ACTA NÚM. 7
JUNTA DE GOVERN LOCAL
EL DIA 24 DE FEBRER DE 2022.
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 24 de febrer de 2022 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 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 i Gemma Canalias Rafel de forma
presencial al lloc on se celebra. Aniol Sellabona i Aguilera 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, Adriana Francés i Planellas i Lluc Charles i Flaqué
presencialment.
Hi assisteix presencialment com a regidors de l’oposició Josep Guix i Feixas i Jordi
Gasulla Flavià.
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera.
La secretària fa constar que el regidor Sr. Sellabona ha estat autoritzat per l’alcalde a
assistir telemàticament a la sessió.
1.1. - AUTORITZAR LA CELEBRACIÓ D'AQUESTA SESSIÓ PER MITJANS
TELEMÀTICS
Núm. de referència : X2022009018
En data 9 de maig de 2021 ha finalitzat l’estat d’alarma que es va implantar a Espanya
mitjançant el Real decret 926/2020 de 25 d’octubre per regular les restriccions en el
marc de la pandèmia de la Covid-19 i a partir d’aquesta data totes les mesures
compreses en aquesta normativa quedaven sense vigència.
De conformitat amb l’article 46.3 de la LRBRL 7/1985 que permet les sessions
telemàtiques i regula el procediment de la celebració d’aquestes sessions. En tant que
persisteix un greu risc sanitari per la col·lectivitat i no disposant d’un espai idoni per
realitzar la Junta presencialment.
En relació a l’expedient SG012022000018 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 prevista pel dia 24 de febrer a les
vuit del matí, se celebri telemàticament pels membres que ho sol·licitin.
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 17 de febrer:
-

El dijous 17 de febrer, acompanyat de la regidora de Salut, Mariona Camps, va
fer entrega d’un ram de flors als pares del primer Nadó de l’any. Va ser el primer
naixement de 2022 a l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa i primer de les
comarques gironines.
A la tarda, va presidir el Ple Municipal que es va fer de forma telemàtica.

-

El dissabte 19 de febrer va assistir a la xerrada: “Trajectòries amb Claudi
Casanovas” organitzada al Museu. A continuació, es va desplaçar al pavelló
d’esports per veure diferents partits de bàsquet.

-

El diumenge 20 va assistir a la representació de l’obra de teatre "Garrí al forn
amb compota de reineta" de la companyia El Mirall de Blanes que va tenir lloc
als Catòlics.

-

El dilluns 21 va prendre part de la roda de premsa de presentació del festival
MOT que es va fer de manera telemàtica. A continuació es va desplaçar a la
Moixina per assistir a l’assemblea de l’entitat Aules de Difusió Cultural de la
Garrotxa, ACUGA.

-

El dimarts 22 de febrer, acompanyat de la regidora d’Acció Social, va felicitar la
Sra. Francisca Compte amb motiu del seu 100è aniversari. A continuació, va
mantenir una reunió amb el director del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya,
Juan José Torres i López, que va visitar Olot. Juntament amb diferents càrrecs
del departament, i acompanyat de membres del Consistori, del Consell Comarcal
de la Garrotxa i de DinamiG, l’Agència d'Innovació i Desenvolupament de la

Garrotxa, va portar a terme una jornada de treball durant la qual els responsables
del SOC van anunciar la construcció de la nova Oficina de Treball d’Olot a l’antic
parc de Bombers.
-

El dimecres 23 de febrer, acompanyat de la regidora d’Educació, Mariona Camps
va rebre la visita de professors de Camerun, Mali i Txad; membres del projecte
SAAM (European Alliance for African Mobility) que treballa per fomentar la
formació professional entre l’Àfrica i Europa. A continuació, va acompanyar a
diferents col·lectius en la visita a l’Espai Cràter.

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. - MERCAT SETMANAL.- AUTORITZAR EL CANVI DE NOM DE LA PARADA
DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0040, DESTINADA A LA VENDA DE ROBA DE
DONA I D’HOME.
Núm. de referència : X2022008651
Vista la instància presentada en data 10 de febrer de 2022 (Registre general de
l’Ajuntament d’Olot E2022002667), per la Sra. ****, en nom i representació de la Sra.
****, adjudicatària de la parada MS0040 de mercat setmanal d’Olot, de 8 metres, destina
a la venda de roba de dona i d’home, en la que demana que s’autoritzi el canvi de nom
a favor del seu cosí germà el Sr. ****.
Considerant que la Sra. **** està al corrent del pagament de les taxes municipals de
mercats.
Considerant que el Sr. **** compleix els requisits assenyalats a l’article 10 del Reglament
del mercat municipal de venda no sedentària (BOP, núms. 200/17-10-2018, 216/12-112019 i 39/26-02-2021), per ser titular d’una autorització per a la venda en el mercat
setmanal, segons s’acredita en la documentació que s’acompanya a l’escrit de petició.
Considerant els articles 15 de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires i
4, 10 i 17 del Reglament del mercat municipal de venda no sedentària; i vist l’expedient
administratiu IM022022000003 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.- AUTORITZAR el canvi de nom de la parada MS0040 del mercat setmanal del
dilluns, de 8 metres, destinada a la venda de roba de dona i d’home, a favor del Sr. ****.
Segon.- Aquest canvi de nom tindrà efectes a data 1 de gener de 2022.
Tercer.- Aquesta modificació en l’autorització de venda al mercat setmanal no comporta
la imposició de taxes
S’aprova per unanimitat.
6.1. - APROVAR LA RENOVACIÓ DE LA TAULA DEL SERVEI INTEGRAL DE
SUPORT A L'ASSOCIACIONISME (SISA)
Núm. de referència

: X2022008737

De conformitat amb l’Acord de Ple Municipal de la sessió del dia 22 de desembre de
2016, que va adoptar, entre d’altres, els acords d’aprovació de la creació de la Taula del
SISA i el seu reglament de funcionament.
Vist l’acta de renovació de la taula del SISA, de data 9 de febrer 2022.
Atesa la importància de les associacions a la ciutat d’Olot, i a fi de millorar la relació
entre l’Ajuntament i Associacions i trobar línies conjuntes de col·laboració.
L’objectiu de la Taula SISA és:
•

Dissenyar, conjuntament amb l’Ajuntament d’Olot, en Servei Integral de Suport
a l’Associacionisme que permeti donar resposta a les necessitats de les entitats
i garantir la igualtat de tracte i un accés equitatiu als recursos públics.

•

Incloure les associacions com un actor principal a l’hora de prendre decisions i
consensuar propostes.

En relació a l’expedient SG112022000003 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d' Acció Social i Cooperació, proposa
a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Renovació de la Taula SISA integrada per les següents persones:
-

El regidor de Benestar Social en representació de l’Ajuntament d’Olot
Sra. Imma Muñoz i Díaz

-

Per part del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa
Sra. Anna Arrébola i Camús
Sra. Marta Teixidó i Renau

-

Per part d’una associació d’àmbit veïnal
Sra. Miriam Borda i Gorriz

-

Per part d’una associació d’àmbit social
Sra. Vanessa Catalan i Santos
Sra. Glòria Artigas i Quadras

-

Per part d’una associació d’àmbit cultural
Sr. Ramon Comas i Casanova
Sr. Ignasi Riera i Blanch
Sra. Isabel Fernàndez i Alonso

-

Per part d’una associació d’àmbit esportiu
No hi ha representació

-

Per part d’una associació de l’àmbit de la promoció econòmica
Sra. Marta Sala i Rifà
Sra. Judit Subirana i Gelis

-

Per part d’una associació de l’àmbit de la cooperació i els drets civils.
Sr. Rafel Tresseras i Fluvià
Sr. Enric Soler i Masó
Sr. Ramon Boix i Iglesias
Sr. Lluc Sau i Roca

-

Per part d’una associació d’àmbit juvenil i de lleure
No hi ha representació

-

Per persona que formi part d’una associació d’àmbit educatiu
No hi a representació

S’aprova per unanimitat.
7.1. - ESPORTS. PROPOSTA DE SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ PM07 DE
DIPSALUT
Núm. expedient: SES12022000001
Núm. Referència general : X2022007039
En relació a l’expedient SES12022000001, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor d’Esports proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Vista la convocatòria de subvencions de:
Organisme
Programa
Referència
Núm. Disposició

Dipsalut
Subvencions en matèria de condicions i estils de vida per a
ajuntaments, organismes dependents i entitats municipals
descentralitzades de la demarcació de Girona.
BOP Girona 31 (15/02/2022).
1146

Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte;
Tercer.- Sol·licitar una subvenció de: 10000.00€
Quart.- Facultar l’Alcalde per signar tota la documentació necessària.
S’aprova per unanimitat.
8.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES
Núm. de referència

: X2022008763

En relació a l’expedient CPG22022000013 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 annexada número 22/007 per un import
de 1.074.215,15 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
1074215.15

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

S’aprova per unanimitat.
9.1. - APROVACIÓ PREUS PÚBLICS FESTIVAL SISMÒGRAF 2022
Núm. de referència

: X2022008202

Vist que l’àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Olot programa les activitats del Festival
Sismògraf 2022.
Vist que amb aquesta finalitat i d’acord amb el previst als articles 41 i següents del Reial
Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora
de les Hisendes Locals (TRLRHL), es fa necessari aprovar el preu públic corresponent.
Donat que el preu públic no cobreix el cost del servei, com es detalla a l’informe adjunt.
Vist la regulació dels preus públics que es conté en l’ordenança de preus públics
aprovada per l’Ajuntament.

En relació a l’expedient IG112022000003 de , vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar els preus públics corresponents als espectacles del Festival Sismògraf
2022:
A
DATA

HORA

LLOC

COMPANYIA

DISSABTE 2

20,30H

LAP

JANSKY

ESPECTACLE
MÚSICA
D'INSECTES

DIJOUS 7

19,00H

TORIN

RECOIL

HÖST

DIJOUS 7

20,30H

TEATRE

PALOMA / DANI

INA

DIVENDRES 8

18,30H

AMER KABANI

RUNA

DIVENDRES 8

19,30H

CAN JOMBI
PLAÇA
BRAUS

LOUPXL'HOMME

CUIR

DIVENDRES 8

20,30H

TEATRE

ÀNGEL DURAN

DIVENDRES 8

22,00H

DISSABTE 9

20,00H

TORIN
PLAÇA
BRAUS

PAPILLON
PARAMECIS
XESCA SALVÀ&MARC V METEORITS

DISSABTE 9

21,00H

TORIN

CUIR
PARAMECIS
XESCA SALVÀ&MARC V METEORITS

DIUMENGE 24

17,00H

TEATRE

BALDUFA /SOL PICO

DIVENDRES 29

20,00H

TEATRE

EULÀLIA BERGUEDÀ

•
•
•

AFORAMENT

PREU

S.A.

PRO

120

6,00 €

3,00 €

3,00 €

3,00 €

120

6,00 €

3,00 €

3,00 €

3,00 €

12,00 €

6,00 €

6,00 €

6,00 €

120

6,00 €

3,00 €

3,00 €

3,00 €

200

6,00 €

3,00 €

3,00 €

3,00 €

12,00 €

6,00 €

6,00 €

6,00 €

50

6,00 €

3,00 €

3,00 €

3,00 €

200

6,00 €

3,00 €

3,00 €

3,00 €

50
PLATEA /
1ER

6,00 €

3,00 €

3,00 €

3,00 €

12,00 €

6,00 €

6,00 €

6,00 €

PLATEA/1ER

12,00 €

6,00 €

6,00 €

6,00 €

PLATEA/1ER

PLATEA/1ER
I

LOUPXL'HOMME

I

IMERFECT
VERY
VERY
SLIGHTLY

S.A = Club de fidelitat Societat Anònima
PRO= Professionals inscrits al Festival
VARIS: Jubilats/Estudiants/Aturats/TresC

Segon.- Publicar tots aquests preus públics al BOP, d’acord a la normativa reguladora.
S’aprova per unanimitat.
10.1. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SOLIDÀRIA ALS COPARTÍCEPS
D’ENTITATS SENSE PERSONALITAT JURÍDICA “AURIA INTERIORS I DISSENY"
Núm. de referència

: X2022007964

Atesa la diligència de la Tresorera de data 12/11/2021 es concedeix audiència als
cotitulars de la societat **** amb NIF E55335707, expedient executiu núm.
REXE2021000502 i que són:
COTITULAR
****
****

VARIS

NIF
****
****

%PART.
50,00
50,00

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

tributàries pendents de l'entitat deutora pels exercicis i conceptes que també s'indiquen:
**** amb DNI: ****, respon amb el 50,00%
**** amb DNI: ****, respon amb el 50,00%
dels dèbits que ara es relacionen,
número de rebut
nominal

concepte

2020EE 000000000800012/00L

euros

TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS

8934001609574 337,74

Total nominal
337,74

SEGON. Requerir al(s) cotitular(s) de la societat ****, perquè s'efectuï el pagament del(s)
deute(s) dins dels terminis establerts a l'article 62.2 de la Llei 5/2003 general tributària
de 17 de desembre, tot notificant-los aquest acord amb els requisits de l'article 14 del
Reglament general de recaptació. L’article 62.2 de la Llei 5/2003 disposa els següents
terminis:
Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’immediat hàbil següent.
Si la notificació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la
data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’immediat hàbil
següent.
TERCER. En cas que no es pagui el dèbit notificat, que se segueixi el procediment
executiu contra els responsables, prèvia providència de constrenyiment dictada pel la
tresorera. L'inici d'aquest període determinarà el devengament del recàrrec de
constrenyiment i dels interessos de demora, d'acord amb allò previst a l'article 28 de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre general tributària.
S’aprova per unanimitat.
10.2. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SOLIDÀRIA ALS COPARTÍCEPS
D’ENTITATS SENSE PERSONALITAT JURÍDICA “FONT MODA CB"
Núm. de referència

: X2022008003

Atesa la diligència de la Tresorera de data 12/08/2015 es concedeix audiència als
cotitulars de la societat
****amb NIF E17960709, expedient executiu núm. REXE2014000812 i que són:
COTITULAR

****
****

NIF

%PART.

****
****

50,00
50,00

Atès que consta acreditada l’esmentada audiència a l'expedient, d'acord amb la Llei
35/2015 d'1 d'octubre de "Procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques" i que no s’ha presentat cap al·legació ni documents o justificants que
poguessin aturar el procés de derivació dels deutes de l’esmentada societat,

Atesos els fonaments de dret que ara es transcriuen:
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que dóna lloc a aquesta
responsabilitat, diu el següent:
Article 42.1.b) : “1.- Serán responsables solidarios de la deuda tributaria las siguientes
personas o entidades: ... b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo a) anterior, los
partícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el apartado 4 del artículo 35 de
esta ley, en proporción a sus respectivas participaciones respecto a las obligaciones
tributarias materiales de dichas entidades.”
Article 35.4: “Tendrán la consideración de obligados tributarios, en las leyes en que así
se establezca, las
herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades
que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un
patrimonio separado susceptibles de imposición.”
Article 175.1: “El procedimiento para exigir la responsabilidad solidaria, según los
casos, será el siguiente:
a) Cuando la responsabilidad haya sido declarada y notificada al responsable en
cualquier momento anterior al vencimiento del período voluntario de pago de la
deuda que se deriva, bastará con requerirle el pago una vez transcurrido dicho
período.
b) En los demás casos, una vez transcurrido el período voluntario de pago de la
deuda que se deriva, el órgano competente dictará acto de declaración de
responsabilidad que se notificará al responsable.”
Regulació de les societat civils i comunitat de béns en el Codi Civil:
Art. 1669: “No tendrán personalidad jurídica las sociedades cuyos pactos se mantengan
secretos entre los socios, y en que cada uno de éstos contrate en su propio nombre con
los terceros. Esta clase de sociedades se regirá por las disposiciones relativas a la
comunidad de bienes”.
Art. 392: “Hay comunidad cuando la propiedad de una cosa o de un derecho pertenece
pro indiviso a varias personas. A falta de contratos, o de disposiciones especiales, se
regirá la comunidad por las prescripciones de este título.”
Art. 393: “El concurso de los partícipes, tanto en los beneficios como en las cargas,
será proporcional a sus respectivas cuotas. Se presumirán iguales, mientras no se
pruebe lo contrario, las porciones correspondientes a los partícipes en la
comunidad.”
S'ACORDA:
PRIMER: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 35.4 i 42.1.b de
la Llei general tributària, la responsabilitat contra els cotitulars que ara s'indicaran, pel
percentatge de participació que consten en aquest Ajuntament sobre les obligacions
tributàries pendents de l'entitat deutora pels exercicis i conceptes que també
s'indiquen:
**** amb DNI: **** , respon amb el 50,00%

**** amb DNI: ****, respon amb el 50,00%
dels dèbits que ara es relacionen,
número de rebut
nominal

concepte

euros

2016EE
169,76

000000000000568/02P

TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS

8909008549122

2017EE
379,76

000000000000585/00P

TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS

8909008549122

2018EE
387,36

000000000000588/00P

TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS

8909008549122

2019EE
406,73

000000000000588/00P

TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS

8909008549122

2020EE
426,13

000000000000589/00P

TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS

8909008549122

2021EE
426,13

000000000000587/00P

TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS

8909008549122

Total nominal
2.195,87

SEGON. Requerir al(s) cotitular(s) de la societat FONT-MODA CB , perquè s'efectuï el
pagament del(s) deute(s) dins dels terminis establerts a l'article 62.2 de la Llei 5/2003
general tributària de 17 de desembre, tot notificant-los aquest acord amb els requisits
de l'article 14 del Reglament general de recaptació. L’article 62.2 de la Llei 5/2003
disposa els següents terminis:
• Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de
recepció de la notificació fins
el dia 20 del mes posterior, o l’immediat hàbil
següent.
• Si la notificació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data
de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior, o l’immediat hàbil
següent.
TERCER. En cas que no es pagui el dèbit notificat, que se segueixi el procediment
executiu contra els responsables, prèvia providència de constrenyiment dictada pel la
tresorera. L'inici d'aquest període determinarà el devengament del recàrrec de
constrenyiment i dels interessos de demora, d'acord amb allò previst a l'article 28 de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre general tributària.
S’aprova per unanimitat.
11.1. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA A L'ADMINISTRADOR
DE LA SOCIETAT "**** "
Núm. de referència

: X2022007845

Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Regidora delegada
d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:

Atesa la diligència de la tresorera de data 25/08/2016, on es concedeix audiència als
administradors que ara es diran, de la societat **** amb NIF B17528977, expedient
executiu núm. REXE2014001611:
Nom
****

NIF
****

Adreça
c. Santa Grau, 8 - 17855 MONTAGUT I OIX

Atès que consta acreditada la prèvia audiència a(als) interessat(s) a l'expedient, d'acord
amb la Llei 35/2015 d'1 d'octubre de "Procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques" i que no s’ha presentat cap al·legació ni documents o
justificacions que poguessin aturar el procés de derivació subsidiària de responsabilitat.
Atesos els fonaments de dret que consten a la mateixa diligència de la tresorera i que
són:
Article 43.1 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Serán
responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades:
... b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas jurídicas que
hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias devengadas de éstas
que se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre que no hubieran hecho
lo necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos o tomado medidas causantes
del impago.”
Article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Salvo que una
norma con rango de ley disponga otra cosa, la derivación de la acción administrativa
para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un acto
administrativa en el que, previa audiencia al interesado, se declare la responsabilidad
y de determine su alcance y extensión, de conformidad con lo previsto en los artículos
174 a 176 de esta Ley... “
Article 176 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Una vez
declarados fallidos el deudor principal y, en su caso, los responsables solidarios, la
Administración tributaria dictará acto de declaración de responsabilidad, que se
notificará al responsable subsidiario..”
Atès que el supòsit de fet en virtut del qual es dóna aquest tipus de responsabilitat, està
format per tres elements:
* l'existència d'una obligació tributària pendent a càrrec de la persona jurídica.
* haver cessat la persona jurídica en les seves activitats.
* concurrència de la condició d'administrador de la societat.
S'ACORDA:
PRIMER: Declarar fallit per insolvent la societat **** amb NIF B17528977 expedient
núm.REXE2014001611 .
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei
general tributària, la

Nom

NIF

****

Adreça

****

c. Santa Grau, 8 - 17855 MONTAGUT I OIX

responen de forma solidària dels deutes que ara es relacionen:
número de rebut

data fi vol

euros

nominal
2017CI

000000000010935/00P

03/31/2017

68,00

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 7468HNJ
2018CI

000000000011063/00P

03/31/2018

68,00

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 7468HNJ
2019CI

000000000011265/00P

04/01/2019

68,00

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 7468HNJ
2020CI

000000000011229/02P

03/31/2020

51,00

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 7468HNJ
Total nominal
255,00

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

: X2022007868

Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Regidora delegada
d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:
Atesa la diligència de la tresorera de data 12/11/2021, on es concedeix audiència als
administradors que ara es diran, de la societat **** amb NIF B17975111, expedient
executiu núm. REXE2019000651:
Nom

****

NIF

****

Adreça
c. Puigsacalm, 10 A- 17800 OLOT

Atès que consta acreditada la prèvia audiència a(als) interessat(s) a l'expedient, d'acord
amb la Llei 35/2015 d'1 d'octubre de "Procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques" i que no s’ha presentat cap al·legació ni documents o
justificacions que poguessin aturar el procés de derivació subsidiària de responsabilitat.
Atesos els fonaments de dret que consten a la mateixa diligència de la tresorera i que
són:
Article 43.1 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Serán
responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades:
... b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas jurídicas que
hayan cesado en sus
actividades, por las obligaciones tributarias devengadas de éstas que se encuentren
pendientes en el momento del cese, siempre que no hubieran hecho lo necesario para
su pago o hubieren adoptado acuerdos o tomado medidas causantes del impago.”
Article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Salvo que una
norma con rango de ley disponga otra cosa, la derivación de la acción administrativa
para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un acto
administrativa en el que, previa audiencia al interesado, se declare la responsabilidad
y de determine su alcance y extensión, de conformidad con lo previsto en los artículos
174 a 176 de esta Ley... “
Article 176 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Una vez
declarados fallidos el deudor
principal y, en su caso, los responsables solidarios,
la Administración tributaria dictará acto de declaración de responsabilidad, que se
notificará al responsable subsidiario..”
Atès que el supòsit de fet en virtut del qual es dóna aquest tipus de responsabilitat, està
format per tres elements:
* l'existència d'una obligació tributària pendent a càrrec de la persona jurídica.
* haver cessat la persona jurídica en les seves activitats.
* concurrència de la condició d'administrador de la societat.
S'ACORDA:
PRIMER: Declarar fallit per insolvent la societat **** amb NIF B17975111 expedient
núm.REXE2019000651 .
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei
general tributària, la responsabilitat subsidiària contra els administradors que ara
s’indicaran, per les obligacions tributàries pendents de l’entitat deutora per cessament
de la seva activitat i per exercicis i conceptes que també s’indiquen:
Nom

****

NIF

****

Adreça
c. Puigsacalm, 10 A - 17800 OLOT

responen de forma solidària dels deutes que ara es relacionen:

número de rebut

data fi vol

euros

nominal
2018EE

000000000001388/00P

11/30/2018

396,48

concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8929001912135
2018EE

000000000001387/00P

11/30/2018

398,00

concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8924003481425
2019CI

000000000020468/00P

04/01/2019

143,00

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 1752KLR
2019EE

000000000001388/00P

11/30/2019

417,90

concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8924003481425
2019EE

000000000001387/00P

11/30/2019

416,30

concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8929001912135
2020CI

000000000020501/00P

03/31/2020

143,00

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 1752KLR
2020EE

000000000001398/00P

11/30/2020

437,83

concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8924003481425
2020EE

000000000001397/00P

11/30/2020

436,16

concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8929001912135
2021CI

000000000020687/00P

03/31/2021

143,00

concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 1752KLR
2021EE

000000000001376/00P

11/30/2021

436,16

concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8929001912135
2021EE

000000000001375/00P

11/30/2021

437,83

concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8924003481425
Total nominal
3.805,66

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

11.3. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA A L’ADMINISTRADOR
DE LA SOCIETAT "****"
Núm. de referència

: X2022007889

Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Regidora delegada
d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:
Atesa la diligència de la tresorera de data 12/11/2021, on es concedeix audiència als
administradors que ara es diran, de la societat **** amb NIF B55127120, expedient
executiu núm. REXE2020000807:
Nom

****

NIF

****

Adreça
c. Sant Bartomeu, (la Cometa), 51 - 17855 MONTAGUT I

OIX

Atès que consta acreditada la prèvia audiència a(als) interessat(s) a l'expedient, d'acord
amb la Llei 35/2015 d'1 d'octubre de "Procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques" i que no s’ha presentat cap al·legació ni documents o
justificacions que poguessin aturar el procés de derivació subsidiària de responsabilitat.
Atesos els fonaments de dret que consten a la mateixa diligència de la tresorera i que
són:
Article 43.1 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Serán
responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades:
... b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas jurídicas que
hayan cesado en sus actividades, por las obligaciones tributarias devengadas de éstas
que se encuentren pendientes en el momento del cese, siempre que no hubieran hecho
lo necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos o tomado medidas causantes
del impago.”
Article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Salvo que una
norma con rango de ley disponga otra cosa, la derivación de la acción administrativa
para exigir el pago de la deuda tributaria a los
responsables requerirá un acto
administrativa en el que, previa audiencia al interesado, se declare la responsabilidad
y de determine su alcance y extensión, de conformidad con lo previsto en los artículos
174 a 176 de esta Ley... “
Article 176 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Una vez
declarados fallidos el deudor
principal y, en su caso, los responsables solidarios,
la Administración tributaria dictará acto de declaración de responsabilidad, que se
notificará al responsable subsidiario..”
Atès que el supòsit de fet en virtut del qual es dóna aquest tipus de responsabilitat, està
format per tres elements:
* l'existència d'una obligació tributària pendent a càrrec de la persona jurídica.
* haver cessat la persona jurídica en les seves activitats.
* concurrència de la condició d'administrador de la societat.

S'ACORDA:
PRIMER: Declarar fallit per insolvent la societat **** amb NIF B55127120 expedient
núm.REXE2020000807 .
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei
general tributària, la responsabilitat subsidiària contra els administradors que ara
s’indicaran, per les obligacions tributàries pendents de l’entitat deutora per cessament
de la seva activitat i per exercicis i conceptes que també s’indiquen:
Nom

NIF

****

****

Adreça
c. Sant Bartomeu, (la Cometa), 51 - 17855 MONTAGUT I

OIX

responen de forma solidària dels deutes que ara es relacionen:
número de rebut

data fi vol

euros

nominal
2019EE

000000000800013/00L

09/20/2019

839,07

concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8930002236504
2019EE

000000000000431/00P

11/30/2019

444,87

concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8930002236504
2020EE

000000000000438/00P

11/30/2020

466,09

concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8930002236504
2021EE

000000000000440/00P

11/30/2021

466,09

concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8930002236504
Total nominal
2.216,12

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

11.4. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA A L’ADMINISTRADOR
DE LA SOCIETAT "**** "
Núm. de referència

: X2022007942

Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Regidora delegada
d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:
Atesa la diligència de la tresorera de data 12/11/2021, on es concedeix audiència als
administradors que ara es diran, de la societat **** amb NIF B55234983, expedient
executiu núm. REXE2017001488:
Nom

NIF

****

****

Adreça
c. Abat de Peramola, 4 3r 2a - 17800 OLOT

Atès que consta acreditada la prèvia audiència a(als) interessat(s) a l'expedient, d'acord
amb la Llei 35/2015 d'1 d'octubre de "Procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques" i que no s’ha presentat cap al·legació ni documents o
justificacions que poguessin aturar el procés de derivació subsidiària de responsabilitat.
Atesos els fonaments de dret que consten a la mateixa diligència de la tresorera i que
són:
Article 43.1 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Serán
responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades:
... b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas jurídicas que
hayan cesado en sus
actividades, por las obligaciones tributarias devengadas de éstas que se encuentren
pendientes en el momento del cese, siempre que no hubieran hecho lo necesario para
su pago o hubieren adoptado acuerdos o tomado medidas causantes del impago.”
Article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Salvo que una
norma con rango de ley disponga otra cosa, la derivación de la acción administrativa
para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un acto
administrativa en el que, previa audiencia al interesado, se declare la responsabilidad
y de determine su alcance y extensión, de conformidad con lo previsto en los artículos
174 a 176 de esta Ley... “
Article 176 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Una vez
declarados fallidos el deudor
principal y, en su caso, los responsables solidarios,
la Administración tributaria dictará acto de declaración de responsabilidad, que se
notificará al responsable subsidiario..”
Atès que el supòsit de fet en virtut del qual es dóna aquest tipus de responsabilitat, està
format per tres elements:
* l'existència d'una obligació tributària pendent a càrrec de la persona jurídica.
* haver cessat la persona jurídica en les seves activitats.
* concurrència de la condició d'administrador de la societat.

S'ACORDA:
PRIMER: Declarar fallit per insolvent la societat ****amb NIF B55234983 expedient
núm.REXE2017001488 .
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei
general tributària, la responsabilitat subsidiària contra els administradors que ara
s’indicaran, per les obligacions tributàries pendents de l’entitat deutora per cessament
de la seva activitat i per exercicis i conceptes que també s’indiquen:
Nom

NIF

****

****

Adreça
c. Abat de Peramola, 4 3r 2a - 17800 OLOT

responen de forma solidària dels deutes que ara es relacionen:
número de rebut

data fi vol

euros

nominal
2017DP

000000000800003/00L

05/20/2017

383,17

concepte: TAXA OCUPACIONS DIVERSES PERMANENTS identificatiu: TC0112
2017EE

000000000800114/00L

09/05/2017

187,29

concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8929007964852
2017IS

000000000800045/00L

11/20/2017

151,05

concepte: INSPECCIO SALUT PÚBLICA identificatiu: 17ISL800045
2018EE

000000000001483/00P

11/30/2018

191,04

concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8929007964852
2019EE

000000000001477/00P

11/30/2019

200,59

concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8929007964852
2020EE

000000000001486/00P

11/30/2020

210,16

concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8929007964852
2021EE

000000000001469/00P

11/30/2021

210,16

concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8929007964852
Total nominal
1.533,46

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

11.5. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA A L’ADMINISTRADOR
DE LA SOCIETAT "****"
Núm. de referència

: X2022007950

Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Regidora delegada
d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:
Atesa la diligència de la tresorera de data 12/11/2021, on es concedeix audiència als
administradors que ara es diran, de la societat **** amb NIF B55294557, expedient
executiu núm. REXE2020000771:
Nom

****

NIF

****

Adreça
c. Angel Guimerà, 7 - 08560 MANLLEU

Atès que consta acreditada la prèvia audiència a(als) interessat(s) a l'expedient, d'acord
amb la Llei 35/2015 d'1 d'octubre de "Procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques" i que no s’ha presentat cap al·legació ni documents o
justificacions que poguessin aturar el procés de derivació subsidiària de responsabilitat.
Atesos els fonaments de dret que consten a la mateixa diligència de la tresorera i que
són:
Article 43.1 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Serán
responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades:
... b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas jurídicas que
hayan cesado en sus
actividades, por las obligaciones tributarias devengadas de éstas que se encuentren
pendientes en el momento del cese, siempre que no hubieran hecho lo necesario para
su pago o hubieren adoptado acuerdos o tomado medidas causantes del impago.”
Article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Salvo que una
norma con rango de ley disponga otra cosa, la derivación de la acción administrativa
para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un acto
administrativa en el que, previa audiencia al interesado, se declare la responsabilidad
y de determine su alcance y extensión, de conformidad con lo previsto en los artículos
174 a 176 de esta Ley... “
Article 176 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Una vez
declarados fallidos el deudor
principal y, en su caso, los responsables solidarios,
la Administración tributaria dictará acto de declaración de responsabilidad, que se
notificará al responsable subsidiario..”
Atès que el supòsit de fet en virtut del qual es dóna aquest tipus de responsabilitat, està
format per tres elements:
* l'existència d'una obligació tributària pendent a càrrec de la persona jurídica.
* haver cessat la persona jurídica en les seves activitats.
* concurrència de la condició d'administrador de la societat.

S'ACORDA:
PRIMER: Declarar fallit per insolvent la societat **** amb NIF B55294557 expedient
núm.REXE2020000771 .
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei
general tributària, la responsabilitat subsidiària contra els administradors que ara
s’indicaran, per les obligacions tributàries pendents de l’entitat deutora per cessament
de la seva activitat i per exercicis i conceptes que també s’indiquen:
Nom

NIF

****

****

Adreça
c. Angel Guimerà, 7 - 08560 MANLLEU

responen de forma solidària dels deutes que ara es relacionen:
número de rebut

data fi vol

euros

nominal
2019EE

000000000800015/00L

09/20/2019

661,63

concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8930005015671
Total nominal
661,63

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

: X2022007954

Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Regidora delegada
d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:
Atesa la diligència de la tresorera de data 12/11/2021, on es concedeix audiència als

administradors que ara es diran, de la societat **** amb NIF B55301170, expedient
executiu núm. REXE2020000005:
Nom

****

NIF

****

Adreça
c. Garbi, 47 - 17800 OLOT

Atès que consta acreditada la prèvia audiència a(als) interessat(s) a l'expedient, d'acord
amb la Llei 35/2015 d'1 d'octubre de "Procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques" i que no s’ha presentat cap al·legació ni documents o
justificacions que poguessin aturar el procés de derivació subsidiària de responsabilitat.
Atesos els fonaments de dret que consten a la mateixa diligència de la tresorera i que
són:
Article 43.1 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Serán
responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades:
... b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas jurídicas que
hayan cesado en sus
actividades, por las obligaciones tributarias devengadas de éstas que se encuentren
pendientes en el momento del cese, siempre que no hubieran hecho lo necesario para
su pago o hubieren adoptado acuerdos o tomado medidas causantes del impago.”
Article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Salvo que una
norma con rango de ley
disponga otra cosa, la derivación de la acción
administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a los
responsables
requerirá un acto administrativa en el que, previa audiencia al interesado, se declare
la responsabilidad y de determine su alcance y extensión, de conformidad con lo previsto
en los artículos 174 a 176 de esta Ley... “
Article 176 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Una vez
declarados fallidos el deudor
principal y, en su caso, los responsables solidarios,
la Administración tributaria dictará acto de declaración de responsabilidad, que se
notificará al responsable subsidiario..”
Atès que el supòsit de fet en virtut del qual es dóna aquest tipus de responsabilitat, està
format per tres elements:
* l'existència d'una obligació tributària pendent a càrrec de la persona jurídica.
* haver cessat la persona jurídica en les seves activitats.
* concurrència de la condició d'administrador de la societat.
S'ACORDA:
PRIMER: Declarar fallit per insolvent la societat **** amb NIF B55301170 expedient
núm.REXE2020000005 .
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei
general tributària, la responsabilitat subsidiària contra els administradors que ara
s’indicaran, per les obligacions tributàries pendents de l’entitat deutora per cessament
de la seva activitat i per exercicis i conceptes que també s’indiquen:

Nom

NIF

****

****

Adreça
c. Garbi, 47 - 17800 OLOT

responen de forma solidària dels deutes que ara es relacionen:
número de rebut

data fi vol

euros

nominal
2019EE

000000000800058/00L

05/20/2019

191,55

concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8930009571113
2019EE

000000000001430/00P

11/30/2019

134,97

concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8930009571113
2020EE

000000000001440/00P

11/30/2020

141,41

concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8930009571113
2021EE

000000000001423/00P

11/30/2021

141,41

concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8930009571113
Total nominal
609,34

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

11.7. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA A L’ADMINISTRADOR
DE LA SOCIETAT "****"
Núm. de referència

: X2022007959

Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Regidora delegada
d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:
Atesa la diligència de la tresorera de data 12/11/2021, on es concedeix audiència als
administradors que ara es diran, de la societat **** amb NIF B55322622, expedient
executiu núm. REXE2020000008:

Nom

****

NIF

****

Adreça
cra Barcelona, 120 4t 1a - 17005 GIRONA

Atès que consta acreditada la prèvia audiència a(als) interessat(s) a l'expedient, d'acord
amb la Llei 35/2015 d'1 d'octubre de "Procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques" i que no s’ha presentat cap al·legació ni documents o
justificacions que poguessin aturar el procés de derivació subsidiària de responsabilitat.
Atesos els fonaments de dret que consten a la mateixa diligència de la tresorera i que
són:
Article 43.1 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Serán
responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades:
... b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas jurídicas que
hayan cesado en sus
actividades, por las obligaciones tributarias devengadas de éstas que se encuentren
pendientes en el momento del cese, siempre que no hubieran hecho lo necesario para
su pago o hubieren adoptado acuerdos o tomado medidas causantes del impago.”
Article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Salvo que una
norma con rango de ley
disponga otra cosa, la derivación de la acción
administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un
acto administrativa en el que, previa audiencia al interesado, se declare la
responsabilidad y de determine su alcance y extensión, de conformidad con lo previsto
en los artículos 174 a 176 de esta Ley... “
Article 176 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Una vez
declarados fallidos el deudor
principal y, en su caso, los responsables solidarios,
la Administración tributaria dictará acto de declaración de responsabilidad, que se
notificará al responsable subsidiario..”
Atès que el supòsit de fet en virtut del qual es dóna aquest tipus de responsabilitat, està
format per tres elements:
* l'existència d'una obligació tributària pendent a càrrec de la persona jurídica.
* haver cessat la persona jurídica en les seves activitats.
* concurrència de la condició d'administrador de la societat.
S'ACORDA:
PRIMER: Declarar fallit per insolvent la societat **** amb NIF B55322622 expedient
núm.REXE2020000008 .

SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei
general tributària, la responsabilitat subsidiària contra els administradors que ara
s’indicaran, per les obligacions tributàries pendents de l’entitat deutora per cessament
de la seva activitat i per exercicis i conceptes que també s’indiquen:
Nom

****

NIF

****

Adreça
cra Barcelona, 120 4t 1a - 17005 GIRONA

responen de forma solidària dels deutes que ara es relacionen:

número de rebut

data fi vol

euros

nominal
2020EE

000000000001529/00P

11/30/2020

420,30

concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8932009523376
2021EE

000000000001504/00P

11/30/2021

105,08

concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8932009523376
Total nominal
525,38

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

: X2022007962

Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Regidora delegada
d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:
Atesa la diligència de la tresorera de data 12/11/2021, on es concedeix audiència als
administradors que ara es diran, de la societat **** amb NIF B66823501, expedient
executiu núm. REXE2018001000:
Nom

****

NIF

****

Adreça
Mas Cal Rei, 1 - 17812 BATET DE LA SERRA

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

Article 43.1 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Serán
responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades:
... b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas jurídicas que
hayan cesado en sus
actividades, por las obligaciones tributarias devengadas de éstas que se encuentren
pendientes en el momento del cese, siempre que no hubieran hecho lo necesario para
su pago o hubieren adoptado acuerdos o tomado medidas causantes del impago.”
Article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Salvo que una
norma con rango de ley disponga otra cosa, la derivación de la acción administrativa
para exigir el pago de la deuda tributaria a los responsables requerirá un acto
administrativa en el que, previa audiencia al interesado, se declare la responsabilidad
y de determine su alcance y extensión, de conformidad con lo previsto en los artículos
174 a 176 de esta Ley... “
Article 176 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària: "Una vez
declarados fallidos el deudor
principal y, en su caso, los responsables solidarios,
la Administración tributaria dictará acto de declaración de responsabilidad, que se
notificará al responsable subsidiario..”
Atès que el supòsit de fet en virtut del qual es dóna aquest tipus de responsabilitat, està
format per tres elements:
* l'existència d'una obligació tributària pendent a càrrec de la persona jurídica.
* haver cessat la persona jurídica en les seves activitats.
* concurrència de la condició d'administrador de la societat.
S'ACORDA:
PRIMER: Declarar fallit per insolvent la societat **** amb NIF
B66823501 expedient núm.REXE2018001000 .
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei
general tributària, la responsabilitat subsidiària contra els administradors que ara
s’indicaran, per les obligacions tributàries pendents de l’entitat deutora per cessament
de la seva activitat i per exercicis i conceptes que també s’indiquen:
Nom

NIF

****

****

Adreça
Mas Cal Rei, 1 - 17812 BATET DE LA SERRA

responen de forma solidària dels deutes que ara es relacionen:
número de rebut

data fi vol

euros

nominal
2018EE

000000000800109/00L

07/05/2018

662,99

concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8931004811120
2019EE

000000000001343/00P

11/30/2019

401,16

concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8931004811120
Total nominal
1.064,15

TERCER. Requerir als administradors perquè s'efectuïn el pagament del(s) deute(s)

dins dels terminis establerts a l'article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre
següents:
1) si la notificació es rep entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de la
recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’immediat hàbil següent.
2) si la notificació es rep entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de la
recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o l’immediat hàbil següent.
QUART. En cas que no es pagui el dèbit notificat, que se segueixi el procediment
executiu contra els responsables, prèvia Providència de Constrenyiment dictada pel Sr.
Tresorer. L’inici d’aquest període determinarà el devengament del recàrrec de
constrenyiment i dels interessos de demora, d'acord amb allò previst a l'article 28 de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
S’aprova per unanimitat.
12.1. - "AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI"
Núm. de referència : X2021028398
Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment
núm. ****
nom: ****
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost sobre
Béns Immobles dels exercicis: 17/18/19/20, i per import principal de 1.496,38 euros,
Tenint present els següents fonaments de fet i dret:
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del
meritament del tribut.
• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al
titular del rebut.
• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles,
associats a l’immoble que es transmet, ...’
• Considerant que l’article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels
responsables solidaris.
• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació,
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular,

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent
acord:
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. ****, ateses les
actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació.
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C TOLEDO 45 1 3 al pagament dels
deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 17/18/19/20.
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble TEANA INVESTMENTS SLU per tal que
efectuï l'ingrés del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li
que en cas de no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article 62.2 de
l’esmentada Llei general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i
s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el
recàrrec, interessos i costes que es puguin produir.
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a
la quantitat de 1.496,38 euros, corresponents al nominal del deute.
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació,
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144:
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des
de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil
immediatament posterior.
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o el
dia hàbil immediatament posterior.
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S):
nom del deutor
Expedient
concepte tributari:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

****
****

impost béns immobles naturalesa urbana, 17/18/19/20
17IB7608/18IB7498/19IB7429/20IB7384
17/18/19/20
8714719DG5781S026XE
C TOLEDO 45 1 3
21:44145,09
1.496,38 euros
1696/725/46/31133
16/09/2020
comprador a qui es deriva TEANA INVESTMENTS SLU
NIF comprador
B87026233

S’aprova per unanimitat.

12.2. - "AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI"
Núm. de referència

: X2021028521

Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment
núm. ****
nom: ****
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost sobre
Béns Immobles dels exercicis: 17/18/19, i per import principal de 1.015,25 euros,
Tenint present els següents fonaments de fet i dret:
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del
meritament del tribut.
• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al
titular del rebut.
• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles,
associats a l’immoble que es transmet, ...’
• Considerant que l’article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels
responsables solidaris.
• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació,
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular,
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent
acord:
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. B17404591/01,
ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació.
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C COMP RAMON SERRAT, 7 B 1 al
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de
17/18/19.
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble DUSTOX SLU per tal que efectuï l'ingrés

del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li que en cas de no
fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article 62.2 de l’esmentada Llei general
tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i s'ordenarà l'embargament dels
béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el recàrrec, interessos i costes que es
puguin produir.
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a
la quantitat de 1.015,25 euros, corresponents al nominal del deute.
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació,
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144:
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des
de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil
immediatament posterior.
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o el
dia hàbil immediatament posterior.
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S):
nom del deutor
Expedient
concepte tributari:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

****
****

impost béns immobles naturalesa urbana, 17/18/19
17IB10330/18IB10222/19IB10248
17/18/19
8812834DG5781S013UI
C COMP RAMON SERRAT, 7 B 1
21:40653,81
1.015,25 euros
1256/528/37/20601
13/11/2019
comprador a qui es deriva DUSTOX SLU
NIF comprador
B64888316

S’aprova per unanimitat.
12.3. - "AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI"
Núm. de referència

: X2021028531

Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment
núm. ****
nom: ****
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost sobre
Béns Immobles dels exercicis: 17/18/19, i per import principal de 954,54 euros,

Tenint present els següents fonaments de fet i dret:
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del
meritament del tribut.
• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al
titular del rebut.
• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles,
associats a l’immoble que es transmet, ...’
• Considerant que l’article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels
responsables solidaris.
• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació,
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular,
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent
acord:
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. B17404591/02,
ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació.
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C COMP RAMON SERRAT, 7 B 2 al
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de
17/18/19.
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble DUSTOX SLU per tal que efectuï l'ingrés
del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li que en cas de no
fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article 62.2 de l’esmentada Llei general
tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i s'ordenarà l'embargament dels
béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el recàrrec, interessos i costes que es
puguin produir.
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a
la quantitat de 954,54 euros, corresponents al nominal del deute.
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació,

a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144:
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des
de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil
immediatament posterior.
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o el
dia hàbil immediatament posterior.
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S):
nom del deutor
Expedient
concepte tributari:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

****
****

impost béns immobles naturalesa urbana, 17/18/19
17IB10327/18IB10216/19IB10247
17/18/19
8812834DG5781S014IO
C COMP RAMON SERRAT, 7 B 2
21:38222,73
954,54 euros
1354/528/40/20602
13/11/2019
comprador a qui es deriva DUSTOX SLU
NIF comprador
B64888316

S’aprova per unanimitat.
12.4. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI
Núm. de referència

: X2021028537

Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment
núm. ****
nom: ****
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost sobre
Béns Immobles dels exercicis: 17/18/19, i per import principal de 901,01 euros,
Tenint present els següents fonaments de fet i dret:
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del
meritament del tribut.
• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al
titular del rebut.
• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran

afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles,
associats a l’immoble que es transmet, ...’
• Considerant que l’article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels
responsables solidaris.
• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació,
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular,
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent
acord:
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. B17404591/03,
ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació.
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C COMP RAMON SERRAT, 7 B 3 al
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de
17/18/19.
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble DUSTOX SLU per tal que efectuï l'ingrés
del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li que en cas de no
fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article 62.2 de l’esmentada Llei general
tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i s'ordenarà l'embargament dels
béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el recàrrec, interessos i costes que es
puguin produir.
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a
la quantitat de 901,01 euros, corresponents al nominal del deute.
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació,
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144:
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des
de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil
immediatament posterior.
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o el
dia hàbil immediatament posterior.

DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S):
nom del deutor
Expedient
concepte tributari:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

****
****

impost béns immobles naturalesa urbana, 17/18/19
17IB10326/18IB10229/19IB10246
17/18/19
8812834DG5781S015OP
C COMP RAMON SERRAT, 7 B 3
21:36079,19
901,01 euros
1354/528/43/20603
13/11/2019
comprador a qui es deriva DUSTOX SLU
NIF comprador
B64888316

S’aprova per unanimitat.
12.5. - "AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI"
Núm. de referència

: X2021028591

Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment
núm. ****
nom: ****
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost sobre
Béns Immobles dels exercicis: 17/18/19, i per import principal de 1.133,12 euros,
Tenint present els següents fonaments de fet i dret:
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del
meritament del tribut.
• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al
titular del rebut.
• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles,
associats a l’immoble que es transmet, ...’
• Considerant que l’article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables

subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels
responsables solidaris.
• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació,
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular,
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent
acord:
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. B17404591/04,
ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació.
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C COMP RAMON SERRAT, 7 B 4 al
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de
17/18/19.
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble DUSTOX SLU per tal que efectuï l'ingrés
del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li que en cas de no
fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article 62.2 de l’esmentada Llei general
tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i s'ordenarà l'embargament dels
béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el recàrrec, interessos i costes que es
puguin produir.
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a
la quantitat de 1.133,12 euros, corresponents al nominal del deute.
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació,
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144:
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des
de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil
immediatament posterior.
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o el
dia hàbil immediatament posterior.
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S):
nom del deutor
Expedient
concepte tributari:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca

****L
****
impost béns immobles naturalesa urbana, 17/18/19
17IB10325/18IB10228/19IB10245
17/18/19
8812834DG5781S016PA
C COMP RAMON SERRAT, 7 B 4
21:45374,08
1.133,12 euros
1354/528/46/20604

data transmissió

13/11/2019

comprador a qui es deriva DUSTOX SLU

NIF comprador

B64888316

S’aprova per unanimitat.
12.6. - "AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI"
Núm. de referència

: X2021028595

Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment
núm. ****
nom: ****
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost sobre
Béns Immobles dels exercicis: 17/18/19, i per import principal de 1.032,00 euros,
Tenint present els següents fonaments de fet i dret:
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del
meritament del tribut.
• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al
titular del rebut.
• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles,
associats a l’immoble que es transmet, ...’
• Considerant que l’article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels
responsables solidaris.
• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació,
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular,
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent
acord:
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal ****expedient núm. B17404591/05,
ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació.

SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C COMP RAMON SERRAT, 7 1 1
al pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de
17/18/19.
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble DUSTOX SLU per tal que efectuï l'ingrés
del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li que en cas de no
fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article 62.2 de l’esmentada Llei general
tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i s'ordenarà l'embargament dels
béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el recàrrec, interessos i costes que es
puguin produir.
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a
la quantitat de 1.032,00 euros, corresponents al nominal del deute.
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació,
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144:
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des
de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil
immediatament posterior.
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o el
dia hàbil immediatament posterior.
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S):
nom del deutor
Expedient
concepte tributari:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

****
****

impost béns immobles naturalesa urbana, 17/18/19
17IB10324/18IB10227/19IB10244
17/18/19
8812834DG5781S017AS
C COMP RAMON SERRAT, 7 1 1
21:41324,49
1.032,00 euros
1354/528/49/20605
13/11/2019
comprador a qui es deriva DUSTOX SLU
NIF comprador
B64888316

S’aprova per unanimitat.

12.7. - "AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI"
Núm. de referència

: X2021028604

Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment
núm. ****
nom: ****
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost sobre
Béns Immobles dels exercicis: 17/18/19, i per import principal de 1.071,48 euros,
Tenint present els següents fonaments de fet i dret:
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del
meritament del tribut.
• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al
titular del rebut.
• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles,
associats a l’immoble que es transmet, ...’
• Considerant que l’article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels
responsables solidaris.
• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació,
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular,
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent
acord:
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. B17404591/06,
ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació.
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C COMP RAMON SERRAT, 7 1 2
al pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de
17/18/19.
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble DUSTOX SLU per tal que efectuï l'ingrés
del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li que en cas de no
fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article 62.2 de l’esmentada Llei general

tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i s'ordenarà l'embargament dels
béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el recàrrec, interessos i costes que es
puguin produir.
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a
la quantitat de 1.071,48 euros, corresponents al nominal del deute.
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació,
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144:
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des
de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil
immediatament posterior.
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o el
dia hàbil immediatament posterior.
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S):
nom del deutor
Expedient
concepte tributari:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

****
****

impost béns immobles naturalesa urbana, 17/18/19
17IB10323/18IB10226/19IB10243
17/18/19
8812834DG5781S018SD
C COMP RAMON SERRAT, 7 1 2
21:42905,65
1.071,48 euros
1354/528/52/20606
13/11/2019
comprador a qui es deriva DUSTOX SLU
NIF comprador
B64888316

S’aprova per unanimitat.
12.8. - "AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI"
Núm. de referència

: X2021028607

Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment
núm. ****
nom: ****
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost sobre
Béns Immobles dels exercicis: 17/18/19, i per import principal de 1.072,24 euros,
Tenint present els següents fonaments de fet i dret:

• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del
meritament del tribut.
• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al
titular del rebut.
• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles,
associats a l’immoble que es transmet, ...’
• Considerant que l’article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels
responsables solidaris.
• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació,
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular,
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent
acord:
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. B17404591/07,
ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació.
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C COMP RAMON SERRAT, 7 1 3
al pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de
17/18/19.
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble DUSTOX SLU per tal que efectuï l'ingrés
del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li que en cas de no
fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article 62.2 de l’esmentada Llei general
tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i s'ordenarà l'embargament dels
béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el recàrrec, interessos i costes que es
puguin produir.
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a
la quantitat de 1.072,24 euros, corresponents al nominal del deute.
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació,
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144:

▪
▪

si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des
de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil
immediatament posterior.
si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o el
dia hàbil immediatament posterior.

DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S):
nom del deutor
Expedient
concepte tributari:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

****
****

impost béns immobles naturalesa urbana, 17/18/19
17IB10322/18IB10225/19IB10242
17/18/19
8812834DG5781S019DF
C COMP RAMON SERRAT, 7 1 3
21:42935,93
1.072,24 euros
1354/528/55/20607
13/11/2019
comprador a qui es deriva DUSTOX SLU
NIF comprador
B64888316

S’aprova per unanimitat.
12.9. - "AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI"
Núm. de referència

: X2021028612

Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment
núm. ****
nom: ****
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost sobre
Béns Immobles dels exercicis: 17/18/19, i per import principal de 1.046,04 euros,
Tenint present els següents fonaments de fet i dret:
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del
meritament del tribut.
• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al
titular del rebut.
• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els

documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles,
associats a l’immoble que es transmet, ...’
• Considerant que l’article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels
responsables solidaris.
• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació,
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular,
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent
acord:
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. B17404591/08,
ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació.
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C COMP RAMON SERRAT, 7 1 4
al pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de
17/18/19.
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble DUSTOX SLU per tal que efectuï l'ingrés
del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li que en cas de no
fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article 62.2 de l’esmentada Llei general
tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i s'ordenarà l'embargament dels
béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el recàrrec, interessos i costes que es
puguin produir.
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a
la quantitat de 1.046,04 euros, corresponents al nominal del deute.
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació,
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144:
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des
de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil
immediatament posterior.
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o el
dia hàbil immediatament posterior.

DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S):
nom del deutor
Expedient
concepte tributari:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

****
****

impost béns immobles naturalesa urbana, 17/18/19
17IB10321/18IB10218/19IB10241
17/18/19
8812834DG5781S020AS
C COMP RAMON SERRAT, 7 1 4
21:41886,86
1.046,04 euros
1354/528/58/20608
13/11/2019
comprador a qui es deriva DUSTOX SLU
NIF comprador
B64888316

S’aprova per unanimitat.
12.10. - "AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI"
Núm. de referència

: X2021028617

Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment
núm. ****
nom: ****
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost sobre
Béns Immobles dels exercicis: 17/18/19, i per import principal de 1.032,00 euros,
Tenint present els següents fonaments de fet i dret:
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del
meritament del tribut.
• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al
titular del rebut.
• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles,
associats a l’immoble que es transmet, ...’
• Considerant que l’article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables

subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels
responsables solidaris.
• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació,
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular,
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent
acord:
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. B17404591/09,
ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació.
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C COMP RAMON SERRAT, 7 2 1
al pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de
17/18/19.
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble DUSTOX SLU per tal que efectuï l'ingrés
del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li que en cas de no
fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article 62.2 de l’esmentada Llei general
tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i s'ordenarà l'embargament dels
béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el recàrrec, interessos i costes que es
puguin produir.
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a
la quantitat de 1.032,00 euros, corresponents al nominal del deute.
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació,
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144:
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des
de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil
immediatament posterior.
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o el
dia hàbil immediatament posterior.

DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S):
nom del deutor
Expedient
concepte tributari:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

****
****

impost béns immobles naturalesa urbana, 17/18/19
17IB10320/18IB10217/19IB10240
17/18/19
8812834DG5781S021SD
C COMP RAMON SERRAT, 7 2 1
21:41324,49
1.032,00 euros
1354/528/61/20609
13/11/2019
comprador a qui es deriva DUSTOX SLU
NIF comprador
B64888316

S’aprova per unanimitat.
12.11. - "AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI"
Núm. de referència

: X2021028624

Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment
núm. ****
nom: ****
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost sobre
Béns Immobles dels exercicis: 17/18/19, i per import principal de 1.071,48 euros,
Tenint present els següents fonaments de fet i dret:
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del
meritament del tribut.
• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al
titular del rebut.
• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles,
associats a l’immoble que es transmet, ...’
• Considerant que l’article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables

subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels
responsables solidaris.
• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació,
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular,
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent
acord:
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. B17404591/10,
ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació.
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C COMP RAMON SERRAT, 7 2 2
al pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de
17/18/19.
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble DUSTOX SLU per tal que efectuï l'ingrés
del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li que en cas de no
fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article 62.2 de l’esmentada Llei general
tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i s'ordenarà l'embargament dels
béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el recàrrec, interessos i costes que es
puguin produir.
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a
la quantitat de 1.071,48 euros, corresponents al nominal del deute.
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació,
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144:
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des
de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil
immediatament posterior.
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o el
dia hàbil immediatament posterior.

DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S):
nom del deutor
Expedient
concepte tributari:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

****
****

impost béns immobles naturalesa urbana, 17/18/19
17IB10331/18IB10223/19IB10235
17/18/19
8812834DG5781S022DF
C COMP RAMON SERRAT, 7 2 2
21:42905,65
1.071,48 euros
1354/528/64/20610
13/11/2019
comprador a qui es deriva DUSTOX SLU
NIF comprador
B64888316

S’aprova per unanimitat.
12.12. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI
Núm. de referència

: X2021028628

Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment
núm. ****
nom: ****
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost sobre
Béns Immobles dels exercicis: 17/18/19, i per import principal de 1.072,24 euros,
Tenint present els següents fonaments de fet i dret:
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del
meritament del tribut.
• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al
titular del rebut.
• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles,
associats a l’immoble que es transmet, ...’
• Considerant que l’article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables

subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels
responsables solidaris.
• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació,
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular,
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent
acord:
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. B17404591/11,
ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació.
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C COMP RAMON SERRAT, 7 2 3
al pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de
17/18/19.
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble DUSTOX SLU per tal que efectuï l'ingrés
del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li que en cas de no
fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article 62.2 de l’esmentada Llei general
tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i s'ordenarà l'embargament dels
béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el recàrrec, interessos i costes que es
puguin produir.
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a
la quantitat de 1.072,24 euros, corresponents al nominal del deute.
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació,
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144:
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des
de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil
immediatament posterior.
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o el
dia hàbil immediatament posterior.

DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S):
nom del deutor
Expedient
concepte tributari:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

****
****

impost béns immobles naturalesa urbana, 17/18/19
17IB10332/18IB10224/19IB10236
17/18/19
8812834DG5781S023FG
C COMP RAMON SERRAT, 7 2 3
21:42935,93
1.072,24 euros
1354/528/67/20611
13/11/2019
comprador a qui es deriva DUSTOX SLU
NIF comprador
B64888316

S’aprova per unanimitat.
12.13. - "AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI"
Núm. de referència

: X2021028634

Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment
núm. ****
nom: ****
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost sobre
Béns Immobles dels exercicis: 17/18/19, i per import principal de 1.046,04 euros,
Tenint present els següents fonaments de fet i dret:
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del
meritament del tribut.
• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al
titular del rebut.
• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles,
associats a l’immoble que es transmet, ...’
• Considerant que l’article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels
responsables solidaris.

• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació,
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular,
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent
acord:
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. B17404591/12,
ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació.
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C COMP RAMON SERRAT, 7 2 4
al pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de
17/18/19.
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble DUSTOX SLU per tal que efectuï l'ingrés
del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li que en cas de no
fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article 62.2 de l’esmentada Llei general
tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i s'ordenarà l'embargament dels
béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el recàrrec, interessos i costes que es
puguin produir.
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a
la quantitat de 1.046,04 euros, corresponents al nominal del deute.
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació,
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144:
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des
de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil
immediatament posterior.
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o el
dia hàbil immediatament posterior.

DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S):
nom del deutor
Expedient
concepte tributari:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

****
****

impost béns immobles naturalesa urbana, 17/18/19
17IB10319/18IB10219/19IB10237
17/18/19
8812834DG5781S024GH
C COMP RAMON SERRAT, 7 2 4
21:41886,86
1.046,04 euros
1354/528/70/20612
13/11/2019
comprador a qui es deriva DUSTOX SLU
NIF comprador
B64888316

S’aprova per unanimitat.
12.14. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI
Núm. de referència

: X2021028641

Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment
núm. ****
nom: ****
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost sobre
Béns Immobles dels exercicis: 17/18/19, i per import principal de 953,89 euros,
Tenint present els següents fonaments de fet i dret:
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del
meritament del tribut.
• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al
titular del rebut.
• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles,
associats a l’immoble que es transmet, ...’
• Considerant que l’article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables

subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels
responsables solidaris.
• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació,
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular,
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent
acord:
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. B17404591/13,
ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació.
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C COMP RAMON SERRAT, 7 3 1
al pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de
17/18/19.
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble DUSTOX SLU per tal que efectuï l'ingrés
del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li que en cas de no
fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article 62.2 de l’esmentada Llei general
tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i s'ordenarà l'embargament dels
béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el recàrrec, interessos i costes que es
puguin produir.
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a
la quantitat de 953,89 euros, corresponents al nominal del deute.
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació,
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144:
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des
de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil
immediatament posterior.
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o el
dia hàbil immediatament posterior.

DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S):
nom del deutor
Expedient
concepte tributari:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

****
****

impost béns immobles naturalesa urbana, 17/18/19
17IB10318/18IB10215/19IB10238
17/18/19
8812834DG5781S025HJ
C COMP RAMON SERRAT, 7 3 1
21:38196,80
953,89 euros
1354/528/73/20613
13/11/2019
comprador a qui es deriva DUSTOX SLU
NIF comprador
B64888316

S’aprova per unanimitat.
12.15. - "AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI"
Núm. de referència

: X2021028646

Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment
núm. ****
nom: ****
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost sobre
Béns Immobles dels exercicis: 17/18/19, i per import principal de 990,11 euros,
Tenint present els següents fonaments de fet i dret:
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del
meritament del tribut.
• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al
titular del rebut.
• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles,
associats a l’immoble que es transmet, ...’
• Considerant que l’article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels
responsables solidaris.

• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació,
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular,
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent
acord:
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. B17404591/14,
ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació.
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C COMP RAMON SERRAT, 7 3 2
al pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de
17/18/19.
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble DUSTOX SLU per tal que efectuï l'ingrés
del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li que en cas de no
fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article 62.2 de l’esmentada Llei general
tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i s'ordenarà l'embargament dels
béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el recàrrec, interessos i costes que es
puguin produir.
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a
la quantitat de 990,11 euros, corresponents al nominal del deute.
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació,
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144:
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des
de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil
immediatament posterior.
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o el
dia hàbil immediatament posterior.

DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S):
nom del deutor
Expedient
concepte tributari:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

****
****

impost béns immobles naturalesa urbana, 17/18/19
17IB10333/18IB10230/19IB10239
17/18/19
8812834DG5781S026JK
C COMP RAMON SERRAT, 7 3 2
21:39646,86
990,11 euros
1354/528/75/20614
13/11/2019
comprador a qui es deriva DUSTOX SLU
NIF comprador
B64888316

S’aprova per unanimitat.
12.16. - "AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI"
Núm. de referència

: X2021028651

Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment
núm. ****
nom: ****
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost sobre
Béns Immobles dels exercicis: 17/18/19, i per import principal de 990,39 euros,
Tenint present els següents fonaments de fet i dret:
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del
meritament del tribut.
• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al
titular del rebut.
• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles,
associats a l’immoble que es transmet, ...’
• Considerant que l’article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels
responsables solidaris.

• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació,
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular,
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent
acord:
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. B17404591/15,
ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació.
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C COMP RAMON SERRAT, 7 3 3
al pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de
17/18/19.
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble DUSTOX SLU per tal que efectuï l'ingrés
del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li que en cas de no
fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article 62.2 de l’esmentada Llei general
tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i s'ordenarà l'embargament dels
béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el recàrrec, interessos i costes que es
puguin produir.
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a
la quantitat de 990,39 euros, corresponents al nominal del deute.
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació,
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144:
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des
de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil
immediatament posterior.
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o el
dia hàbil immediatament posterior.

DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S):
nom del deutor
Expedient
concepte tributari:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

****
****

impost béns immobles naturalesa urbana, 17/18/19
17IB10329/18IB10221/19IB10233
17/18/19
8812834DG5781S027KL
C COMP RAMON SERRAT, 7 3 3
21:39658,40
990,39 euros
1354/528/78/20615
13/11/2019
comprador a qui es deriva DUSTOX SLU
NIF comprador
B64888316

S’aprova per unanimitat.
12.17. - "AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI"
Núm. de referència

: X2021028656

Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment
núm. ****
nom: ****
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost sobre
Béns Immobles dels exercicis: 17/18/19, i per import principal de 966,29 euros,
Tenint present els següents fonaments de fet i dret:
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del
meritament del tribut.
• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al
titular del rebut.
• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles,
associats a l’immoble que es transmet, ...’
• Considerant que l’article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables

subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels
responsables solidaris.
• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació,
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular,
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent
acord:
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. B17404591/16,
ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació.
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C COMP RAMON SERRAT, 7 3 4
al pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de
17/18/19.
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble DUSTOX SLU per tal que efectuï l'ingrés
del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li que en cas de no
fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article 62.2 de l’esmentada Llei general
tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i s'ordenarà l'embargament dels
béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el recàrrec, interessos i costes que es
puguin produir.
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a
la quantitat de 966,29 euros, corresponents al nominal del deute.
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació,
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144:
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des
de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil
immediatament posterior.
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o el
dia hàbil immediatament posterior.

DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S):
nom del deutor
Expedient
concepte tributari:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

****
****

impost béns immobles naturalesa urbana, 17/18/19
17IB10328/18IB10220/19IB10234
17/18/19
8812834DG5781S028LB
C COMP RAMON SERRAT, 7 3 4
21:38693,62
966,29 euros
1354/528/81/20616
13/11/2019
comprador a qui es deriva DUSTOX SLU
NIF comprador
B64888316

S’aprova per unanimitat.
12.18. - "AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI"
Núm. de referència

: X2021028657

Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment
núm. ****
nom: ****
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost sobre
Béns Immobles dels exercicis: 17/18/19/20, i per import principal de 2.951,08 euros,
Tenint present els següents fonaments de fet i dret:
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del
meritament del tribut.
• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al
titular del rebut.
• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles,
associats a l’immoble que es transmet, ...’
• Considerant que l’article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables

subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels
responsables solidaris.
• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació,
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular,
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent
acord:
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. B17907445/03,
ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació.
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça AV GIRONA 26 al pagament dels
deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 17/18/19/20.
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble INVERSIONES INMOBILIARIA
CANVIVES SA per tal que efectuï l'ingrés del nominal del deute, el detall del qual ara es
relaciona, i comunicar-li que en cas de no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a
l'article 62.2 de l’esmentada Llei general tributària, es dictarà providència de
constrenyiment, i s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del
crèdit més el recàrrec, interessos i costes que es puguin produir.
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a
la quantitat de 2.951,08 euros, corresponents al nominal del deute.
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació,
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144:
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des
de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil
immediatament posterior.
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o el
dia hàbil immediatament posterior.

DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S):
nom del deutor
Expedient
concepte tributari:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

****
****

impost béns immobles naturalesa urbana, 17/18/19/20
17IB15957/18IB15948/19IB16077/20IB16139
17/18/19/20
8306507DG5780N001PB
AV GIRONA 26
21:87060,23
2.951,08 euros
1362//20/2035
30/06/2020
comprador a qui es deriva INVERSIONES INMOBILIARIA CANVIVES SA
NIF comprador
A85527604

S’aprova per unanimitat.
12.19. - "AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI"
Núm. de referència

: X2022007520

Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment
núm. ****
nom: ****
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost sobre
Béns Immobles dels exercicis: 16/17/18/19, i per import principal de 1,123,58 euros,
Tenint present els següents fonaments de fet i dret:
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del
meritament del tribut.
• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al
titular del rebut.
• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles,
associats a l’immoble que es transmet, ...’
• Considerant que l’article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables

subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels
responsables solidaris.
• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació,
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular,
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent
acord:
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal ****expedient núm. ****, ateses les
actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació.
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C. LLEIDA, 21 2 al pagament dels
deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 16/17/18/19.
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble **** per tal que efectuï l'ingrés del nominal
del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li que en cas de no fer-lo efectiu
dins dels terminis assenyalats a l'article 62.2 de l’esmentada Llei general tributària, es
dictarà providència de constrenyiment, i s'ordenarà l'embargament dels béns afectes,
per cobrir l'import del crèdit més el recàrrec, interessos i costes que es puguin produir.
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a
la quantitat de 1,123,58 euros, corresponents al nominal del deute.
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació,
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144:
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des
de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil
immediatament posterior.
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o el
dia hàbil immediatament posterior.

DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S):
nom del deutor
Expedient
concepte tributari:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

****
****
impost béns immobles naturalesa urbana, 16/17/18/19
16IB16353/17IB1767/18IB1740/19IB1782
16/17/18/19
6689416DG5668N003IU
C. LLEIDA, 21 2
21:34080,18
1,123,58 euros
1391/547/13/21203
05/08/2020

comprador a qui es deriva ****

NIF comprador

****

S’aprova per unanimitat.
12.20. - "AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI"
Núm. de referència

: X2022007523

Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment
núm. ****
nom: ****
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost sobre
Béns Immobles dels exercicis: 16/17/18/19, i per import principal de 150,71 euros,
Tenint present els següents fonaments de fet i dret:
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del
meritament del tribut.
• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al
titular del rebut.
• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles,
associats a l’immoble que es transmet, ...’
• Considerant que l’article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables

subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels
responsables solidaris.
• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació,
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular,
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent
acord:
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal ****expedient núm. ****, ateses les
actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació.
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C. LLEIDA, 21 B al pagament dels
deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 16/17/18/19.
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble ****per tal que efectuï l'ingrés del nominal
del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li que en cas de no fer-lo efectiu
dins dels terminis assenyalats a l'article 62.2 de l’esmentada Llei general tributària, es
dictarà providència de constrenyiment, i s'ordenarà l'embargament dels béns afectes,
per cobrir l'import del crèdit més el recàrrec, interessos i costes que es puguin produir.
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a
la quantitat de 150,71 euros, corresponents al nominal del deute.
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació,
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144:
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des
de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil
immediatament posterior.
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o el
dia hàbil immediatament posterior.

DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S):
nom del deutor
Expedient
concepte tributari:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

****
****
impost béns immobles naturalesa urbana, 16/17/18/19
16IB1654/17IB1766/18IB1741/19IB1783
16/17/18/19
6689416DG5668N001YT
C. LLEIDA, 21 B
21:9142,76
150,71 euros
1391/547/7/21201
05/08/2020

comprador a qui es deriva ****

NIF comprador

****

S’aprova per unanimitat.
12.21. - "AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI"
Núm. de referència

: X2022007533

Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment
núm. ****
nom: ****
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost sobre
Béns Immobles dels exercicis: 18/19, i per import principal de 53,87 euros,
Tenint present els següents fonaments de fet i dret:
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del
meritament del tribut.
• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al
titular del rebut.
• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles,
associats a l’immoble que es transmet, ...’
• Considerant que l’article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables

subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels
responsables solidaris.
• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació,
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular,
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent
acord:
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. **** , ateses les
actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació.
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C COMP NARCÍS PAULÍS, 14 B 14
al pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de
18/19.
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble **** per tal que efectuï l'ingrés del nominal
del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li que en cas de no fer-lo efectiu
dins dels terminis assenyalats a l'article 62.2 de l’esmentada Llei general tributària, es
dictarà providència de constrenyiment, i s'ordenarà l'embargament dels béns afectes,
per cobrir l'import del crèdit més el recàrrec, interessos i costes que es puguin produir.
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a
la quantitat de 53,87 euros, corresponents al nominal del deute.
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació,
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144:
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des
de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil
immediatament posterior.
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o el
dia hàbil immediatament posterior.

DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S):
nom del deutor
Expedient
concepte tributari:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

****
****
impost béns immobles naturalesa urbana, 18/19
18IB11310/19IB11322
18/19
8815504DG5781N004XJ
C COMP NARCÍS PAULÍS, 14 B 14
21:3172,83
53,87 euros
1771/773/132/33725
10/08/2020

comprador a qui es deriva ****

NIF comprador

****

S’aprova per unanimitat.
13.1. - SERVEI D'ALLLOTJAMENT PER NECESSITATS SOCIALS DERIVADES
DEL COVID-19 DEL MES DE GENER DE 2022
Núm. de referència :

X2022008145

Tipus de Contracte: SE
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

El Consorci d’Acció Social de la Garrotxa presta els serveis socials a tota la comarca de
la Garrotxa, inclosa la ciutat d’Olot.
L’Ajuntament d’Olot té delegades les polítiques de benestar social al Consorci d’Acció
Social de la Garrotxa.
El Consorci d’Acció Social de la Garrotxa es considera mitjà propi personificat de
l’Ajuntament d’Olot i del Consell Comarcal de la Garrotxa, als efectes del què s’estableix
a l’art. 32.2 de la Llei, 9/2017 de 8 de novembre (LCSP).
Degut a la situació provocada arrel del COVID19, ha estat necessari realitzar serveis
d’allotjament a usuaris en risc d’exclusió social.
Atès que es valora favorablement la capacitat de l’empresa NARCIS VILA SOMS i atès
que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació
del servei.
I vist l’informe de la Directora del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, de data 28 de
gener de 2022.

Fonaments jurídics
La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant
LCSP) i correspon a la modalitat de serveis regulada a l’article 17 de la mateixa.
Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de
l’expedient administratiu, i les modificacions introduïdes pel Reial Decret Llei 3/2020, de
4 de febrer.
Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació.
Atès el Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l’emergència sanitària
provocada per la COVID-19 i d’inici de l’etapa de la represa al territori de Catalunya
Atesa la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions efectuades pel
cartipàs municipal.
Per tot això, i vistos els antecedents corresponents, i vist l’expedient administratiu núm:
CC012022000142 i antecedents corresponents, la regidora delegada d'Hisenda,
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- APROVAR l’informe tècnic emès per la Sra. Teia Fàbrega Pairó, com a
directora del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, de data 28 de gener de 2022 en
què es motiven les necessitats de contactar.
Segon.- ADJUDICAR a favor de l’empresa NARCIS VILA SOMS , amb NIF núm. **** ,
el contracte pel servei d’allotjament per necessitats socials, amb motiu del COVID-19,
durant el mes de gener de 2022, per import de dinou mil cent setanta-set euros (19.177
€), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en disset mil quatre-cents trenta-tres euros amb seixantaquatre cèntims (17.433,64 €) de base imposable i mil set-cents quaranta-tres euros amb
trenta-sis cèntims (1.743,36 €) d’IVA calculat al 10%.
Tercer.- Aprovar, Disposar i Ordenar la despesa per import de 19.177. IVA inclòs, amb
càrrec a la partida 22.600.231.227999 “prestació socials (pensions i altres)” del
pressupost municipal:
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 22600 231 227999

S’aprova per unanimitat.

Import
19177

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
PRESTACIONS SOCIALS (PENSIONS I600 003 288 099 999 999
ALTRES)

13.2. - APROVAR L'EXPEDIENT, EL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
PARTICULARS I PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA
CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SOTMÈS A REGULACIÓ
HARMONITZADA DEL CONTRACTE MIXT DEL SERVEI DE COMUNICACIONS DE
VEU FIXA, MÒBILS, I DE DADES I ACCÉS A INTERNET I SUBMINISTRFAMENT
D'APARELLS DE TELEFONIA MÒBIL O DE DADES PER AVARIA, RENOVACIÓ O
OBSOLESCÈNCIA; I CONVOVAR LICITACIÓ
Núm. de referència

: X2022008404

Tipus contracte
Procediment
Criteris

SE
AB
MU

DE SERVEIS
PROCEDIMENT OBERT
MULTIPLICITAT DE CRITERI

Antecedents
Atès que és necessari contractar el servei de comunicacions de veu fixa, mòbils i de
dades i accés a internet i el subministrament d’aparells de telefonia mòbil o de dades
per avaria, renovació o obsolescència.
Vist l’informe de necessitats emès pel Sr. Joan Prat Espunya, cap de l’Àrea d’informàtica
i noves tecnologies.
Aquesta licitació no es divideix en lots perquè comportaria un sobrecost a banda d’una
complexitat important en el seguiment, processos de facturació, gestió d’incidències,
peticions i canvis.
El pressupost base de licitació és de 252.648,00 € IVA inclòs, desglossat en 208.800,00
€ de base imposable més 43.848,00 € d’IVA calculat al 21 %.
Anys de contracte
Any 1
Any 2
Any 3
Total

Pressupost base de
licitació
69.600,00 €
69.600,00 €
69.600,00 €
208.800,00 €

IVA 21 %
14.616,00 €
14.616,00 €
14.616,00 €
43.848,00 €

Pressupost base de
licitació IVA inclòs
84.216,00 €
84.216,00 €
84.216,00 €
252.648,00 €

Es tracta d’un contracte per preus unitaris, en què la despesa global no es pot concretar
anticipadament, ja que s’anirà determinant durant el període de vigència del contracte
i segons les necessitats. Per aquest motiu, l’Ajuntament no resta obligat a exhaurir el
pressupost base de licitació.
La durada del contracte s’estableix per tres anys, comptats des de la data de
formalització del contracte, amb possibilitat de dues pròrrogues, de forma acordada, d’un
any cadascuna.
Als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat del contracte
subjecte a licitació, el valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article

101 i concordants de la LCSP, tenint en compte les possibles pròrrogues i modificacions
és de tres-cents vuitanta-nou mil set-cents seixanta euros (389.760,00 €) IVA exclòs.

Any 1
Any 2
Any 3
Any 1
Any 2
Total VEC

Any contracte
69.600,00 €
69.600,00 €
69.600,00 €
208.800,00 €

Any pròrroga

Modificació 20%

Total

41.760,00 €
69.600,00 €
69.600,00 €
139.200,00 €

41.760,00 €

389.760,00 €

Aquest contracte està subjecte a regulació harmonitzada, i és susceptible de recurs
especial en matèria de contractació.
Aquest contracte, de conformitat amb el que determina l’article 25.1 de la LCSP, té
naturalesa de contracte administratiu, i es qualifica com a contracte mixt, atès que conté
prestacions de serveis i de subministraments. D’acord amb l’article 18 LCSP, quan un
contracte mixt comprengui prestacions de més d’un caràcter, cal atenir-se al caràcter de
la prestació principal, essent aquesta la de serveis considerant que la part principal del
contracte és el servei de veu fixa, mòbils, i de dades i accés a internet, i el
subministrament queda condicionat al proveïment d’aparells de telefonia mòbil o de
dades per avaria, renovació o obsolescència.
El procediment a seguir per a l'adjudicació del contracte és l’obert, sotmès a regulació
harmonitzada, 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. 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, 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. CCS12022000008 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 mixt del servei de comunicacions de veu
fixa, mòbils i de dades i accés a internet i subministrament d’aparells de telefonia mòbil
o de dades per avaria, renovació o obsolescència, 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 del contracte mixt del servei de comunicacions de veu fixa,
mòbils i de dades i accés a internet i subministrament d’aparells de telefonia mòbil o de
dades per avaria, renovació o obsolescència, amb un pressupost màxim de licitació de
dos-cents cinquanta-dos mil sis-cents quaranta-vuit euros (252.648,00 €) IVA inclòs,
desglossat en 208.800,00 € de pressupost net i 43.848,00 € en concepte d’IVA calculat
al tipus del 21 %.
Es tracta d’un contracte per preus unitaris, en què la despesa global no es pot concretar
anticipadament, ja que s’anirà determinant durant el període de vigència del contracte
i segons les necessitats. Per aquest motiu, l’Ajuntament no resta obligat a exhaurir el
pressupost base de licitació.
La durada del contracte s’estableix per tres anys, comptats des de la data de
formalització del contracte, amb possibilitat de dues pròrrogues, de forma acordada, d’un
any cadascuna.
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.- Les despeses es pagaran amb càrrec a la partida “telecomunicacions” de cada
exercici pressupostari.
Autoritzar la despesa prevista per l’exercici 2022 d’import 42.108 € amb càrrec a la
partida núm. 22.120.491.222000 “telecomunicacions”
Operació Referència
200200

Tipus
Partida
Despeses 22120 491 222000

Import
42108

Descripció
TELECOMUNICACIONS

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

Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització se subordina
al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos.
Cinquè.- CONVOCAR la licitació que es tramitarà de forma ordinària, per procediment
obert sotmès a regulació harmonitzada 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.
El contracte és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb
el que disposa l’article 44.1 de la LCSP.

Setè.- PUBLICAR la licitació en el DOUE i al Perfil del Contractant, de conformitat amb
l’article 135 de la LCSP.
Vuitè.- NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. Joan Prat Espuña, cap 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.
Novè.- 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.
13.3. - ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PROGRAMA D'INVERSIONS DEL SERVEI
D'AIGUA 2009-2029. ANY 13. PROPOSTA 9 DE FEBRER DE 2022
Núm. de referència : X2022008283
Vist l’informe núm. NI022022000277emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’Àrea de
Territori d’aquest Ajuntament, en data 14 de febrer de 2022, en relació a l’estat
d’execució del programa d’inversions del servei d’aigua 2009-2029. Any 13. Proposta
febrer de 2022.
Vist l’expedient administratiu núm: CC012022000150 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Aprovar l’informe núm. NI022022000277emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap
de l’Àrea de Territori d’aquest Ajuntament, en data 14 de febrer de 2022, en el qual es
motiven les necessitats a contractar.
SEGON.- Ordenar a SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA SAU. SGAB
a SGAB l’execució de les obres següents amb càrrec al fons de reposició de la tarifa
del servei:
Obra:
AFECCIONS ALS EQUIPAMENTS D'AIGUA PER OBRES DE MILLORA PL.LES
RODES

Pressupost
1 .743,35
€

TERCER.- Aprovar l’estat d’execució per part de SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE
BARCELONA SAU. SGAB del pla d’inversions de la xarxa d’aigua 2009-2029 a data
informe:

•

Obres executades a l’origen amb càrrec al fons de reposició de la tarifa a data
informe:

Obra
Import certificació
PLA DE CONSERVACIO DE LA INFRAESTRUCTURA VIÀRIA 2021 FASE
1
141.780,03 €
CARRERS MACARNAU I DOMENGE ENTORN ESPAI CRATER
38.310,47 €
Exigible a origen
amb càrrec a tarifa
a data informe
Fons de reposició tarifari
Excedents d’explotació
Total
•
-

6.063.177,00 €
217.432,09 €
6.280.609,09 €

Ordenat a origen
amb càrrec a
tarifa a data
informe
4.947.189,00 €
247.768,01 €
5.194.957,01 €

Executat a origen
amb càrrec a tarifa
a data informe
4.871.433,48 €
259.567,30 €
5.131.000,78 €

Obres executades a fons perdut a data informe
No hi ha certificacions

Exigible al final de la
concessió
a fons perdut a data informe
1.105.420,00 €

Ordenat a origen
a fons perdut a data
informe
735.778,24 €

Executat a origen
a fons perdut a data
informe
655.491,73 €

QUART.- Traslladar còpia de l’informe tècnic a l’empresa SOCIEDAD GENERAL DE
AGUAS DE BARCELONA SAU. SGAB.
CINQUÈ.- Donar compte d’aquest acord al Ple de l’Ajuntament .
S’aprova per unanimitat.

13.4. - SERVEIS PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC D'EDIFICACIÓ DEL
CENTRE LOGÍSTIC DE LA BRIGADA MUNICIPAL CARRER FENOLLEDA
Núm. de referència : X2022005949
Tipus de Contracte: SE
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar els serveis per a la redacció del projecte bàsic
d’edificació del centre logístic de la Brigada Municipal al carrer Fenolleda, com es

desprèn de l’informe de data 20 de gener de 2022, emès pel Sr. Ramon Prat Molas,
Cap de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot.
Segon.- Atès que es tracta d’un servei esporàdic i puntual, i que en cas que es valori
que es repetirà aquesta mateixa necessitat, s’inclourà en la planificació de necessitats
de contractació, d’acord amb el que estableix l’article 28 de la LCSP.
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar els serveis per
a la redacció del projecte bàsic d’edificació del centre logístic de la Brigada Municipal al
carrer Fenolleda:
-“Gerard Pons Bosch”
-“Plana Hurtós Enginyers SLP”
-“Serttec Projectes, SL”
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap de l’àrea
de Territori d’aquest Ajuntament en data 21 de febrer de 2022; en el termini establert a
l’efecte les tres empreses han presentat oferta, i la millor proposta és la presentada per
l’empresa SERTTEC PROJECTES SL; per ser ésser l’oferta presentada amb import
inferior al de la licitació.
Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals
de contractació.
Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa SERTTEC PROJECTES SL i atès que
aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació
objecte del contracte.
Fonament jurídic
La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant
LCSP) i correspon a la modalitat de serveis regulada a l’article 17 de la mateixa.
Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de
l’expedient administratiu i les modificacions introduïdes pel Reial Decret Llei 3/2020, de
4 de febrer.
Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació.
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions
efectuades pel cartipàs municipal.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics

Vist l’expedient administratiu núm: CC012022000097 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar l’informe emès pel Sr. Ramon Prat Molas, Cap de l’Àrea de Territori
de l’Ajuntament d’Olot, de data 20 de gener de 2022, en el que es motiven les
necessitats de contractar.
Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a
favor de l’empresa SERTTEC PROJECTES SL, amb NIF núm. B1788902-3, el contracte
menor dels serveis per a la redacció del projecte bàsic d’edificació del centre logístic de
la Brigada Municipal al carrer Fenolleda; pel preu de disset mil nou-cents seixanta-vuit
euros amb cinquanta cèntims (17.968,50 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en catorze mil vuit-cents cinquanta euros (14.850 €) de
pressupost net i tres mil cent divuit euros amb cinquanta cèntims (3.118,50 €) d’IVA
calculat amb un tipus del 21%.
“El projecte contindrà la documentació adequada a la seva finalitat. Com a mínim
contindrà:
- Memòria descriptiva, amb l’estudi bàsic de seguretat i salut.
- Plànols de planta, secció i detalls.
- Pressupost, amb amidaments i quadres de preus”
Tercer.- El termini per a l’execució dels serveis serà de quatre mesos, a partir de la
data de recepció de la notificació de l’adjudicació
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 17.968,50 €, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida núm. 22.140.151.64001 “plànols i projectes” del Pressupost municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22140 151 64001

Import
17968.50

Descripció
PLANOLS I PROJECTES

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

Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i adjuntarà
una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient
CC012022000097
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses que han presentat pressupost.
S’aprova per unanimitat.

13.5. - APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT, APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I EL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
PER A L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE
PUBLICITAT, DEL SUBMINISTRAMENT DE 3 LLICÈNCIES DE L’APLICACIÓ
GEOMEDIA PROFESSIONAL amb l’empresa “INTERGRAPH ESPAÑA,SA”; I
CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ
Núm. de referència : X2022008161
Tipus contracte
Procediment
Criteris

SU
AD
NO

DE SUBMINISTRAMENT
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents:
Atesa la necessitat de contractar el subministrament de 3 llicències de l’aplicació
GEOMEDIA PROFESIONAL , amb “Integraph España, SA”, d’acord amb l’informe emès
pel Responsable d’ Informàtica i Noves Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot.
Atès que Integraph España,SA ha desenvolupat les aplicacions objecte de manteniment
i n’és la propietària, és l’únic proveïdor que pot realitzar-ne el manteniment.
Vist que el procediment a seguir per a l’adjudicació és el negociat sense publicitat, en
aplicació dels articles 166 i 168.a)2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic (en endavant LCSP)
Vist l’informe tècnic emès per la Cap d’Informàtica i Noves Tecnologies.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern, en virtut
de la delegació de la qual es va donar compte en la sessió extraordinària del Ple de
l’Ajuntament d’Olot, celebrada el dia 27 de juny de 2019.
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12022000007 i antecedents corresponent, la
regidora delegada d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- INICIAR l’expedient de contractació del subministrament de la llicència de
l’aplicació GEOMEDIA PROFESSIONAL , amb “Intergraph España, SA” amb NIF
A28768380.
Segon.- APROVAR l’expedient de contractació administrativa del subministrament de
la llicència de l’aplicació GEOMEDIA PROFESSIONAL, amb “Intergraph España, SA “,
d’acord amb el previst a l’article 117 de la LCSP.
El pressupost base de licitació del contracte s’estableix en 37.374,33 €, IVA inclòs,
desglossat en 30.887,88€ de pressupost base i 6.486,45€ d’IVA calculat al 21%.

Any 1 contracte
Any 2 contracte
Any 3 contracte

Pressupost net
9.797,88 €
10.287,84 €
10.802,16 €

IVA
2.057,55 €
2.160,45 €
2.268,45 €

Total
11.855,43 €
12.448,29 €
13.070,61 €

30.887,88 €

6.486,45 €

37.374,33 €

L’oferta de preu de l’empresa licitadora no pot superar el pressupost base de licitació.
Si el preu ofertat per l’empresa supera el pressupost base, l’oferta serà refusada.
El contracte tindrà una durada de 3 anys, amb efectes a partir del dia 1 d’abril de 2022
al 31 de març de 2023.
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de
condicions tècniques, d’acord amb el previst als articles 122 i 124 de la LCSP.
Quart.- APROVAR la despesa, pel que fa a l’exercici 2022, amb càrrec a la partida 2022
120 920 227994 - Manteniment i suport informàtic del Pressupost Municipal.
2022
2023
2024

Operació Referència
200200
200200
200200

Tipus
Despeses
Despeses
Despeses

Partida
22120 920 227994
99999
99999

Total
11.855,43 €
12.448,29 €
13.070,61 €
37.374,33 €
Import
11855.43
12448.29
13070.61

Descripció
CC1
MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC
100
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA
100
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA
100

CC2
001
001
001

CC3
001
001
001

CC4
001
001
001

En tractar-se d’una despesa plurianual, aquesta despesa queda subordinada a
l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost dels exercicis respectius.
Cinquè.- CONVIDAR, en aplicació de l’article 168.a) 2n. i 170 de la LCSP, a l’empresa
“Intergraph España, SA”, de conformitat amb l’informe que consta a l’expedient, per tal
que si ho desitja, presenti oferta en els termes recollits en el plec de clàusules
administratives particulars i el plec de condicions tècniques.
Sisè.- NOMENAR Responsable del Contracte al Sr. Joan Prat Espuña, Responsable
del Departament d’informàtica i Noves Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot, d’acord amb
l’article 62 de la LCSP.
Setè.- DELEGAR a l’Alcalde 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, d’acord amb el previst als articles 9 i 12 de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i l’article 11 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions
Públiques de Catalunya.
S’aprova per unanimitat.

CC5
000
000
000

CC6
000
000
000

13.6. - DEVOLUCIÓ FIANÇA DIPOSITADA PER GARANTIR ELS SERVEIS PER A
LA INSERCIÓ D'NAJNCIS I LA PUBLICACIÓ DE LA COLUMNA AMB
L'ACTUALITAT CULTURAL I D'INFORMACIÓ MUNICIPAL AL SETMANARI "LA
COMARCA"
Núm. de referència

: X2021000847

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 4 de febrer de 2021 va adjudicar
el contracte dels serveis per a la inserció de publicitat i la publicació de programació
cultural i d’informació municipal, a favor d’EDICIONS EL BASSEGODA SLU amb NIF
B17039116, per un import màxim de trenta-cinc mil euros (35.000 €), IVA inclòs, per un
any de durada del contracte amb efectes del dia 1 de gener de 2021.
Per tal de garantir la correcte execució del contracte “Edicions El Bassegoda, SLU” va
dipositar en data 28 de gener de 2021 una fiança d’import 1.446,28 €, segons liquidació
FMA 2021000600005.
Atès l’informe de la Sra. Anna Diago José, cap de Gabinet de l’Alcaldia i responsable
del contracte informa FAVORABLEMENT la devolució de la fiança esmentada.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000001 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
PROCEDIR al retorn de la fiança dipositada per “Edicions El Basegoda, SLU” en data
28 de gener de 2021 per import de mil quatre-cents quaranta-sis euros amb vint-ivuit cèntims (1.446,28 €) , per tal de garantir el contracte dels serveis per a la inserció
de publicitat i la publicació de programació cultural i d’informació municipal al setmanari
“La Comarca”
S’aprova per unanimitat.
13.7. - DEVOLUCIÓ FIANÇA DIPOSITADA PER GARANTIR ELS SERVEIS
D'INSERCIÓ DE PUBLICITAT I LA REALITZACIÓ DE PROGRAMES ESPECIALS
AMB MOTIU D'ESDEVENIMENTS DE CIUTAT AMB "RÀDIO OLOT, SA" .
Núm. de referència

: X2021000850

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 11 de febrer de 2021 va adjudicar
el contracte el contracte dels serveis per a la inserció de publicitat i la realització de
programes especials amb motiu d’esdeveniments de la ciutat, a favor de “Ràdio Olot
SA“, amb NIF A28795631, per un import màxim de quinze mil euros (15.000 €) IVA
inclòs, per un any de durada del contracte amb efectes del dia 1 de gener de 2021.

Per tal de garantir la correcte execució del contracte “Ràdio Olot, SA” va dipositar en
data 15 de febrer de 2021 una fiança d’import 619,83 €, segons liquidació FMA
2021000600011.
Atès que la Sra. Anna Diago José, cap de Gabinet de l’Alcaldia i responsable del
contracte en data 20 de febrer de 2022 informa FAVORABLEMENT la devolució de la
fiança esmentada.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000002 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
PROCEDIR al retorn de la fiança dipositada per “RÀDIO OLOT, SA” en data 15 de
febrer de 2021 per import de sis-cents dinou eros amb vuitanta-tres cèntims (619,83
€) , per tal de garantir el contracte dels serveis per a la inserció de publicitat i la realització
de programes especials amb motiu d’esdeveniments de la ciutat.
S’aprova per unanimitat.
13.8. - DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER GARANTIR ELS SERVEIS
PER A L’EMISSIÓ DE PUBLICITAT A OLOT TELEVISIÓ SL.
Núm. de referència

: X2021000919

La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 4 de febrer de 2021 va adjudicar
el contracte dels serveis per a l’emissió de publicitat, a favor d’OLOT TELEVISIÓ SL,
NIF B17477779, per un import màxim de dotze mil euros (12.000,-) IVA inclòs,
desglossat en 9.917,36 € de pressupost net, més 2.082,64 € d’IVA calculat al 21%, per
l’any de durada del contracte amb efectes del dia 1 de gener de 2021.
Per tal de garantir la correcte execució del contracte “Olot Televisió,SL” va dipositar en
data 1 de febrer de 2021 una fiança d’import 495,87 euros segons liquidació
FMA.2021.0000600007.
Atesa la sol·licitud presentada per “Olot Televisió,SL” en data 27 de gener de 2021 de
devolució de la fiança dipositada.
Atès l’informe que la Sra. Anna Diago José , cap de Gabinet de l’Alcaldia i responsable
del contracte dels serveis per a l’emissió de publicitat a favor d’Olot Televisió,SL,
informa FAVORABLEMENT la devolució de la fiança esmentada.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12021000003 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
Que els serveis econòmics procedeixin al retorn de la fiança dipositada en data 1 de
febrer de 2021 per “Olot Televisió,SL” i per import de quatre-cents noranta-cinc euros

amb vuitanta-set cèntims (495,87 €), per tal de garantir el contracte dels serveis per a
l’emissió de publicitat amb Olot Televisió any 2021.
S’aprova per unanimitat.
13.9. - RECTIFICACIÓ ACORD RELATIU A LA REVISIÓ DEL PREU DE
CONCESSIÓ D'ÚS DE DIVERSOS LLOCS DE VENDA DE LA PLAÇA MERCAT.
ANY 2022
Núm. de referència

: X2013016805

La Junta de Govern Local de data 10 de febrer de 2022 va aprovar la revisió de preu de
la concessió d’ús dels llocs de venda de la Plaça Mercat. Any 2022.
Atès que s’ha observat un error en el preu dels llocs de venda :
LOT 2: Fluvià, SC
LOT 11: Peixos Miquel, SL
I vist l’expedient núm. CCS12013000017 i i antecedents corresponents, la regidora
delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
acords:
Rectificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 10 de febrer de 2022 de revisió
del preu de la concessió dels llocs de venda de la Plaça Mercat adjudicats a “Fluvià,SC”
i “Peixos Miquel,SL” , en el sentit que el cànon mensual amb efectes del dia 1 de gener
de 2022, és de:
LOT 2: Fluvià SC..............................................................319,424 €
LOT 11: Peixos Miquel, SL...............................................651,025 €
S’aprova per unanimitat.
13.10. - CANVI DE NOM CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D'ÚS DEL LOT NÚM. 7
DE LA PLAÇA MERCAT D'OLOT
Núm. de referència

: X2022008510

L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 20 de febrer de 2014 va adjudicar al Sr. ****
amb NIF **** la concessió administrativa d’ús del LOT núm. 7 de la Plaça Mercat d’Olot,
dedicat a la venda de carnisseria, cansaladeria, xarcuteria, producció pròpia i
preparats.
Atesa la documentació presentada en relació a la constitució de la societat “Granja
Corominas, Societat Limitada”

De conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars i tècniques
aprovades pel Ple de l’Ajuntament de data 19 de desembre de 2013; el Reglament del
mercat Municipal d’Olot, la Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya, la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la llei 10/2015 d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12022000009 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Procedir al canvi de nom a favor de la Societat “GRANJA COROMINAS, SL”
amb NIF. B147465253 de la concessió administrativa d’ús del LOT núm. 7 de la Plaça
Mercat d’Olot, dedicat a “carnisseria, cansaladeria, xarcuteria, producció pròpia i
preparats” , amb efectes del dia 1 de gener de 2022.
SEGON.- Els drets i deures del nou adjudicatari són els fixats a plec de clàusules
administratives particulars i tècniques aprovades definitivament pel Ple de l’Ajuntament
de data 19 de desembre de 2013 i regulats en el Reglament del Mercat Municipal d’Olot,
aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 31 d’octubre de 2013
(BOP núm.. 1/02-01.2014) i modificat per acord del plenari de data 25 de setembre de
2014 (BOP núm. 203/23-10/2014).
TERCER.- Facultar el Sr. Alcalde per tal que en nom i representació de l’Ajuntament
signi el corresponent contracte.
QUART.- Fixar amb efectes del dia 1 de gener de 2022, l’import del cànon mensual
corresponent al 75% restant de la concessió d’ús del lloc de venda LOT núm. 7 en
534,452 euros .
CINQUÈ.- Els imports mensuals s’abonaran la darrera setmana de cada mes d’acord
amb el que s’estableix en la clàusula 10 del PCAP.
S’aprova per unanimitat.
13.11. - CULTURA: CONTRACTACIÓ SERVEI GESTIÓ D’AUTORS PER AL
FESTIVAL MOT 2022
Núm. de referència : X2022006379
Atès que és necessari contractar el servei de gestió d’autors nacionals i internacionals
per a les converses del Festival MOT de Literatura de Girona i Olot, com es desprèn de
l’informe de data 08/02/2022, emès per Judit Badia Perpiñà, directora del Festival MOT
de literatura, amb el vistiplau de Susanna Alsina coll, direcció adjunta de l’Àrea de
Cultura de l’Ajuntament d’Olot.
Codi CPV: 79952100-3 Serveis d’organització d’esdeveniments culturals

Codi CPV: 79953000-9 Serveis d’organització de festivals
Atès que la necessitat a satisfer s’integra dins les competències de l’Ajuntament d’Olot.
Atès que s’ha demanat pressupost a les següents empreses pel servei de gestió d’autors
nacionals i internacionals per a les converses del Festival MOT de Literatura de Girona
i Olot:
- Nexe Cultural, SL ; B-62683123; ****
- Sandra Fullola Gorgues ; ****; ****
- Taleia Cultura, SL ; B62135942; ****
Atès que segons l’informe de valoració, de les 3 ofertes sol·licitades, s’han presentat 2
ofertes dins del termini establert a l’efecte, de les quals la millor proposta és la
presentada per Taleia Cultura, SL ; B62135942, en constituir l’oferta més avantatjosa
econòmicament.
Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles
generals de contractació.
Atès que l’empresa Taleia Cultura, SL, no ha subscrit amb l’Ajuntament d’Olot, durant el
present exercici pressupostari, més contractes menors pel mateix objecte que individual
o conjuntament superin el llindar establert per als contractes menors de serveis a l’article
118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant
LCSP).
Vista la capacitat d’obrar de l’empresa Taleia Cultura, SL i atès que aquesta compta
amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del contracte.
Fonament jurídic
Primer.- Atesa la definició que l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (LCSP) formula del contracte de serveis.
Segon.- Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP, referent a l’inici, contingut i
aprovació de l’expedient administratiu.
Tercer.- Ateses les competències que estableix la disposició addicional segona de la
LCSP i les delegacions efectuades pel cartipàs municipal.
Vist l’expedient administratiu núm: CC012022000112 de cultura 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 en data 08/02/2022, emès per Judit Badia Perpiñà,
directora del Festival MOT de literatura, amb el vistiplau de Susanna Alsina coll, direcció
adjunta de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Olot, en el que es motiven les necessitats
de contractar.

Segon.- Adjudicar el contracte menor de servei de gestió d’autors nacionals i
internacionals per a les converses del Festival MOT de Literatura de Girona i Olot a favor
de l’empresa Taleia Cultura, SL, B62135942, Barcelona, Barcelona, Espanya, pel preu
de nou mil tres-cents setanta-set euros amb cinquanta cèntims (9.377,50 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en set mil set-cents cinquanta euros (7.750,00 €) de
pressupost net i mil sis-cents vint-i-set amb cinquanta (1.627,50 €) en concepte d’IVA al
tipus del 21%.
Tercer.- Els serveis es portaran a terme des de la data d’adjudicació del contracte fins a
31/12/2022.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 9.377,50 €, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida 22 499 334 226090 FESTIVAL MOT DE LITERATURA I XERRADES del
Pressupost de l’Ajuntament d’Olot:
Cinquè.- TALEIA CULTURA S.L adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012022000112.
Tipus de Contracte: SE
Procediment
AD
Criteris
NO
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22499 334 226090

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI
Import
9377.50

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
FESTIVAL LITERARI MOT I XERRADES400 033 070 107 000 000

S’aprova per unanimitat.
13.12. - CULTURA: CONTRACTACIÓ SERVEI PRODUCCIÓ ACTIVITATS
EDUCATIVES I FAMILIARS D'ARTS ESCÈNIQUES I DE LES COMPANYIES
NACIONALS FESTIVAL SISMÒGRAF 2022
Núm. de referència : X2022006381

Atès que és necessari contractar el servei de producció de les activitats educatives i
familiars d’arts escèniques i de les companyies nacionals del Festival Sismògraf, com
es desprèn de l’informe de data 08/02/2022, emès per Susanna Alsina coll, direcció
adjunta de l’Àrea de Cultura, amb el vistiplau de Ricard Sargatal Pont, direcció de l’Àrea
de cultura i educació de de l’Ajuntament d’Olot.
Codi CPV: 79952100-3 Serveis d’organització d’esdeveniments culturals
Codi CPV: 79953000-9 Serveis d’organització de festivals
Atès que la necessitat a satisfer s’integra dins les competències de l’Ajuntament d’Olot.
Atès que s’ha demanat pressupost a les següents empreses pel servei de producció de
les activitats educatives i familiars d’arts escèniques i de les companyies nacionals del
Festival Sismògraf d’Olot:

1. Caterina Capdevila Werning; ****; ****
2. Kena Rodríguez Khun. ; ****; ****
3. Àgata Losantos Viñolas; **** ; ****
Atès que segons l’informe de valoració, de les 3 ofertes sol·licitades, s’han presentat 2
ofertes dins del termini establert a l’efecte, de les quals la millor proposta és la
presentada per Caterina Capdevila Werning; ****, en constituir l’oferta més avantatjosa
econòmicament.
Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles
generals de contractació.
Atès que l’empresa Caterina Capdevila Werning, no ha subscrit amb l’Ajuntament d’Olot,
durant el present exercici pressupostari, més contractes menors pel mateix objecte que
individual o conjuntament superin el llindar establert per als contractes menors de
serveis a l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic (en endavant LCSP).
Vista la capacitat d’obrar de l’empresa Caterina Capdevila Werning i atès que aquesta
compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del
contracte.
Fonament jurídic
Primer.- Atesa la definició que l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (LCSP) formula del contracte de serveis.
Segon.- Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP, referent a l’inici, contingut i
aprovació de l’expedient administratiu.
Tercer.- Ateses les competències que estableix la disposició addicional segona de la
LCSP i les delegacions efectuades pel cartipàs municipal.
Vist l’expedient administratiu núm: CC012022000114 de cultura 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 en data 08/02/2022, emès per Susanna Alsina coll,
direcció adjunta de l’Àrea de Cultura, amb el vistiplau de Ricard Sargatal Pont, direcció
de l’Àrea de cultura i educació de de l’Ajuntament d’Olot, en el que es motiven les
necessitats de contractar.
Segon.- Adjudicar el contracte menor de servei de producció de les activitats educatives
i familiars d’arts escèniques i de les companyies nacionals del Festival Sismògraf a favor
de l’empresa Caterina Capdevila Werning; ****, d’Olot, Girona, Espanya, pel preu de
divuit mil vuitanta-nou euros amb cinquanta cèntims (18.089,50 €), IVA inclòs.

L’esmentat preu es desglossa en catorze mil nou cents cinquanta euros (14.950,00 €)
més tres mil cent trenta-nou euros amb cinquanta cèntims (3.139,50 €) corresponents a
l’IVA al tipus del 21%.
Tercer.- Els serveis es portaran a terme des de la data d’adjudicació del contracte fins a
31/12/2022.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 18.089,50 €,IVA inclòs, amb càrrec
a les següents partides del Pressupost de l’Ajuntament d’Olot:
10.853,70 € (IVA inclòs) a la partida 22 400 334 2279901 ACTUACIONS SISMÒGRAF.
7.235,80 € (IVA inclòs) a la partida 22 499 333 227991 PRESTACIÓ SERVEIS
TEATRE
Cinquè.- Caterina Capdevila Werning adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012022000114.
Tipus de Contracte: SE
Procediment
AD
Criteris
NO
Operació Referència
200220
200220

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Tipus
Partida
Despeses 22400 334 2279901
Despeses 22499 333 227991

Import
10853.70
7235.80

Descripció
ACTUACIONS SISMOGRAF
PRESTACIO SERVEIS TEATRE

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
400 034 070 107 000 000
400 034 070 107 000 000

S’aprova per unanimitat.
13.13. - CULTURA: CONTRACTACIÓ SERVEI IMPRESSIÓ REVISTA EL PLAFÓ I
EL CARTIPÀS MARÇ 2022-FEBRER 2023
Núm. de referència : X2022006380
Atès que és necessari contractar el servei d’impressió de deu exemplars de la revista El
Plafó i El Cartipàs (març, abril, maig, juny, setembre, octubre, novembre i desembre de
2022 i gener i febrer de 2023), com es desprèn de l’informe de data 08/02/2022, emès
per Rosa Rebugent Gelis, tècnica de comunicació, amb el vistiplau de Susanna Alsina
Coll, direcció adjunta de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Olot.
Codi CPV: 22200000-2

Diaris, revistes especialitzades, publicacions i revistes

Atès que s’ha demanat pressupost a les següents empreses pel servei d’impressió de
deu exemplars de la revista El Plafó i El Cartipàs (març, abril, maig, juny, setembre,
octubre, novembre i desembre de 2022 i gener i febrer de 2023):
Gràfiques Garrotxa S.L., B17426990, ggarrotxa@gmail.com
Impremta Costa S.C., J55164149, impremtacosta@telefonica.net
Impremta Delta C.V., E17385998, 3a@impremtadelta.com

Atès que segons l’informe de valoració, de les 3 ofertes sol·licitades, s’han presentat 1
oferta dins del termini establert a l’efecte:
Gràfiques Garrotxa SL, B17426990
Preu: 14.200,00 € + 2.982,00 € en concepte d’IVA
Analitzada l’oferta, s’informa favorablement a la contractació de l’oferta presentada per
l’empresa Gràfiques Garrotxa S.L. , B17426990, per haver presentat l’única oferta.
Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles
generals de contractació.
Atès que l’empresa Gràfiques Garrotxa S.L., no ha subscrit amb l’Ajuntament d’Olot,
durant el present exercici pressupostari, més contractes menors pel mateix objecte que
individual o conjuntament superin el llindar establert per als contractes menors de
serveis a l’article 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic (en endavant LCSP).
Vista la capacitat d’obrar de l’empresa Gràfiques Garrotxa S.L. i atès que aquesta
compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del
contracte
Fonament jurídic
Primer.- Atesa la definició que l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (LCSP) formula del contracte de serveis.
Segon.- Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP, referent a l’inici, contingut i
aprovació de l’expedient administratiu.
Tercer.- Ateses les competències que estableix la disposició addicional segona de la
LCSP i les delegacions efectuades pel cartipàs municipal.
Vist l’expedient administratiu núm: CC012022000113 de cultura 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 en data 08/02/2022, emès per Rosa Rebugent Gelis,
tècnica de comunicació, amb el vistiplau de Susanna Alsina Coll, direcció adjunta de
l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Olot, en el que es motiven les necessitats de
contractar.
Segon.- Adjudicar el contracte menor de servei d’impressió de deu exemplars de la
revista El Plafó i El Cartipàs (març, abril, maig, juny, setembre, octubre, novembre i
desembre de 2022 i gener i febrer de 2023), a favor de l’empresa Gràfiques Garrotxa
SL, B17426990, d’Olot, Girona, Espanya, pel preu de disset mil cent-vuitanta dos euros
(17.182,00 €), IVA inclòs

Aquest import es desglossa en 14.200,00 € de pressupost net i 2.982,00 € en concepte
d’IVA calculat al 21 %, amb càrrec a la partida 22 499 334 226020 COMUNICACIO,
PROM. I XARXES OLOT CULTURA del Pressupost municipal.
Tercer.- El subministrament es portarà a terme des de la data d’adjudicació del contracte
fins a 28/02/2023.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 17.182,00 €,IVA inclòs, amb càrrec
a partida 22 499 334 226020 COMUNICACIO, PROM. I XARXES OLOT CULTURA del
pressupost de l’Ajuntament d’Olot:
Cinquè.- GRAFIQUES GARROTXA SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012022000113.
Tipus de Contracte: SE
Procediment
AD
Criteris
NO
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22499 334 226020

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI
Import
17182.00

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
COMUNICACIO, PROM. I XARXES OLOT
400 999 070 099 000 000
CULTURA

S’aprova per unanimitat.
13.14. - CULTURA: CONTRACTACIÓ SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL
BIBLIOGRÀFIC I PUBLICACIONS PERIÒDIQUES PER A LA BIBLIOTECA MARIÀ
VAYREDA 2022
Núm. de referència : X2022006376
Atès que és necessari contractar el subministrament de material bibliogràfic i
publicacions periòdiques pel fons de la Biblioteca Marià Vayreda 2022, com es desprèn
de l’informe de data 09/02/2022, emès per Judit Badia Perpiñà, directora de la Biblioteca
Marià Vayreda, amb el vistiplau de Susanna Alsina Coll, direcció adjunta de l’Àrea de
Cultura de l’Ajuntament d’Olot.
22113000-5
22200000-2

Llibres per biblioteca
Diaris, revistes, publicacions periòdiques

Atès que la necessitat a satisfer s’integra dins les competències de l’Ajuntament d’Olot.
Atès que s’ha demanat pressupost a les següents empreses pel subministrament de
material bibliogràfic i publicacions periòdiques pel fons de la Biblioteca Marià Vayreda
2022:
- Llibreria Drac. Irene Bonet Martín ; **** ; info@llibreriadrac.com
- Llibreria l’Altell, SL ; B17945056 ; laltell@laltell.cat
- Llibreria Les Voltes ; G55188700 ; llibreria@lesvoltes.cat

Atès que segons l’informe de valoració, de les 3 ofertes sol·licitades, s’han presentat 1
oferta dins del termini establert a l’efecte:
• Llibreria Drac. Irene Bonet Martín
Preu: 14.980,00 € + 599,20 € en concepte d’IVA
Llibreria Drac. Irene Bonet Martín oferta un 15% de descompte en l’adquisició de llibres
i un 18% en l’adquisició de diaris i revistes.
Atès que Llibreria Drac. Irene Bonet Martín informa que en cas de resultar
escollida, serà la societat Llibreria Drac SL, amb NIF B67995365, representada
legalment per ella mateixa i en procés d’inscripció al registre mercantil, qui
prestarà el servei.
Analitzada l’oferta, s’informa favorablement de l’oferta presentada per l’empresa
Llibreria Drac . Irene Bonet Martín, a partir d’ara Llibreria Drac, SL.
Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles
generals de contractació.
Atès que l’empresa Llibreria Drac, SL, no ha subscrit amb l’Ajuntament d’Olot, durant el
present exercici pressupostari, més contractes menors pel mateix objecte que individual
o conjuntament superin el llindar establert per als contractes menors de serveis a l’article
118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant
LCSP).
Vista la capacitat d’obrar de l’empresa Llibreria Drac, SL i atès que aquesta compta amb
l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del contracte.
Fonament jurídic
Primer.- Atesa la definició que l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic (LCSP) formula del contracte de subministraments.
Segon.- Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP, referent a l’inici, contingut i
aprovació de l’expedient administratiu.
Tercer.- Ateses les competències que estableix la disposició addicional segona de la
LCSP i les delegacions efectuades pel cartipàs municipal.
Vist l’expedient administratiu núm: CC012022000111 de cultura i antecedents
corresponents, d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Aprovar l’informe emès en data 09/02/2022, emès per Judit Badia Perpiñà,
directora de la Biblioteca Marià Vayreda, amb el vistiplau de Susanna Alsina Coll,
direcció adjunta de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Olot, en el que es motiven les
necessitats de contractar.

Segon.- Adjudicar el contracte menor de subministrament de material bibliogràfic i
publicacions periòdiques pel fons de la Biblioteca Marià Vayreda 2022 a favor de
l’empresa Llibreria Drac, SL, B67995365, d’Olot, Girona, Espanya, pel preu de quinze
mil cinc-cents setanta-nou euros amb vint cèntims (15.579,20 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en 14.980,00 € de pressupost net i 599,20 € en concepte
d’IVA calculat al 4%, amb càrrec a la partida 22 499 3321 226094 ACTIVITATS
BIBLIOTECA I COMPRA DE LLIBRES del Pressupost municipal.
Tercer.- El subministrament es portarà a terme des de la data d’adjudicació del contracte
fins a 31/12/2022.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 15.579,20 €,IVA inclòs, amb càrrec
a partida 22 499 3321 226094 ACTIVITATS BIBLIOTECA I COMPRA DE LLIBRES del
pressupost de l’Ajuntament d’Olot:
Cinquè.- Llibreria Drac, SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o
hi farà constar el número d’expedient CC012022000111.
Tipus de Contracte:
Procediment
AD
Criteris
NO
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22 499 3321 226094

DE SUBMINISTRAMENTS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI
Import
15.579,20

Descripció
ACTIVITATS
LLIBRES

BIBLIOTECA

I

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
COMPRA
400 DE
000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat.
13.15. - CULTURA: CONTRACTACIÓ RECURSOS EDUCATIUS GENER-JUNY
2022: "HORTA"
Núm. de referència : X2022006201
Antecedents:
Primer.- Atès que és necessària la contractació de l’espectacle HORTA de la companyia
L'HORTA TEATRE dins la programació de Recursos educatius gener-juny 2022, que
realitza l'empresa L'HORTA TEATRE SL com es desprèn de l'informe de data 08-022022, emès per TENA BUSQUETS, DIRECTORA D'ARTS ESCÈNIQUES, amb el
vistiplau de Susanna Alsina Coll, directora adjunta a l'àrea de Cultura.
Codi CPV: 92312110-5 Serveis artístics de productors de Teatre.
Segon.- Atès que la necessitat a satisfer s'integra dins les competències de l'Ajuntament
d'Olot.
Tercer.- Vista la capacitat d'obrar de l'empresa L'HORTA TEATRE SL i atès que aquesta
compta amb l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del
contracte.

Quart.- Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 22 499 333 226094 EDUCATIUS
ESCENICS ESCOLES GARROTXA i pot ordenar-se la despesa proposada.
Cinquè.- Atès que ens trobem davant d'un contracte de serveis artístics, aquesta
contractació ha de considerar-se de caràcter privat de conformitat amb allò que disposa
l'article 25.1.a).1º de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic
(en endavant LCSP).
Fonament Jurídic:
Article 25.1 a) 1er de la LCSP pel que fa als contractes privats.
Article 26.2 i 168.2 169 i 170 pel que fa a la tramitació del procediment.
Article 28 LCSP pel que fa a la motivació de la necessitat.
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions
efectuades pel cartipàs municipal.
Atès el Reial Decret Llei 3/2020 de 4 de febrer.
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics.
Vist l’expedient administratiu núm: CC012022000108 de cultura i antecedents
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Adjudicar, a favor de l’empresa L'HORTA TEATRE SL, amb CIF. B97865422,
de CASTELLÓ DE LA PLANA, VALÈNCIA, ESPANYA, el contracte privat que té per
objecte l'espectacle HORTA pel preu de ONZE MIL SET-CENTS euros 11.700,00 €, IVA
inclòs.
Aquest preu es desglossa en els conceptes que es relacionen a continuació i que hauran
de constar en la/les factura/es corresponent/s:
Caixet actuació: 9.669,42 €
IVA (21)%: 2.030,57 €
Segon.- HORTA es portarà a terme els 09, 10 i 11-05-2022
Tercer.- Aprovar i Disposar la despesa d'import 11.700,00 €, IVA inclòs, i efectuar-ne el
pagament a l'empresa L'HORTA TEATRE SL en els termes que consten en el contracte
que se signarà entre les parts.
Amb càrrec a la partida 22 499 333 226094 EDUCATIUS ESCENICS ESCOLES
GARROTXA del Pressupost de l'Ajuntament d'Olot.
Quart.- Informar a l'adjudicatari que el pagament s'efectuarà contra presentació de la
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació.
Cinquè.- L’HORTA TEATRE, SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012022000108.

Tipus de Contracte: SE
Procediment
AD
Criteris
NO
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22499 333 226094

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI
Import
11700.00

Descripció
EDUCATIUS ESCENICS ESCOLES
GARROTXA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
400 034 070 017 000 000

S’aprova per unanimitat.
13.16. - CULTURA: CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT
D’OLOT I CINES OLOT PER AMPLIAR ELS AVANTATGES DEL CLUB DE
FIDELITAT SOCIETAT ANÒNIMA
Núm. de referència

: X2022007460

Vist que l’àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Olot va crear l’any 2020 un club de fidelitat
anomenat Societat Anònima, la finalitat del qual és oferir als seus membres descomptes
en activitats culturals i altres avantatges per donar facilitats al públic amb un elevat
consum cultural i fidelitzar-los.
Vist que Multicinemes Olot, SL (Cines Olot) ofereix una programació d’Òpera Cines Olot
cada temporada amb la finalitat de portar a la ciutat produccions d’òpera de diferents
teatres d’arreu del món.
Vist que l’Ajuntament d’Olot i Multicinemes Olot, SL tenen la voluntat de col·laborar per
a facilitar l’accés a la programació d’Òpera Cines Olot i descomptes als membres de la
Societat Anònima que hi assisteixin.
Vist que els termes d’aquesta col·laboració s’han regulat a través d’un conveni, adjunt
a aquesta proposta.
En relació a l’expedient CU012022000007 de Cultura, vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i Multicinemes
Olot, SL, en els termes descrits al mateix i que acompanyen aquesta proposta.
SEGON.- Facultar el regidor de cultura i alcalde d’Olot, Josep Berga i Vayreda, com a
representant legal de la corporació, per a la signatura del conveni entre les parts.
S’aprova per unanimitat.

14.1. - PLA DE FOMENT DE LA MOBILITAT AMB BICICLETA I VEHICLES DE
MOBILITAT PERSONAL.- PROPOSANT APROVAR
Núm. de referència

: X2022009060

Vist el Pla de foment de la mobilitat amb bicicleta i vehicles de mobilitat personal,
redactat per Raons Públiques, SCCL i Vaic mobility en data octubre de 2021, que té per
objecte planificar les principals línies estratègiques d’actuació per a l’impuls de la
mobilitat en bicicleta a la ciutat d’Olot per a l’horitzó 2031.
Així mateix, el Pla esmentat té per objectiu crear amb el projecte els vincles
interpersonals i suficientment forts perquè un ampli grup de persones tant de l’àmbit
ciutadà (organitzat o a nivell individual), tècnic, administratiu i polític se sentin
compromeses i empoderades per vetllar per l’adequada aplicació del pla durant els
pròxims deu anys.
Vist l’art. 37, 38 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
En relació a l’expedient UPOM2022000008, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
RESOLC
PRIMER.- APROVAR el Pla de foment de la mobilitat amb bicicleta i vehicles de mobilitat
personal, redactat per Raons Públiques, SCCL i Vaic mobility en data octubre de 2021.
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament.
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
S’aprova per unanimitat.
15.1. - PROJECTE URBANITZACIÓ MAS GRAU-BOIXATER.-PROPOSANT
APROVAR DEFINITIVAMENT LA RECEPCIÓ DE LA URBANITZACIÓ
Núm. de referència

: X2021008188

Vist que per Junta de Govern Local de data 20 de gener de 2022 es va adoptar, entre
d’altres, l’acord d’aprovar la recepció de l’obra d’urbanització de Mas Grau-Boixater al
terme municipal d’Olot.
Vist que es va condicionar la referida recepció a la comunicació de la finalització de les
obres a l’Agència Catalana de l’Aigua i a l’aportació del butlletí de la instal·lació elèctrica.

Vist que s’ha donat compliment als dos condicionants esmentats en l’apartat anterior.
En relació a l’expedient UPL12021000003, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT la recepció de l’obra d’urbanització de Mas
Grau-Boixater al terme municipal d’Olot.
SEGON.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
S’aprova per unanimitat.
16.1. – SANT CRISTÒFOL.- PROPOSANT SATISFER IMPORTS DE
JUSPREUAMENT.
La junta de Govern Local acorda deixar aquest punt sobre la taula.
17.1. - APROVAR LA CORRECCIÓ ERROR MATERIAL D’ACORD DE CONCESSIÓ
DE LA LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS AMB EXPEDIENT OMA32021000017 EN EL
SENTIT DE CONCEDIR LA LLICÈNCIA PER A “REHABILITACIÓ D’EDIFICI
PLURIFAMILIAR” AMB SITUACIÓ AL CARRER ALT DE TURA, 14 SENS
PERJUDICI DEL COMPLIMENT DELS CONDICIONANTS APROVATS PER LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 3 DE JUNY DE 2021

Núm. de referència

: X2021006661

Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de data 3 de juny de 2021, de
concessió de la llicència d’obres majors núm. OMA32021000017 a **** , per les obres
de Reforma d’edifici plurifamiliar situat al carrer Alt del Tura, 14, del municipi d’Olot.
Vist l’escrit presentat en data 17 de desembre de 2021 (E2021024891) per l’arquitecte
**** en representació **** , on s’exposa un error material en títol del projecte tècnic
presentat i que aporta projecte bàsic i executiu esmenat amb número de visat
2021400361 de “Rehabilitació d’edifici plurifamiliar” amb situació al carrer Alt de Tura,
14.
Vistos els articles 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques, sobre rectificació d’errors.
Vist que s’aplica a aquest expedient l’art. 74.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, que disposa: “La
competència per rectificar errors materials, de fet o aritmètics en els actes i les
disposicions reglamentàries correspon a l’òrgan que els ha dictat”.

Vist l’informe tècnic-jurídic de data 11 de febrer de 2022 emès en sentit favorable sobre
la sol·licitud de correcció d’errada material del títol del projecte bàsic i executiu amb
número d’expedient OMA32021000017 a nom de **** , per “Rehabilitació d’edifici
plurifamiliar” amb situació al carrer Alt de Tura, 14, sens perjudici del compliment dels
condicionants aprovats per la Junta de Govern Local de 3 de juny de 2021.
En relació a l’expedient OMA32021000017, 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.- RECTIFICAR l’error material fent constar que a l’expedient de concessió de
la llicència d’obres majors amb expedient OMA32021000017 es concedeix llicència a
**** per a “Rehabilitació d’edifici plurifamiliar” amb situació al carrer Alt de Tura, 14 sens
perjudici del compliment dels condicionants aprovats per la Junta de Govern Local de 3
de juny de 2021.
SEGON.- NOTIFICAR als interessats de l’expedient.
S’aprova per unanimitat.
17.2. - CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES A NOM DE CONSELL COMARCAL
DE LA GARROTXA PER ENDERROC D'EDIFICI EN TESTERA, AL C DE SANT
MIQUEL N.0002
Núm.- LLICENCIA D’OBRES
CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA- CTRA DE RIUDAURA N.0094 OLOT
Núm. de referència : X2021047901
AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de CONSELL COMARCAL DE LA
GARROTXA per ENDERROC D'EDIFICI EN TESTERA, al C DE SANT MIQUEL N.2,
del municipi d’Olot.
Identificació de l’expedient: OMA32021000076
Situació: C DE SANT MIQUEL N.0002
1.- En data 5/10/2021, CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA amb NIF P6700007E, representat per SERGI MARTI ARAU, presenta projecte d’obres majors per
ENDERROC D'EDIFICI EN TESTERA, amb situació al carrer C DE SANT MIQUEL N.2,
d’Olot.
2.- En data 14/02/2022 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.
FONAMENT DE DRET
1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny de

2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de setembre
de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la Generalitat de
data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on es situa
l’edificació existent de sòl URBÀ NO CONSOLIDAT. Zona en procés de renovació
urbana (8.2.2).
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya,
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres.
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme.
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local,
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar
aquesta competència en aquest òrgan municipal.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar a CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA amb NIF P6700007E, representat per SERGI MARTI ARAU, llicència d’obres (OMA32021000076), per
ENDERROC D'EDIFICI EN TESTERA, amb situació al C DE SANT MIQUEL N.2 del
municipi d’Olot.
SEGON. Informar que no podran inciar-se les obres en tant no es doni compliment als
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències d’Urbanisme
d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran les
corresponents actuacions sancionadores.
TERCER. El termini per començar les obres és de 2 mesos i el termini per acabar-les
és de 4 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir qualsevol
d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han acabat
les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a l’ordenament urbanístic
vigent.
QUART.Donar compte de l’ingrès de les liquidació/ns que es detalla/en
seguidament:
Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per: Un pressupost de: 65541.61 euros
1 Tanca provisional
Base liquidable Drets
(3)
65541.61

%
Drets definitius Taxes
bonifica
ció
0
0
0
Garanties:

Total Drets
0

0

Garantia per reposició de paviments 600 euros
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties

Euros
0
0

CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats.
Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local en
sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de Govern
Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010.
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers.
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin.
3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a l’interessat
de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el propi
interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta petició.
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos
així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i
podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de
l’Ajuntament, amb càrrec a l’interessat.
5.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar, una pròrroga del termini d’inici i/o final de
l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui. De
no existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència
assenyalat a l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar les
obres.
6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no
podran envair l’espai públic.
7.- Els desguassos interiors de l’edifici hauran de contenir el corresponent sifó inodor.
8.- Es prohibeix practicar als soterranis qualsevol obra que afecti la via pública o terrenys
del seu domini.
9.- No es permet que com a conseqüència de l’execució de les obres, s’embrutin els
embornals de la via pública, essent obligació del promotor l’adopció de les mesures
adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de
la fiança dipositada en concepte de moviment de terres o runes i reposició de paviments.

10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model,
rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la
corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència.
11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís,
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal.
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o que
afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació
vigent.
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les
prestacions de la Seguretat Social.
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la corresponent
llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals que causi.
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En cas
d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les sancions
que corresponguin.
Condicions particulars
1. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar:
• Document signat per contractista 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).
• el Pla de seguretat de l’obra subscrit pel contractista i aprovat per la direcció facultativa
de l’obra, que haurà de contenir la documentació referida a les prescripcions que
dimanen de la normativa del Ministeri de Sanitat que s’estableixen al document
anomenat “PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL
SARSCoV-2”.
2. Per a la protecció de l’àmbit d’actuació en front episodis d’avinguda de 100 anys de
període de retorn, l’altura del mur del soterrani de la façana del Fluvià, que es preveu
mantenir, no hauria de ser inferior a 3,00 m respecte la cota del fons de la llera.

3. Es prohibeix, amb caràcter general i sens perjudici del disposat a l’article 100 del text
refós de la Llei d’Aigües, aprovat per RDL 1/2001, de 20 de juliol, tota activitat
susceptible de provocar la contaminació o degradació del domini públic hidràulic i, en
particular, acumular residus sòlids, runes o substàncies, qualsevol que sigui la seva
naturalesa i el lloc on es dipositin, que constitueixin o puguin constituir un perill de
contaminació de les aigües o de degradació del seu entorn, segons disposa a l’article
97.a) del mateix text legal
4. El promotor de les obres subscriurà una declaració de responsable
(http://aca.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/TES/A_Agencia_catalana_de_l_
aigua__TES/Documents/Formularis/Obres_i_activitats_UDPH/Declaracio_responsable
_per_risc_inundacio_ca .pdf) en la que expressi que coneix i assumeix el risc existent i
les mesures de protecció civil aplicables al cas. Es compromet alhora a traslladar la
informació als possibles afectats amb independència de les mesures complementàries
que estimi oportunes per la seva protecció.
5. L’inici de les obres d’enderroc requereix l’autorització de l’Agència Catalana de
l’Aigua, que haurà de sol·licitar el promotor aportant el corresponent projecte executiu
adaptat a les prescripcions anteriors i la declaració de responsable a què fa esment
l’apartat 3.
6. L’enderroc s’executarà d’acord amb les condicions determinades a la vigent
Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública.
7. En aplicació de l’Ordenança reguladora de la conservació, neteja i tancament de
solars i terrenys i pavimentació de voreres al terme municipal d’Olot, un cop finalitzat
l’enderroc es construirà una tanca d’alçada màxima d’1.80 m que serà fixa i opaca, de
manera que es prohibeixi el lliure accés a l’interior. (art. 7)
8. Els responsables de l’obra es faran càrrec de comunicar amb antelació l’inici de l’obra
a la Policia Municipal i s’observaran les indicacions que pugui disposar en relació a les
condicions de seguretat i senyalització de l’ocupació de la via pública prevista, que
correrà a càrrec del promotor i contractista de l’obra. Es compliran les normes de
l’Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública aprovada el 27/04/95.
9. S’imposa una fiança de 600,00 € per garantir la neteja i/o reposició de paviments de
la via pública que puguin afectar-se per l’execució de l’obra, especialment pels treballs
de moviment i transport de terres o runes previstos. 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.
10. El termini per declarar les obres davant el Cadastre, és de 2 mesos a partir de la
data de l’acabament que consta en el Certificat Final d’Obra. Cal presentar el formulari
900D disponible a la seu electrònica de la Direcció General de Cadastre on trobareu
també l’assistent de declaracions cadastrals. Les persones jurídiques, personal tècnic
col·legiat o gestors, estan obligats a presentar la declaració per mitjans telemàtics. Si no

es disposa de mitjans informàtics es pot tramitar a l’oficina del cadastre de l’Ajuntament
d’Olot.
S’aprova per unanimitat.
18.1. - TAXIS: CORRECCIÓ D’ERRORS DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DE 10 DE FEBRER DE 2022, DE TRANSMISSIÓ DE LA LLICÈNCIA
MUNICIPAL DE TAXI, NÚM. 15.
Núm. de referència

: X2022004665

Vist l’acord de la Junta de Govern Local adoptat en sessió de data 10 de febrer de 2022,
pel que s’autoritza la transmissió de la llicència municipal de taxi núm. 15, a favor de la
mercantil “Adama Rent Figueres, S.L.” i, en el que, entre d’altes, s’estableix l’obligació
del pagament de la quantitat de 696,45 euros, corresponent a la taxa prevista a
l’Ordenança fiscal, núm. 3.6, sobre llicències de taxis, pels casos de transmissió.
Advertit que la quantitat que figura en l’acord tercer de la resolució de la Junta de Govern
Local de 10 de febrer de 2022, no era la que corresponia a la taxa fixada a l’Ordenança
fiscal de l’any 2022 (718,04.- €), sinó que, erròniament, es va apuntar la quantitat
corresponent a la taxa fixada a l’Ordenança fiscal de l’exercici 2021 (696,45.- €).
De conformitat amb l’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques; i vist l'expedient administratiu
VTX22022000002 i antecedents corresponents, que serveixen de motivació a la present
proposta, el regidor delegat de Mobilitat, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció
del següent acord:
Únic.- Corregir l’error de l’acord tercer de la resolució de la Junta de Govern Local,
adoptat en sessió de data 10 de febrer de 2022, pel que s’autoritza la transmissió de la
llicència municipal de taxi núm. 15, que queda redactat de la següent manera:
“Requerir als administradors de la mercantil “Adama Rent Figueres, S.L.” perquè en el
termini de trenta dies procedeixi al pagament de la quantitat de SET-CENTS DIVUIT
EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS (718,04.- €), que corresponen a la taxa prevista a
l’Ordenança fiscal, núm. 3.6, sobre llicències de taxis, pels casos de transmissió”.
S’aprova per unanimitat.

19.1. - APROVAR CONVENI PER L'ADHESIÓ A LA XARXA DE
RADIOCOMUNICACIONS D'EMERGÈNCIES I SEGURETAT DE CATALUNYA
(RESCAT) EN L'ÀMBIT DE L'ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ
CIVIL.
Núm. de referència

: X2022008205

En relació a l’expedient CON12022000002 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada de Seguretat, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
La Llei 4/1997 de Protecció Civil de Catalunya possibilita la participació ciutadana en
tasques de protecció civil per mitjà de les AVPC, que tenen com a finalitat social la
col·laboració desinteressada en tasques de protecció civil dins d’una localitat. Les AVPC
han de desenvolupar les seves actuacions seguint l’Ordre INT/202/2017 que determina
que han de mantenir informat al CECAT (Centre de Coordinació Operativa de
Catalunya) de les actuacions en situacions de risc i d’emergència i que han de
comunicar aquells serveis fora del seu municipi, amb les corresponents peticions i
autoritzacions de les autoritats de protecció civil.
Així doncs hi ha d’haver una coordinació entre els voluntaris de protecció civil, els seus
responsables municipals i el CECAT en situacions de risc i d’emergència. Aquesta
coordinació no es pot assegurar si no es poden garantir les comunicacions. En aquest
moment aquestes comunicacions es realitzen principalment a través de telefonia i correu
electrònic però per tal de reforçar-les és molt recomanable que les AVPC puguin
disposar d’emissores de comunicacions adherides a la xarxa RESCAT.
En relació a l’expedient CON12022000002 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada de Seguretat, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot per l’adhesió de l’Ajuntament a la Xarxa
de Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya (Rescat) en l’àmbit de
l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil.
Segon.- Designar la Sra. ISABEL MUNDET GENÍS, tècnica de protecció civil de
l’Ajuntament d’Olot, per a la coordinació de l’Associació de voluntaris de protecció civil.
Tercer.- Destinar a la Sra. ISABEL MUNDET GENÍS un dels terminals lliurats a través
del conveni per ser utilitzat en les seves funcions de coordinació i supervisió de les
actuacions de l’Associació de voluntaris de protecció civil.
Quart.- Facultar a l’alcalde per signar tota la documentació necessària.
S’aprova per unanimitat.

20.1. - CORRECCIÓ ERROR ARITMÈTIC VENDA ACCIONS RADIO OLOT SA
Núm. de referència : X2021016137
Núm. expedient: SC992021000005

Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament d’Olot adoptat en sessió de data 17 de febrer de
2022, pel que s’aprova l’expedient d’alienació del bé patrimonial consistent en títols
representatius de capital d’empreses, accions en societats, accions de la companyia
mercantil RADIO OLOT S.A., pel procediment obert i subhasta pública.
Advertit que el valor teòric total de les accions en propietat de l’Ajuntament d’Olot que
figura en l’Informe dels Serveis Econòmics, de data 24 de maig 2021, en l’Informe Jurídic
sobre l’alineació d’un be Patrimonial, de data 15 de febrer de 2022, i també en l’acord
segon de resolució del Ple de l’Ajuntament d’Olot, de 17 de febrer de 2022, no era el
que corresponia, sinó que erròniament, es va anotar és de 38.827,39 euros, quan la
operació resultant és:
D’aquests 38.772,25 euros corresponen a l’Ajuntament d’Olot (15.325 x 2’53) i
19.296,31 euros corresponen al Consell Comarcal de la Garrotxa (7.627 x 2’53).
Segons això exposat el preu de venda de la totalitat de les accions serà de 58.068,56€
En relació a l’expedient SC992021000005, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada de Patrimoni, proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següent acord:
PRIMER.- Corregir l’error aritmètic dels antecedents i de l’acord segon de la resolució
del Ple de l’Ajuntament d’Olot adoptat en la sessió de data 17 de febrer de 2022, en el
plec de clàusules econòmico-administraitves i en l’informe jurídic sobre l’alienació d’un
bé patrimonial, pel qual s’aprova l’expedient d’alineació del bé patrimonial consistent en
títols representatius de capital d’empreses, accions en societats, accions de la
companyia mercantil RADIO OLOT S.A, pel procediment obert i subhasta pública, que
queda redactat de la següent manera:

“Les accions que es posen a la venda són les de la numeració següent:
1 a 4.600
4.601 a 7.619
24.618 a 35.342
35.343 a 39.950
Fent un total de 22.952 accions que es posen a la venda, valorades en 58.068,56 euros
Vist l’informe de valoració del preu de venda de les accions del que en resulta un preu
unitari de 2,53 euros/acció i un total de 58.068,56 euros
D’aquests 38.772,25 euros corresponen a l’Ajuntament d’Olot (15.325 x 2’53) i
19.296,31 euros corresponen al Consell Comarcal de la Garrotxa (7.627 x 2’53).”
SEGON.- Donar compte d’aquest acord en el proper Ple.

S’aprova per unanimitat.

20.2. - CONVENI: APROVAR UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA
CREACIÓ D’UNA UNITAT CANINA A LA POLICIA MUNCIPAL.
Núm. de referència

: X2022008980

Vist l’informe del cap de la Policia Municipal d’Olot de data 2 de febrer de 2022
(NI022022000185), en relació a la creació d’una Unitat Canina a la Policia Municipal.
Ateses les competències atorgades a les policies locals per la Llei 16/1991, de 10 de
juliol, de les policies locals.
De conformitat amb les competències atorgades als municipis a la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local i al Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en
matèria de policia local i seguretat ciutadana.
Vist l’expedient administratiu SG102022000003 i antecedents corresponents, que
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada de protecció civil,
prèvia declaració d’urgència, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels
següents acords:
Primer.- Crear una Unitat Canina a la Policia Municipal d’Olot.

Segon.- Aprovar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’agent de la
Policia Municipal, TIP núm. 521, per a la creació de la unitat canina de la Policia
Municipal d’Olot.
Tercer.- Les despeses que pugui ocasionar aquest conveni de col·laboració aniran a
càrrec de l’Ajuntament d’Olot, que habilitarà una partida pressupostària específica.
Quart.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de la documentació necessària.
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 quart de nou 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

