ACTA NÚM. 42
JUNTA DE GOVERN LOCAL
31 D’OCTUBRE DE 2019
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 31 d’octubre de 2019, a les vuit del matí, es reuneix en
aquesta Casa Consistorial la Junta de Govern d’aquest Ajuntament, sota la presidència
del Sr. JOSEP BERGA I VAYREDA, per tal de celebrar la sessió ordinària, setmanal i
de primera convocatòria que s’escau al dia d’avui.
Hi assisteixen els tinents d’alcalde Srs. Estanis Vayreda i Puigvert i Montserrat Torras
i Surroca i els membres de la Junta de Govern Local, Srs/es. Immaculada Muñoz i
Díaz, Jordi Güell i Güell, Maria Assumpció Camps i Bosch, Aniol Sellabona i
Aguilera i Gemma Canalias i Rafel.
També hi assisteix com a regidor delegat expressament convidat per tal de presentar
els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part resolutiva
ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la votació, i
segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, el Srs/es. Agustí
Arbós i Torrent, Gemma Pujolar i Busquets i Adriana Francés i Planellas.

Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera.
Hi assisteix l’interventor, Sr. Jordi Salvador i Culí.
1. - ACTA.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Essent l'hora assenyalada –les vuit del matí– l'Alcalde declara obert l'acte i del seu
ordre, la Secretària llegeix l'acta de la sessió anterior, que s'aprova per unanimitat.

2. - DESPATX OFICIAL
Essent l'hora assenyalada –les vuit del matí– l'Alcalde comenta les reunions,
entrevistes i actes més destacats als quals ha assistit des de la darrera Junta celebrada
el dia 24 d’octubre:
- El dia 25 d’octubre va presentar el llibre de Santi Vilanova, titulat “L’explosió de Capità
Arenas”, a can Trincheria. Seguidament, va assistir a la representació teatral de Dagoll
Dagom i T de Teatre, “La tendresa” al Teatre Principal. I a continuació va presenciar el
concert de jazz que va tenir lloc a la sala Torin.
- El dia 26 d’octubre va assistir a l’acte de suport del Món Local als presos polítics i
exiliats catalans i de rebuig a la sentència del Tribunal Suprem que va tenir lloc al Palau
de la Generalitat.
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- El dia 27 d’octubre, va ser present al lliurament de trofeus als guanyadors del 24è Cros
d’Olot, que va tenir lloc al paratge de les Tries. I a la tarda va presenciar el partit de
futbol entre el Nàstic i la UE Olot..
- I el dia 29 d’octubre, va rebre la visita del Sr SALL SOULEYMANE, alcalde de Toulel,
municipi de Mauritània.

3. - DISPOSICIONS.- Assabentats de les disposicions publicades en els butlletins
oficials
Tot seguit la Secretària dona compte a la Junta de Govern dels edictes i anuncis de
l'Ajuntament d'Olot publicats als Butlletins Oficials BOE, BOP i DOGC, des de la darrera
sessió. I se n'acorda l'assabentat.

4.1. - SUBVENCIÓ NOMINATIVA DEL PRESSUPOST
Núm. de referència

: X2019018991

En relació a l’expedient SD012019000009 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat de Promoció de la ciutat, proposa a la
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de SN, a l’entitat CAMBRA OFICIAL DE
COMERÇ, INDUSTRIA I NAVEGACIO DE GIRONA amb NIF: Q1773001-A per un
import de 500 euros, amb càrrec a la partida Subv.llotja de contractació
19.200.433.480044.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà
sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
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Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 19200 433 480044

Import
500

Descripció
SUBVENCIO
COMERÇ)

LLOTJA

CONTR.

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

S’aprova per unanimitat.

5.1. - SERVEI DE COMUNICACIÓ AMBIENTAL PER DUR A TERME UNA
CAMPANYA RELACIONADA AMB UNA PROVA PILOT DE RECOLLIDA DE
RESIDUS

Tipus de Contracte: SE
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar el servei de comunicació ambiental per dur a
terme una campanya relacionada amb una prova pilot de recollida de residus, com es
desprèn de l’informe de data 3 d’octubre de 2019, emès per la Sra. Isabel Costa Juárez,
responsable de comunicació del SIGMA.
Segon.- Atès que es tracta d’un servei esporàdic i puntual.
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar el servei de
comunicació ambiental per dur a terme una campanya relacionada amb una prova pilot
de recollida de residus:
-“Tosca serveis ambientals educació i turisme SL”
-“Geonat”
-“Repte Territorial”.
Quart.- Atès que s’ha presentat una única oferta subscrita per l’empresa “Tosca, Serveis
Ambientals Educcació i Turisme,SL”;i vist que s’informa favorablement.
Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals
de contractació.
Sisè.- Atès que una vegada fetes les comprovacions oportunes no consta que s’hagi
adjudicat a l’empresa “TOSCA, Serveis Ambientals Educació i Turisme,SL” per un servei
amb el mateix objecte per import superior a 15.000 euros (IVA exclòs) i en el període
d’un any.
Setè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa “TOSCA, Serveis Ambientals Educació i
Turisme,SL” i atès que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per
realitzar la prestació objecte del contracte.
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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.
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. CC012019000453 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar l’informe emès per la Sra. Isabel Costa Juárez, responsable de
comunicació del SIGMA de data 3 d’octubre de 2019, 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 “TOSCA, Serveis Ambientals Educació i Turisme,SL”, amb NIF
núm. B17447376, el contracte menor del servei de comunicació ambiental per dur a
terme una campanya relacionada amb una prova pilot de recollida de residus, pel
preu de tretze mil cent vint-i-vuit euros amb cinquanta cèntims (13.128,50 €), IVA
inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en deu mil vuit-cents cinquanta euros (10.850 €) de
pressupost net i dos mil dos-cents setanta-vuit euros amb cinquanta cèntims (2.278,50
€) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %
Tercer.- El termini per a l’execució dels serveis serà de vuit (8) mesos, a partir de la
data de recepció de la notificació de l’adjudicació
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 13.128.50 €, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida núm. 19.700.1721.227004 “ campanya sensibilització reciclatge” del
Pressupost municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 19700 1721 227004

Import
13128.50

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
CAMPANYA SENSIBILITZACIO RECICLATGE
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 adjuntarà
una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient
CC012019000453.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses que han presentat pressupost.
“TOSCA, Serveis Ambientals Educació i Turisme,SL”
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Que es traslladi aquest acord a: TOSCA, Serveis Ambientals Educació i turisme, SL
Comptabilitat i Pressupostos; Tresoreria, Contractació i Compres i Isabel Costa Juarez
S’aprova per unanimitat.
5.2. - APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT, PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I
PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ PER
PROCEDIMENT OBERT DEL SERVEI DE MANTENIMENT DELS SISTEMES
TÈRMICS I D’AIGUA SANITÀRIA DELS EDIFICIS I DEPENDÈNCIES MUNICIPALS
DE L’AJUNTAMENT D’OLOT, I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ
Núm. de referència

: X2019041404

Tipus contracte
Procediment
Criteris

SE
AB
MU

DE SERVEIS
PROCEDIMENT OBERT
MULTIPLICITAT DE CRITERI

Atès que és necessari contractar el servei de manteniment dels sistemes tèrmics i
d’aigua sanitària dels edificis municipals de l’Ajuntament d’Olot.
Vist l’informe emès pel Xavier Viñolas Boix, enginyer tècnic industrial de l’Àrea de
Territori, Espai públic i Medi Ambient d’aquest Ajuntament, en el qual es proposa l’inici
de l’expedient del contracte referit.
L’objecte del contracte és el servei de manteniment dels sistemes tèrmics i d’aigua
sanitària dels edificis municipals de l’Ajuntament d’Olot.
La durada del contracte s’estableix per una durada d’un any i podrà ser prorrogat per
una anualitat més.
El pressupost base de licitació es fixa en 98.400 € (IVA inclòs), amb el següent
desglossament: 81.322,31 € de pressupost net i 17.077,69 € en concepte d’IVA del tipus
del 21%.

Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
TOTAL

Pressupost net
12.727,27 €
21.074,38 €
17.768,60 €
29.752,07 €
81.322,31 €

IVA 21%
2.672,73 €
4.425,62 €
3.731,40 €
6.247,93 €
17.077,69 €

TOTAL
15.400,00 €
25.500,00 €
21.500,00 €
36.000,00 €
98.400,00 €

Als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat subjecte a la
licitació, el valor estimat del contracte ascendeix a 178.909,09 €(IVA exclòs).
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Corporació
Esports
Cultura
Ensenyament
TOTAL

Any 1
contracte
12.727,27 €
21.074,38 €
17.768,60 €
29.752,07 €
81.322,31 €

Any 1
pròrroga
12.727,27 €
21.074,38 €
17.768,60 €
29.752,07 €
81.322,31 €

Modificació
10%
2.545,45 €
4.214,88 €
3.553,72 €
5.950,41 €
16.264,46 €

TOTAL
28.000,00 €
46.363,64 €
39.090,91 €
65.454,55 €
178.909,09 €

De conformitat amb el que disposa l’article 116 de la LCSP, la celebració de contractes
per part de les administracions púbiques requerirà la prèvia tramitació de l’expedient,
que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els
termes previstos a l’article 28 de l’esmentada LCSP.
Vist que a l’expedient s’han incorporat el Plec de clàusules administratives particulars i
el Plec de clàusules tècniques d’acord amb el que disposa l’article 116.3 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP).
Atès que el procediment a seguir per a l’adjudicació del contracte és l’obert d’acord amb
l’article 156 de la LCSP, i que la tramitació de l’expedient serà ordinària, de conformitat
amb l’article 116 i següents de la LCSP.
Vist que a l’expedient consta l’informe emès per la Secretària general de l’Ajuntament,
en compliment de la Disposició Addicional Tercera de la LCSP.
Vist el que disposa l’apartat 1 de la Disposició Addicional Segona de la LCSP i atès que
l’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local per la delegació conferida per
l’Alcaldia en data 26 de juny de 2019.
Vist l’expedient administratiu núm. la regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta
de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer. INICIAR l’expedient de contractació administrativa que ha de regir la licitació del
servei de manteniment dels sistemes tèrmics i d’aigua sanitària dels edificis municipals
de l’Ajuntament d’Olot, incorporant-hi la documentació a què fa referència l’article 116
de la LCSP.
Segon. APROVAR, de conformitat amb l’article 117 de la LCSP, l’expedient de
contractació administrativa que ha de regir la licitació del servei de manteniment dels
sistemes tèrmics i d’aigua sanitària dels edificis municipals de l’Ajuntament d’Olot, pel
preu de licitació de 98.400 € (IVA inclòs), amb el següent desglossament: 81.322,31 €
de pressupost net i 17.077,69 € en concepte d’IVA.
La durada del contracte s’estableix en 1 any, i es podrà prorrogar per una anualitat més.
Tercer. APROVAR el Plec de clàusules administratives i el Plec de clàusules tècniques
que han de regir la contractació del subministrament abans esmentat, tal i com
determina l’article 122 i 124 de la LCSP.
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Quart.- La despesa prevista per als anys 2020 es pagarà amb càrrec a les següents
partides:
Núm. Partida

Nom Partida

__.144.920.212001
__.144.342.212001
__.144.333.212001
__.144.323.212001
__.144.920.212001
__.144.342.212001
__.144.333.212001
__.144.323.212001

1 any de contracte
Manteniment edificis corporació (altres)
Manteniment edificis esports i lleure (altres)
Manteniment edificis culturals (altres)
Manteniment edificis ensenyament (altres)
1 any de pròrroga
Manteniment edificis corporació (altres)
Manteniment edificis esports i lleure (altres)
Manteniment edificis culturals (altres)
Manteniment edificis ensenyament (altres)

Despesa Màx.
anual (IVA inclòs)
15.400,00 €
25.500,00 €
21.500,00 €
36.000,00 €
15.400,00 €
25.500,00 €
21.500,00 €
36.000,00 €

Atès el caràcter plurianual de la despesa (anys 2020 i 2021) , la seva autorització o
realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius
pressupostos.
Operació Referència
200200

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
98400

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

Cinquè.- DISPOSAR l’obertura del procediment d’adjudicació que es tramitarà de forma
ordinària, pel procediment obert i es durà a terme atenent a diversos criteris
d’adjudicació; d’acord amb el que disposen els articles 145 i 146 de la LCSP, i procedir
a la seva publicació en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament d’Olot.
Sisè. NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. Xavier Viñolas Boix,
enginyer tècnic industrial de l’Àrea de Territori, Espai públic i Medi Ambient, amb les
facultats determinades a l’article 62 de la LCSP, i haurà de supervisar la seva execució,
adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la
correcta realització de la prestació pactada dins de l’àmbit de facultats que l’òrgan de
contractació li atribueixi..
Setè. DELEGAR a l’Alcaldia la competència per aprovar tots els actes de tràmit que
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a
la seva definitiva finalització o resolució.
S’aprova per unanimitat.

5.3. - PRÒRROGA DEL SERVEI DE MANTENIMENT DELS SISTEMES DE
CLIMATITZACIÓ DELS EDIFICIS MUNICIPALS
Núm. de referència

: X2013012681

La Junta de Govern Local de data 2 d’octubre de 2014 va acordar adjudicar a
J.JUANOLA SL, amb NIF B17236613, el servei de manteniment dels sistemes de
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climatització dels edificis municipals. La durada del contracte s’establia per un termini
de dos (2) anys amb efectes del dia 1 de novembre de 2014, el qual es podia prorrogar,
per exprés acord de les parts, d’any en any fins a dos anys més.
La Junta de Govern Local de data 25 d’octubre de 2018 va acordar requerir a l’empresa
J.Juanola SL que continués prestant el servei de manteniment dels sistemes de
climatització dels edificis municipals, en els mateixos termes previstos en el contracte
signat en data 30 de setembre de 2014, a partir del dia 1 de novembre fins a la
formalització del contracte resultant d’un nou procediment d’adjudicació, en tot cas fins
a 31 d’octubre de 2019.
Vist que està previst que la Junta de Govern Local de data 31 d’octubre de 2019 aprovi
el plecs de prescripcions tècniques i el plec de clàusules administratives particulars, i
convoqui la licitació per a l’adjudicació del servei.
Vist l’informe del Sr. Xavier Viñolas Boix, enginyer tècnic industrial de l’Àrea de Territori
d’aquest Ajuntament, emès en data 28 d’octubre de 2019, en el qual proposa prorrogar
el contracte del servei de manteniment dels sistemes de climatització dels edificis
municipals, fins a la formalització del nou contracte d’adjudicació del servei,.
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12013000012 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Prorrogar, amb efectes del dia 1 de novembre de 2019, el contracte subscrit
amb l’empresa J.JUANOLA SL, amb NIF B17236613, pel servei de manteniment dels
sistemes de climatització dels edificis municipals, per un import total, fins a 31 de
desembre de 2019, de catorze mil dos-cents quaranta-cinc euros amb vint-i-set
cèntims (14.245,27 €).
Aquest import es desglossa en onze mil set-cents setanta-dos euros amb noranta-cinc
cèntims (11.772,95 €) de pressupost base, més dos mil quatre-cents setanta-dos euros
amb trenta-dos cèntims (2.472,32 €) d’IVA calculat al 21%.
Segon.- Aprovar i disposar la despesa per import de 14.245.27 € (IVA inclòs) amb
càrrec a les partides següents:
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Import
Despeses 19150 920 212001 2236.48

200220

Despeses 19500 323 212001 5294.57

200220

Despeses 19330 342 212001 3583.46

200220

Despeses 19400 333 212001 3130.76

Descripció
MANTENIMENT EDIFICIS
CORPORACIO
MANTENIMENT EDIFICIS
ENSENYAMENT
MANTENIMENT EDIFICIS
ESPORTS I LLEURE
MANTENIMENT EDIFICIS
CULTURALS

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

001

001

001

000

000

100

001

001

001

000

000

100

001

001

001

000

000

S’aprova per unanimitat.

6.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES
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Núm. de referència

: X2019041685

En relació a l’expedient CPG22019000102 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Aprovar la relació d’ordenacions de despeses annex núm. 19/035 per un import de
199.225,11 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
199225.11

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

S’aprova per unanimitat.

7.1. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ
Núm. de referència

: X2019041687

En relació a l’expedient CPG22019000103 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d' Acció Social i Cooperació, proposa
a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
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 8.000 euros a l’ Associació de Voluntaris de Protecció Civil en
concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 22.000 euros,
aprovada per la Junta de Govern Local de data 14/03/2019.
Operació Referència
Tipus
Partida
200220
1901193001002
Despeses 19180 135 480030

Import
8000

Descripció
SUBVENCIO PROTECCIO CIVIL

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

S’aprova per unanimitat.

8.1. - APROVAR DEVOLUCIÓ DE FIANCES
Núm. de referència

: X2019041691

En relació a l’expedient CPG22019000104 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Vistos els informes tècnics aprovar la següent relació de fiances i avals per tal de poder
procedir a la seva devolució de la partida no pressupostària que correspongui.
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TERCER

IMPORT

****

300,00

S’aprova per unanimitat.
9.1. - PROPOSANT DONAR COMPTE DELS ASSABENTATS D’OBERTURA I DELS
DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 15 DE SETEMBRE I 23 D’OCTUBRE DE
2019 RELATIUS A L’ÀREA DE MEDI AMBIENT
Núm. de referència

: X2019040907

En relació a l’expedient AG012019000040, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Prevenció i control ambiental de les activitats,
proposa a la Junta de Govern Local, adoptar el següent acord:
Únic.- Donar compte dels assabentats d’obertura i dels decrets dictats entre els dies 15
de setembre i 23 d’octubre de 2019, relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen
a continuació:

Tràmit
Activitats

Nom / comercial

Concepte

Adreça

Decret

Assabentat
obertura

Meritxell
Pujiula

Toronell

Habitatge
turístic

C/Alfons V 3 3r 1a

15/09/2019

Assabentat
obertura

Arnau
Marsal

Vilanova

Venda de videojocs
i merchandising

C/Bonaire 3 B

15/09/2019

Assabentat
obertura

Mateu
Jiménez
Coronellas

Habitatge
turístic

C/Salt de les Bigues 32

23/10/2019

Assabentat
obertura

Bàrbara
Dubé

C/Amargura 1 B

23/10/2019

Assabentat
obertura

Glauc Associació

Venda de menjar
per emportar amb
obrador
Comerç de joies i
artesania

C/Sant Tomàs 3 B

23/10/2019

Assabentat
obertura

Sacrest Formació
SL

Pl. Catalunya 17 B 2

23/10/2019

Assabentat
obertura

Marta Sala Ruiz

Pl. Del Mig 5 1 6

23/10/2019

Assabentat
obertura

Jacinta
Ahibar

Centre de formació
de conducció de
vehicles
Centre
de
fisioteràpia
i
osteopatia
Perruqueria

C/Alfons V 6 B

23/10/2019

Bugaderia
Industrial

C/Mestre Vives 44, 46 i 48

16/10/2019

Assabentat
canvi
substancial

Fumadó

Castillo

Bugaderia Núria
no

d’ús

d’ús
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Assabentat
canvi
substancial
Assabentat
canvi
titularitat
Assabentat
canvi
titularitat
Assabentat
canvi
titularitat
Assabentat
canvi
titularitat
Decret
desistiment

Drinklaw SL

C/Puig del Roser 10 B

23/10/2019

Singh Kulwinder

Bar
musical
(ampliació
aforament)
Restaurant-bar

Pl. Major 6

15/10/2019

Peixos Miquel SL

Peixateria

Pl. Hospital 3 B 23

15/10/2019

Maria Carme Cos
Serrat

Perruqueria

C/Esgleiers 5

15/10/2019

de

Yanneth Ramírez
Albarracin

Restaurant bar

Ctra. Vella de les Preses
35

23/10/2019

de

1953 Grup Soler
Constructora SL

Oficina
assessorament de
gas

C/Montsalvatge 26

15/10/2019

Av. Estació 10 1 2

14/10/2019

C/Bolós 11 3r 3a

23/10/2019

C/Bolós 11 3r 3a

23/10/2019

C/Rocamora 21 B 1

23/10/2019

C/Hortènsies 20

23/10/2019

no

de

de

de

Llicències de gossos de raça potencialment perillosa
Llicència
Tinença
i ****
conducció de gos
potencialment
perillós
Llicència
Tinença
i ****
conducció de gos
potencialment
perillós (Luna)
Renovació
Tinença
i ****
llicència
conducció de gos
potencialment
perillós (Dagui)
Llicència
Tinença
i ****
conducció de gos
potencialment
perillós
Llicència
Tinença
de
3 ****
gossos

S’aprova per unanimitat.

10.1. - PROPOSANT APROVAR EL MODEL DE RECOLLIDA DE LES DEIXALLES
DOMÈSTIQUES DINS EL PROGRAMA DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS DE
LA GARROTXA 2018-2023
Núm. de referència

: X2019039283

El Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa, en la sessió duta a terme el dia 18 d’octubre
de 2018, va aprovar inicialment el Programa de Gestió de Residus Municipals de la
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Garrotxa 2018-2023. Aquest, en no presentar-se al·legacions, esdevingué aprovat
definitivament el dia 8 de gener de 2019 (BOP núm. 5).
El Programa proposta diferents models de recollida, que tenen la capacitat d’assolir els
objectius previstos en les directives europees. Així mateix, el Programa incorpora els
avantatges i els inconvenients dels models de recollida i els costos que implica cadascun
(descrits de manera general a nivell comarcal, i que podrien variar en el moment
d’establir els costos efectius per municipi).
En aquest sentit, i amb la voluntat de començar a treballar per iniciar les actuacions
previstes en el Programa (de manera significativa en la definició de les actuacions i els
costos efectius dels sistemes) és necessari que cada Ajuntament acordi quin model de
recollida vol desplegar en els nuclis del seu municipi (el desplegament proposat no
afecta les zones disseminades, on es donarà continuïtat al model actual, amb algunes
millores):
B. Recollida en proximitat de 5 fraccions
B1 Recollida en proximitat de 5 fraccions amb accés lliure
B2 Recollida en proximitat de 5 fraccions amb accés controlat
C. Recollida porta a porta
C1 Recollida mixta porta a porta i contenidors
C2 Recollida porta a porta de 5 fraccions
Per tot el que s’ha exposat, un cop valorades les diferents opcions i vist l’expedient
administratiu SIPR2019000007, i antecedents corresponents, el regidor delegat de
Medi ambient, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la implantació del model (B2) de recollida en proximitat de 5 fraccions
amb accés controlat per al municipi d’Olot.
Segon.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal de la Garrotxa.
S’aprova per unanimitat.

11.1. - PLA D'AUTOPROTECCIÓ DE LA FIRA ORÍGENS 2019
Núm. de referència

: X2019040879

En relació a l’expedient PC012019000010 i antecedents corresponents, la regidora
Mariona Camps, regidora de Seguretat de l’Ajuntament d’Olot, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Aprovar el Pla d’autoprotecció de la Fira Orígens 2019.
S’aprova per unanimitat.
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i no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el
president aixeca la sessió a dos quarts de nou del matí i per constància del que s’hi ha
tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura

VIST I PLAU
L’ALCALDE

LA SECRETÀRIA
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