
 
 
 

JUNT ACTA NÚM.8 
JUNTA DE GOVERN LOCAL  

EL DIA 23 DE FEBRER DE 2023. 
 
 

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 23 de febrer de 2023 es reuneix en aquesta Casa 
Consistorial la Junta de Govern d’Aquets 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, Aniol Sellabona i Aguilera i Gemma 
Canalias i Rafel. 
 
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 Flaqué. 
 
Hi assisteix com a regidor de l’oposició Josep Guix i Feixas. 
 
Hi assisteix l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí. 
 
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera. 
 

 
1. - ACTA.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

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

2. - DESPATX OFICIAL 
 
El Sr. Alcalde accidental dona compte als membres de la Junta de Govern dels actes i 
reunions a les quals ha assistit l’alcalde, des de la sessió celebrada el dia 16 de febrer: 
 

- Dissabte 18 de febrer va assistir al Carnestoltes Infantil que es va celebrar al 
Parc Nou. A la tarda es va desplaçar al Camp Municipal d’Esports, on es 
disputava el partit de futbol sènior femení  entre la UE Olot i el CFCastellterçol. 
A continuació va prendre part de la visita guiada a l’exposició de Domènec Moli 
que actualment es pot veure a Àmbit Espai d’Art. 

- Dilluns 20 de febrer va presentar als mitjans de comunicació el Festival Mot que 
es realitzarà aquest mes de març a Girona i després arribarà a Olot.  

- Dimarts 21 de febrer, junt amb el president del CASG i del Consell Comarcal de 
la Garrotxa, Santi Reixach, va presentar els actes de commemoració del 25è 



 

aniversari del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa. A continuació, coincidint 
amb el Dia Internacional de la Llengua Materna, va participar de la inauguració 
del mural que el Servei de Català d’Olot "Benvinguts a Olot". 

- Dimecres 22 de febrer va presidir l’acte de reconeixement a Lluís Solé Bassols 
per la seva contribució al Carnaval i la Cultura Popular. Als seus 93 anys i de 
forma ininterrompuda participa dels actes que s’organitzen a la ciutat a través de 
la Colla Carnavalesca d’Olot i Castellfollit de la Roca, que aquest any celebra el 
30è aniversari. 

  
 

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

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

DESENVOLUPAMENT RURAL INTEGRAL DE LA ZONA NORD ORIENTAL DE 
CATALUNYA (ADRINOC), EL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA I ELS 21 

MUNICIPIS RURALS INCLOSOS EN L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ LEADER, PER AL 
FINANÇAMENT D'ADRINOC PER A LA GESTIÓ DEL PROGRAMA LEADER EN EL 

PERIODE PEPAC 2023-2027 
 
Núm. de referència : X2022029469     
 
El programa Leader és una metodologia de treball de la política de desenvolupament 
rural europea que s’ha aplicat durant les tres darreres dècades a la comarca de la 
Garrotxa, a través de la qual es persegueix el desenvolupament integral de les zones 
rurals amb la participació i el consens de tots els seus actors locals. 
 
Mitjançant el Leader es promou que els agents locals posin en marxa estratègies 
innovadores, amb un enfocament anomenat bottom-up, és a dir, una metodologia 
ascendent, on les decisions es prenen des de cada territori, amb els recursos que les 
administracions posen a la seva disposició. 
 
Que en el territori existeix l’Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la zona 
Nord-Oriental de Catalunya (ADRINOC) constituïda el 30 de juny de 2008 que té entre 
els seus objectiu específics, entre altres, gestionar i optimitzar els recursos econòmics 
que siguin assignats al seu àmbit territorial pel Programa Leader de la Unió Europea, 
assumint a aquest efecte les funcions de “Grup d’acció local” d’acord amb les directives 
comunitàries. 
 
 
 
 
 



 
 
 

V.- Segons l’Ordre ACC/115/2022, de 17 de maig, el procés de selecció dels grups 
d'acció local (GAL), pel període 2023-2027 té lloc en dues fases: en la primera es realitza 
una selecció provisional dels GAL i del seu territori, i en la segona es presenten i 
s'aproven les estratègies de desenvolupament local i l'aprovació definitiva dels GAL, en 
aplicació del marc normatiu i del PEPAC 2023-2027 presentat pel MAPA a la Comissió 
Europea. 
 
En data 02/06/2022, el Sr. Santi Reixach Garriga, en nom i representació d’ADRINOC, 
va presentar una sol·licitud a l’empara de l’Ordre ACC/115/2022, per a la convocatòria 
de selecció de grups d’acció local i d’estratègies de desenvolupament rural per a 
l’aplicació a Catalunya del desenvolupament local participatiu en el marc del PEPAC 
2023-2027. 
 
En data 27/07/2022, es rep Resolució del DACC conforme el Comitè de Selecció, previst 
a l’article 7 de l’Ordre ACC/115/2022, en data 21/07/2022 va acordar la selecció del Grup 
d’Acció Local ADRINOC, amb caràcter provisional, fins a l’aprovació definitiva i a la 
signatura del conveni, per la gestió dels ajuts Leader en el PEPAC 2023-2027. Restant 
condicionada l’eficàcia d’aquesta resolució a la presentació de les estratègies de 
desenvolupament local, abans del 15 de novembre del 2022 que preveu l’article 9 de 
l’Ordre ACC/115/2022, entre els Grups d’Acció Local i el Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural (DACC). 
 
En data 14/11/2022 ADRINOC presenta al DACC la documentació relativa a la segona 
fase del procés de selecció de la seva candidatura com a Grup d’Acció Local en el 
PEPAC 2023-2027 on s’inclou l’Estratègia de Desenvolupament Local. 
 
En finalitzar la segona fase de selecció, es realitzarà l’aprovació definitiva dels GAL i de 
les estratègies presentades, i s'assignarà a cada GAL una dotació financera, que s'ha 
de concretar en el conveni de col·laboració corresponent. L'aprovació definitiva 
s'efectuarà pel secretari o la secretària d'Agenda Rural mitjançant resolució, i 
s'instrumentarà amb la signatura d'un conveni de col·laboració entre el DACC i cadascun 
dels GAL seleccionats. 
 
Que cal una aportació local per a poder gestionar correctament els ajuts Leader en el 
període PEPAC 2023-2027 i havent realitzat els càlculs pertinents, es preveu finançar el 
global de l’estructura i projectes de cooperació i propis d’ADRINOC en la seva major 
part, aproximadament 50%, a través de les ajudes per animació i funcionament per als 
Grups d’Acció Local i de projectes de cooperació previstes pel DACC en les 
intervencions relacionades amb el desenvolupament local participatiu Leader en el 
PEPAC 2023-2027 que el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) va 
presentar a la Comissió Europea en data 29 de desembre de 2021. 
 
Que per la part no finançada pel DACC, se sol·licita una aportació a la Diputació de 
Girona, a la Diputació de Barcelona i als 83 municipis que formen el nou àmbit territorial 
d’ADRINOC en el període 2023-2027. La part que s’esdevingui a repercutir sobre els 
municipis es distribuirà proporcionalment segons el nombre d’habitants, l’activitat 
empresarial i la capacitat tributària de cada ajuntament. 
 



 

En l’article 7, dels Estatuts d’ADRINOC, corresponent a l’apartat de deures del socis, en 
el seu apartat 2 es regulen els drets i deures dels socis: Contribuir al sosteniment de 
l’Associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques 
fixades pels Estatuts i aprovades d’acord amb aquests. I en el capítol VI del Reglament 
de Règim Intern es regula el Règim Econòmic de l’Associació: Les aportacions anuals 
seran aprovades per l’Assemblea General només per a aquelles entats sòcies de 
caràcter públic que es determinin. Les aportacions es lliuraran amb una periodicitat 
anual i seran abonades al compte bancari de l’Associació duran el primer semestre de 
l’any en curs. 
 

L’àmbit d’actuació d’ADRINOC inclou els 21 municipis de la comarca de la Garrotxa que 
han estat catalogats com a municipis on es poden dur a terme accions del programa 
Leader. 
 
El Consell Comarcal de la Garrotxa vol ser l’Administració de referència, en especial, la 
institució més propera per als ajuntaments i els veïns de la comarca, a més de ser 
l’interlocutor per a temes d’àmbit comarcal amb qualsevol administració i/o entitat. En 
aquest sentit, el Consell Comarcal de la Garrotxa és un dels socis públics d’ADRINOC i 
com institució d’àmbit comarcal pot vehicular les aportacions dels diferents municipis de 
la comarca, garantint que les decisions es prendran amb el màxim consens, amb la 
implicació de tots els agents, i amb l’objectiu de potenciar un entorn que afavoreixi el 
desenvolupament econòmic de la Garrotxa i la qualitat de vida dels seus ciutadans. 
 
Vist que l'objecte d'aquest conveni és regular el finançament d’ADRINOC en l’àmbit 
d’actuació corresponent als 21 municipis de la Garrotxa per a la gestió del programa 
Leader per al període PEPAC 2023-2027. 
 
Vist que en data, 22 de setembre de 2022, l’Ajuntament d’Olot es va adherir al GAL 
Associació per al Desenvolupament Rural Integral de la Zona Nord-Oriental de 
Catalunya. 
En relació a l’expedient SG012022000027, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Empresa, comerç i turisme, proposa a la Junta 
de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar conveni de col·laboració entre l'Associació per al Desenvolupament 
Rural Integral de la Zona Nord Oriental de Catalunya (ADRINOC), el Consell Comarcal 
de la Garrotxa i els 21 municipis rurals inclosos en l'àmbit d'actuació LEADER, per al 
finançament d'ADRINOC per a la gestió del programa LEADER en el periode PEPAC 
2023-2027. 
 
Segon.- Aprovar l’aportació econòmica de l’Ajuntament d’Olot en l’àmbit d’actuació del 
Programa Leader PEPAC 2023-2027. 
 
Tercer.- Facultar a l’alcalde d’Olot per a la signatura del conveni. 
 

 
S’aprova per unanimitat. 

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

200220  Despeses 23220  430  465002 19874.36 SUBVENCIO CONSELL COMARCAL 
(ADRINOC) 

100 001 001 001 000 000 



 
 
 

5.1. - CULTURA: SUBVENCIÓ FUNCIONAMENT I ACTIVITATS MUSEU DELS 
SANTS 2023 

Núm. de referència : X2023008769     
 
En relació a l’expedient SCU12023000009 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.- Sol·licitar la subvenció: 
 
Organisme: GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT CULTURA  
Programa: SUBVENCIONS FUNCIONAMENT I ACTIVITATS MUSEUS 2023 
Referència: DOGC NÚM. 8854 DE 14/02/2023 
Núm disposició: CLT/381/2023 
Import: 20.000,00 € 

 
Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte: FUNCIONAMENT I 
ACTIVITATS MUSEU DELS SANTS 2023  
 
Tercer.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

5.2. - CULTURA: SUBVENCIÓ FUNCIONAMENT I ACTIVITATS MUSEU 
GARROTXA 2023 

Núm. de referència : X2023008645     
 
 
En relació a l’expedient SCU12023000008 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.- Sol·licitar la subvenció: 
 
Organisme: GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT CULTURA  
Programa: SUBVENCIONS FUNCIONAMENT I ACTIVITATS MUSEUS 2023 
Referència: DOGC NÚM.8854 DE 14/02/2023 
Núm disposició: CLT/381/2023 
Import: 25.000,00 € 

 
Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte: FUNCIONAMENT I 
ACTIVITATS MUSEU GARROTXA 2023 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 



 

5.3. - CULTURA: SUBVENCIÓ ADQUISICIÓ FONS BIBLIOGRÀFICS BIBLIOTECA 
MARIÀ VAYREDA 

Núm. de referència : X2023008616     
 
 
En relació a l’expedient SCU12023000007 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.- Sol·licitar la subvenció: 
 
Organisme: GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT CULTURA  
Programa: SUBVENCIONS ADQUISICIÓ DE FONS BIBLIOGRÀFICS 

DESTINATS A BIBLIOTEQUES 
Referència: DOGC NÚM. 8855 DE 15/02/2023 
Núm disposició: CLT/383/2023 
Import: 17.000,00 € 

 
Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte: ADQUISICIÓ FONS 
BIBLIOGRÀFICS BIBLIOTECA MARIÀ VAYREDA 2023 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
6.1. - CULTURA: CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT D'OLOT 

I CCMA PER FESTIVAL MOT 2023 i 2024 
 
Núm. de referència : X2023009723     
 

Que l’Ajuntament d’Olot és l’entitat organitzadora del Festival MOT. 

 

Que, en aquest marc, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), amb CIF 

Q0891001J, ha manifestat el seu interès en col·laborar en la difusió del Festival MOT 

per les edicions 2023 i 2024. 

 

Que el Festival MOT del 2023 i del 2024 inclouran els logotips de la CCMA a la web i en 

els espais del festival. 

  

Que per a regular el termes d’aquesta col·laboració, ambdues parts han acordat 

subscriure un conveni, que s’adjunta com a annex a la proposta. 

 
En relació a l’expedient CU012023000004 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 la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), per les edicions del festival MOT 2023 i 2024. 

 
Segon.- Facultar el regidor de cultura i l’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. 
 
 

7.1. - APROVAR UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT 
D’OLOT I IES GARROTXA PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS CULTURALS i 

EDUCATIVES FORA DEL CENTRE I AMB IMPLICACIÓ DE LA CIUTADANIA 
(2023). 

Núm. de referència : X2022032758     
 
 
L’Ajuntament d’Olot considera que és d’interès que els centres educatius de la ciutat 
puguin oferir activitats educatives que vagin més enllà del centre i en els quals hi pugui 
participar la ciutadania d’Olot. D’aquesta manera, es pot contribuir a l’educació dels 
estudiants a partir de projectes concrets, que a més poden  passar a enriquir l’agenda 
cultural de la ciutat. 
 
Són els Institut d’Ensenyament Secundari de la ciutat els que proposen la realització de 
les activitats i assumeixen part del seu pressupost, a més de la coordinació i l’execució 
de les mateixes. Són activitats que només es poden portar a terme, sempre i quan rebin 
suport per part de l’Ajuntament. 
 
L’Ajuntament d’Olot valora molt positivament aquesta col·laboració administració-centre 
educatiu, que s’alinea amb els objectius de la Carta de Ciutats Educadores, elaborada 
per l’Associació Internacional de Ciutats Educadores, i a la que es va adherir 
l’Ajuntament d’Olot per aprovació del Ple Municipal el dia 18 de juny de 2009. 
 
Vist el projecte presentat per l’Institut d’Ensenyament Secundari Garrotxa per a la 
realització d’activitats educatives amb un alt component cultural, protagonitzades pels 
seus alumnes i obertes al gaudi de tota la ciutadania d’Olot, fomentant el binomi Institut-
Ciutat, per a l’any 2023. 
 
Vista la voluntat de l’Ajuntament de col·laborar amb aquest projecte. 
 
Per tal de regular l’esmentada col·laboració s’atorga el present conveni amb els 
següents fonaments de dret i les següents clàusules. 
 
En relació a l’expedient ED012022000029 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d'Educació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
 



 

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’IES Garrotxa 
per a la realització d’activitats educatives amb un alt component cultural, 
protagonitzades pels seus alumnes i obertes al gaudi de tota la ciutadania d’Olot, 
fomentant el binomi Institut-Ciutat. 
 
Segon.- Assumir els compromisos que consta a la clàusula Quarta del Conveni. 
 
Tercer.- Aprovar i disposar la quantitat de 7.680 euros a l’IES Garrotxa en concepte de 
despeses del projecte,  de material de les activitats i comunicació, amb càrrec a la 
partida “2023 500 326 480039” Convenis IES del pressupost 2023 de l’Ajuntament 
d’Olot. 
 

 
Quart.- Facultar a l’alcalde per a la signatura del conveni. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

8.1. - APROVACIÓ DE LES BASES PER A LA SELECCIÓ DE LA DIRECCIÓ DE 
L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA D'OLOT "XAVIER MONTSALVATGE" 

 
Núm. de referència : X2022012210     
 
L’Escola Municipal de Música d’Olot “Xavier Montsalvatge” (EMMO) és un centre 
educatiu promogut i gestionat per l’Ajuntament d’Olot, que forma part dels equipaments 
culturals i educatius de la ciutat d’Olot i que estén la seva acció educativa a tota la 
comarca de la Garrotxa. 
 
Considerant la voluntat que la direcció de l’EMMO sigui elegida per l’Ajuntament d’Olot, 
a través d’un procediment obert al qual hi puguin participar els professors de l’EMMO. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, que serveixen de motivació 
a la present resolució, la regidora delegada d’Educació, proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar les bases de la convocatòria per l’elecció de la direcció de l’EMMO pels 
propers dos anys (cursos 2023-2024 i 2024-2025) 
 
Segon.- Convocar el procés d’elecció de la direcció de l’EMMO. 
 
Tercer.- Publicar aquests acords al tauler d’edictes de l’Ajuntament d’Olot i de l’EMMO i 
comunicar-los al personal de l’EMMO 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

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

200220  Despeses 23500  326  480039 7680 CONVENIS IES 500 012 035  099 000 000 



 
 
 

 
9.1. - MINYONS ESCOLTES I GUIES DE CATALUNYA ORGANITZACIÓ, 

PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT ACTIVITAT EDUCACIÓ EN EL LLEURE 
 

Núm. de referència : X2022020712     
 
En relació a l’expedient SIM22022000004 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d'Educació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1r) Aprovar el reconeixement de l’obligació de la despesa (fase “O”) corresponent a la 
subvenció MINYONS ESCOLTES I GUIES DE CATALUNYA Organització, 
participació i desenvolupament activit, per un import de 7000 euros, comptabilitzada 
a l’aplicació pressupostària 2022 326 480022 SUBVENCIONS JOVENTUT en fase “AD” 
2200829, una vegada supervisats: el formulari de justificació, la memòria de 
l’activitat/actuació i l’informe favorable del tècnic gestor de la subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200400 2200829 Despeses 22520  326  480022 7000 SUBVENCIONS JOVENTUT 500 012 035 058 056 017 

 

 
2n) Procedir als tràmits escaients per a ordenar el pagament (fase “P”) de la despesa 
esmentada en funció de les disponibilitats i previsions del Pla de tresoreria de la 
Corporació i atenent al que disposa la normativa vigent i l’Ordenança general de 
subvencions de l’Ajuntament d’Olot (article 16) 
 
3r) Notificar aquest acord al gestor responsable i a la secció de comptabilitat i 
pressupostos. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

10.1. - ESPORTS_PROPOSTA DE SOL.LICITUD SUBVENCIÓ A1 DE LA 
DIPUTACIÓ DE GIRONA 

 

Núm. de referència : X2023008549     
 
En relació a l’expedient SES12023000003, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Vista la convocatòria de subvencions de: 
 
Organisme AJUNTAMENT D'OLOT  
Programa: Programa A1_Suport als programes municipals de promoció de 

l'activitat física 
Referència 230 (1/12/2022) 
Núm disposició 10603 

 
 



 

Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte;  
 
Tercer.- Sol·licitar una subvenció de: 12000 
 
Quart.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
10.2. - ESPORTS_PROPOSTA DE SOL.LICITUD SUBVENCIÓ A4 DE LA 

DIPUTACIÓ DE GIRONA 
Núm. de referència : X2023008851     
 
En relació a l’expedient SES12023000004, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Vista la convocatòria de subvencions de: 
 
Organisme AJUNTAMENT D'OLOT  
Programa: Programa A4_ Suport a la renovació del paviment esportiu dels 

equipaments esportius municipals 
Referència 230 (1/12/2022) 
Núm disposició 10603 

 
 
Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte;  
 
Tercer.- Sol·licitar una subvenció de: 21.259,23€ 
 
Quart.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

10.3. - ESPORTS_PROPOSTA DE SOL.LICITUD SUBVENCIÓ A3 DE LA 
DIPUTACIÓ DE GIRONA 

 

Núm. de referència : X2023009434     
 
En relació a l’expedient SES12023000005, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Vista la convocatòria de subvencions de: 
 
 



 
 
 

 
Organisme AJUNTAMENT D'OLOT  
Programa: Programa A3_ Suport a les actuacions de condicionament i millora 

en equipaments esportius municipals. 
Referència 230 (1/12/2022) 
Núm disposició 10603 

 
 
Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte;  
 
Tercer.- Sol·licitar una subvenció de: 7500 
 
Quart.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

11.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2023009471     
 
En relació a l’expedient CPG22023000013 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  per un import de 
1.234.964,70 euros. 
 

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

200240  Despeses 99999 1234964.70 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

12.1. - APROVAR CERTIFICACIONS D'OBRA 
 
Núm. de referència : X2023009478     
 
En relació a l’expedient CPG22023000014 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar la certificació núm. 1 de JOSEP VILANOVA SA  corresponent a les obres del 
PROJECTE MODIFICAT II D’URBANITZACIÓ DEL CARRER NARCIS PAULIS amb 
càrrec  a la partida 23 140 1532 61921   “R22 URBANITZACIO TRAM C. NARCIS 
PAULIS  “ per un import de 53.559,05 euros. 
 
 



 

Aprovar la certificació núm. 1 de CONSTRUO CONSTRUCCIONES GENERALES SL  
corresponent a les obres del PROJECTE DE LES OBRES DE RESTAURACIÓ DEL 
CAMI RAL DE BATET, DES DE CAN MASCLET A CANT PERICOT FASE 3 amb càrrec  
a la partida 23 140 1532 61914   “RESTAURACIÓ CAMÍ RAL DE BATET  “ per un import 
de 29.079,74 euros. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

13.1. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA A L'ADMINISTRADOR 
DE LA SOCIETAT "CONGELANTS MIRANGELS SL" 

 
 

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 17/11/2022, on es concedeix audiència a 
l’administrador que ara es dirà, de la societat CONGELATS MIRANGELS SL amb NIF 
B17258245, expedient executiu núm.  REXE2014000634: 

 
 
 Nom                                            NIF                Adreça                                

**** **** **** 

 

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 CONGELATS MIRANGELS SL amb 
NIF  B17258245 expedient núm.REXE2014000634 . 
 
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 l’administrador que ara s’indicarà, 
per les obligacions tributàries pendents de l'entitat deutora  per cessament de la seva 
activitat i pels exercicis i conceptes que també s'indiquen: 
 
 
 Nom                                            NIF                Adreça                                

**** **** **** 

 
 
 

  número de rebut                            data fi vol                                                                               euros 

nominal 

 2015EE  000000000000343/02P 11/30/2015  4.740,60 

      concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8401017837965 

 2016EE  000000000000339/00P 11/30/2016  5.340,60 

      concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8401017837965 

 2017EE  000000000000352/00P 11/30/2017  5.340,60 

      concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8401017837965 

 2018EE  000000000000352/00P 11/30/2018  5.447,40 

      concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8401017837965 

 2019CI  000000000005059/00P 04/01/2019  55,00 

      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: GI32992VE 

 2019CI  000000000005058/00P 04/01/2019  84,00 

      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 7215BXN 

 2019EE  000000000000350/00P 11/30/2019  1.429,95 

      concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8401017837965 

 Total nominal  

22.438,15 
 
 

TERCER. Requerir a l’administrador perquè s'efectuï 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. 
 
 

13.2. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA A L’ADMINISTRADOR 
DE LA SOCIETAT " CENTRAL DE FRUTAS Y VERDURAS ANDALUZA SA" 

 
 

Núm. de referència : X2023008553     
 
 
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 17/11/2022, on es concedeix audiència als 
administradors que ara es diran, de la societat CENTRAL FRUTAS Y VERDURAS 
ANDALUZA SA amb NIF A23352115, expedient executiu núm. REXE2020000877: 

 
 
 Nom                                            NIF                Adreça                                

 ****  **** **** 

 

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 CENTRAL FRUTAS Y VERDURAS 
ANDALUZA SA amb NIF  A23352115 expedient núm.REXE2020000877 . 
 
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei 
general tributària, la  responsabilitat subsidiària contra els administradors que ara 
s'indicaran, per les obligacions tributàries pendents de l'entitat deutora  per cessament 
de la seva activitat i pels exercicis i conceptes que també s'indiquen: 
 Nom                                            NIF                Adreça                                

 ****  **** **** 

 

responen de forma solidària dels deutes que ara es relacionen: 
 
 

  número de rebut                            data fi vol                                                                               euros 

nominal 

 2019PL  000000000800932/00L 01/06/2020  8.358,07 

      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 7705147001 

 Total nominal  

8.358,07 
 
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. 
 
 



 

 
13.3. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA A L’ADMINISTRADOR 

DE LA SOCIETAT "TRANSPORT CASAS LEAL, SL" 
 
Núm. de referència : X2023008568     
 
 
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 17/11/2022, on es concedeix audiència als 
administradors que ara es diran, de la societat TRANSPORTS CASAS LEAL SL amb 
NIF B17140534, expedient executiu núm. REXE2012002068: 

 
 
 Nom                                            NIF                Adreça                                

 ****  **** **** 
 

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 TRANSPORTS CASAS LEAL SL amb 
NIF  B17140534  
expedient núm.REXE2012002068 . 
 
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei 
general tributària, la  responsabilitat subsidiària contra els administradors que ara 
s'indicaran, per les obligacions tributàries pendents de l'entitat deutora  per cessament 
de la seva activitat i pels exercicis i conceptes que també s'indiquen: 
 
 Nom                                            NIF                Adreça                                

 **** **** **** 

 

responen de forma solidària dels deutes que ara es relacionen: 
 
 

  número de rebut                            data fi vol                                                                               euros 

nominal 

 2015CI  000000000020213/00P 03/31/2015  84,00 

      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 7458FDW 

 2015CI  000000000020215/00P 03/31/2015  68,00 

      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: GI5596AK 

 2015CI  000000000020214/00P 03/31/2015  68,00 

      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 1077FGK 

 2015CI  000000000020212/00P 03/31/2015  84,00 

      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 5693FGV 

 2017CI  000000000020539/00P 03/31/2017  68,00 

      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 1077FGK 

 2017CI  000000000020540/00P 03/31/2017  84,00 

      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 5693FGV 

 2017CI  000000000020541/00P 03/31/2017  84,00 

      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 7458FDW 

 2017CI  000000000020542/00P 03/31/2017  34,00 

      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: GI5596AK 

 2018CI  000000000020884/00P 03/31/2018  68,00 

      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 1077FGK 

 2018CI  000000000020886/00P 03/31/2018  34,00 

      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: GI5596AK 

 2018CI  000000000020885/00P 03/31/2018  84,00 

      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 7458FDW 

 2018CI  000000000020887/00P 03/31/2018  84,00 

      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 5693FGV 

 2019CI  000000000021259/00P 04/01/2019  34,00 

      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: GI5596AK 

 2019CI  000000000021257/00P 04/01/2019  84,00 

      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 5693FGV 

 2019CI  000000000021260/00P 04/01/2019  68,00 

      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 1077FGK 



 

 2019CI  000000000021258/00P 04/01/2019  84,00 

      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 7458FDW 

 2020CI  000000000021294/00P 03/31/2020  34,00 

      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: GI5596AK 

 2020CI  000000000021292/00P 03/31/2020  84,00 

      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 5693FGV 

 2020CI  000000000021291/00P 03/31/2020  84,00 

      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 7458FDW 

 2020CI  000000000021293/00P 03/31/2020  68,00 

      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 1077FGK 

 2021CI  000000000021532/00P 03/31/2021  68,00 

      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 1077FGK 

 2021CI  000000000021530/00P 03/31/2021  84,00 

      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 5693FGV 

 2021CI  000000000021529/00P 03/31/2021  84,00 

      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 7458FDW 

 2021CI  000000000021531/00P 03/31/2021  34,00 

      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: GI5596AK 

 Total nominal  

1.654,00 

 
 
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. 
 

 
13.4. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA ALS ADMINISTRADORS 

DE LA SOCIETAT " OLOTALMON SL" 
 
Núm. de referència : X2023008585     
 
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 17/11/2022, on es concedeix audiència als 
administradors que ara es  diran, de la societat OLOTALMON SL amb NIF 
B17685074, expedient executiu núm. REXE2020001284: 
 
 Nom                                                             NIF                    Adreça                                

 ****         ****      **** 

 ****       ****        **** 
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 OLOTALMON SL amb NIF  B17685074 
expedient  
núm.REXE2020001284 . 
 
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei 
general tributària, la responsabilitat subsidiària contra els administradors que ara 
s'indicaran, per les obligacions tributàries pendents de l'entitat deutora  per cessament 
de la seva activitat i pels exercicis i conceptes que també s'indiquen: 
 
 



 

 Nom                                                          NIF                Adreça                                

****            ****               **** 

****          ****               **** 

 

responen de forma solidària dels deutes que ara es relacionen: 
 

  número de rebut                            data fi vol                                                                               euros 

nominal 

 2020CI  000000000014488/00P 03/31/2020  143,00 

      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 8768CBN 

 2021CI  000000000014678/00P 03/31/2021  143,00 

      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 8768CBN 

 2022CI  000000000014749/00P 03/31/2022  143,00 

      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 8768CBN 

 Total nominal  

429,00 
 
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. 
 
 

13.5. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA A L’ADMINISTRADOR 
DE LA SOCIETAT "SAZDEVAL SL" 

 

Núm. de referència : X2023008595     
 
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 17/11/2022, on es concedeix audiència als 
administradors que ara es diran, de la societat SAZDEVAL SL amb NIF B17767641, 
expedient executiu núm. REXE2019000262: 
 
 Nom                                            NIF                Adreça                                

 **** **** **** 

 



 
 
 

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 SAZDEVAL SL amb NIF  B17767641 
expedient  núm.REXE2019000262 . 
 
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei 
general tributària, la responsabilitat subsidiària contra els administradors que ara 
s'indicaran, per les obligacions tributàries pendents de l'entitat deutora  per cessament 
de la seva activitat i pels exercicis i conceptes que també s'indiquen: 
 
 
 Nom                                            NIF                Adreça                                

****  ****      **** 

 

responen de forma solidària dels deutes que ara es relacionen: 
 
 



 

  número de rebut                            data fi vol                                                                               euros 

nominal 

 2018PL  000000000800655/00L 09/20/2018  926,15 

      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 7904908002 

 2018PL  000000000800654/00L 09/20/2018  926,15 

      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 7904908001 

 2020ES  000000000013275/00P 10/31/2020  157,00 

      concepte: TAXA ESCOMBRARIES PARTICULARS identificatiu: 6885114001 

 2020EV  000000000006651/00P 11/30/2020  67,20 

      concepte: TAXA ENTRADA DE VEHICLES identificatiu: 6885114001 

 2021EV  000000000006594/00P 11/30/2021  67,20 

      concepte: TAXA ENTRADA DE VEHICLES identificatiu: 6885114001 

Total nominal  2.143,70 
 
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. 
 
 

 
13.6. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA A L’ADMINISTRADOR 

DE LA SOCIETAT "REGINA FASHION MODA STYLE SL" 
 
Núm. de referència : X2023008614     
 
 
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 17/11/2022, on es concedeix audiència als 
administradors que ara es diran, de la societat REGINA FASHION MODA STYLE SL 
amb NIF B55293740, expedient executiu núm. REXE2021001040: 

 
 
Nom                                                      NIF                Adreça                                

 **** **** **** 



 
 
 

 

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 REGINA FASHION MODA STYLE SL 
amb NIF  B55293740 expedient núm.REXE2021001040 . 
 
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei 
general tributària, la  responsabilitat subsidiària contra els administradors que ara 
s'indicaran, per les obligacions tributàries pendents de l'entitat deutora  per cessament 
de la seva activitat i pels exercicis i conceptes que també s'indiquen: 
 
 Nom                                            NIF                Adreça                                

**** **** **** 

 

responen de forma solidària dels deutes que ara es relacionen: 
 
 

  número de rebut                            data fi vol                                                                               euros 



 

nominal 

 2020EE  000000000001231/00P 11/30/2020  213,06 

      concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8930002347253 

 2021EE  000000000001217/00P 11/30/2021  53,27 

      concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8930002347253 

 Total nominal  

266,33 
 
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. 
 
 

13.7. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA A L’ADMINISTRADOR 
DE LA SOCIETAT "ELECTROTÈCNIC OLOT SL" 

 
Núm. de referència : X2023008624     
 
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 17/11/2022, on es concedeix audiència als 
administradors que ara es diran, de la societat ELECTROTECNIC OLOT SL amb NIF 
B55328686, expedient executiu núm. REXE2021000814: 

 
 
 Nom                                                  NIF                Adreça                                

 **** **** **** 

 

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 ELECTROTECNIC OLOT SL amb NIF  
B55328686 expedient núm.REXE2021000814 . 
 
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei 
general tributària, la responsabilitat subsidiària contra els administradors que ara 
s'indicaran, per les obligacions tributàries pendents de l'entitat deutora  per cessament 
de la seva activitat i pels exercicis i conceptes que també s'indiquen: 
 
 Nom                                            NIF                Adreça                                

 **** **** **** 

 

responen de forma solidària dels deutes que ara es relacionen: 
 
 

  número de rebut                            data fi vol                                                                                   euros 

nominal 

 2020EE  000000000000476/00P 11/30/2020  105,07 

      concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8933005547410 

 2021EE  000000000000476/00P 11/30/2021  26,27 

      concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8933005547410 

 Total nominal  

131,34 
 
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. 
 
 

13.8. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA A L’ADMINISTRADOR 
DE LA SOCIETAT "EUSKESIEN FINCAS SL" 

 
Núm. de referència : X2023008630     
 
 
 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 17/11/2022, on es concedeix audiència als 
administradors que ara es diran, de la societat EUSKESIEN FINCAS SL amb NIF 
B63741664, expedient executiu núm. REXE2020001715: 
   
 Nom                                                      NIF                Adreça                                

 ****        ****   **** 

 

 

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 EUSKESIEN FINCAS SL amb NIF  
B63741664 expedient  
núm.REXE2020001715 . 
 
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei 
general tributària, la responsabilitat subsidiària contra els administradors que ara 
s'indicaran, per les obligacions tributàries pendents de l'entitat deutora  per cessament 
de la seva activitat i pels exercicis i conceptes que també s'indiquen: 
 
 
 Nom                                                NIF                Adreça                                

 ****       ****       **** 

 

responen de forma solidària dels deutes que ara es relacionen: 
 
 

  número de rebut                            data fi vol                                                                                  euros 

nominal 

 2020CI  000000000007098/00P 03/31/2020  143,00 

      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 7945JXJ 

 2020CI  000000000007099/00P 03/31/2020  60,55 

      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 0867JRF 

 2020AA  000000000800004/00L 10/20/2020  131,04 

      concepte: RÈGIM COMUNICACIÓ ACTIVITATS identificatiu: 20AAL800004 

 2021PL  000000000800761/00L 11/05/2021  418,44 

      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 8096211046 

 2021PL  000000000800762/00L 11/05/2021  7,20 

      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 8096211005 

 2021PL  000000000800763/00L 11/05/2021  7,20 

      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 8096211006 



 

 Total nominal  

767,43 
 
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. 
 
 

 
13.9. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA A L’ADMINISTRADOR 

DE LA SOCIETAT "BASEPOL SL" 
 
Núm. de referència : X2023008636     
 
 
Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Regidora delegada 
d'Hisenda, proposa a la Juntade Govern Local l’adopció del següent acord: 
 
Atesa la diligència de la tresorera de data 17/11/2022, on es concedeix audiència als 
administradors que ara es diran, de la societat BESEPOL SL amb NIF B64337603, 
expedient executiu núm. REXE2021001026: 
 
 Nom                                            NIF                Adreça                                

 **** ****       **** 

 

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 BESEPOL SL amb NIF  B64337603 
expedient núm.REXE2021001026 . 
 
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei 
general tributària, la responsabilitat subsidiària contra els administradors que ara 
s'indicaran, per les obligacions tributàries pendents de l'entitat deutora  per cessament 
de la seva activitat i pels exercicis i conceptes que també s'indiquen: 
 
 
 Nom                                            NIF                Adreça                                

**** ****  **** 

 

responen de forma solidària dels deutes que ara es relacionen: 
 
 

  número de rebut                            data fi vol                                                                               euros 

nominal 

 2020ES  000000000001591/00P 10/31/2020  139,00 

      concepte: TAXA ESCOMBRARIES PARTICULARS identificatiu: 8105716004 

 2021PL  000000000800432/00L 11/05/2021  743,04 

      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 8105716004 

 Total nominal  

882,04 
 
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. 
 
 
13.10. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA A L’ADMINISTRADOR 

DE LA SOCIETAT "REAL STATE OLOT SL" 
 
Núm. de referència : X2023008642     
 
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 17/11/2022, on es concedeix audiència als 
administradors que ara es diran, de la societat REAL STATE OLOT GR SL amb NIF 
B67136119, expedient executiu núm.  
 REXE2019001851: 
 
 Nom                                            NIF                Adreça                                

 **** **** **** 
 
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 REAL STATE OLOT GR SL amb NIF  
B67136119 expedient núm.REXE2019001851 . 
 
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei 
general tributària, la responsabilitat subsidiària contra els administradors que ara 
s'indicaran, per les obligacions tributàries pendents de l'entitat deutora  per cessament 
de la seva activitat i pels exercicis i conceptes que també s'indiquen: 
 
 Nom                                            NIF                Adreça                                

 ****  **** **** 

 

responen de forma solidària dels deutes que ara es relacionen: 
 
 

  número de rebut                            data fi vol                                                                                   euros 

nominal 

 2018AS  000000000800047/00L 04/05/2019  274,42 

      concepte: DRETS OBRES RÈGIM COMUNICACIÓ identificatiu: 18ASL800047 

 2019ES  000000000011781/00P 10/31/2019  150,00 

      concepte: TAXA ESCOMBRARIES PARTICULARS identificatiu: 8003613003 

 2020ES  000000000011864/00P 10/31/2020  157,00 

      concepte: TAXA ESCOMBRARIES PARTICULARS identificatiu: 8003613003 

 2020PL  000000000800681/00L 01/20/2021  344,13 

      concepte: IMPOST PLUSVÀLUA identificatiu: 8003613003 

 Total nominal  

925,55 
 
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. 
 
 
13.11. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA A L’ADMINISTRADOR 

DE LA SOCIETAT "SKY CIM SPAIN SL" 
 
Núm. de referència : X2023008646     
 
 
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 17/11/2022, on es concedeix audiència als 
administradors que ara es diran, de la societat SKY CIM SPAIN SL amb NIF 
B87070983, expedient executiu núm. REXE2021001338: 
 
 Nom                                                   NIF                Adreça                                

 ****  ****        **** 

 

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 SKY CIM SPAIN SL amb NIF  
B87070983 expedient  
núm.REXE2021001338 . 
 
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei 
general tributària, la responsabilitat subsidiària contra els administradors que ara 
s'indicaran, per les obligacions tributàries pendents de l'entitat deutora  per cessament 
de la seva activitat i pels exercicis i conceptes que també s'indiquen: 
  

 Nom                                            NIF                Adreça                                

 ****                                       ****               **** 
 
responen de forma solidària dels deutes que ara es relacionen: 
 
 

  número de rebut                            data fi vol                                                                               euros 

nominal 

 2020AE  000000000800008/02L 12/05/2020  93,54 

      concepte: IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES identificatiu: 8938008712656 

 2020AE  000000000800055/00L 04/20/2021  210,25 

      concepte: IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES identificatiu: 8940000826890 

 2020AE  000000000800056/00L 04/20/2021  157,69 

      concepte: IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES identificatiu: 8940000826924 

 2021IB  000000000023190/00P 05/31/2021  1.380,42 

      concepte: IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS identificatiu: 8105742001 

 2021IB  000000000023189/00P 05/31/2021  231,37 

      concepte: IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS identificatiu: 8105704001 

 2021IB  000000000023188/00P 05/31/2021  86,20 

      concepte: IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS identificatiu: 8105703001 

 2021IB  000000000023187/00P 05/31/2021  46,27 

      concepte: IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS identificatiu: 8105703002 

 2021AE  000000000000428/00P 11/02/2021  420,51 

      concepte: IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES identificatiu: 8940000826890 

 2021AE  000000000000429/00P 11/02/2021  315,37 

      concepte: IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES identificatiu: 8940000826924 

 2021EV  000000000006806/00P 11/30/2021  67,20 

      concepte: TAXA ENTRADA DE VEHICLES identificatiu: 8105703002 

 2022AE  000000000800042/00L 07/20/2022  141,40 

      concepte: IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES identificatiu: 8943006026796 

 2022AE  000000000800027/00L 07/20/2022  256,75 



 

      concepte: IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES identificatiu: 8943006026753 

 Total nominal  

3.406,97 
 
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. 
 
 
13.12. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA A L’ADMINISTRADOR 

DE LA SOCIETAT "ECO-GOODS DELIVERY SL" 
 
Núm. de referència : X2023008650     
 
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 17/11/2022, on es concedeix audiència als 
administradors que ara es diran, de la societat ECO-GOODS DELIVERY, S.L. amb NIF 
B87586822, expedient executiu núm.  REXE2021001949: 
 
 Nom                                            NIF                Adreça                                

 **** **** **** 
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 ECO-GOODS DELIVERY, S.L. amb 
NIF  B87586822 expedient núm.REXE2021001949 . 
 
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei 
general tributària, la responsabilitat subsidiària contra els administradors que ara 
s'indicaran, per les obligacions tributàries pendents de l'entitat deutora  per cessament 
de la seva activitat i pels exercicis i conceptes que també s'indiquen: 
 
 Nom                                            NIF                Adreça                                

 **** **** **** 

 

 responen de forma solidària dels deutes que ara es relacionen: 
 
 

  número de rebut                            data fi vol                                                                               euros 

nominal 

 2021CI  000000000006636/00P 03/31/2021  84,00 

      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 2264HMN 

 Total nominal  

84,00 
 
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. 
 
 

13.13. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA AL LIQUIDADOR DE 
LA SOCIETAT "CROQUETES D'AUTOR" 

 
Núm. de referència : X2023008695     
 
 
Atès l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Regidora delegada 
d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord: 
 
 
Atesa la diligència de la recaptadora de data17/11/2022 , on es concedeix audiència als 
liquidadors que ara es diran, de la societat CROQUETES D'AUTOR SL amb NIF 
B55202931, expedient executiu núm. REXE2020000026. 
 

 Nom                                                        NIF           Adreça                                

 **** **** **** 

 

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



 
 
 

 
Atès que el supòsit de fet en virtut del qual es dóna aquest tipus de responsabilitat, està 
format per tres elements: 
 
 * l'existència d'una obligació tributària pendent a càrrec de la persona jurídica. 
 * haver cessat la persona jurídica en les seves activitats. 
 * concurrència de la condició de liquidador de la societat. 
 
S'ACORDA:  
 
PRIMER: Declarar fallit per insolvent la societat CROQUETES D'AUTOR SL amb NIF  
B55202931 expedient núm. REXE2020000026. 
 
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei 

general tributària, la responsabilitat subsidiària contra els liquidadors que ara s'indicaran, 

per les obligacions tributàries pendents de l'entitat deutora  per cessament de la seva 

activitat i pels exercicis i conceptes que també s'indiquen: 

 

 
 Nom                                                        NIF             Adreça                                

 ****        ****         **** 

 

responen dels deutes que ara es relacionen: 
 

  número de rebut                            data fi vol                                                                               euros 

nominal 

 2019IB  000000000007169/00P 05/31/2019  139,49 

      concepte: IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS identificatiu: 7802101003 

 Total nominal  

139,49 
 
TERCER. Requerir als liquidadors perquè s'efectuïn el pagament del(s) deute(s) dins 
dels terminis establerts a  l'article 62.2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre 
següents: 
 1) si la notificació es rep entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de la 

recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’immediat hàbil 
següent.  

 2) si la notificació es rep entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de la 
recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o l’immediat hàbil 
següent.  

 
QUART. En cas que no es pagui el dèbit notificat, que se segueixi el procediment 
executiu contra els responsables, prèvia Providència de Constrenyiment dictada pel Sr. 
Tresorer. L’inici d’aquest període determinarà el devengament del recàrrec de 
constrenyiment i dels interessos de demora, d'acord amb allò previst a l'article 28 de la 
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 



 

 
13.14. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA A L'ADMINISTRADOR 

DE LA SOCIETAT " SPORT LIFE NUTRITION SL 
 
Núm. de referència : X2023008815     
 
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 17/11/2022, on es concedeix audiència als 
administradors que ara es diran, de la societat SPORT LIFE NUTRITION SL amb NIF 
B55230163, expedient executiu núm.  REXE2016000292: 

 
 
 Nom                                            NIF                Adreça                                

 **** **** **** 

 

 

 

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 SPORT LIFE NUTRITION SL amb NIF  
B55230163 expedient núm.REXE2016000292 . 
 
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei 
general tributària, la responsabilitat subsidiària contra els administradors que ara 
s'indicaran, per les obligacions tributàries pendents de l'entitat deutora  per cessament 
de la seva activitat i pels exercicis i conceptes que també s'indiquen: 
 
 
 Nom                                            NIF                Adreça                                

 **** **** **** 

 

responen de forma solidària dels deutes que ara es relacionen: 
 
 
 
 
 

  número de rebut                            data fi vol                                                                               euros 

nominal 

 2018EE  000000000001386/00P 11/30/2018  105,93 

      concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu: 8925005568421 

 Total nominal  

105,93 
 
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. 
 
 

13.15. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA A L'ADMINISTRADOR 
DE LA SOCIETAT "PARTY MAGO SL" 

 

Núm. de referència : X2023008823     
 
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 17/11/2022, on es concedeix audiència als 
administradors que ara es diran, de la societat PARTY MAGO SL amb NIF B55291975, 
expedient executiu núm. REXE2019001845: 
 
 Nom                                            NIF                Adreça                                

 **** **** **** 
 
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 PARTY MAGO SL amb NIF  B55291975 
expedient núm.REXE2019001845 . 
 
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei 
general tributària, la responsabilitat subsidiària contra els administradors que ara 
s'indicaran, per les obligacions tributàries pendents de l'entitat deutora  per cessament 
de la seva activitat i pels exercicis i conceptes que també s'indiquen: 
  
 



 
 
 

 Nom                                            NIF                Adreça                                

 **** **** **** 

 

responen de forma solidària dels deutes que ara es relacionen: 
 
 

  número de rebut                      data fi vol                                                                    euros 

nominal 

 2019CI  000000000015126/00P 04/01/2019  84,00 

      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 3150KJV 

 2020CI  000000000015094/00P 03/31/2020  84,00 

      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 3150KJV 

 2021CI  000000000015269/00P 03/31/2021  84,00 

      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 3150KJV 

 2022CI  000000000015375/00P 03/31/2022  84,00 

      concepte: IMPOST VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA identificatiu: 3150KJV 

 Total nominal  

336,00 
 
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. 
 
 
13.16. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SUBSIDIÀRIA A L'ADMINISTRADOR 

DE LA SOCIETAT " Y&C WORKING EUROPA SLU" 
 
Núm. de referència : X2023008828     
 
 
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 17/11/2022, on es concedeix audiència als 
administradors que ara es  diran, de la societat Y&C WORKING EUROPA SLU amb 
NIF B66418468, expedient executiu núm. REXE2021000499: 

 
 



 

 Nom                                            NIF                Adreça                                

 **** **** **** 

 

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 Y&C WORKING EUROPA SLU amb 
NIF  B66418468 expedient núm.REXE2021000499 . 
 
SEGON: Aprovar i per tant declarar, en virtut d'allò disposat a l'article 43.1 de la Llei 
general tributària, la responsabilitat subsidiària contra els administradors que ara 
s'indicaran, per les obligacions tributàries pendents de l'entitat deutora  per cessament 
de la seva activitat i pels exercicis i conceptes que també s'indiquen: 
  

 Nom                                            NIF                Adreça                                

**** **** **** 

 
responen de forma solidària dels deutes que ara es relacionen: 
 



 
 
 

 

  número de rebut                            data fi vol                                                                               euros 

nominal 

 2020AA  000000000800009/00L 10/20/2020  13,51 

      concepte: RÈGIM COMUNICACIÓ ACTIVITATS identificatiu: 20AAL800009 

 2020EE  000000000800071/00L 10/20/2020  233,04 

      concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu:           165 

 2021EE  000000000001510/00P 11/30/2021  233,04 

      concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu:           165 

 2022EE  000000000001498/00P 11/30/2022  247,02 

      concepte: TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS identificatiu:           165 

Total nominal  726,61 
 
 
 
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. 
 

 
14.1. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SOLIDÀRIA ALS COPARTÍCEPS DE 

LA SOCIETAT "CAPANEIDA FILM SC" 
Núm. de referència : X2023008702     
 
Atesa la diligència de la Tresorera de data 17/11/2022 es concedeix audiència als 
cotitulars de la societat CAPANEIDA FILMS SC amb NIF J55179857, expedient 
executiu núm. REXE2020000801 i que són: 
 
 COTITULAR                                             NIF                           %PART. 

 ****                                                      ****                         5,00 
 ****                                                      ****                          95,00 
 
 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 5,00% 
 **** amb DNI: ****,  respon amb el 95,00% 
 
 dels dèbits que ara es relacionen, 
 



 
 
 

  número de rebut                            concepte                                                                                        euros 

nominal 
 
 2019EE  000000000000231/00P TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS 8922000055534  
119,18 

 
 2020EE  000000000000241/00P TAXA ESCOMBRARIES EMPRESARIALS 8922000055534  
124,86 
 
 Total nominal  

244,04 

  

SEGON. Requerir al(s) cotitular(s) de la societat CAPANEIDA FILMS SC , perquè 

s'efectuï el pagament del(s) deute(s) dins dels terminis establerts a l'article 62.2 de la 

Llei 5/2003 general tributària de 17 de desembre, tot notificant-los aquest acord amb els 

requisits de l'article 14 del Reglament general de recaptació. L’article 62.2 de la Llei 

5/2003 disposa els següents terminis 

 

• Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de 

recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior, o l’immediat hàbil 

següent. 
• 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. 
 
 

14.2. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SOLIDÀRIA ALS COPARTÍCEPS DE 
LA SOCIETAT " CLUB GIMNÀSTIC OSONA" 

 
Núm. de referència : X2023008750     
 
Atesa la diligència de la Tresorera de data 04/08/2022 es concedeix audiència als 
cotitulars de la societat CLUB GIMNASTIC OSONA amb NIF G62922224, expedient 
executiu núm. REXE2022001084 i que són: 
 
 COTITULAR                                                   NIF                           %PART. 

 ****                                                           ****                          100,00 
 
 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 100,00% 
 

 dels dèbits que corresponen a l’ús del pavelló d’esports i que puja a l’import de 3.599,52 

euros. 
 



 
 
 

  

SEGON. Requerir al(s) cotitular(s) de la societat CLUB GIMNASTIC OSONA , 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. 
 
 

14.3. - DERIVACIÓ DE RESPONSABILITAT SOLIDÀRIA ALS COPARTÍCEPS DE 
LA SOCIETAT " ASSOCIACIÓ EL SIBARITA" 

 

Núm. de referència : X2023008790     
 
 
Atesa la diligència de la Tresorera de data 17/11/2022 es concedeix audiència als 
cotitulars de la societat ASSOCIACIO EL SIBARITA amb NIF G55355259, expedient 
executiu núm. REXE2022000004 i que són: 
 
 COTITULAR                                                           NIF                           %PART. 

 ****                                                                   ****                         33,33 
****                                                                    ****                         33,33 
 ****                                                                   ****                         33,33 
 
 Atès que consta acreditada l’esmentada audiència a l'expedient, d'acord amb la Llei 
35/2015 d'1 d'octubre de "Procediment administratiu comú de les Administracions 
Públiques" i que no s’ha presentat cap al·legació ni documents o justificants que 
poguessin aturar el procés de derivació dels deutes de l’esmentada societat, 
 
 Atesos els fonaments de dret que ara es transcriuen: 
 
 Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que dóna lloc a aquesta 
responsabilitat, diu el següent: 
 
Article 42.1.b) : “1.- Serán responsables solidarios de la deuda tributaria las siguientes 
personas o entidades: 



 

 ...  b) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo a) anterior, los partícipes o cotitulares 
de las entidades a que se refiere el apartado 4 del artículo 35 de esta ley, en proporción 
a sus respectivas participaciones respecto a las obligaciones tributarias materiales de 
dichas entidades.” 
 
Article 35.4: “Tendrán la consideración de obligados tributarios, en las leyes en que así 
se establezca, las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, 
carentes 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 33,33% 
 **** amb DNI: ****, respon amb el 33,33% 
 **** amb DNI: ****, respon amb el 33,33% 
 
  
dels dèbits que ara es relacionen, 
 
  número de rebut                concepte                                                                                         euros 

nominal 
 
 2021TA  000000000800009/00LTAXA ADMINISTRACIÓ DOCUMENTS-21TAL800009           
66,00 
 



 
 
 

 Total nominal  

66,00 

 

SEGON. Requerir al(s) cotitular(s) de la societat ASSOCIACIO EL SIBARITA , 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. 
 
 

15.1. - ADJUDICAR EL CONTRACTE DELS SERVEIS PER A LA INSERCIÓ DE 
PUBLICITAT, REALITZACIÓ DE PROGRAMES ESPECIALS AMB MOTIU 

D’ESDEVENIMENTS DE LA CIUTAT I COBERTURA DE RETRANSMISSIONS 
ESPORTIVES A RÀDIO OLOT PER A L’ANY 2023, PER PROCEDIMENT 

NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT A RÀDIO OLOT 
 
Núm. de referència : X2023002782     
 

Tipus 
Contracte 

SE DE SERVEIS 

Procediment NE PROCEDIMENT NEGOCIAT 

Criteris SP SENSE PUBLICITAT 

 
Antecedents 
 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 19 de gener de 2023, es va iniciar 
l’expedient de contractació dels serveis per a la inserció de publicitat, realització de 
programes especials amb motiu d’esdeveniments de la ciutat i cobertura de 
retransmissions esportives a Ràdio Olot per a l’any 2023, es va aprovar l’expedient i el 
plec de clàusules administratives particulars (PCAP) i el plec de condicions tècniques, 
es va aprovar la despesa i es va convidar a l’empresa “Ràdio Olot SA“, amb NIF 
A28795631 perquè presentés oferta. 
 
D’acord amb l’informe tècnic que proposa la contractació i per les raons que s’hi 
exposen, s’han de seguir els tràmits de l’article 168.a)2n de la Llei de Contractes del 
Sector Públic (en endavant LCSP), per ser Ràdio Olot l’única emissora d’Olot que 



 

informa del dia a dia de la ciutat i comarca mitjançant els informatius i programes 
especials amb els que fa un seguiment dels esdeveniments que s’hi porten a terme, i 
per donar cobertura als principals actes que se celebren a Olot i que es poden seguir en 
directe gràcies a les retransmissions en directe; per tant és un suport indispensable per 
divulgar informació d’interès per a la ciutadania d’Olot. 
 
L’empresa Ràdio Olot SA va presentar la seva oferta el dia 31 de gener de 2023. El 
termini per a la presentació d’ofertes finalitzava el dia 2 de febrer de 2023.  
 
En data 8 de febrer es va obrir el Sobre únic, que contenia la documentació 
administrativa i l’oferta econòmica.  
 
En data 9 de febrer de 2023 la Sra. Anna Diago José, Cap del Gabinet d’Alcaldia, va 
emetre informe de valoració de l’oferta proposant l’adjudicació a l’empresa ”Ràdio Olot 
SA”. 
 
En data 14 de febrer de 2023 es va requerir a l’empresa ”Ràdio Olot SA” per tal que 
constituís la garantia definitiva, d’acord amb les clàusules 17 i 18 del PCAP, atorgant un 
termini de 7 dies hàbils, a comptar des del dia següent a la recepció del requeriment.  
 
Vist que la documentació requerida ha estat presentada dins el termini establert a 
l’efecte. 
 
De conformitat amb el punt 3 de l’article 150 de la LCSP i amb la Disposició Addicional 
Segona de la LCSP. 
 
Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de Junta de Govern Local, 
per delegació conferida per l’Alcaldia mitjançant Decret d’Alcaldia, del 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. CCS12023000003 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següent acord: 
 
Primer.-  ADJUDICAR 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 vint mil euros amb dos 
cèntims (20.000,02 €), IVA inclòs. Aquest import es desglossa en setze mil cinc-cents 
vint-i-vuit euros amb noranta-quatre cèntims (16.528,94 €) de pressupost net, més tres 
mil quatre-cents setanta-un euros amb vuit cèntims (3.471,08 €) d’IVA calculat al 21%, i 
d’acord amb els preus unitaris que es detallen en la seva oferta: 
 
1.  Realització i emissió de falques: preu unitari 5,21 € sense IVA  
 
2. Cobertura informativa de programes especials i/o cobertura informativa d’un 

esdeveniment considerat d’interès: preu unitari 432,96 € sense IVA  
 
3. Cobertura de retransmissions esportives dels clubs Unió Esportiva Olot, el Club 



 
 
 

Hoquei Olot i Club Patinatge Artístic Olot: 4.132,23 (sense IVA), no es determina per 
preus unitaris. 

 
Atès que es tracta d’una licitació per preus unitaris, 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. 
 
L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de clàusules 
administratives particulars i el plec condicions tècniques reguladores de la contractació, 
aprovats per la Junta de Govern Local de data 19 de gener de 2023. 
 
Segon.- El contracte tindrà una durada d’un any, amb efectes del dia 1 de gener de 
2023. 
 
Tercer.- Aprovar i disposar el pagament de la despesa per import de 20.000 € (IVA 
inclòs) amb càrrec a la partida pressupostària 23.100.491.227.061 Insercions mitjans 
comunicació. 
 

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

200300 2300274 Despeses 23100  491  227061 20000.02 INSERCIONS MITJANS COMUNICACIO 100 001 001 001 000 000 

 

Quart.- Notificar l’adjudicació a “Ràdio Olot SA“, empresa adjudicatària. 
 
Cinquè.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant, de conformitat amb el punt 1 de l’article 151 de la LCSP. 
 
Sisè.-  Requerir a l’adjudicatària per tal que dins el termini màxim de 15 dies hàbils, a 
comptar del següent al de la notificació de l’adjudicació, formalitzi el contracte, de 
conformitat amb l’article 153.3 de la LCSP. 
 
Setè.- PUBLICAR la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
15.2. - ADJUDICAR ELS SERVEIS DE PRODUCCIÓ I EMISSIÓ DE PUBLICITAT A 

OLOT TELEVISIÓ PER A L’ANY 2023 
 

Núm. de referència : X2023002727     
 

Tipus 
Contracte 

SE DE SERVEIS 

Procediment NE PROCEDIMENT NEGOCIAT 

Criteris SP SENSE PUBLICITAT 

 
Antecedents 
 



 

Per acord de la Junta de Govern Local de data 19 de gener de 2023, es va iniciar 
l’expedient de contractació dels serveis per a l’emissió de publicitat a Olot Televisió per 
a l’any 2023, es va aprovar l’expedient i el plec de clàusules administratives particulars 
(PCAP) i el plec de condicions tècniques, es va aprovar la despesa i es va convidar a 
l’empresa ”Olot Televisió SL”, amb NIF B17477779 perquè presentés oferta. 
 
D’acord amb l’informe tècnic que proposa la contractació i per les raons que s’hi 
exposen, s’han de seguir els tràmits de l’article 168.a)2n de la Llei de Contractes del 
Sector Públic (en endavant LCSP), per ser  Olot Televisió SL, l’únic canal local de 
televisió de proximitat a la Garrotxa, amb una audiència mitjana diària d’Olot Televisió 
de 18.000 usuaris únics, i ser  un suport indispensable per divulgar informació d’interès 
per a la ciutadania d’Olot 
 
L’empresa Olot Televisió SL va presentar la seva oferta el dia 31 de gener de 2023. El 
termini per a la presentació d’ofertes finalitzava el dia 2 de febrer de 2023.  
 
En data 8 de febrer es va obrir el Sobre únic, que contenia la documentació 
administrativa i l’oferta econòmica.  
 
En data 9 de febrer de 2023 la Sra. Anna Diago José, Cap del Gabinet d’Alcaldia, va 
emetre informe de valoració de l’oferta proposant l’adjudicació a l’empresa ”Olot 
Televisió SL”. 
 
En data 14 de febrer de 2023 es va requerir a l’empresa ”Olot Televisió SL” per tal que 
constituís la garantia definitiva, d’acord amb les clàusules 17 i 18 del PCAP, atorgant un 
termini de 7 dies hàbils, a comptar des del dia següent a la recepció del requeriment.  
 
Vist que s’ha constituït la garantia definitiva dins el termini establert a l’efecte. 
 
De conformitat amb el punt 3 de l’article 150 de la LCSP i amb la Disposició Addicional 
Segona de la LCSP. 
 
Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de Junta de Govern Local, 
per delegació conferida per l’Alcaldia mitjançant Decret d’Alcaldia, del 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. CCS12023000002 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següent acord: 
Primer.-  ADJUDICAR el contracte dels serveis per a l’emissió de publicitat a Olot 
Televisió per a l’any 2023, 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, 
i d’acord amb els preus unitaris que es detallen en la seva oferta: 

 
- Producció dels anuncis: 300€, IVA exclòs. 
- Emissió dels anuncis:  

- Cost de l’emissió en “prime time”: 11 €, IVA exclòs 



 
 
 

- Cost de l’emissió fora de “prime time”: 6,60 €, IVA exclòs 
 
Atès que es tracta d’una licitació per preus unitaris, 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. 
 
L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de clàusules 
administratives particulars i el plec condicions tècniques reguladores de la contractació, 
aprovats per la Junta de Govern Local de data 19 de gener de 2023. 
 
Segon.- El contracte tindrà una durada d’un any, amb efectes del dia 1 de gener de 
2023. 
 
Tercer.- Aprovar i disposar el pagament de la despesa per import de 12.000 € (IVA 
inclòs) amb càrrec a la partida pressupostària 23.100.491.227.061 Insercions mitjans 
comunicació. 
 

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

200300 2300277 Despeses 23100  491  227061 12000 INSERCIONS MITJANS COMUNICACIO 100 001 001 001 000 000 

 

Quart.- Notificar l’adjudicació a ”Olot Televisió SL”, empresa adjudicatària. 
 
Cinquè.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant, de conformitat amb el punt 1 de l’article 151 de la LCSP. 
 
Sisè.-  Requerir a l’adjudicatària per tal que dins el termini màxim de 15 dies hàbils, a 
comptar del següent al de la notificació de l’adjudicació, formalitzi el contracte, de 
conformitat amb l’article 153.3 de la LCSP. 
 
Setè.- PUBLICAR la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

15.3. - SERVEIS DE REDACCIÓ D'UN AVANTPROJECTE DE REURBANITZACIÓ 
DEL PASSATGE DE LES ESTIRES, DES DE LA PLAÇA SANT FRANCESC FINS 

AL CARRER SANT FRANCESC DE PAULA 
 
 

Núm. de referència : X2023007350     
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
 
Antecedents 



 

Primer.- Atès que és necessari executar el servei de redacció d’un avantprojecte de 
reurbanització del Passatge de Les Estires, des de la Plaça de Sant Francesc fins al 
carrer de Sant Francesc de Paula, com es desprèn de l’informe de data 25 de gener de 
2023,  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 el el servei de 
redacció d’un avantprojecte de reurbanització del Passatge de Les Estires, des de la 
Plaça de Sant Francesc fins al carrer de Sant Francesc de Paula: 
 
-Eduard Callís Freixas i Guillem Moliner Milhau. 
-Joaquim Gallart Figueras 
-Lola Domenech Oliva 

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap de 
l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot en data 21 de febrer de 2023;  la millor proposta 
és la presentada per l’empresa  LOLA DOMENECH OLIVA , per haver presentat l’oferta 
més econòmica. 

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 LOLA DOMENECH OLIVA  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: CC012023000102 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 

Primer.-  Aprovar l’informe NI022023000181 emès pel Sr. Ramon Prat Molas, cap de 
l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot, de data  25 de gener de 2023,  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  LOLA DOMENECH OLIVA, amb NIF núm. ****, el contracte menor 
del servei de redacció d’un avantprojecte de reurbanització del Passatge de Les Estires, 
des de la Plaça de Sant Francesc fins al carrer de Sant Francesc de Paula;  pel preu de  
disset mil set-cents vuitanta-set euros  (17.787 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en catorze mil set-cents euros (14.700 €) de pressupost 
net i  tres mil vuitanta-set euros (3.087 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 % 
 
“L’avantprojecte ha d’incloure com a mínim el següent contingut:  
 
Document numero 1. Memòria  
- Anàlisis estat actual  

- Proposta d’actuació  

- Pressupost estimat  
Document número 2.Plànols  

Doc número 3.Visualització dues imatges 3d” 
 
Tercer.- El termini per a l’execució dels serveis serà de tres mesos, a partir de la data 
de recepció de la notificació de l’adjudicació 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 17.787 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida núm. 23.140.151.64001 “plànols i projectes” del Pressupost municipal. 
 

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

200220  Despeses 23140  151  64001 17787 PLANOLS I PROJECTES 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 
CC012023000102. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses : “Lola Domenech Oliva”; “Eduard 
Callís Freixas i  Guillem Moliner Milhau”.  
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 



 

15.4. - PROPOSTA D’ACORD PER A LA JUNTA DE GOVERN ACORD RELATIU A 
LA FINALITZACIÓ DEL CONTRACTE DE RÈNTING I ADQUISICIÓ D’UN VEHICLE 

DE RÈNTIG DE LA POLICIA MUNICIPAL 
Núm. de referència : X2018030284     
 

Antecedents  
 
La Junta de Govern Local del dia 11 d’octubre de 2018 es va adjudicar a ALPHABET 
ESPANYA FLEET MANAGEMENT, SA , amb NIF A91001438  el  ”subministrament per 
arrendament amb opció de compra de compra d’un vehicle tipus turisme de la marca 
Toyota model Prius amb matrícula 4392KSH, d’acord amb l’oferta de referència 
951661/1/4 emesa per part de l’empresa. 
 
 
 
El preu del vehicle és de 49.708,35 € IVA inclòs, corresponents a 41.081,28 € de 
pressupost net i 8.627,07 € corresponents a l’IVA calculat al 21%. Finançat amb un 
rènting a 48 mesos de 1.035,59 € de quota total, 855,86 € de base imposable i 179,73 
€ corresponents a l’IVA calculat al 21% i un import total de 1.035,59 € (IVA inclòs) 
 
La Junta de Govern  Local de data 29 de setembre de 2022 va aprovar la pròrroga del 
contracte per una durada de 2 mesos, des de data amb les següents condicions: 
   

Núm. quotes:       50 
Nou Km:            140.625 
Nova data de finalització:   27/02/2023 
Quota mensual:         855,86 € + IVA 
Preu Km. Per excés o defecte:  0,02930  

 
El preu establert com a opció de compra és de 6.361,21 €. A aquest import s’ha de 
sumar 1.335,85 en concepte d’IVA al tipus 21%. En total serien 7.697,06 €. 

 
Per Junta de Govern Local de data 23 de febrer de 2023 es dona per finalitzat el 
contracte d’arrendament subscrit amb  ALPHABET ESPANYA FLEET MANAGEMENT 
SA, del vehicle esmentat anteriorment amb efectes al 27 de febrer de 2023. 
 
Atès l’informe de la Policia Municipal NI022023000012  en el què es justifica i es sol·licita 
la necessitat d’exercir l’opció de compra del vehicle Marca Toyota i Model Prius amb 
número de matrícula 4392KSH 

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. 

I vist l’expedient administratiu núm. CC012018000523 com a regidora delegada 
d’Hisenda, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 



 
 
 

Primer.- FINALITZAR  el contracte d’arrendament subscrit amb “ALPHABET ESPANYA 
FLEET MANAGEMENT SA” amb  NIF A91001438,  del següent vehicle amb destí a la 
Policia Municipal :  
 

-Vehicle Toyota Prius amb matrícula **** en data 23 de febrer de 2023. 
 
Segon.- EXERCIR l’opció de compra al final de l’arrendament i contractar amb 
“ALPHABET ESPANYA FLEET MANAGEMENT SA”  amb NIF: A78007473 el 

subministrament del vehicle Marca Toyota Prius matrícula ****, el qual es destinarà a la 
Policia Municipal per un import de set mil sis-cents noranta-set euros amb sis cèntims 
(7.697,06 €) IVA inclòs. Aquest import es desglossa en sis mil tres-cents seixanta-un 
euros amb vint-i-un cèntims (6.361,21 €) de pressupost net i mil tres-cents trenta-cinc 
euros amb vuitanta-cinc cèntims  (1.335,85 €) corresponents a l’IVA calculat al 21%. 

Tercer.- APROVAR i disposar la despesa de la present contractació que es finançarà 
amb càrrec a la següent partida del pressupost municipal: 

2023 180 132 63903 EQUIPAMENTS SERVEI SEGURETAT  7.697,06 €. 
 

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

200220  Despeses 23180  132  63903 7697.06 EQUIPAMENT SERVEI SEGURETAT 100 001 001 001 000 000 

 

Quart.- Nomenar responsable del contracte al Sr. Ignasi López Clevillé , sotsinspector 
en cap de la Policia Municipal d’Olot. 
 
Cinquè.- Notificar la compra a l’empresa “ALPHABET ESPANYA FLEET 
MANAGEMENT SA” , que adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura. 
 
Sisè .- 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. 
 
 
15.5.- CONTRACTACIÓ D’ESPECTACLES PER AL FESTIVAL SISMÒGRAF 2023. 

 
La junta de Govern Local acorda deixar aquest punt sobre la taula. 
 
 

16.1. - PAGAMENT DELS SERVEIS EXTRAORDINARIS A DIVERS PERSONAL 
DEL TEATRE DE L'AJUNTAMENT PER LES HORES EXTRES REALITZADES ELS 

MESOS DE JUNY I DESEMBRE DE 2022 
 
Núm. de referència : X2023009080     
 
Vist l’expedient administratiu RH132023000034, atès l’informe del Cap de l’Àrea de 
Cultura i Educació amb número NI022023000286 de data de 07 de febrer de 2023. 



 

 
Vist l’informe de la comissió jurídica assessora de l’Ajuntament d’Olot amb número 
d’expedient SGCJ2023000001 de data 25 de Gener 2023 referent al control horari per 
part de l’Àrea de Cultura i Educació (Teatre). 
 
La regidora delegada d'Organització i Atenció al ciutadà proposa a la Junta de Govern 
Local l’adopció dels següents acords: 
 
Pagament dels serveis extraordinaris a divers personal del Teatre l’Ajuntament que es 
relaciona a continuació per les hores extres realitzades els mesos de Juny i Desembre 
de 2022: 
 
 
 
 
 

Nom i Cognoms Data Serveis 
Núm/  

hores 

Tipus 

Hores 
Import € 

**** 

11/06/22 CorArt 3,19 Diürnes Festiu 75,35 € 

12/06/22 Associació Escola de Circ 2,96 Diürnes Festiu 69,91 € 
15 i 

16/06/22 
IES Garrotxa 17,41 Diürnes 350,81 € 

18 i 
19/06/22 

Violeta Arp i Àrea CB 7,97 Diürnes Festiu 188,25 € 

18/12/22 Fundació Cor de Maria 11,14 Diürnes Festiu 263,12 € 

21/12/22 Violeta Arp 8,41 Diürnes 169,46 € 

      

**** 

12/06/22 Associació Escola de Circ 1,31 Diürnes Festiu 30,94 € 
15 i 

16/06/22 
IES Garrotxa 15,78 Diürnes 317,96 € 

18/06/22 Violeta Arp 8,29 Diürnes Festiu 195,81 € 

19/06/22 Àrea CB 10,39 Diürnes Festiu 245,41 € 

18/12/22 Fundació Cor de Maria 10,21 Diürnes Festiu 241,16 € 

21/12/22 Violeta Arp 8,91 Diürnes 179,54 € 

27/12/22 La Quarta Paret 12,68 Diürnes 255,50 € 

      

**** 27/12/22 La Quarta Paret 12,28 Diürnes 247,44 € 

TOTAL    130,93 
 

2.830,66 € 

 
Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 

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

0  Despeses 23400  333  130012 2830.66 HORES EXTRAORDINARIES CULTURA 
TEATRE 

400 034 999 999 999 999 

 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 



 
 
 

17.1. - MEMÒRIA VALORADA D’ARRANJAMENT DEL CAMÍ PÚBLIC D’ACCÉS AL 
MAS DE CA L’ISIDRET D’OLOT.-PROPOSANT APROVAR DEFINITIVAMENT 

 
Núm. de referència : X2022053124     
 
Vist que la Junta de Govern Local de dat 22 d’octubre de 2022 va aprovar inicialment la 
memòria valorada d’arranjament del camí públic d’accés al Mas de Ca l’Isidret d’Olot, 
redactada en data octubre de 2022 per Queralt Santandreu Colàs de Sanengi, SL. 
 
Vist que el referit projecte es va exposar al públic pel termini de trenta dies en el Butlletí 
Oficial de la Província de Girona núm. 218 de data 15 de novembre de 2022, sense que 
durant el referit termini es presentessin al·legacions ni suggeriments de cap tipus. 
 
Vist que el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa va emetre informe favorable 
amb condicions en data 11 de novembre de 2022, que s’adjunta a l’expedient. 
 
Vist que en data gener de 2023, la sra. Queralt Santandreu Colàs de Sanengi, SL va 
presentar la memòria valorada d’arranjament del camí públic d’accés al Mas de Ca 
l’Isidret d’Olot amb la incorporació dels punts establerts en l’informe emès pel Parc 
Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. 
 
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 UPOM2022000037, 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 memòria valorada d’arranjament del camí 
públic d’accés al Mas de Ca l’Isidret d’Olot, redactada en data gener de 2023 per Queralt 
Santandreu Colàs de Sanengi, SL. 
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al web de 
l’ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

 
19.1.- PAGAMENT DELS SERVEIS EXTRAORDINARIS A DIVERS PERSONAL 
DEL TEATRE DE L'AJUNTAMENT PER LES HORES EXTRES REALITZADES 

ELS MESOS DE JUNY I DESEMBRE DE 2022 
 
 
Aquest punt figura a l’ordre del dia duplicat per error. 
 
 



 

18.1. - SUBVENCIÓ PER A LA RESTAURACIÓ I CONSERVACIÓ DE BÉNS 
IMMOBLES D’INTERÈS PATRIMONIAL DE LES COMARQUES GIRONINES.- 

PROPOSANT SOL·LICITAR-NE UNA 
 
Núm. de referència : X2023009818     
 
 
Vist que la Diputació de Girona té aprovades les bases i convocatòria de subvencions 
per a la restauració i conservació de béns immobles d’interès patrimonial de les 
comarques gironines (BOP 238 de data 15/12/2021 i BOP 33 de data 16/02/2023). 
 
Vist que l’Ajuntament d’Olot vol concórrer a l’esmentada convocatòria amb el projecte 
de rehabilitació de la coberta de la Torre Castanys, redactat per l’arquitecte tècnic 
Ramon Soler i Plana en data setembre de 2022 i aprovat per la Junta de Govern Local 
en sessió celebrada el dia 29 de setembre de 2022. 
 
 
PRIMER.- SOL·LICITAR a la Diputació de Girona un ajut dins la convocatòria de 
subvencions per a la restauració i conservació de béns immobles d’interès patrimonial 
de les comarques gironines, que es destinarà a les obres de rehabilitació de la coberta 
de la Torre Castanys. 
 
SEGON.- FACULTAR l’Alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
TERCER.- TRASLLADAR aquest acord a la Diputació de Girona, amb tota la 
documentació necessària per a la seva sol·licitud. 
 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

20.1. - CONVENI.- APROVAR UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A LA 
INCORPORACIÓ D’UN NOU MEMBRE A LA UNITAT CANINA DE LA POLICIA 

MUNCIPAL D’OLOT. 
 
Núm. de referència : X2023009412     
 

La Junta de Govern Local, en sessió de data 24 de febrer de 2022, va acordar la creació 
d’una Unitat Canina a la Policia Municipal d’Olot. En aquesta resolució es va aprovar un 
conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’agent de la Policia Municipal, TIP 
núm. 521, per tal de desenvolupar el decret de l’Alcaldia, de data 3 de febrer de 2022 
(2022LDEC000371), pel que s’autoritzava a la Policia Municipal d’Olot per emprar els 
serveis del gos de nom COP, de raça “pastor belga”, amb xip núm. 981098106123143, 
propietat de l’agent municipal. 
 
Atesos els bons resultats de la Unitat Canina a la Policia Municipal d’Olot en aquest 
primer any de funcionament, en tasques relacionades amb la detecció de narcòtics i/o 
substàncies estupefaents, les inspeccions de locals de pública concurrència, els controls 
de seguretat ciutadana o la  vigilància preventiva d’actes públics. 



 
 
 

 
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 SG102023000005 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present resolució, la regidora delegada de Seguretat, 
proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’agent de la 
Policia Municipal, TIP núm. 521, per incorporar a la Unitat Canina de la Policia Municipal 
d’Olot els serveis del gos de nom GAIA, de raça “pastor belga”, amb xip núm. 
978101084087895, propietat de l’agent municipal. 
 
Aquest gos actuarà sota la supervisió del seu propietari, l’agent de policia amb TIP, núm. 
521, que disposa de la titulació de guia caní. 
 
Segon.- Les despeses que pugui ocasionar aquest conveni de col·laboració aniran a 
càrrec de l’Ajuntament d’Olot, que habilitarà una partida pressupostària específica. 
 
Tercer.- 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 un 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 

 


