ACTA NÚM. 19
JUNTA DE GOVERN LOCAL
26 DE MAIG DE 2016
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 26 de maig de 2016 a les vuit del matí, es reuneix
en aquesta Casa Consistorial la Junta de Govern d’aquest Ajuntament, sota la
presidència del Sr. JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS, per tal de celebrar la
sessió ordinària, setmanal i de primera convocatòria que s’escau al dia d’avui.
Hi assisteixen els tinents d’alcalde Srs. Josep Berga i Vayreda, Josep Guix Feixas,
Estanis Vayreda i Puigvert, Jordi Alcalde i Gurt, Núria Fité i Grabalosa, Josep
Gelis i Guix, Maria del Mar Roca i Reixach.
També hi assisteixen com a regidores delegades expressament convidades 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, les
Sres. Montserrat Torras i Surroca, Mercè Traveria Costa.
També hi assisteixen, com a regidors de l’oposició, els Srs. Lluís Rubió Amargant,
Xavier García Zabal.
Hi assisteix l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí.
Actua com a secretari, la Secretària, Sra. M. Glòria Gou Clavera.
Hi assisteix el Gerent, Sr. Jordi Güell i Güell.
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 comenta les reunions de treball i actes als quals ha assistit des de la
celebració de la darrera Junta, celebrada el dia 19 de maig :
- el dia 21 de maig va assistir a la celebració de l’Acte Mundial de la Fibromialgia que
va tenir lloc al Casal Marià, a la jornada de Mifas sobre la supressió de barreres
arquitectòniques que va tenir lloc a la Plaça Major i a la Missa a l’església de Sta.
Maria de Batet en el marc de la seva festa.
- el dia 23 de maig va assistir a la reunió del Consell de Direcció de Catsalut que va
tenir lloc a la seva seu de Barcelona.
- el dia 24 de maig va ser present a l’acte de lliurament dels premis als establiments
centenaris que va tenir lloc al Palau de la Generalitat, entre els quals hi havia la
Merceria Tenas i la Rellotgeria Puigferrer de la nostra ciutat.
- i finalment ahir 25 de maig, va presenciar el debat públic de Ràdio Olot, sobre la
Consulta dels correbous, que va tenir lloc a la plaça del Torín.
3. - DISPOSICIONS.- Assabentats de les disposicions publicades en els butlletins
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oficials
Tot seguit la Secretària dóna compte a la Junta de Govern dels edictes i anuncis de
l'Ajuntament d'Olot publicats als Butlletins Oficials BOE, BOP i DOGC, des de la
darrera sessió. I se n'acorda l'assabentat.
4.1. - CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT D'OLOT I DAVID AGUIRRE PUJOL PER A
LA CESSIÓ EN RÈGIM DE COMODAT I DELS DRETS D'EXPLOTACIÓ DEL FONS
EMILI PUJOL PLANAGUMÀ.
Núm. de referència

: X2016011637

L’Ajuntament d’Olot és coneixedor del valor cultural del “Fons Emili Pujol Planagumà”,
propietat de David Aguirre Pujol, alhora que reconeix l’interès públic col·lectiu que té i
la conveniència de garantir-ne la conservació i divulgació entre els investigadors i la
societat en general.
L’Ajuntament d’Olot considera que pot garantir la conservació i difusió d’aquest fons a
través de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa.
Vist l’expedient AX032016000001 i els antecedents corresponents, que serveixen de
motivació per a la present proposta, el regidor delegat de Cultura, proposa a la
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Acceptar la cessió en règim de comodat i dels drets d’explotació del “Fons
Emili Pujol Planagumà”, amb destí a l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa.
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per fer les gestions per al compliment i
desenvolupament d’aquests acords i per a la signatura del conveni de cessió en
comodat i dels drets d’explotació del “Fons Emili Pujol Planagumà”.
S’aprova per unanimitat.
5.1. - SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ MILLORA DE LES DUTXES PAVELLÓ 1, 2 I 3
I ADEQUACIÓ MAGATZEM PER A NOU VESTIDOR.
Núm. de referència

: X2016011270

En relació a l’expedient SES12016000002, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d'Esports, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Vista la convocatòria de subvencions de:
Organisme
Programa:
Referència
Núm disposició

DIPUTACIO DE GIRONA
Subvencions per a actuacions urgents dels Ajuntaments
d'adaptació a la seguretat, l'habitabilitat o la funcionalitat dels
equipaments esportius existents.
BOP 89 10/05/2016

Segon.- Presentar a l’esmentada convocatòria el projecte: Actuacions de millora de les
dutxes del Pavelló d’Esports 1, 2 i 3 i adequació magatzem per a nou vestidor.
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Tercer.- Sol·licitar una subvenció de: 10.000 €
Quart.- Facultar l’alcalde per signar tota la documentació necessària.
S’aprova per unanimitat.
6.1. - APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA PER A L'AMPLIACIÓ DE LA
BORSA DE TREBALL DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE L'AJUNTAMENT
D'OLOT I ORGANISMES AUTÒNOMS - CATEGORIA AUXILIAR ADMINISTRATIU
Núm. de referència: X2016011601

Vist l’expedient administratiu, antecedents corresponents i que hi ha diverses peticions de
caps d’àrea de l’Ajuntament d’Olot demanant la incorporació de personal laboral temporal
per atendre necessitats urgents i inajornables del departament i que es preveu la
necessitat de cobrir temporalment llocs de treball de la categoria C2.
Ateses les dificultats per atendre les demandes temporals de personal amb categoria
auxiliar administratiu de l’ajuntament d’Olot i els seus organismes autònoms per
insuficiència de la vigent borsa de treball. Les persones que la integren o bé es troben
prestant serveis a l’ajuntament d’Olot, o bé no es troben en disposició d’incorporar-se
immediatament quan hi ha una demanda.
Per aquest motiu és necessari ampliar la borsa de treball de personal laboral categoria
auxiliar administratiu .
En relació a l’expedient RH122016000007, la regidora delegada d’Organització,
Innovació i Atenció al ciutadà, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria per a l’ampliació de la vigent borsa de treball
de personal laboral temporal de l’Ajuntament d’Olot i organismes autònoms per a la
categoria auxiliar administratiu per dur a terme contractacions per cobrir temporalment
vacants o per atendre necessitats urgents.
Segon.- Publicar al BOP, al DOGC, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament d’Olot i a la pàgina
web www.olot.cat.

S’aprova per unanimitat.
7.1. - APROVACIÓ DELS PLECS DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
PARTICULARS I TÈCNIQUES QUE REGIRAN L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT
PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DE LA PRESTACIÓ DE
SERVEIS TÈCNICS DE SONORITZACIÓ I IL·LUMINACIÓ DELS ESCENARIS DE
LES FESTES DEL TURA 2016.LOT 1 i LOT 2; I CONVOCATÒRIA LICITACIÓ
Núm. de referència

: X2016011566

Les Festes del Tura de la Ciutat d’Olot estan considerades com unes de les festes
majors més importants de les comarques gironines i per extensió de tot Catalunya.
El format de les festes, tal i com ha estat ratificat per la ciutadania en dues ocasions,
han de ser cèntriques, gratuïtes i han de donar cabuda a un gran nombre d’estils di
formacions musicals a fi que tots els ciutadans i visitants hi trobin quelcom del seu
gust. Això s’aconsegueix repartint diversos escenaris a les places del centre de la
ciutat on s’ofereixen concerts de tot tipus i format.
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Per tal cal dotar cada escenari amb equips de so i il·luminació que s’ajustin a les
necessitats tècniques dels grups que actuen, s’ha redactat un plec de clàusules
tècniques que especifica les necessitats a cobrir.
Atès que es tracta d’un servei nou aquest Ajuntament proposa adjudicar-ho per a
l’exercici 2016.
I vist l’expedient CCS12016000010 vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada de Participació, Transparència i Govern
obert, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Contractar, mitjançant procediment negociat sense publicitat, la prestació dels
serveis tècnics de sonorització i il·luminació dels escenaris de les Festes del Tura
2016. LOT 1 i LOT 2.
Segon.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i tècniques que
regiran l’esmentada licitació
Tercer.- Convidar a un mínim de tres empreses per tal d’efectuar les consultes i
negociar les condicions del contracte tal com s’estableix en els plecs.
Quart.- L’import de la contractació es pagarà amb càrrec a la partida núm.
Operació Referència
200210

Tipus
Partida
Despeses 16310 3381 227995

Import
37510

Descripció
FESTES DEL TURA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
000 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat.
7.2. - SERVEI DE TRACTAMENT D'EMBORNALS PER AL CONTROL DEL
MOSQUIT TIGRE
Núm. de referència : X2016011549

El Consorci de Medi Ambient i Salut Pública en data 19 de maig de 2016 emet informe
sobre la necessitat d’efectuar un tractament preventiu pels embornals de rics de
creixement de mosquit tigre d’acord amb la valoració de la memòria elaborada per
“Dipsalut”.
“SIGMA” va sol·licitar pressupost per a la realització d’aquest servei a les empreses:
“Giroprotec, SL”; “Ecade, SL” i “Stop Plagues,SLU”, i atès que s’informa favorablement
el presentat per l’empresa “Giroprotec,SL” i vist l’expedient administratiu núm.
CC012016000234 i antecedents corresponents, la regidora delegada de
Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Contractar amb l’empresa GIROPROTEC SL (B1786289-7) el servei de
control i tractament d’embornals per al control del “mosquit tigre” a la Ciutat d’Olot
durant l’exercici 2016, amb un màxim de 5 tractaments, tal i com s’especifica en el seu
pressupost núm. 24 i l’informe dels serveis tècnics del SIGMA, que figuren com annex
a l’expedient.
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: VUIT MIL DOS-CENTS
CINQUANTA EUROS (8.250 €) + IVA: MIL SET-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB
CINQUANTA CÈNTIMS (1.732,50 €). Es pagarà amb càrrec a:
Operació Referència
200220
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Tipus
Partida
Import
Despeses 16710 311 227990 9982.50

Descripció
ACTUACIONS SALUT PUBLICA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
000 000 000 000 000 000

Tercer.- GIROPROTEC SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura.
S’aprova per unanimitat.
7.3. - SERVEIS DE PUBLICITAT A "OLOT TELEVISIÓ, SL"
Núm. de referència : X2016011700

Vist l’informe de l’Àrea de Comunicació d’aquest Ajuntament de data 23 de maig en
relació a la contractació dels serveis de publicitat, amb “Olot Televisió,SL”, on
s’informa favorablement la proposta publicitària presentada per “Olot Televisió,SL” per
un termini des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2016”.
I vist l’expedient administratiu núm CC012016000235 i antecedents corresponents, la
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Contractar amb l’empresa OLOT TELEVISIO SL (B1747777-9) els serveis
de publicitat per un termini des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2016, segons:
-L’Ajuntament d’Olot juntament amb “Olot Televisió,SL·” fixarà les característiques de
cada campanya: contingut de l’anunci, acte o esdeveniment que es vol donar a
conèixer i es determinarà el període i freqüència de l’emissió.
-D’acord amb la seva proposta publicitària els imports són:
a) cost de producció de l’anunci: 300 € + IVA
b) cost emissió en “prime time”: 10 € + IVA
c) cost emissió en horari normal:
4 €+ IVA
Segon.- L’import de la despesa per a l’exercici 2016 és de: Base: CINC MIL TRESCENTS SETANTA-UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS (5.371,90 €) + IVA: MIL
CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS (1.128,10 €). Es pagarà amb càrrec
a:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Import Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
Despeses 16130 920 226020 6500 ANUNCIS, PUBLICITAT I SUBSCRIPCIONS
000 000 000 000 000 000

Tercer.- OLOT TELEVISIO SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura.
S’aprova per unanimitat.
7.4. - ADJUDICACIÓ , MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE
PUBLICITAT, DELS SERVEIS D'ALLOTJAMENT DELS ESTADANTS DE LA
RESIDÈNCIA D'ARTS, CIÈNCIES I HUMANITATS D'OLOT
La Junta de Govern Local acorda deixar aquest punt de l’ordre del dia sobre la taula
per a un millor estudi.
7.5. - COMPRA DE BUTAQUES PER A LA SALA GUSSINYÉ DE L'AJUNTAMENT
Núm. de referència : X2016011448

Atès l’informe tècnic signat per l’arquitecte municipal Sr. Albert Pons i l’arquitecta
tècnica Sra. Gemma Planagumà on es proposa la compra de 25 noves butaques amb
la filosofia de modernitzar i adequar les butaques de la Sala de reunions de
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l’Ajuntament d’Olot, Sala Gussinyé, i degut a que les actuals, a part de comportar
problemes de confortabilitat, estan molt envellides.
I que un cop definida la tipologia, es varen demanar 3 pressupostos a les empreses
Silleria Vergés, Acondicionamiento General de Oficinas i Indelma i es proposa la
compra a l’empresa Silleria Vergés per ser l’oferta més econòmica.
Vist l’expedient administratiu núm: CC012016000232 i antecedents corresponents, la
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la Junta
de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Adquirir de SILLERIA VERGES SA (A1704359-7) 25 butaques amb la
referència “Sillón ref. 5250, estructura de fusta de faig i seient tapissat tela Vergés
Marine 107-3068” a un preu unitari de 337.86 € + IVA.
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: VUIT MIL QUATRE-CENTS
QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS (8.446,38 €) + IVA: MIL
SET-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
(1.773,74 €). Es pagarà amb càrrec a:
Operació Referència
200220

Tipus
Despeses

Partida
16130 933 63201

Import
Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
10220.12 ACTUACIONS EDIFI. MUNICIPALS (IFS) 000 000 000 000 000 000
(PRESTEC:29,5)

Tercer.- SILLERIA VERGES SA adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura.
S’aprova per unanimitat.
8.1. - APROVACIÓ RELACIÓ D'OBLIGACIONS DE DESPESES
Núm. de referència

: X2016011469

En relació a l’expedient CPG22016000053 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’obligacions de despeses annexa número 16/10 per un import total
de 56.607,91 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
56607.91

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
000 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat.
9.1. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT MOTOR ANTIC GARROTXA
Núm. de referència

: X2016011451

En relació a l’expedient CPG12016000162 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:
1r.) Es proposa concedir l’ajut econòmic al MOTOR ANTIC GARROTXA amb NIF:
G17701483 per un import de 360,00 euros, amb càrrec a la partida 16.200.430.480005
“CONVENIS PROMOCIÓ ECONÒMICA“.
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2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència.
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per
tal de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures i rebuts i del formulari de justificació
el qual el trobareu a l’Ajuntament o bé a la seva web municipal i a la firma del conveni.
Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà sense
efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Import
Despeses 16200 430 480005 360

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
CONVENIS PROMOCIO ECONOMICA 000 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat.
9.2. - SUBVENCIÓ A L'ENTITAT CLUB ATLETISME OLOT - TERRA DE VOLCANS
Núm. de referència

: X2016011454

En relació a l’expedient CPG12016000163 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:
1r.) Es proposa concedir l’ajut econòmic al CLUB ATLETISME OLOT – TERRA DE
VOLCANS amb NIF: G55053136 per un import de 265,26 euros, amb càrrec a la
partida 16.330.341.480002 “CONVENIS ESPORTIUS“.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el
conveni de referència.
L’ esmentada entitat haurà de personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per
tal de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures i rebuts i del formulari de justificació
el qual el trobareu a l’Ajuntament o bé a la seva web municipal i a la firma del conveni.
Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà sense
efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de
l’Ajuntament d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan
actualitzats es bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
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Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 16330 341 480002

Import
265.26

Descripció
CONVENIS ESPORTIUS

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
000 000 000 000 000 000

S’aprova per unanimitat.
10.1. - AVANÇAMENT SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ ÀMBIT DE SANT
LLUC
Núm. de referència

: X2016011461

En relació a l’expedient CPG22016000052 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Procedir a la bestreta de 2.000,00 euros a l’ Associació Àmbit de Sant Lluc amb NIF
G55262398 en concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de
5.000,00 euros, destinada a l’activitat Cicle d’exposicions per autors de l’escola i altres
artistes actuals aprovada per la Junta de Govern Local de data 12/05/2016.
Una vegada finalitzada l’activitat s’hauran de presentar els justificants en un termini
màxim de dos mesos per tal de poder procedir a la liquidació definitiva de la
subvenció.
Operació Referència
200400
1601867001

Tipus
Partida
Import
Despeses 16400 334 480020 2000

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES400 032 999 065 999 999

S’aprova per unanimitat.
10.2. - AVANÇAMENT SUBVENCIÓ A L'ENTITAT AGRUPACIÓ DE
PESSEBRISTES D'OLOT I LA GARROTXA
Núm. de referència

: X2016011475

En relació a l’expedient CPG22016000054 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Procedir a la bestreta de 2.400,00 euros a l’ Associació de Pessebristes d’Olot i la
Garrotxa amb NIF G55135867 en concepte d’avançament de la subvenció atorgada
per un import total de 6.000,00 euros, destinada a l’activitat treballs i material mostra
de pessebres i escola pessebrista aprovada per la Junta de Govern Local de data
04/02/2016.
Una vegada finalitzada l’activitat s’hauran de presentar els justificants en un termini
màxim de dos mesos per tal de poder procedir a la liquidació definitiva de la
subvenció.
Operació Referència
200400
1600145001

Tipus
Partida
Despeses 16400 334 480023

Import
2400

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
CONVENI AGRUPACIO PESSEBRISTES
400 032 999 065 999 999

S’aprova per unanimitat.
10.3. - AVANÇAMENT SUBVENCIÓ A L'ENTITAT ASSOCIACIÓ AULES DE
DIFUSIÓ CULTURAL GARROTXA
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Núm. de referència

: X2016011489

En relació a l’expedient CPG22016000055 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Procedir a la bestreta de 600,00 euros a l’ Associació Aules de difusió cultural Garrotxa
en concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 1.500,00
euros, destinada a l’activitat activitats anuals a l’entitat, aprovada per la Junta de
Govern Local de data 12/05/2016.
Una vegada finalitzada l’activitat s’hauran de presentar els justificants en un termini
màxim de dos mesos per tal de poder procedir a la liquidació definitiva de la
subvenció.
Operació Referència
200400
1601885001

Tipus
Partida
Despeses 16400 334 480020

Import
600

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
CONVENIS ACTIVITATS CIUTADANES400 032 999 065 999 999

S’aprova per unanimitat.
10.4. - AVANÇAMENT SUBVENCIÓ ENTITAT ASSOCIACIÓ CULTURAL
SARDANISTA FLOR DE FAJOL
Núm. de referència

: X2016011710

En relació a l’expedient CPG22016000056 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Procedir a la bestreta de 2.400,00 euros a l’ Associació Cultural Sardanista Flor de
Fajol en concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de
6.000,00 euros, destinada a l’activitat anual de l’entitat, aprovada per la Junta de
Govern Local de data 04/02/2016.
Una vegada finalitzada l’activitat s’hauran de presentar els justificants en un termini
màxim de dos mesos per tal de poder procedir a la liquidació definitiva de la
subvenció.
Operació Referència
200400
1600135001

Tipus
Partida
Despeses 16400 334 480010

Import Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
2400 CONVENI ASSOCIACIO FLOR DE FAJOL
400 032 999 065 999 999

S’aprova per unanimitat.
11.1. - APROVACIÓ LIQUIDACIÓ SERVEI D'AIGUA I CLAVEGUERAM DEL 1R
TRIMESTRE DE 2016
Núm. de referència

: X2016011468

En relació a l’expedient IG192016000004 a nom de SOREA SA amb NIF A08146367
corresponent a la liquidació del servei d’aigua i clavegueram del 1r trimestre de 2016,
vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat d'Hisenda
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar l’import liquidat en concepte de cànon a ingressar pel subministrament
9

d’aigua potable 1r trimestre 2016: 57.975,08 €
Segon: Aprovar l’excedent de tarifes d’aigua 1r trimestre 2016 (a favor de SOREA): 3.954,83 €
Tercer.- Aprovar l’import liquidat en concepte de taxa clavegueram 1r trimestre 2016:
52.945,68 €
Quart.- Aprovar l’import liquidat en concepte de drets de connexió període 2016/01:
3.074,00 €
Cinquè.- Aprovar el cost de les taxes de la Generalitat “ CIH “ i “ C. A. “ en concepte
d’edificis municipals, corresponents al període 2016/01: 9.477,91 €
S’aprova per unanimitat.
12.1. - PROJECTE D'ESTABLIMENT DE SERVEI DE RESTAURACIÓ AL FORT DE
SANT FRANCESC, AL VOLCÀ MONTSACOPA D'OLOT.- Proposant aprovar
definitivament.
Núm. de referència

: X2016007341

Vist que en data 14 d’abril de 2016 es va aprovar inicialment el projecte d'establiment
de servei de restauració al fort de Sant Francesc, al Volcà Montsacopa d'Olot redactat
per pas14 arquitectures (Pere Llimargas / Mireia Torras).
Vistos els informes emesos per:
L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya,
L’Agència Catalana de l’Aigua,
La Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona
Vist que ha transcorregut el termini d’un mes que fixa l’article 52 del decret 64/2014
reglament de protecció de la legalitat urbanística i no havent informat el Departament
d’Agricultura.
En relació a l’expedient UPOM2016000009, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Serveis urbans, Espai públic i infraestructures i
obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR el projecte d'establiment de servei de restauració al fort de Sant
Francesc, al Volcà Montsacopa d'Olot redactat per pas14 arquitectures (Pere
Llimargas / Mireia Torras) amb la incorporació en el projecte executiu que serà remès
a la Comissió Territorial d’urbanisme de Girona de les consideracions efectuades en
els informes emesos per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, l’Agència
Catalana de l’Aigua i la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Girona.
SEGON.- TRAMETRE l’expedient amb els informes emesos a la Comissió
d’Urbanisme de Girona per a la seva aprovació definitiva.
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
S’aprova per unanimitat.
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13.1. - MEMÒRIA VALORADA DE TREBALLS COMPLEMENTARIS DE L'OBRA DE
REFORMA DE LOCAL COM A OFICINA D'INFORMACIÓ TURÍSTICA PER A LA
CIUTAT D'OLOT.- Proposant aprovar.
Núm. de referència

: X2016011241

Vista la memòria valorada de treballs complementaris de l'obra de reforma de local
com a oficina d'informació turística per a la ciutat d'Olot redactada per l’arquitecte
Arnau Vergés Tejero en data 8 d’abril de 2016.
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal de data 13 de maig de 2016.
Vist l’art. 37 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
En relació a l’expedient UPOM2016000017, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Serveis urbans, Espai públic i infraestructures i
obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR la memòria valorada de treballs complementaris de l'obra de
reforma de local com a oficina d'informació turística per a la ciutat d'Olot redactada per
l’arquitecte Arnau Vergés Tejero en data 8 d’abril de 2016.
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament.
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
S’aprova per unanimitat.
14.1. - MEMÒRIA VALORADA D'INSTAL·LACIÓ DE SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ
DE LA ZONA ADMINISTRATIVA DEL GERIÀTRIC DE L'EDIFICI DE L'ANTIC
HOSPITAL D'OLOT.- Proposant aprovar.
Núm. de referència

: X2016011248

Vista la memòria valorada d'instal·lació de sistema de climatització de la zona
administrativa del geriàtric de l'edifici de l'antic hospital d'Olot redactada per l’arquitecte
Arnau Vergés Tejero en data 8 d’abril de 2016.
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal de data 13 de maig de 2016.
Vist l’art. 37 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
En relació a l’expedient UPOM2016000018, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Serveis urbans, Espai públic i infraestructures i
obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR la memòria valorada d'instal·lació de sistema de climatització de
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la zona administrativa del geriàtric de l'edifici de l'Antic Hospital d'Olot redactada per
l’arquitecte Arnau Vergés Tejero en data 8 d’abril de 2016.
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament.
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
S’aprova per unanimitat.
15.1. - CONDICIONAMENT DE LOCAL PER A CENTRE DE CULTE AL CARRER
NOTARI MIQUEL MARÇ, 14.
Núm. de referència

: X2015022892

Donat que el terreny on es pretén edificar la llicència sol·licitada, SI té la condició legal
de solar, i que SI compleix les determinacions del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal, quant a volum, alçàries, ocupació del sol i usos. Previ pagament dels drets
liquidats i segons els arts.187 i següents del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme i 71 i següents del Decret 179/1995
pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals
Vist l’expedient administratiu i els informes que hi figuren.
Vist l’informe del lletrat d’urbanisme de data 24 de maig de 2016.
S’ACORDA:
PRIMER.- APROVAR els informes emesos per arquitecte municipal, responsables
tècnics del Consorci Sigma respecte a incendis i acústica, Policia Municipal, respecte a
la mobilitat urbana en el sector i lletrat d’urbanisme i en base a ells DESESTIMAR les
al·legacions presentades en el període d’audiència concedit, d’acord amb l’article 28
del Decret 94/2010, de 20 de juliol de desplegament de la Llei 16/2009, de 22 de juliol,
dels centres de culte.
SEGON.- CONCEDIR, la llicència d’obres i ús sol·licitada, segons expedient
OMA32015000092 en data registre entrada 15/10/2015, d’acord amb el contingut dels
informes favorables citats anteriorment i amb les condicions que hi figuren a
l’expedient, annexats a aquesta resolució,
a: ASSOCIACIO MESQUITA ISLAMICA AL RAHMA DE LA GARROTXA
per a: CONDICIONAMENT DE LOCAL PER A CENTRE DE CULTE
situada a: C NOTARI MIQUEL MARÇ N.0014
U.T.M : 8408302
Condicions Generals: Aprovades per Comissió de Govern de 13/02/88 i modificades
per acord de la Junta de Govern de 18/06/08
S’aprova/n la/les liquidació/ns que es detalla/en seguidament: CRL2016800053
Liquidació/ns de drets i/o fiances: imports, lloc, terminis, forma de pagament i recursos
que es poden interposar contra l’ acte de liquidació, són els que es determinen a la
liquidació adjunta.
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Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per: Un pressupost de: 59600.23 euros
1 Connexions desguassos industrial o comercial
Base liquidable (3)
59600.23

Drets
2079.06

% bonificació
0

Drets definitius
2079.06

Taxes Total Drets
62.85
2141.91

Garanties:
Garantia de gestió de residus: 150 euros
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties (4)

Euros
2141.91
150.00

Condicions particulars:
Termini de vigència de la llicència: 24 mesos, a partir de la data de concessió, haventse de començar les obres dins el termini màxim de 12 mesos.
1. En aplicació de la normativa de segureta contra incendis, caldrà que qualsevol
baixant de comunicació amb els pisos superiors de l’edifici estigui segellat amb collarí
intumescent de EI90, segons l’establert al DB SI del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE).
2. Un cop finalitzades les obres, i abans d’iniciar l’activitat, caldrà certificar que
s’acompleixen les condicions tècniques del Capítol I, Títol II del Decret 94/2010, de 20
de juliol, de desplegament de la Llei 16/2009, de 22 de juliol, dels centres de culte i, en
concret, els aspectes següents:
2.1 Compliment dels valors límits d’immissió a l’ambient exterior1 i a l’ambient
interior2 produïts per l’activitat, establerts a l’annex 3 i 4 de l’Ordenança
reguladora de sorolls i vibracions, així com la justificació de les mesures que
s’han pres per impedir la propagació de soroll mitjançant els elements
estructurals. (articles 17.3 i 17.4 D94/2010)
2.2 En el cas que l’activitat disposi d’aparells amplificadors acústics, caldrà
disposar d’un limitador de potència que impedeixi sobrepassar els 90 dB(A).
(article 17.2 D94/2010)
2.3 En el cas que el centre disposi d’altaveus, aquests hauran d’estar
1

Els valors límits d’immissió a justificar en ambient exterior són els següents:
Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A)
(A4) Predomini del sòl d'ús residencial

2

Valors límits d'immissió en dB(A)
Ld(7h-21h)
Le(21h-23h)
Ln(23h-7h)
55

55

45

Els valors d’immissió a justificar en ambient interior són els següents:

Ús del local confrontat

Dependències
Sala d'estar
Habitatge o ús residencial Dormitoris

Valors límits d'immissió en dB(A)
Ld(7h-21h)
Le(21h-23h)
Ln(23h-7h)
35
35
30
30
30
25
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independitzats dels elements estructurals mitjançant la disposició de suports
o ancoratges antivibratoris. (article 17.5 D94/2010)
3. L’obra s’haurà d’ajustar a les condicions del Decret 135/1995, d’accessibilitat, que
estableix que el pendent màxim de les rampes no pot superar el 12%. Això sense
perjudici del compliment del CTE, sota la responsabilitat dels agents de l’obra
determinats pel propi CTE.
4. Els materials, textures i colors d’acabat de façana hauran de coincidir amb els
característics del conjunt edificat d’acord amb el criteri determinat a l’article 128 del Pla
d’ordenació urbanística municipal.
5. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o
altres elements propis de l’obra.
6. Com a mínim 48 hores abans de qualsevol operació de càrrega o de
descàrrega que impliqui ocupació de la via pública caldrà comunicar-ho a la Policia
Municipal per tal de preveure la senyalització necessària.
7. S’imposa una fiança de 150,00 € per garantir la correcta gestió de residus generals
per l’obra d’acord amb la memòria del projecte presentat.
8. Prèviament o simultàniament a la presentació del certificat final d’obra i a part de
les certificacions tècniques descrites al punt 2, també caldrà aportar document que
acrediti la correcta gestió dels residus generats per l’obra segons l’establert a
l’Ordenança general de gestió de residus aprovada el 15/03/2002 i modificada el
28/07/2005.
9. D’acord a l'art. 3-a) del RD 1448/89 en relació al 77.2 de la Llei 38/88, el
termini per donar d’alta l'immoble reformat és de 2 mesos a partir del dia següent a
la data d’acabament de les obres. A aquests efectes caldrà adreçar-se a l’Àrea
d'Urbana de l’Ajuntament -2n. pis -. Cal aportar la següent documentació: 1) Plànol
de situació i d’emplaçament, 2) Plànols definitius de cada planta, 3) Certificat
final d’obra, 4) Fotografia/es de la façana (10x15), 5) Fotocòpia DNI del titular,
6) Fotocòpia del rebut actual IBI i 7) Fotocòpia de les escriptures.
10. L’exercici de l’activitat de culte es deu en tot moment al compliment, general i
així com en tot allò relatiu al règim d’inspecció i control, que estableixi la normativa
sectorial d’aplicació, així com la Llei 16/2009, del 22 de juliol, dels centres de culte i
el seu Reglament General de Desplegament aprovat pel Decret 94/2010, de 20 de
juliol. .
S’aprova per unanimitat.
15.2. - REPOSICIÓ DE COBERTA AL MAS LA FÀBREGA
Núm. de referència

: X2016006056

Donat que el terreny on es pretén edificar la llicència sol·licitada, No requereix la
condició legal de solar, i que SI compleix les determinacions del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal, quant a volum, alçàries, ocupació del sol i usos. Previ pagament
dels drets liquidats i segons els arts.187 i següents del Decret legislatiu 1/2010 de 3
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme i 71 i següents del Decret
179/1995 pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals,
s’acorda:
CONCEDIR, la llicència sol·licitada, segons expedient OMA32016000043 en data
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registre entrada 17/03/2016
a: ****
per a: REPOSICIÓ DE COBERTA I RETIRADA DE RUNES
situada a: LLOC MAS LA FÀBREGA N.0001
U.T.M : 000900100DG56H
Condicions Generals: Aprovades per Comissió de Govern de 13/02/88 i modificades
per acord de la Junta de Govern de 18/06/08
S’aprova/n la/les liquidació/ns que es detalla/en seguidament: CRL2016800051
FMA2016600075
Liquidació/ns de drets i/o fiances: imports, lloc, terminis, forma de pagament i recursos
que es poden interposar contra l’ acte de liquidació, són els que es determinen a la
liquidació adjunta.
Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per: Un pressupost de: 43873 euros
NO Veles, marquesines o tendals
Base liquidable (3)
Drets
43873 1360.06

% bonificació
-95%

Drets definitius
68.00

Taxes Total Drets
62.85
130.85

Garanties:
Garantia de gestió de residus: 150 euros
Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties (4)

Euros
130.85
150.00

Condicions particulars:
Termini de vigència de la llicència: 6 mesos, a partir de la data de concessió, haventse de començar les obres dins el termini màxim de 3 mesos.
1. Abans de l’inici de les obres s’aportarà la signatura del contractista assumint
l’execució de les obres .
2. D’acord amb l’informe del Parc Natural de 4 de maig de 2016, la solució de
composició de la coberta s’ajustarà a la proposta facilitada per la redactora del
Projecte i que s’adjunta com annex a l’informe emès. Els elements de fusta de la
coberta que siguin visibles des de l’exterior hauran de tenir un tractament cromàtic de
tonalitat fosca, i a tal efecte es podrà consultar i obtenir el vist-i-plau dels tècnics del
Parc Natural
3. D'acord a l'art.28.2 del RD 417/2006 en relació al 76 del RDL 2/2004, el termini
per donar d'alta l'immoble reformat és de 2 mesos a partir del dia següent a la data
d'acabament de les obres. A aquests efectes caldrà adreçar-se a l’Àrea d'Urbana de
l’Ajuntament -2n. pis -. Cal aportar la següent documentació: 1) Plànol de situació i
d'emplaçament, 2) Plànols definitius de cada planta, 3) Certificat final d'obra, 4)
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Fotografia/es de la façana (10x15), 5) Fotocòpia DNI del titular, 6) Fotocòpia del
rebut actual IBI i 7) Fotocòpia de les escriptures.
4. S’imposa una fiança de 150,00 € per garantir la correcta gestió de residus
generals per l’obra d’acord amb la memòria del projecte presentat. La fiança s’haurà
de dipositar en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de
notificació de la concessió de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta llicència
queda supeditada a l’ingrés de la fiança en el termini esmentat.
5. Per la concessió de la llicència de primera utilització, serà necessari presentar la
documentació que acrediti la correcta gestió de residus, d’acord amb les condicions
de l’Ordenança General de Gestió de Residus aprovada el 15/03/02 i modificada el
28/07/2005.
S’aprova per unanimitat.
15.3. - ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A OFICINA D’ASSEGURANCES AL PASSEIG
BISBE GUILLAMET, 4 BAIXOS
Núm. de referència

: X2016009247

Donat que el terreny on es pretén edificar la llicència sol·licitada, SI té la condició legal
de solar, i que SI compleix les determinacions del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal, quant a volum, alçàries, ocupació del sol i usos. Previ pagament dels drets
liquidats i segons els arts.187 i següents del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme i 71 i següents del Decret 179/1995
pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, s’acorda:
CONCEDIR, la llicència sol·licitada, segons expedient OMA32016000067 en data
registre entrada 26/04/2016
a: MUTUA GENERAL DE CATALUNYA DE PREVISIO SOCIAL
per a: ADEQUACIÓ DE LOCAL PER A OFICINA D'ASSEGURANCES
situada a: PG BISBE GUILLAMET N.0004 Pis.B
U.T.M : 7504520
Condicions Generals: Aprovades per Comissió de Govern de 13/02/88 i modificades
per acord de la Junta de Govern de 18/06/08
S’aprova/n la/les liquidació/ns que es detalla/en seguidament: CRL2016800052
Liquidació/ns de drets i/o fiances: imports, lloc, terminis, forma de pagament i recursos
que es poden interposar contra l’ acte de liquidació, són els que es determinen a la
liquidació adjunta.
Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per: Un pressupost de: 150284.57 euros
3 Rètols
Base liquidable (3)
150284.57

Drets
4964.38

% bonificació
0
Garanties:
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Drets definitius
4964.38

Taxes Total Drets
515.00
5479.38

Total Liquidació
Per Drets
Per Garanties (4)

Euros
5479.38
150.00

Condicions particulars:
Termini de vigència de la llicència: 12 mesos, a partir de la data de concessió, haventse de començar les obres dins el termini màxim de 4 mesos.
1. Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar: Document signat pel contractista assumint
la responsabilitat de l’execució de l’obra.
2. Aquesta llicència s’atorga sense perjudici de les condicions i/o requisits que puguin
determinar-se en la tramitació de l’expedient de l’obertura de l’activitat.
3. En aplicació de la normativa de seguretat contra incendis, es condiciona la llicència
als punts següents: 1) Amb el certificat final d’obra es lliurarà document que acrediti el
tractament aplicat als perfils metàl·lics estructurals, 2) el certificat de la porta EI2C45,
el certificat d’obertura automàtica (segons DB SI3, punt 5, del CTE), i 3) l’assaig de
l’element compartimentador EI120 de l’escala a la planta primera.
4. Aquesta llicència no autoritza l'ocupació de la via pública amb materials o
altres elements propis de l'obra.
5. Com a mínim 48 hores abans de qualsevol operació de càrrega o de
descàrrega que impliqui ocupació de la via pública caldrà comunicar-ho a la Policia
Municipal per tal de preveure la senyalització necessària.
6. Caldrà justificar la disponibilitat dels contenidors de deixalles homologats
necessaris segons llicència d’activitat mitjançant document acreditatiu de la seva
adquisició. Aquest requisit serà indispensable per obtenir la llicència de primera
utilització. (Ordenança general de Gestió de Residus aprovada el 15/03/2002 i
modificada el 28/07/2005).
7. D'acord a l'art.28.2 del RD 417/2006 en relació al 76 del RDL 2/2004, el termini
per donar d'alta l'immoble reformat és de 2 mesos a partir del dia següent a la data
d'acabament de les obres. A aquests efectes caldrà adreçar-se a l’Àrea d'Urbana de
l’Ajuntament -2n. pis -. Cal aportar la següent documentació: 1) Plànol de situació i
d'emplaçament, 2) Plànols definitius de cada planta, 3) Certificat final d'obra, 4)
Fotografia/es de la façana (10x15), 5) Fotocòpia DNI del titular, 6) Fotocòpia del
rebut actual IBI i 7) Fotocòpia de les escriptures.
S’aprova per unanimitat.
16.1. - APROVAR EL PLA D'AUTOPROTECCIÓ DEL CONCERT DE CANTÀNIA
QUE ES FA AL PAVELLÓ D'ESPORTS EL 29-06-16
Núm. de referència

: X2016010941

En relació a l’expedient PC012016000018 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Serveis urbans, Espai públic i infraestructures i
obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Aprovar el Pla d'Autoprotecció del concert de Cantània que es fa al pavelló d'esports el
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29-06-16
S’aprova per unanimitat.
17.1. - ASSABENTAT PER DONAR COMPTE DE LES COMUNICACIONS
D'OBERTURA I DELS DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 5 I 17 DE MAIG DE
2016 RELATIUS A L'ÀREA DE MEDI AMBIENT.
Núm. de referència

: X2016011273

En relació a l’expedient AG012016000021 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat de Medi ambient, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Únic.- Donar compte de les comunicacions d’obertura i dels decrets dictats entre els
dies 5 i 17 de maig de 2016 relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen a
continuació:
Tràmit

Nom / comercial Concepte

Adreça

Decret

Obertura

Centre d’ocasions

Ptge. Bernat Desclot 8

Obertura

Fisioteràpia
i
osteopatia Ramon
Vilà
Boada Callís

Declaració
05/05/2016
12/05/2016

Baixa
Baixa
(per
trasllat a un
altre local)
Hort municipal

Tapis.Ser

A.B.S.T

Hort municipal

A.C

Llicència

Campsa
Estaciones
Servicio SA

de

Articles de 2a
mà
Centre
de
fisioteràpia
Serveis
de
publicitat
Venda
d’articles tèxtils
per a la llar
Adjudicació
hort municipal
Adjudicació
hort municipal
Renovació
permís
abocament
aigües
residuals

Av. Reis
baixos

Catòlics

28

C/Sant
Josep
de
Calassanç 2
Av. Onze de Setembre 7 i
C/Sta. Magdalena 16

17/05/2016

Parc Nou 201

11/05/2016

Parc Nou 202

12/05/2016

Ctra. de les Tries 70

17/05/2016

17/05/2016

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 i cinc minuts de nou del matí, i per a constància
del que s’hi ha tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva
signatura.
VIST I PLAU
L’ALCALDE
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