOCAL
EL DIA 29 D´OCTUBRE DE 2020.

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 29 d´octubre de 2020 es reuneix en aquesta
Casa Consistorial la Junta de Govern d’aquets 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 presencialment al
lloc on se celebra. Jordi Güell i Güell, Maria Assumpció Camps i Bosch, Aniol
Sellabona i Aguilera i Gemma Canalias i Rafel de forma telemàtica.
També hi assisteixen com a regidors delegats expressament convidats 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
Srs./es: Agustí Arbós i Torrent, Gemma Pujolar i Busquets i Adriana Francés i
Planella de formà telemàtica.
Hi assisteix presencialment com a regidor de l’oposició: Josep Guix Feixas.
Hi assisteix telemàticament l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí.
Actua com a secretària, la Secretària General , Sra. M. Glòria Gou Clavera.
La secretària fa constar que els regidors Sr. Güell, Sra. Camps, Sr. Sellabona, Sr. Arbós,
Sra. Pujolar, Sra. Francès i Sra. Canalias han estat autoritzats per l’alcalde a assistir
telemàticament a la sessió.
1.1. - AUTORITZAR LA CELEBRACIÓ D'AQUESTA SESSIÓ PER MITJANS
TELEMATICS
Núm. de referència

: X2020037109

Atès el Decret Llei 7/2020 de 19 de març, de mesures urgents en matèria de contractació
pública, de salut i gestió dels recursos sanitaris, de transparència, de transport públic i
en matèria tributària i econòmica, que en la seva disposició addicional tercera habilita
als ens locals quan concorrin situacions de força major o de greu risc col·lectiu,
catàstrofe i calamitats públiques a celebrar les sessions dels seus òrgans col·legiats a
distància, mitjançant la utilització de mitjans electrònics, si bé aquests mitjans han de
garantir que no es produeixen interferències externes, la seguretat de les persones que
hi participen, el manteniment del quòrum de constitució, la llibertat en la participació en
els debats i deliberacions i el secret d’aquestes deliberacions.

Atès l’article 8 bis) del Reglament Orgànic Municipal que regula el procediment de la
celebració de les sessions telemàtiques.
Atès la persistència de la crisi sanitària provocada per la Covid-19
En relació a l’expedient SG012020000040 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, l'Alcalde , proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció
dels següents acords:
Únic.- Declarar justificada la concurrència i el manteniment de la situació que justifica
excepcionalment que la sessió de la Junta de Govern de l’Ajuntament prevista pel dia
29 d’octubre a les vuit del matí se celebri telemàticament pels membres que ho
sol·licitin.
La normativa que regirà la sessió serà la prevista en el decret de l’alcaldia de data 5 de
juny de 2020 i l’article 8 bis) del ROM
S’aprova per unanimitat.
2. - 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.
3. - DESPATX OFICIAL
El Sr. Alcalde dona compte als membres de la Junta de Govern dels actes i reunions a
les quals ha assistit , des de la sessió celebrada el dia 22 d’octubre:
-

El dijous 22 va presidir la Junta de Portaveus i posteriorment va participar al
Consell Rector de l’Observatori del Paisatge.

-

Divendres 23 assistir a la xerrada, “Enllaç de carreteres d’Olot”, a càrrec de
l’exalcalde Pere Macias, que es va dur a terme a l’Arxiu.

-

El dimarts 27 va mantenir una reunió telemàtica amb representants d’empreses
de gimnasos de la ciutat. La reunió -que també va comptar amb l’assistència de
la regidora d’Empresa Gemma Canalias- forma part de les trobades telemàtiques
amb representants de diferents sectors de la ciutat.

-

El dimecres 28 va participar a la reunió del Gabinet Territorial de Coordinació
d'Emergències per la Covid_19, a comarques gironines.

4. - 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 apareguts als Butlletins Oficials BOE, BOP i DOGC, des de la darrera
sessió. I se n'acorda l'assabentat.
5.1. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST
Núm. de referència

: X2020013996

En relació a l’expedient SD012020000007 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d'Empresa, comerç i turisme, proposa
a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de SN, a l’ entitat ASSOCIACIO DE PLACERS
DEL MERCAT D'OLOT amb NIF: G1768059-6 per un import de 7000 euros, amb càrrec
a la partida 2020.220.4312.480051 SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ PLACERS.
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
200220

Tipus
Partida
Despeses 20220 4312 480051

S’aprova per unanimitat.

Import
7000

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIO ASSOCIACIO PLACERS 100 001 001 001 000 000

5.2. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST
Núm. de referència

: X2020017664

En relació a l’expedient SD012020000012 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d'Empresa, comerç i turisme, proposa
a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de SN, a l’ entitat ASSOCIACIO DE
COMERCIANTS D'OLOT amb NIF: J1784017-4 per un import de 36000 euros, amb
càrrec a la partida 20.220.433.480050 SUBVENCIO ACO_DINAMITZACIÓ
COMERCIAL.
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
200220

Tipus
Partida
Despeses 20220 433 480050

S’aprova per unanimitat.

Import
36000

Descripció
SUBVENCIO
COMERCIAL

ACO

-

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

6.1. - MERCAT SETMANAL.- AUTORITZAR LA REDUCCIÓ DE LES DIMENSIONS
DE LA PARADA DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0067, DESTINADA A LA
VENDA DE TELA PER A LA CONFECCIÓ.
Núm. de referència : X2020036827
Vista la instància presentada en data 14 d’octubre de 2020 (Registre general de
l’Ajuntament d’Olot E2020014666), pel Sr. ****, titular de la parada núm. MS0067 del
mercat setmanal del dilluns, destinada a la venda de tela per a la confecció, en la que
demana que s’autoritzi la reducció de dos (2) metres de les dimensions de la seva
parada, que actualment té deu (10) metres i que passaria a tenir vuit (8) metres.
De conformitat amb l’article 4 del Reglament del mercat municipal de venda no
sedentària (BOP, núm. 200/17-10-2018) i vist l'expedient administratiu IM022020000024
i antecedents corresponents, que serveixen de motivació a la present proposta, el
regidor delegat de Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de
Govern Local l'adopció dels següents acords:
Primer.- AUTORITZAR la reducció de les dimensions de la parada MS0067 del mercat
setmanal del dilluns, destinada a la venda de tela per a la confecció, en dos (2) metres,
amb la qual cosa passarà a tenir una dimensió de vuit (8) metres.
Segon.- Regularitzar la taxa municipal de l’exercici 2020 recollint la reducció de les
dimensions de la parada, que ha passat a tenir vuit (8) metres amb efectes de data 1
d’octubre de 2020
S’aprova per unanimitat.
6.2. - MERCAT SETMANAL.- AUTORITZAR LA REDUCCIÓ DE LES DIMENSIONS
DE LA PARADA DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0052, DESTINADA A LA
VENDA DE LLENCERIA I COTILLERIA
Núm. de referència : X2020036828
Vista la instància presentada en data 14 d’octubre de 2020 (Registre general de
l’Ajuntament d’Olot E2020014668), pel Sr. ****, titular de la parada núm. MS0052 del
mercat setmanal del dilluns, destinada a la venda de llenceria i cotilleria, en la que
demana que s’autoritzi la reducció de sis (6) metres de les dimensions de la seva parada,
de manera temporal, ja que a petició de l’assentadora de mercat i per poder mantenir la
distància de 1,5 m. entre parades a causa del la COVID-19 i per no haver de canviar de
lloc, no l’hi cabien els dotze (12) metres que actualment té i, per tant, passarà a tenir sis
(6) metres, mentre durin les mesures sanitàries per a la contenció de la COVID-19.
De conformitat amb l’article 4 del Reglament del mercat municipal de venda no
sedentària (BOP, núm. 200/17-10-2018) i vist l'expedient administratiu IM022020000025
i antecedents corresponents, que serveixen de motivació a la present proposta, el

regidor delegat de Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de
Govern Local l'adopció dels següents acords:
Primer.- AUTORITZAR la reducció temporal de les dimensions de la parada MS0052
del mercat setmanal del dilluns, destinada a la venda de llenceria i cotilleria, en sis (6)
metres, amb la qual cosa passarà a tenir una dimensió de sis (6) metres.
Segon.- Regularitzar la taxa municipal de l’exercici 2020 recollint la reducció de les
dimensions de la parada, que ha passat a tenir sis (6) metres amb efectes de data 1 de
juny de 2020
Tercer.- Aquesta reducció de metres és temporal, per la qual cosa, una vegada s’anul·lin
les mesures sanitàries per a la contenció de la COVID-19, aquesta parada retornarà a
la seva dimensió habitual de dotze (12) metres.
S’aprova per unanimitat.
7.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES ANNEX NÚM. 20/32
Núm. de referència

: X2020036890

En relació a l’expedient CPG22020000087 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. 20/32 per un import de
179.707,91 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
179707.91

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

S’aprova per unanimitat.
7.2. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ ALLIBEREM-NOS
Núm. de referència

: X2020036896

En relació a l’expedient CPG22020000088 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Procedir a la bestreta de 800,00 euros a l’ Associació Alliberem-nos en concepte
d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 2.000,00 euros, destinada
a l’activitat Festival orgull de tardor, aprovada per la Junta de Govern Local de data
17/09/2020.

Una vegada finalitzada l’activitat s’hauran de presentar els justificants en un termini
màxim de dos mesos per tal de poder procedir a la liquidació definitiva de la subvenció.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
800

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

S’aprova per unanimitat.
8.1. - APROVAR PAGAMENT PARCIAL DE LA SUBVENCIÓ A L'ENTITAT
CARITES GARROTXA
Núm. de referència

: X2020036906

En relació a l’expedient CPG22020000090 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Procedir al pagament de 3.257,87 euros a l’ Entitat Caritas Garrotxa en concepte de
pagament parcial de la subvenció atorgada per un import total de 48.401,21 euros,
destinada a despeses motivades pel “Covid-19” aprovada per la Junta de Govern Local
de data 09/07/2020.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
3257.87

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

S’aprova per unanimitat.
9.1. - APROVAR RENÚNCIA DE SUBVENCIÓ DE L'ENTITAT AMICS ALTA
GARROTXA
Núm. de referència : X2020036902
En relació a l’expedient CPG22020000089 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Aprovar la renúncia de la subvenció atorgada, amb caràcter concurrència competitiva,
de l’ entitat AMICS ALTA GARROTXA NIF: G17348756 per un import de 300.00 euros,
amb càrrec a la partida 20.400.334.480020 “SUBVENCIONS ACTIVITATS
CIUTADANES”.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 20400 334 480020

S’aprova per unanimitat.

Import
-300

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES
100 001 001 001 000 000

10.1. - APROVAR CERTIFICACIÓ Nº 7 DE L'EMPRESA CONSTRUCTORA DEL
CARDONER SA
Núm. de referència

: X2020037005

En relació a l’expedient CPG22020000091 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 certificació n.7 de CONSTRUCTORA DEL CARDONER SA
corresponent al PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE L’ESPAI CRÀTER D’OLOT,
UBICAT AL C/ MARCANAU 55 D’OLOT
amb càrrec a la partida
20.140.333.632081 “ACT.ES.CRATER (OB)(PR20-290394)(PR18-30)(PR19122)” per un import de 100.351,37 euros.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 20140 151 64004

Import
100351.37

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
R19 ESPAI CRATER (PROJECTE I DIRECCIO)
100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
11.1. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL: RESOLUCIÓ DEL RECURS DE
REPOSICIÓ INTERPOSAT PER LA SRA. **** CONTRA L’ACORD DE LA JUNTA
DE GOVERN LOCAL, PEL QUE ES DESESTIMAVA UNA RECLAMACIÓ PER
DANYS OCASIONATS PER UNA CAIGUDA A LA VIA PÚBLICA.
Núm. de referència

: X2020016613

Vistos els escrits presentats per la Sra. **** pels que interposa recurs de reposició contra
l’acord de la Junta de Govern Local, de data 16 de juliol de 2020, per la que es desestima
una reclamació d’indemnització pels danys ocasionats per una caiguda a la via pública.
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- En escrit de data 20 de maig de 2020 (Registre General, núm.
E2020006451/20-05-2020), la Sra. **** va formular reclamació patrimonial pels danys
ocasionats per una caiguda, el dia 11 de maig de 2020, quan caminava pel carrer
Ginebre, a l’alçada del núm. 50, degut al mal estat de la carretera. A conseqüència de
la caiguda se li van trencar les ulleres i el mòbil i va partir danys a les cervicals, al canell
i al costat dret. També fa constar que la Policia Municipal va personar-se i va fer
fotografies del lloc dels fets. A la petició s’hi acompanya: un informe d’alta d’urgències
de l’Hospital d’Olot, d’11 de maig de 2020 (núm. assistència 1470297); un pressupost
emès per “Òptica Clara”, de 20 de maig de 2020 (ref. 49/2020), per un import de 133
euros, que es reclama; i un pressupost emès per “Telyco Olot”, de 20 de maig de 2020
(Ordre 408275862), per un import de 108,64 euros, que es reclama.
Segon.- En informe del cap de la Policia Municipal de data 28 de maig de 2020 es remet
l’acta de la Policia Municipal d’11 de maig de 2020 (A.10.202000700), on s’assenyala

que, a les 17:20 hores del dia de la data, agents del cos van ser requerits per atendre a
una dona que havia caigut i estava estirada al terra a la plaça Rosella. En arribar al lloc
es va localitzar una senyora, identificada com a ****, que estava asseguda a la vorera
del carrer Ginebre, davant del núm. 50, i que es queixava d’un cop a la barbeta, de dolor
cervical i de dolor al braç esquerra. Aquesta senyora va informar als agents que havia
ficat el peu dins d’un forat que hi ha a la calçada i a conseqüència havia perdut l’equilibri
i caigut a terra. A l’acta s’apunta que va mostrar als agents unes ulleres de vista
trencades i un mòbil trencat. Seguidament els agents van demanar un servei SEM
(ambulàncies) per traslladar-la a l’Hospital d’Olot. A l’informe s’hi acompanyen dues
fotografies: una de visió general del lloc on es va produir l’accident i l’altra de detall del
forat de la calçada.
Tercer.- En informe dels serveis tècnics de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot, de
data 29 de juny de 2020 s’assenyala que l’accident es va produir quan la Sra. **** es va
desviar de l’itinerari de la vorera per on han d’anar els vianants i l’accident es va produir
en mig de la calçada en zona d’aparcament de cotxes on el paviment deteriorat no afecta
a la circulació de vehicles.
Quart.- A la vista de l’expedient administratiu, la Junta de Govern Local, en sessió de
data 16 de juliol de 2020, va acordar desestimar la reclamació patrimonial formulada per
la Sra. **** pels danys ocasionats per una caiguda a la via pública, en no apreciar nexe
causal entre els danys reclamats i el funcionament dels serveis públics municipals.
Cinquè.- En escrits de dates 14 d’agost de 2020 (Registre General, núm. E2020011749),
24 d’agost de 2020 (Registre General, núm. E2020012066) i 28 d’agost de 2020
(Registre General, núm. E2020012270) la Sra. **** va interposar recurs de reposició
contra l’acord de la Junta de Govern Local de 16 de juliol de 2020. En aquests escrits
es qüestionen les conclusions de l’acord de la Junta de Govern pel que fa a l’accident,
es reprodueixen els documents aportats en la reclamació de data 20 de maig de 2020 i
s’aporta l’informe de la Policia municipal de 28 de maig de 2020, que inclou l’acta
A.10.202000700, de data 11 de maig de 2020, que se li va enviar des d’aquest
Ajuntament. Així mateix, en aquests escrits de reposició es demanen diverses proves
documentals i testificals.
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 responsabilitat patrimonial de les administracions públiques es basa en un
sistema de responsabilitat objectiva, la qual cosa implica que no cal que hi hagi culpa o
negligència, sinó únicament un funcionament normal o anormal dels serveis públics, un
dany avaluable econòmicament i una relació de causalitat entre un i altre. També que el
ciutadà afectat no tingui el deure jurídic de suportar aquest dany, que no hi hagi força
major i que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons l’estat dels coneixements
o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la producció dels danys.
Així doncs, esdevé imprescindible acreditar que el dany o lesió sofert per la part
reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, en
relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció estranya que
pugui interferir alterant el nexe causal.
La resolució de la Junta de Govern Local, de data 16 de juliol de 2020, es fonamentava
en els raonaments que a continuació es reprodueixen (fonaments de dret tercer i quart
de la resolució):
“Tercer.- 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.
El relat dels agents de la Policia Municipal (acta A.10.202000700, d’11 de maig de 2020)
correspon a un moment posterior a l’accident. Els agents de la Policia Municipal, que
van atendre la incidència amb posterioritat al moment en què es va produir, es limiten
recollir les observacions realitzades desprès d’haver-se produït l’incident, així com el
relat que del mateix fa la Sra. ****, però sense que, en cap cas, això els converteixi en
testimonis directes de l’accident a afectes probatoris.
Quart.- Les voreres del carrer Ginebre compleixen totes i cadascuna de les normatives
sectorials específicament aplicables, tant pel que fa a la pavimentació com a la resta
d’elements propis d’una zona de pas de vianants. De igual manera, la calçada del carrer

Ginebre compleix totes i cadascuna de les normatives sectorials específicament
aplicables, pel que fa a la pavimentació d’una zona de circulació de vehicles.
L’accident no es va produir en cap de les dues voreres existents al carrer Ginebre, que
és l’espai de la via pública adequat pel pas dels vianants i que es troben en bon estat
de conservació, sinó que es va produir a la calçada, que és la zona de la via pública
destinada a la circulació de vehicles. La mateixa Sra. **** manifesta explícitament que
es va entrebancar no a la vorera (zona de la via pública per al pas de vianants), sinó a
la carretera (zona de la via pública per a la circulació de vehicles).
A l’informe dels serveis tècnics de l’Àrea de Territori s’assenyala que el deteriorament
del paviment de la calçada del carrer Ginebre no afecta a la circulació dels vehicles. Es
tracta, per tant, del deteriorament propi que pateix tota pavimentació com a
conseqüència de l’ús ordinari ocasionat per la circulació de vehicles. A la fotografia
general que figura en l’informe policial s’observa que el paviment de la calçada del carrer
Ginebre és suficientment 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.
Tampoc la fotografia de detall desvirtua quin és l’estat de la calçada del carrer Ginebre.
En aquesta fotografia es mostra un forat d’escasses dimensions i poca profunditat que
no es troba a la vorera sinó a la calçada i que, tal com s’apunta explícitament en l’informe
dels serveis tècnics de l’Àrea de Territori, es tracta d’un desperfecte que no afecta a la
circulació de vehicles”.
En cap dels escrits de reposició s’aporten nous fets o documents que no s’haguessin
tingut en compte en la resolució de 16 de juliol de 2020. D’entrada cal assenyalar que
l’aparició sorpresiva d’un testimoni en fase reposició no és admissible; sobretot si tenim
en compte que en cap moment del procediment se’n va fer esment ni mai se’n va
demanar prova. D’altra banda, els informe policials que s’aporten en els escrits de
reposició són els mateixos que ja figuraven en l’expedient administratiu i que ja es van
tenir en compte en la resolució de la Junta de Govern Local.
Quart.- En els escrits de reposició no es desvirtua el fet que l’accident no es va produir
en cap de les dues voreres existents al carrer Ginebre, que és l’espai de la via pública
adequat pel pas dels vianants i que es troben en bon estat de conservació, sinó que es
va produir a la calçada, que és la zona de la via pública destinada a la circulació de
vehicles; és a dir que la Sra. Sancho García, tal com manifesta explícitament, es va
entrebancar no a la vorera (zona de la via pública per al pas de vianants), sinó a la
carretera (zona de la via pública per a la circulació de vehicles).
D’una part, l’existència d’un forat d’escasses dimensions i poca profunditat que no es
troba a la vorera sinó a la calçada, tal com s’apunta en l’informe dels serveis tècnics de
l’Àrea de Territori i s’observa en les fotografies de l’acta de la Policia Municipal; i d’altra
banda, el fet que la Sra. **** no transités per la vorera sinó per la calçada, permeten
valorar una possible concurrència de culpes i, en conseqüència, una concurrència de
responsabilitats.

Arran d’aquesta concurrència de culpes i de responsabilitats és procedent una estimació
parcial de la indemnització reclamada. Aquesta indemnització ha de centrar-se en el
cost de les ulleres que, en ser graduades, la Sra. **** havia de portar forçosament al
moment de l’accident.
Cinquè.- La Sra. **** no aporta cap factura acreditativa de la reclamació econòmica que
planteja; sinó que es limita a aportar pressupostos. Tot i això, és raonable admetre com
a vàlid el pressupost emès per “Òptica Clara”, de 20 de maig de 2020 (ref. 49/2020), per
un import de 133 euros, per unes ulleres graduades.
Vist l’expedient administratiu SRP12020000011 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 dels següents acords:
Primer.- ESTIMAR PARCIALMENT el recurs de reposició interposat per la Sra. **** a
contra l’acord de la Junta de Govern Local, de data 16 de juliol de 2020, pel que es
desestima una reclamació d’indemnització pels danys ocasionats per una caiguda a la
via pública al carrer Ginebre.
Segon.- ACCEPTAR la reclamació patrimonial formulada per la Sra. ****, pels danys
ocasionats per una caiguda a la via pública en relació al cost d’unes ulleres graduades,
segons pressupost.
Tercer.- Efectuar un pagament de CENT TRENTA-TRES EUROS (133.- €) a favor de la
Sra. ****, en concepte d’indemnització pels danys ocasionats per una caiguda a la via
pública. Aquest pagament es farà a càrrec de la partida: 20.130.920.224000
“Assegurances”.
Operaci
ó
200240

Referència

Tipus

Partida

Import

Descripció

Despese
s

20130 920 224000

133

ASSEGURANCES

CC
1
130

CC
2
001

CC
3
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.
S’aprova per unanimitat.

11.2. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL: RESOLUCIÓ DEL RECURS DE
REPOSICIÓ INTERPOSAT PER LA SRA. **** CONTRA L’ACORD DE LA JUNTA
DE GOVERN LOCAL, PEL QUE ES DESESTIMAVA UNA RECLAMACIÓ PER
DANYS OCASIONATS PER UNA CAIGUDA A LA VIA PÚBLICA.
Núm. de referència

: X2020019923

CC
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Vistos els escrits presentats per la Sra. **** pels que interposa recurs de reposició,
contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 16 de juliol de 2020, per la que es
desestimava una reclamació d’indemnització pels danys ocasionats per una caiguda a
la via pública.
ANTECEDENTS DE FET
Primer.- En escrit de data 9 de juny de 2020 (Registre General, núm. E2020007882/0906-2020), la Sra. **** va formular reclamació patrimonial pels danys ocasionats per una
caiguda, el dia 29 d’abril de 2020, quan caminava per la via pública a l’avinguda de Sant
Jordi (vial Sant Jordi), a l’alçada de la Farmàcia Sans, per culpa del mal estat del terra
que estava aixecat. A conseqüència de la caiguda se li van trencar les ulleres. A la
petició s’hi acompanya: un informe d’alta d’urgències de l’Hospital d’Olot, de 29 d’abril
de 2020 (núm. assistència 1469129); i diverses fotografies de les lesions físiques (4) i
del lloc de l’accident (3).
Segon.- En informe del cap de la Policia Municipal de data 26 de juny de 2020
s’assenyala que consultats els arxius de la Policia Municipal no els consta coneixement
de la caiguda que manifesta haver patit la Sra. **** , el dia 29 d’abril de 2020, a l‘avinguda
de Sant Jordi.
Tercer.- En informe dels serveis tècnics de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot, de
data 29 de juny de 2020 s’assenyala que l’estat general de la vorera en el tram de
l’avinguda de Sant Jordi, davant de la Farmàcia Sans, es troba bé i que no s’hi observen
afectacions que puguin suposar problemes per la circulació de vianants.
Quart.- A la vista de l’expedient administratiu, la Junta de Govern Local, en sessió de
data 16 de juliol de 2020, va acordar desestimar la reclamació patrimonial formulada per
la Sra. **** pels danys ocasionats per una caiguda a la via pública, en no apreciar nexe
causal entre els danys reclamats i el funcionament dels serveis públics municipals.
Cinquè.- En escrit de data 7 d’agost de 2020 (Registre General, núm. E2020011534), la
Sra. **** va interposar recurs de reposició contra l’acord de la Junta de Govern Local de
16 de juliol de 2020. En aquest escrit es qüestionen les conclusions de l’acord de la
Junta de Govern sobre l’estat de la vorera de l’avinguda de Sant Jordi i s’adjunten noves
fotografies de quin és l’estat de la vorera en el lloc on es va produir l’accident.
Sisè.- En escrit de data 13 d’octubre de 2020 (Registre General, núm. E2020014618),
la Sra. **** va presentar una factura de “VistaOptica” (ref. 2480), de data 6 d’octubre de
2020, per un import de 109 euros, que és la quantitat que es reclama.
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 responsabilitat patrimonial de les administracions públiques es basa en un
sistema de responsabilitat objectiva, la qual cosa implica que no cal que hi hagi culpa o
negligència, sinó únicament un funcionament normal o anormal dels serveis públics, un
dany avaluable econòmicament i una relació de causalitat entre un i altre. També que el
ciutadà afectat no tingui el deure jurídic de suportar aquest dany, que no hi hagi força
major i que els fets no s’hagin pogut preveure o evitar segons l’estat dels coneixements
o de la ciència o de la tècnica existents en el moment de la producció dels danys.
Així doncs, esdevé imprescindible acreditar que el dany o lesió sofert per la part
reclamant és conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, en
relació directa, immediata i exclusiva de causa a efecte, sense intervenció estranya que
pugui interferir alterant el nexe causal.
En l’acord de la Junta de Govern Local que es recorre en reposició s’assenyala, en
primer lloc, que les voreres de l’avinguda Sant Jordi compleixen totes i cadascuna de
les normatives sectorials específicament aplicables, tant pel que fa a la pavimentació
com a la resta d’elements propis d’una zona de pas de vianants; i, d’altra banda, es diu
que presenta un estat de conservació raonable i 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.
Tot i que aquestes manifestacions són bàsicament certes i la vorera de l’avinguda Sant
Jordi presenta globalment un estat de conservació raonable; també és cert que la
uniformitat no es predicable de la totalitat de la vorera. Efectivament, tal i com acredita
la Sra. **** amb l’aportació de nous documents fotogràfics, hi ha determinats punts de
la vorera de l’avinguda Sant Jordi -com ara el lloc on va entrebancar-se- on la vorera

presenta unes deficiències que poden representar un perill per al pas normal dels
vianants, sobretot si aquests no transiten amb un mínim d’atenció .
En conseqüència, a la vista de les noves proves aportades per la Sra. **** es procedent
estimar la reclamació presentada.
Quart.- La indemnització reclamada per la Sra. **** és correcta a la vista de la factura
de “VistaOptica” (ref. 2480), de data 6 d’octubre de 2020, per un import de 109 euros,
que figura a l’expedient.
Vist l’expedient administratiu SRP12020000012 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 dels següents acords:
Primer.- ESTIMAR el recurs de recurs de reposició interposat per la Sra. **** contra
l’acord de la Junta de Govern Local, de data 16 de juliol de 2020, per la que es
desestimava una reclamació d’indemnització pels danys ocasionats per una caiguda a
la via pública a l’avinguda Sant Jordi.
Segon.- ACCEPTAR la reclamació patrimonial formulada per la Sra. ****, pels danys
ocasionats per una caiguda a la via pública.
Tercer.- Efectuar un pagament de CENT NOU EUROS (109.- €) a favor de la Sra. ****,
en concepte d’indemnització pels danys ocasionats per una caiguda a la via pública.
Aquest pagament es farà a càrrec de la partida: 20.130.920.224000 “Assegurances”.
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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.
S’aprova per unanimitat.

11.3. - RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- DENEGAR LA INDEMNITZACIÓ
RECLAMADA PEL SR. ****, PER DANYS OCASIONATS A UN VEHICLE EN
ACCIDENT A LA VIA PÚBLICA.
Núm. de referència

: X2020028126

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

CC
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ANTECEDENTS DE FET
Primer.- En escrit de data 6 d’agost de 2020 (Registre General núm. E2020011459/0608-2020), el Sr. **** va formular reclamació patrimonial contra l’Ajuntament d’Olot, pels
danys que va patir un vehicle de la seva propietat, marca Audi, model A-3, matrícula
****, quan circulava, a les 3 de la matinada del dia 4 d’agost de 2020, per carrer Camil
Mulleras i va impactar contra unes caixes que estaven tirades al mig del carrer. A
conseqüència de l’impacte se li va trencar la reixeta del davant del cotxe.
A requeriment de l’Ajuntament d’Olot (Registre General núm. S2020016143/14-082020), el Sr. **** va complementar la reclamació en escrit de data 15 de setembre de
2020 (Registre General núm. E2020013034/15-09-2020), en el que s’acompanyaven els
següents documents: documentació acreditativa de la identitat del reclamant (DNI);
documentació acreditativa de la titularitat del vehicle; i pressupost del que costaria la
reparació, emès per “Planxisteria i Pintura Pekin”, per un import de 579,38 euros, que
és la quantitat que es reclama.
Segon.- En informe del cap de la Policia Municipal, de data 18 d’agost de 2020, s’adjunta
l’informe de constatació de fets (servei núm. 59505), de data 4 d’agost de 2020, on
s’assenyala que, a les 03:06 del dia de la data, es va rebre una trucada a la Sala de
Coordinació de la Policia Municipal informant que un cotxe havia col·lidit contra una
caixa de plàstic que hi havia a la calçada, a l’alçada del núm. 20 de carrer Mulleras. En
aquest informe els agents amb TIP 493 i 513 assenyalen que, desplaçats al lloc de
l’incident, van comprovar que el turisme marca Audi, model A-3, matrícula ****, conduït
per ****, havia impactat amb una capsa.
També s’assenyala que al mig de la via hi havia tres capses de plàstic de colors foscos
i que la llum de les faroles funcionava però era força tènue i no es veien bé les capses
al mig de la via. Els agents donen compte de dos testimonis, el conductor del vehicle i
un vianant, que coincideixen en afirmar que el vehicle havia impactat contra una de les
capses amb la seva part frontal. Finalment s’apunta que els agents van observar els
danys produïts al vehicle que descriuen de la següent manera: “la reixeta del centre de
la part frontal el vehicle té un ribet cromat. Aquest ribet presenta una pelada d’uns tres
centímetres aproximadament”; així mateix assenyalen que, segons manifesta el
conductor del vehicle, la rascada era fruit de l’impacte amb la capsa.
A l’informe hi figura una fotografia del lloc dels fets. En aquesta fotografia no només es
poden veure clarament les caixes al mig de la via, sinó també les faroles que hi ha a
cada banda del carrer i que funcionaven perfectament, així com la llum que hi havia en
aquesta via urbana a les 3 de la matinada.
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.
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”. 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.
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 conducció de qualsevol vehicle per vies urbanes requereix una especial
atenció. En aquest sentit, els article 10 del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre
i 3 del Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, assenyalen que el conductor ha
d’utilitzar el vehicle amb la diligència, la precaució i l’atenció necessàries per evitar tot
dany, propi o aliè, i s’ha de cuidar de no posar en perill la seva persona ni els altres
ocupants del vehicle i la resta d’usuaris de la via. També l’article 13 del Reial decret
legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, quan estableix que el conductor ha d’estar en tot
moment en condicions de controlar el seu vehicle.
En el nostre cas, el Sr. **** havia d’accentuar la diligència i la precaució normal exigible
a qualsevol conductor perquè circulava de nit (a les 3 de la matinada) pel nucli urbà, en
una via urbana on la velocitat està limitada a 50 km/h.
D’acord amb les declaracions del Sr. **** recollides en l’informe de constatació de fets
(servei núm. 59505) de 4 d’agost de 2020, l’accident es va produir, perquè no va veure
unes capses que hi havia la mig de la calçada. En aquest punt és rellevant assenyalar

que el carrer Mulleres disposa de faroles a cada banda del carrer i que, a les 3 de la
matinada del dia 4 d’agost de 2020, funcionaven correctament, tal i com es desprèn de
l’informe de constatació de fets (servei núm. 59505) i s’aprecia a l’observar la fotografia
integrada en l’esmentat informe. La llum tènue de les faroles que hi ha a cada banda del
carrer més la llum del fars del vehicle que, en circular a les 3 de la matinada, havien
d’estar forçosament encesos desvirtuen les declaracions del Sr. **** en el sentit que no
va poder veure les capses al mig de la calçada i, per contra, reforcen la idea que el Sr.
**** no estava atén a la conducció i les circumstancies del via per la que circulava.
L’aparició d’unes capses al mig de la calçada no eximeix al Sr. **** de la seva obligació
de conduir amb diligència i precaució. En aquest sentit, cal assenyalar que l’accident es
va produir perquè el Sr. **** no va prestar la suficient atenció en la conducció ni en les
circumstàncies de la via i, en conseqüència, no va veure quines eren les noves
condicions de la via per la que circulava, no va adaptar la seva conducció a aquestes
noves i adverses circumstàncies i no va estar en condicions de controlar el vehicle que
conduïa.
Quart.- En el nostre cas, la determinació de si els danys produïts són atribuïbles de
forma directa i exclusiva al funcionament dels serveis públics municipals no és gens
clara.
La primera notícia de l’existència d’unes capses a la calçada del carrer Mulleras es va
tenir arran de la trucada informant de l’accident, a les 03:06 hores del dia 4 d’agost de
2020. D’altra banda és rellevant assenyalar que els agents de la Policia Municipal
personats al lloc de l’incident van resoldre ells mateixos el problema retirant les capses
de la via pública i que, atesa la poca transcendència de l’incident, no van ser necessari
activar el protocol d’actuació per aquesta mena de casos (avís als serveis municipals de
neteja).
L’actuació de l’Ajuntament d’Olot s’adequa als estàndards exigibles a una administració
pública responsable del manteniment i neteja 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. En aquest
sentit, només cal recordar que aquest Ajuntament, a més del servei ordinari de neteja
viària (que consisteix en la neteja bàsica periòdica de totes les vies de la ciutat,
mitjançant màquines escombradores, a l’efecte de tenir-les en condicions aptes per a la
circulació de vehicles) disposa d’un servei per atendre les situacions d’emergència
vinculades amb la neteja viària, que actua en cas d’urgència a qualsevol hora del dia, a
tota la ciutat i cada vegada que es produeix un fet extraordinari que així ho requereix.
En cap cas es pot pretendre que l’Ajuntament d’Olot, en tant que administració
competent en la matèria, hagi tenir permanentment personal per vigilar tots i cadascun
dels trams viaris del seu municipi durant les vint-i-quatre hores del dia, per resoldre de
forma immediata qualsevol incident que es pugui produir a la via pública de manera
sobtada i impensable.
Cinquè.- En el present cas, la relació causal entre els danys ocasionats al vehicle i el
funcionament dels serveis municipals es trenca per la pròpia actuació del conductor del
vehicle, en no prestar la suficient atenció en la conducció ni en les circumstàncies de la
via. 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 SRP12020000016 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada de l’Àrea
d’Organització, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent acord:
DENEGAR la indemnització reclamada pel Sr. ****, pels danys que va patir el vehicle de
la seva propietat, matrícula **** , quan circulava pel carrer Mulleras, en produir-se
l’accident com a conseqüència de l’actuació del conductor del vehicle, en no prestar la
suficient atenció en la conducció ni en les circumstàncies de la via; la qual cosa trenca
el nexe causal entre els danys reclamats i el funcionament dels serveis públics
municipals.
S’aprova per unanimitat.
12.1. - ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT DE
LES OBRES DE REPARACIÓ DEL PONT DE L’AVINGUDA BISAROQUES
Núm. de referència
Tipus
Contracte
Procediment
Criteris

: X2020031458
OB

D'OBRES

AB
MU

PROCEDIMENT OBERT
MULTIPLICITAT DE CRITERI

Antecedents
Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 24 de setembre de
2020, s’aprovà l’expedient de contractació administrativa i el Plec de clàusules
administratives particulars reguladores del contracte de les “Obres de reparació del Pont
de l’avinguda Bisaroques”, mitjançant procediment obert simplificat abreujat, amb un
pressupost de licitació de cinquanta-quatre mil quatre-cents vuitanta-quatre euros amb
quaranta-vuit cèntims (54.484,48 €), IVA exclòs, seixanta-cinc mil nou-cents vint-i-sis
euros amb vint-i.dos cèntims (65.926,22 €), IVA inclòs.
En data 8 d’octubre de 2020 finalitzà el termini de presentació de proposicions, havent
participat en la licitació, per haver presentat la seva oferta dins el termini fixat i en la
forma pertinent, les següents empreses:
1. RUBAU TARRÉS, SAU
2. ESTRUCTURAS TÈCNICAS Y SERVICIOS DE REHABILITACION, SL
La Mesa de Contractació, en reunió celebrada en data 13 d’octubre de 2020, procedí
a l’acte d’obertura del Sobre Únic, i comprovà que les esmentades empreses figuressin
inscrites en el Registre electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya

(RELI) o en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado
(ROLECE).
En el mateix acte, la Mesa sol·licità als Serveis tècnics de l’àrea d’Infraestructures i Obra
Pública, la valoració de les proposicions admeses a la licitació.
La Mesa de Contractació, en reunió celebrada en data16 d’octubre de 2020, subscriu
íntegrament l’informe de valoració de les proposicions, emès pel Sr. Xavier Canal Molas
en data 15 d’ocrubre de 2020 i adoptà per unanimitat, el següent acord:
Elevar a la Junta de Govern Local la proposta d’adjudicació del contracte de les “obres
de reparació de Pont de l’avingida Bisaroques”, a favor de l’empresa ESTRUCTURAS
TÉCNICAS Y SERVIICOS DE REHABILITACIÓN, SL , en ser l’oferta més avantatjosa
Ii no ser baixa temerària, i d’acord amb la proposició que a continuació es detalla:
Preu Base Imposable:
IVA (21 %)
Total

50.814,16 €
10.670,97 €
61.485,13 €

De conformitat amb l’article 151 de la LCSP.
D’acord amb els antecedents i de conformitat amb la Disposició Addicional segona de
la LCSP i les delegacions efectuades pel cartipàs municipal.
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12020000031, la regidora delegada
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- ADJUDICAR el contracte de les “Obres de reparació del Pont de l’avinguda
Bisaroques”, a favor de l’empresa ESTRUCTURAS TÉCNICAS Y SERVIICOS DE
REHABILITACIÓN, SL , amb NIF B86258183, pel preu de SEIXANTA-UN MIL
QUATRE-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS (61.485,13 €),
IVA inclòs.
Aquest import es desglossa en cinquanta mil vuit-cents catorze euros amb setze cèntims
(50.814,16 €) de base imposable i deu mil sis-cents setanta euros amb noranta-set
cèntims (10.670,97 €) d’IVA calculat al 21 %.
Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de
clàusules administratives particulars reguladores de la contractació, aprovat per la Junta
de Govern Local de data 24 de setembre de 2020; el projecte aprovat per acord de la
Junta de Govern Local de data 30 de gener de 2020; així com amb l’oferta presentada
per l’adjudicatària.
Les característiques i avantatges de l’oferta adjudicatària respecte de les demés ofertes
presentades, queden acreditades en l’informe tècnic de valoració i en les actes de les
reunions de la Mesa de Contractació celebrades els dies 13 i 16 d’octubre de 2020.
Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en
el Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olot.

Tercer.- El preu del contracte es pagarà amb càrrec a la partida núm.
20.140.1512.61908 “actuacions barris” del pressupost municipal
Operació Referència
200300
2003397
200210
2003397

Tipus
Partida
Despeses 20160 924 227991
Despeses 20160 924 227991

Import
61485.13
4441.09

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

Quart.- El termini màxim d’execució de les obres és de 40 dies comptat a partir de la
signatura de l’acta de comprovació del replanteig i el termini de garantia de 5 anys.
Cinquè.- El responsable del contracte és el Sr. Xavier Canal Molas, tècnic de l’Àrea de
Territori de l’Ajuntament d’Olot.
Sisè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta d’empreses que han
participat en la licitació, que es publicarà en el Perfil del Contractant, de conformitat amb
l’article 151.1 de la LCSP.
Setè.- Requerir a l’adjudicatària per tal que, si ho considera, en el termini màxim de 3
dies hàbils des de la seva notificació presenti l’acceptació de la resolució de l’adjudicació
en els termes de la clàusula 25 del Plec de Clàusules administratives particulars.
Vuitè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del
Contractant de l’Ajuntament d’Olot, de conformitat amb l’article 154 de la LCSP.
S’aprova per unanimitat.

12.2. - APROVAR L’EXPEDIENT, PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I
PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ PER
PROCEDIMENT OBERT DEL SERVEI D’ENREGISTRAMENT, PRODUCCIÓ I
DIFUSIÓ DE L’ACTIVITAT MUNICIPAL A TRAVÉS D’UN MITJÀ DE COMUNICACIÓ
TELEVISIÓ DIGITAL TERRESTRE (TDT), I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ.
Núm. de referència

: X2020036829

Tipus contracte
Procediment
Criteris

SE
AB
MU

DE SERVEIS
PROCEDIMENT OBERT
MULTIPLICITAT DE CRITERI

Antecedents
Atès que és necessari contractar els serveis d’enregistrament, producció i difusió de
l’activitat municipal a través de la TDT. Inclou la realització de programes per donar a
conèixer els diferents projectes que es porten a terme en l’àmbit local, com la cobertura

informativa d’esdeveniments considerats d’interès per a la ciutat. El contracte també
inclourà l’entrega dels treballs que resultin del seguiment informatiu de cada projecte o
esdeveniment, així com d’altres imatges que l’Ajuntament d’Olot consideri d’interès per
poder conservar i posar a disposició de la ciutadania a través de l’Arxiu Comarcal. Tot
això d’acord amb l’informe de necessitats del contracte emès per la Sra. Anna Diago
José, Cap del Gabinet d’Alcaldia.
No es preveu la divisió en lots del present contracte.
El pressupost base de licitació ascendeix a 107.438,02 €, IVA exclòs, més 22.561,98 €
en concepte d’IVA, calculat al 21%.
Anys de
contracte

Preu anual
s/IVA

IVA 21 %

Preu anual
amb IVA

Any 1

53.719,01 €

11.280,99 €

65.000,00 €

Any 2

53.719,01 €

11.280,99 €

65.000,00 €

Total

107.438,02 €

22.561,98 €

130.000,00 €

La durada del contracte s'estableix en dos (2) anys, a comptar des de la data que
s’indiqui en la formalització del contracte, amb la possibilitat d’una pròrroga, de forma
acordada, d’un any.
Als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat del contracte
subjecte a licitació, el valor estimat del mateix ascendeix a cent seixanta-un mil cent
cinquanta-set euros amb tres cèntims (161.157,03 €)

Any 1
Any 1
Any 2
Any 3
Total

Anualitat
contracte
53.719,01 €
53.719,01 €
107.438,02 €

Anualitat
pròrroga

53.719,01 €
53.719,01 €

TOTAL
53.719,01 €
53.719,01 €
53.719,01 €
161.157,03 €

Aquest contracte no està subjecte a regulació harmonitzada, en no donar-se els supòsits
establerts als articles 19 a 22 de la LCSP, modificats per l’Ordre Ministerial
HAC/1272/2019, de 16 de desembre, per la qual es modifiquen els límits dels diferents
tipus de contractes a efectes de la contractació del sector públic, amb entrada en vigor
a partir de l’1 de gener de 2020.
D’acord amb el que disposa l’article 44.1 de la LCSP, és susceptible de recurs especial
en matèria de contractació.
Aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu contracte de serveis, de
conformitat amb el que disposa l’article 17 de la LCSP.

Atès que el procediment a seguir per a l'adjudicació del contracte és l’obert, i adjudicació
amb més d’un criteri d’adjudicació, de conformitat amb el que disposen els articles 145,
146,
156 i concordants de la LCSP, i que la tramitació de l’expedient serà l’ordinària.
De conformitat amb el que disposa l’article 116 de la LCSP, la celebració de contractes
per part de les administracions públiques requerirà la prèvia tramitació de l’expedient
que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els
termes previstos a l’article 28 de l’esmentada Llei.
Vist que a l’expedient s’han incorporat el Plec de clàusules administratives particulars i
el Plec de condicions tècniques, d’acord amb el que disposa l’article 116.3 de la LCSP.
Atès que d’acord amb la informació d’Intervenció hi ha crèdit suficient a la partida
consignada.
Vist que a l’expedient hi consta l’informe emès per la Secretària general de l’Ajuntament,
en compliment d’allò establert a la Disposició Addicional Segona de la LCSP.
Vist el que disposa la Disposició Addicional Segona de la LCSP i atès que l’òrgan de
contractació és la Junta de Govern Local per la delegació conferida per l’Alcaldia en data
26 de juny de 2019.
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12020000037 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 dels serveis d’enregistrament, producció i
difusió de l’activitat municipal a través de la TDT, incorporant-hi la documentació a què
fa referència l'article 116 del LCSP.
Segon.- APROVAR, de conformitat amb l’article 117 de la LCSP, l'expedient de
contractació administrativa dels serveis d’enregistrament, producció i difusió de l’activitat
municipal a través de la TDT, amb un import màxim de licitació de cent trenta mil euros
(130.000 €) amb el següent desglossament: 107.438,02 € de pressupost net, més
22.561,98 € en concepte d’IVA, calculat al 21%.
La durada del contracte és de (2) anys, a comptar des la data que s’indiqui en la
formalització del contracte, amb la possibilitat d’una pròrroga, de forma acordada, d’un
any.
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el Plec de clàusules
tècniques que han de regir la contractació del servei abans esmentat, tal i com
determinen els articles 122 i 124 de la LCSP.
Quart.- La despesa prevista per a l’any 2021 es pagarà amb càrrec a la partida núm.
21.100.491.227999 “Contracte prestació serveis TDT”

En tractar-se d’una despesa plurianual, queda subordinada a l’existència de crèdit
adequat i suficient en el pressupost dels exercicis respectius.
Operació Referència
200200

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
130000

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

Cinquè.- CONVOCAR la licitació que es tramitarà de forma ordinària, pel procediment
obert i es durà a terme atenent diversos criteris d’adjudicació; de conformitat amb el que
disposen els articles 145, 146, 156 i concordants de la LCSP, i procedir a la seva
publicació en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament d’Olot.
Sisè.- NOMENAR, com a Responsable del Contracte, la Sra. Anna Diago José, Cap del
Gabinet d’Alcaldia de l’Ajuntament d’Olot, amb les facultats determinades a l’article 62
de la LCSP, i haurà de supervisar la seva execució, adoptar les decisions i dictar les
instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de la
prestació pactada dins de l’àmbit de facultats que l’òrgan de contractació li atribueixi.
Setè.- DELEGAR a l’Alcaldia la competència per aprovar tots els 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.
S’aprova per unanimitat.

12.3. - ACORD RELATIU AL PAGAMENT DEL LLOGUER DEL LOCAL SEU DEL
CONSORCI DINÀMIC
Núm. de referència : X2019002314
La Junta de Govern Local de data 04/02/2016 va prorrogar el contracte d’arrendament
subscrit entre aquest Ajuntament i la societat “Familía Canadell CB” d’arrendament del
local del carrer Lorenzana, núm. 15 destinat a dependències de l’Institut Municipal de
Promoció de la Ciutat (ara Dinàmig), fins el 31 de desembre de 2019; i en les mateixes
condicions que figuren en el contracte signat en data 03/02/2012 i el document de
modificació, entre d’altres, s’estableix que el preu de l’arrendament no s’actualitzarà fins
al venciment del contracte, per un import de 1.250 €/mes + IVA.
Vist que s’estan negociant les condicions per al nou contracte de lloguer i que fins que
no estiguin acordades cal continuar pagament el lloguer en les mateixes condicions que
es pagaven fins ara.
Vist el decret de l’Ajuntament d’Olot 200LDEC000739 de 24/03/2020 pel qual s’aprova i
disposa el pagament de les despeses per un import de 6.050 € (IVA inclòs)
corresponents als mesos de gener a abril de 2020.
I vist l’informe emès per la Sra. Ariadnna Villegas Torras en data 20 d’octubre de 2020
en relació al pagament del lloguer esmentat pel que fa a la resta de l’anualitat 2020.

I vist l’expedient núm. CC012019000014 i antecedents corresponents, la regidora
delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
acords:
PRIMER.- Acordar el pagament a la societat “FAMILIA CANADELL CB” amb NIF
E65395295, de les mensualitats pendents del lloguer del local del carrer Lorenzana,
núm. 15 baixos, seu del Consorci Dinàmig, corresponents als mesos de maig a octubre
de 2020, amb les mateixes condicions que hi havia fins a desembre de 2019 ( és a dir
1.250 €/mes + IVA); per un import de nou mil setanta-cinc euros (9.075 €); desglossats
en 7.500 € de base imposable; més 1.575 € corresponents a l’IVA, calculat al 21%.
SEGON.- Acordar la continuació del pagament del lloguer de l’esmentat local fins al mes
de desembre de 2020, o si es produís abans fins a la formalització del nou contracte de
lloguer, per un import de tres mil vint-i-cinc euros (3.025 €) desglossats en 2.500 € de
bases imposable, més 525 € corresponents a l’IVA ¡, calculat al 21%, corresponents als
mesos de novembre i desembre,
TERCER.- Aprovar i disposar el pagament de la despesa corresponent als mesos de
maig a desembre de 2020, per import de dotze mil cent euros (12.100 €) , desglossats
en deu mil euros (10.000 €) de base imposable, i dos mil cent euros (2.100 €)
corresponents a l’IVA, calculat al 21% ; amb càrrec a la partida núm. 20.130.920.202000
“lloguers” del pressupost municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 20130 920 202000

Import
12100

Descripció
LLOGUERS

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

S’aprova per unanimitat.
12.4. - APROVAR L’EXPEDIENT, PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
PARTICULARS I TÈCNIQUES PER LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
DELS SISTEMES D’INFORMACIÓ, ELS SISTEMES DE COMUNICACIÓ DE DADES
LAN I ELS SERVEIS ASSOCIATS DE L’AJUNTAMENT D’OLOT, I EL SEU
MANTENIMENT
Núm. de referència

: X2020036577

Tipus contracte
Procediment
Criteris

SU
AB
MU

DE SUBMINISTRAMENT
PROCEDIMENT OBERT
MULTIPLICITAT DE CRITERI

Atès que és necessari contractar el subministrament de sistemes d’Informació, els
sistemes de comunicació de dades LAN i els serveis associat de l’Ajuntament d’Olot , i
el seu manteniment.
Vist l’informe emès pel Sr. Joan Prat Espuña , Responsable de l’Àrea d’Informàtica i
Noves Tecnologies, en el qual es proposa l’inici de l’expedient del contracte referit.
L’objecte del contracte és la renovació tecnològica dels sistemes d’informació i els
equips d’electrònica de xarxa de l’Ajuntament, garantir l’evolució tecnològica dels

sistemes d’informació i dels sistemes de comunicacions de dades LAN coherent amb
l’evolució del mercat i l’aparició de noves necessitats i dotar dels mecanismes que
maximitzin la disponibilitat i proporcionin redundància als sistemes actualment en
producció.
La durada del contracte s’estableix per una durada de cinc anys sense possibilitat de
pròrroga.
El pressupost base de licitació, d’acord amb l’article 100 LCSP, comprèn l’import total
per als cinc anys de durada del contracte és de 325.000,00 €, IVA inclòs, amb el
desglossament següent: 268.595,04 € de pressupost net sense IVA, i 56.404,96 €
corresponent al 21% d’IVA, amb quotes anuals màximes de 65.000 € IVA inclòs,
repartides en 12 quotes mensuals.
Als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat subjecte a la
licitació, el valor estimat del contracte ascendeix a 322.314,05 € (IVA exclòs).

Any 1
Any 2

Import (IVA
exclòs)
53.719,01 €
53.719,01 €

Modificació
20%
10.743,80 €
10.743,80 €

Total
64.462,81 €
64.462,81 €

Any 3

53.719,01 €

10.743,80 €

64.462,81 €

Any 4

53.719,01 €

10.743,80 €

64.462,81 €

Any 5

53.719,01 €

10.743,80 €

64.462,81 €

VEC

268.595,04 €

53.719,00 €

322.314,05

Aquest contracte està subjecte a regulació harmonitzada i és susceptible de presentació
de recurs especial en matèria de contractació.
De conformitat amb el que disposa l’article 116 de la LCSP, la celebració de contractes
per part de les administracions púbiques requerirà la prèvia tramitació de l’expedient,
que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els
termes previstos a l’article 28 de l’esmentada LCSP.
Vist que a l’expedient s’han incorporat el Plec de clàusules administratives particulars i
el Plec de clàusules tècniques d’acord amb el que disposa l’article 116.3 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP).
Atès que el procediment a seguir per a l’adjudicació del contracte és l’obert, d’acord amb
l’article 156 de la LCSP, i que la tramitació de l’expedient serà ordinària, de conformitat
amb l’article 116 i següents de la LCSP.
Vist que a l’expedient consta l’informe emès per la Secretària general de l’Ajuntament,
en compliment de la Disposició Addicional Tercera de la LCSP.
Vist el que disposa l’apartat 1 de la Disposició Addicional Segona de la LCSP i atès que
l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local per la delegació conferida per
l’Alcaldia en data 26 de juny de 2019, i vist el decret de delegació de competències de
data 25 de juny de 2019.

I vist l’expedient administratiu núm. CCS12020000035 com a regidora delegada
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer. INICIAR l’expedient de contractació administrativa que ha de regir la licitació pel
subministrament de sistemes d’Informació, els sistemes de comunicació de dades LAN
i els serveis associat de l’Ajuntament d’Olot, i el seu manteniment, incorporant-hi la
documentació que fa a què fa referència l’article 116 de la LCSP.
Segon. APROVAR, de conformitat amb l’article 117 de la LCSP, l’expedient de
contractació administrativa que ha de regir la licitació per al subministrament de sistemes
d’Informació, els sistemes de comunicació de dades LAN i els serveis associat de
l’Ajuntament d’Olot pel preu de licitació, que és de 325.000,00 €, IVA inclòs, amb el
desglossament següent: 268.595,04 € de pressupost net sense IVA, i 56.404,96 €
corresponent al 21% d’IVA.
La durada del contracte s’estableix en 5 anys, i no es preveu opció de pròrroga.
Tercer. APROVAR el Plec de clàusules administratives i el Plec de clàusules tècniques
que han de regir la contractació del subministrament abans esmentat, tal i com
determina l’article 122 i 124 de la LCSP.
Quart.- La despesa màxima prevista és de 65.000 € /any (IVA inclòs). Atès el caràcter
plurianual de la despesa pels anys posteriors, la seva autorització o realització se
subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos, amb
càrrec a la partida núm. “rèntings equipament informàtica”
Operació Referència
200200

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
65000

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

Cinquè.- DISPOSAR l’obertura del procediment d’adjudicació que es tramitarà de forma
ordinària, pel procediment obert, i es durà a terme atenent a diversos criteris
d’adjudicació; d’acord amb el que disposen els articles 145 i 146 de la LCSP, i procedir
a la seva publicació en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament d’Olot.
Sisè. NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. Joan Prat Espuña,
Responsable de l’Àrea d’informàtica i Noves Tecnologies, amb les facultats
determinades a l’article 62 de la LCSP, i haurà de supervisar la seva execució, adoptar
les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta
realització de la prestació pactada dins de l’àmbit de facultats que l’òrgan de contractació
li atribueixi.
Setè. DELEGAR a l’Alcaldia la competència per aprovar tots els 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.
S’aprova per unanimitat.

12.5. - PRORROGAR EL CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENT
DE L'EQUIPAMENT DE TELEFONIA I DEL SERVEI DE TELECOMUNICACIONS DE
L'AJUNTAMENT D'OLOT
Núm. de referència

: X2015002330

La Junta de Govern Local de 21 de maig de 2015 va aprovar la contractació del
subministrament i manteniment de l’equipament de telefonia i del servei de
telecomunicacions de l’Ajuntament d’Olot, acord que fou ratificat per la Junta de Govern
Local del dia 1 d’octubre de 2015, i formalitzat el 15 d’octubre de 2015.
Aquest servei s’adjudicava en dos lots:
- Lot 1: “Subministrament, instal·lació, configuració, posada en funcionament d’un
equipament d’electrònica de veu” i “el manteniment i la formació en l’ús de l’equipament
subministrat als usuaris per l’Ajuntament d’Olot”, a l’empresa LOOPS CLOUD
COMPUTING SL, amb NIF: B65931610.
- Lot 2: “Servei de telefonia de veu integral, és a dir de funcionalitat de veu fixa i
funcionalitat de veu mòbil” i “Servei d’accés a xarxes de dades i accés a Internet i correu
electrònic” a l’empresa TELEFONICA DE ESPAÑA SAU, TELEFONICA MOVILES
ESPAÑA SAU, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS – UTE TdE-TME CDXXI”, amb
NIF: U87295341.
Vist l’informe emès pel Sr. Joan Prat Espuña, Responsable del Departament
d’Informàtica i Noves Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot, en data 19 d’octubre de 2020
pel que fa a la pròrroga del contracte.
Atès que la clàusula setena del Plec de clàusules administratives particulars d’aquesta
contractació estableix una durada del contracte de quatre anys, i la possibilitat de fer
dues pròrrogues, d’un any cada una, i que la clàusula vuitena estableix l’import del
contracte per a cadascuna de les anualitats.
Atès que la Junta de Govern Local de data 22 d’agost de 2019 va acordar la primera
pròrroga del contracte esmentat per un termini d’un any amb efectes del dia 15 d’octubre
de 2020.e
D’acord amb el que estableix l’article 23 del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (per ser la
normativa vigent en matèria de contractació en el moment d’adjudicació del contracte).
Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de Junta de Govern Local,
en virtut de la delegació efectuada per Decret d’Alcaldia de 25 de juny de 2019.
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.- Prorrogar el contracte del servei de subministrament i manteniment de
l’equipament de telefonia i del servei de telecomunicacions de l’Ajuntament d’Olot
a les empreses:
LOT 1 : LOOPS CLOUD COMPUTING, SL, amb NIF B65931610 per un import de
Base: SIS MIL EUROS (6.000 €) més IVA: MIL DOS-CENTS SEIXANTA EUROS
(1.260 €).
LOT 2: TELEFONICA DE ESPAÑA,SAU, TELEFONICA MÓVILES ESPAÑA SAU,
UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS – UTE Tde-TME CDXXI, amb NIF: U87295341,
per un import de Base: SEIXANTA-SET MIL SET-CENTS EUROS (67.700 €) + IVA:
CATORZE MIL DOS-CENTS DISSET EUROS (14.217 €).
Segon.- Es prorroga el contracte pel termini d’un any, amb efectes del 15 d’octubre del
2020.
Tercer.- L’import del contracte , pel que fa a l’any 2020, es pagarà amb càrrec a la partida
núm. 20.120.491.222000 “Telecomunicacions”, essent els imports :
- 2.055,00 € (IVA inclòs), corresponents al Lot 1, adjudicat a Loops Cloud
Computing SL, B65931610.
- 13.500,00 € (IVA inclòs), corresponents al Lot 2, adjudicat a Telefònica de
España SAU, U87295341.

Operació Referència
200230
2000032
200230
2000033
200220

Tipus
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses

Partida
20120 491 222000
20120 491 222000
20120 491 222000
99999
99999

Import
-2055
-5000
2055
5205
68417

Descripció
TELECOMUNICACIONS
TELECOMUNICACIONS
TELECOMUNICACIONS
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

CC1
100
100
100
100
100

CC2
001
001
001
001
001

CC3
001
001
001
001
001

Pel que fa a l’any 2021 s’haurà de finança amb la partida que es generi en els
pressupostos municipals per a l’any 2021.
S’aprova per unanimitat.
12.6. - DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PEL SUBMINISTRAMENT DE
MATERIAL PER A UNA ÀREA DE JOCS PER A INFANTS PER A L'EXTERIOR
CONSISTENTS EN DOS ELEMENTS PER A ENFILAR-SE I EL PAVIMENT DE
SEGURETAT
Núm. de referència : X2014013193
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 27 de novembre de 2014 va
adjudicar a l’empresa “Inspecció i Manteniment de l’Entorn Urbà, SL” amb NIF
B63768550, el subministrament de material per a una àrea de jocs per a infants per a
exterior consistent en dos elements per enfilar-se i el paviment de seguretat, per un
import de 23.902 € + IVA.

CC4
001
001
001
001
001

CC5
000
000
000
000
000

CC6
000
000
000
000
000

Per tal de garantir la correcta execució d’aquest contracte, l’empresa “ Inspecció i
Manteniment de l’Entorn Urbà, SL” va dipositar en data 26 de novembre de 2014 una
fiança d’import mil cent noranta-cinc euros amb deu cèntims (1.195,10 €)
Atès que segons escriptura núm. 1808 de data 22 de desembre de 2014 es va procedir
al canvi de denominació social de l’empresa “Inspecció i Manteniment de l’Entorn Urbà,
SL”c a favor de“HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBAN EQUIPMENT, SL” ; per
Decret de l’Alcaldia de data 17 d’abril de 2015 es va adjudicar el contracte descrit a
favor de l’empresa “HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBAN EQUIPMENT, SL” amb
NIF B63768550.
Vista la sol·licitud presentada pel Sr. Carles Banús Castañer en representació de
l’empresa “Happyludic Playground and Urban Equipment, SL ,en la qual demana la
devolució de la fiança esmentada.
Atès l’informe emès en data 28 d’octubre de 2020 per la Sra. Maria Quer Expósito,
tècnica de l’Àrea de Territori, favorable a la devolució de la fiança
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12014000021 i antecedents corresponents,
el regidor delegat d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
Que els Serveis Econòmics procedeixin a la devolució de la fiança dipositada per
garantir el contracte del subministrament de material per a una àrea de jocs per a infants
per a exterior, consistent en dos elements per enfilar-se i el paviment de seguretat;
d’import mil cent noranta-cinc euros amb deu cèntims (1.195,10 €) a favor de
l’empresa l’empresa “HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBAN EQUIPMENT, SL”
amb NIF B63768550.
S’aprova per unanimitat.
13.1. - MEMÒRIA VALORADA PER A LA NOVA ZONA DE JOCS INFANTILS AL
FIRAL PETIT.- PROPOSANT APROVAR
Núm. de referència

: X2020036186

Vista la memòria valorada de subministrament i muntatge de la nova zona de jocs
infantils del firal petit, redactada per l’arquitecte Xavier Bayona Camó en data octubre
de 2020, que té per objecte insertar elements de jocs ubicats als diferents escocells,
preservant l’arbrat existent i col·locant goma elàstics al paviment.
Els jocs consten de tres saltadors en un escocell, un joc giratori en un altre, un canvi de
topografia al doble escocell i elements que generen formes amb la mateixa goma a
l’escocell a on hi ha ubicada la columna prim i el banc.
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 UPOM2020000041, 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 subministrament i muntatge de la nova
zona de jocs infantils del firal petit, redactada per l’arquitecte Xavier Bayona Camó en
data octubre de 2020.
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.

i no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el
president aixeca la sessió a dos quarts menys cinc de deu 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

