ACTA NÚM.79
JUNTA DE GOVERN LOCAL
EL DIA 22 D´OCTUBRE DE 2020.

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 22 d’octubre de 2020 es reuneix en aquesta Casa
Consistorial la Junta de Govern d’aquets Ajuntament sota la presidència del Sr. JOSEP
BERGA I VAYREDA, per tal de celebrar la sessió ordinària , setmanal i de primera
convocatòria que s’escau al dia d’avui.
Hi assisteixen els membres de la Junta de Govern Local Srs./es. Estanis Vayreda i
Puigvert, Montserrat Torras i Surroca presencialment al lloc on se celebra.
Immaculada Muñoz i Díaz, Jordi Güell i Güell, Maria Assumpció Camps i Bosch,
Aniol Sellabona i Aguilera i Gemma Canalias i Rafel de forma telemàtica.
També hi assisteixen com a regidors delegats expressament convidats per tal de
presentar els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part
resolutiva ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la
votació, i segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, els
Srs./es: Agustí Arbós i Torrent i Gemma Pujolar i Busquets de formà telemàtica
Adriana Francés i Planella presencialment
Hi assisteix presencialment com a regidor de l’oposició: Josep Guix Feixas.
Hi assisteix telemàticament l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí.
Actua com a secretària, la Secretària General , Sra. M. Glòria Gou Clavera.
La secretària fa constar que els regidors Sra. Muñoz, Sr. Güell, Sra. Camps, Sr.
Sellabona, Sr. Arbós, Sra. Pujolar i Sra. Canalias han estat autoritzats per l’alcalde a
assistir telemàticament a la sessió.
1.1. - AUTORITZAR LA CELEBRACIÓ D'AQUESTA SESSIÓ PER MITJANS
TELEMÀTICS
Núm. de referència

: X2020036029

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

hi participen, el manteniment del quòrum de constitució, la llibertat en la participació en
els debats i deliberacions i el secret d’aquestes deliberacions.
Atès l’article 8 bis) del Reglament Orgànic Municipal que regula el procediment de la
celebració de les sessions telemàtiques.
Atès la persistència de la crisi sanitària provocada per la Covid-19
En relació a l’expedient SG012020000037, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, l'Alcalde, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
acords:
Únic.- Declarar justificada la concurrència i el manteniment de la situació que justifica
excepcionalment que la sessió de la Junta de Govern de l’Ajuntament prevista pel dia
22 d’octubre a les vuit del matí se celebri telemàticament pels membres que ho sol·licitin.
La normativa que regirà la sessió serà la prevista en el decret de l’alcaldia de data 5 de
juny de 2020 i l’article 8 bis) del ROM
S’aprova per unanimitat.
2. - ACTA.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Essent l'hora assenyalada - les vuit del matí- l'Alcalde declara obert l'acte i del seu ordre,
la Secretària llegeix l'acta de la sessió anterior, que s'aprova per unanimitat.
3. - DESPATX OFICIAL
El Sr. Alcalde dona compte als membres de la Junta de Govern dels actes i reunions a
les quals ha assistit , des de la sessió celebrada el dia 15 d’octubre:

-

El dijous 15 a la tarda va presidir la Comissió per a la Variant d’Olot, que
es va fer en format telemàtic. Posteriorment va participar de l’acte
“conversa amb Jorge Riechman”, que va tenir lloc a la Biblioteca Marià
Vayreda.

-

El divendres 16 va mantenir una reunió telemàtica amb representants
d’empreses de fisioteràpia de la ciutat. Posteriorment, va prendre part de
la convocatòria de mitjans sobre l’inici de curs de la residència Faberllull.
Al vespre va assistir a la representació de l’obra de teatre “T’estimo si he
begut” al Teatre Principal.

-

El dissabte 17 d’octubre va visitar l’exposició de fotografies de Pep Sau a
la Sala 15 del Museu Comarcal.

-

El dilluns 19 d’octubre va mantenir una reunió telemàtica amb diferents
treballadors autònoms. La reunió, que també va comptar amb l’assistència
de la regidora d’Empresa Gemma Canalias, forma part de les trobades
telemàtiques amb representants de diferents sectors de la ciutat.

-

El dimarts 20, continuant amb les trobades sectorials que s’estan portant
a terme aquestes setmanes, es va reunir amb representants del sector de
la restauració. Posteriorment va participar a la reunió del Gabinet
Territorial de Coordinació d'Emergències per la Covid_19, a comarques
gironines.

4. - DISPOSICIONS.- ASSABENTATS DE LES DISPOSICIONS PUBLICADES EN
ELS BUTLLETINS OFICIALS
Tot seguit la Secretària dona compte a la Junta de Govern dels edictes i anuncis de
l'Ajuntament d'Olot apareguts als Butlletins Oficials BOE, BOP i DOGC, des de la darrera
sessió. I se n'acorda l'assabentat.
5.1. – ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE CÀRITAS
DIOCESANA DE GIRONA I L’AJUNTAMENT D’OLOT PER A LA GESTIÓ DEL
CENTRES DE DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS (CDA) D’OLOT – LA GARROTXA AMB
MOTIU DE LA PANDÈMIA DE LA COVID-19
Núm. de referència

: X2020023324

En relació a l’expedient SAL32020000006 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el regidor delegat d' Acció Social i Cooperació, proposa a
la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Vist que l’Ajuntament d’Olot té signat un conveni de col·laboració amb Càritas Garrotxa
a través del Centre de Distribució d’Aliments (CDA) per propiciar l’atenció adequada

a les persones en situació de risc d’exclusió que tenen dificultats relacionades
amb necessitats bàsiques d’alimentació.
Vist que des de l’inici de la pandèmia de la COVID s’ha constatat un increment de les
persones que requereixen dels serveis del CDA.

Vist que en el punt Tercer B- compromisos de l’Ajuntament d’Olot, punt 2, del conveni
anteriorment esmentat l’Ajuntament d’Olot va fer una previsió d’una despesa de 36.000
euros, però que la despesa s’ha incrementat fins un màxim de 12.401,21 euros.
Primer.- Aprovar l’addenda del conveni de col·laboració entre Càritas Diocesana de
Girona i l’Ajuntament d’Olot per a la gestió del Centre de Distribució D’aliments (CDA)
d’Olot – Garrotxa amb motiu de la pandèmia de la COVID-19.
Segon.- D’acord amb les previsions fetes pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa per
fer front a les despeses derivades de la COVID-19 al CDA, l’addenda al conveni es
preveu per un import de 12.401,21 euros provinent de l’aplicació pressupostària
20600231480054 “Fons social COVID19 (20% superàvit).
Tercer.- Facultar a l’Alcalde la signatura d’aquesta addenda.
Que es traslladi aquest acord als interessants de l’expedient.

Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 20600 231 480054

Import
12401.21

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
FONS SOCIAL COVID 19 (20% SUPERAVIT)
100 001 999 043 000 000

S’aprova per unanimitat.
6.1. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS
Núm. de referència

: X2020010475

En relació a l’expedient SIC22020000010 de , vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat
ASSOCIACIÓ PREMI EVA TOLDRÀ D'IL·LUSTRACIÓ amb NIF: G5533315-7 per un
import de 800 euros, amb càrrec a la partida 20.400.334.480020 “SUBVENCIONS
ACTIVITATS CIUTADANES”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del

conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà
sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 20400 334 480020

Import
800

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES
400 030 070 065 007 008

S’aprova per unanimitat.
6.2. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS
Núm. de referència

: X2020012600

En relació a l’expedient SIC22020000029 de , vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat
ASSOCIACIO CULTURAL SARDANISTA FLOR DE FAJOL amb NIF: G1716046-6 per
un import de 4000 euros, amb càrrec a la partida 20.400.334.480020 “SUBVENCIONS
ACTIVITATS CIUTADANES”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà
sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.

Operació Referència
Tipus
Partida
200220
%ACTIVITATS%
Despeses 20400 334 480020

Import
4000

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES
400 030 070 065 013 008

S’aprova per unanimitat.
6.3. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS
Núm. de referència

: X2020012603

En relació a l’expedient SIC22020000032 de , vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat
COL·LECTIU HYBRIS amb NIF: G5525887-5 per un import de 300 euros, amb càrrec
a la partida 20.400.334.480020 “SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà
sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 20400 334 480020

S’aprova per unanimitat.

Import
300

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES
400 030 070 065 004 008

6.4. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS
Núm. de referència

: X2020017136

En relació a l’expedient SIC22020000044 de , vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat
ASSOCIACIÓ GARROTXA CULTURAL amb NIF: G5522189-9 per un import de 2000
euros, amb càrrec a la partida 20.400.334.480020 “SUBVENCIONS ACTIVITATS
CIUTADANES”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà
sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
Tipus
Partida
200220
%activitats% Despeses 20400 334 480020

Import
2000

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES
400 030 070 065 008 008

S’aprova per unanimitat.
6.5. - (IC01) ACTIVITATS CULTURALS
Núm. de referència

: X2020017791

En relació a l’expedient SIC22020000052 de , vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:

1r.) Concedir subvenció amb caràcter de Concurrència competitiva, a l’ entitat
COL.LECTIU DE MESTRES DE LA GARROTXA amb NIF: G1714404-9 per un import
de 400 euros, amb càrrec a la partida 20.400.334.480020 “SUBVENCIONS
ACTIVITATS CIUTADANES”.
2n.) Aquest import es lliura a condició que sigui justificat en la mesura que fixa el conveni
de referència i l’ordenança general de subvencions de la Corporació, aprovada
definitivament per l’Ajuntament Ple en sessió de 26 de gener de 2017.
L’ esmentada entitat haurà de signar i justificar el corresponent conveni.
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius
que justifiquin l’ import lliurat, a la tramitació del formulari de justificació i a la firma del
conveni. Transcorregut un any a partir de la seva aprovació, aquesta subvenció quedarà
sense efectes si no ha estat degudament justificada.
4t.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatuts i junta actual al registre d’entitats sense ànim de lucre de l’Ajuntament
d’Olot (dipositat a l’OAC). Si es detecta que els documents no estan actualitzats es
bloquejarà el pagament fins a l’actualització de les dades.
5è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
Tipus
Partida
200220
%activitats% Despeses 20400 334 480020

Import
400

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES
400 030 070 076 037 008

S’aprova per unanimitat.
7.1. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- APROVACIÓ PREUS PÚBLICS PER ALS
SERVEIS DE REPROGRAFIA OFERTS ALS COWORKERS DE L'ESPAI CANYERA.
Núm. de referència

: X2020035712

Atès que DinàmiG gestiona els elements operacionals de l’espai de treball Ca-Nyera
Coworking, en especial aquells que fan referència a l’activitat dels seus ocupants, els
anomenats coworkers. Per tal de garantir la possibilitat de fer de Ca-Nyera Coworking
un espai de treball amb prestacions adequades, es posa a disposició dels coworkers un
aparell de reprografia i impressió.
Donat que el preu públic cobreix el cost del servei, segons consta en l’informe de la
Gerent de Dinàmig, Sra. Ariadna Villegas Torras de data 6 d’octubre de 2020.

En relació a l’expedient IM072020000009 i 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 els preus públics corresponents al serveis de reprografia oferts als
coworkers de l’espai Ca-nyera, segons detall:

•
•

Fotocòpia A4 b/n 0.04 euros
Fotocòpia A4 color 0.08 euros

•
•

Fotocòpia A3 b/n 0.08 euros
Fotocòpia A3 color 0.14 euros

•
•

Escàner A4 0.04 euros
Escàner A3 0.08 euros

S’aprova per unanimitat.
8.1. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- AUTORITZAR L'OBERTURA EN FESTIUS
D'ESTABLIMENTS COMERCIALS PER L'ANY 2021.
Núm. de referència

: X2020035711

Atesa l’aprovació del calendari de festius amb obertura comercial autoritzada per a l’any
2021 per part del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, on
s’estableix que els vuit diumenges i festius que els establiments comercials de Catalunya
poden romandre oberts són els següents: 3 DE GENER (diumenge de Reis), 10 DE GENER
(diumenge – Campanya de rebaixes d’hivern), 4 DE JULIOL (diumenge - Campanya de
rebaixes d’estiu), 1 DE NOVEMBRE (dilluns – Tot Sants), 28 DE NOVEMBRE (diumenge ) , 6,
8, 19 DE DESEMBRE (dilluns de la Constitució, dimecres de La Immaculada, diumenge de
la Campanya de Nadal).
Atès que el dilluns 5 d’abril és festiu i que a la ciutat d’Olot se celebra el mercat setmanal
de marxants, i que l’1 de maig a Olot se celebra un mercat extraordinari de marxants,
en el marc d’una fira tradicional, que ha estat reconeguda per la pròpia Generalitat de
Catalunya en el seu calendari de fires i que es desenvolupa en diversos punts de la
ciutat.
Atès que el diumenge 17 d’octubre se celebra la Fira de Sant Lluc d’Olot al centre de la
ciutat.
Atès que el dimarts 7 i dimecres 8 de setembre, se celebra la Festivitat de la Mare de
Déu del Tura, festa major d’Olot, considerada des de l’any 1997 Festa d’Interès
Nacional, i conseqüentment l’11 de setembre se celebra la diada de Catalunya.
Considerant que la Llei de 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires, en les

seves disposicions addicionals apartat primer 4) es preveu que el departament
competent en matèria de comerç ha d’establir l’obertura en un dia festiu si es produeix
la coincidència de dos o més dies festius de caràcter general consecutius.
Considerant que la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires, en el seu
article 37 1f), preveu exclusions a l’horari general per aquells establiments comercials
situats a l’entorn immediat dels mercats de marxants, durant el mateix horari en què es
celebri el mercat. En aquest cas, els ajuntaments, amb la delimitació prèvia de l’àrea
corresponent, poden autoritzar l’obertura d’aquests establiments, i l’autorització
acordada s’ha de comunicar al departament competent en matèria de comerç.
Considerant l’Ordre EMC/129/2019, de 28 de juny, per la qual s’estableix el calendari
d’obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2020 i
2021, en el seu article 2, els ajuntaments, amb l’acord previ de l’òrgan competent, poden
substituir fins a dues dates de cadascun dels calendaris anuals que preveu l'article 1
d'aquesta Ordre per qualsevol diumenge o dia festiu, de caràcter general o local, llevat
de les dates que detalla l'article 36.2.d) de la Llei 18/2017, esmentada, i dels dies 15
d'agost i 12 d'octubre de 2020 i 1 de novembre i 6 de desembre de 2021, atès el que
estableix el punt 2 de la disposició addicional primera de la mateixa Llei.
Considerant que la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires, en les seves
disposicions addicionals apartat primer 3) es preveu que els ajuntaments tinguin la
facultat d’afegir dues dates d’obertura per als establiments comercials del seu
municipi, que determina la lletra c de l’article 36.2, amb l’acord previ de l’òrgan
competent.
Considerant el Reglament del Mercat Municipal d’Olot de venda no sedentària, fent
referència a l’article 2 d’horaris i dies de celebració, on s’estableix que l’activitat de venda
en el mercat es duu a terme entre les 9 hores i les 14 hores de dilluns amb una
periodicitat setmanal, amb independència que siguin festius, excepte quan s’escaigui en
Nadal (25 de desembre) que el mercat se celebrarà el dia anterior o en la festivitat de la
Mare de Déu del Tura (8 de setembre) o primer d’any, que es passarà a dimarts.
En relació a l’expedient IM082020000005 i vist l'expedient administratiu i antecedents
corresponents, que serveixen de motivació a la present proposta, la regidora delegada
de Comerç, Empresa i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels
següents acords:
Primer.- Autoritzar l’obertura dels establiments comercials que es trobin situats en l’àrea
d’influència del mercat (segons es delimita en el plànol adjunt a aquesta proposta), els
dies 5 d’abril i 1 de maig 2021 amb motiu de la celebració de mercats de marxants.
L’autorització d’obertura es limitarà al mateix horari en què se celebri el mercat de
marxants, excepte l’1 de maig que poden obrir de 9h a 20h.
Segon.- Autoritzar l’obertura permesa, segons l’Ordre EMC/129/2019, de 28 de juny, el
diumenge 17 d’octubre de 2021 i el diumenge 12 de desembre de 2021 com a dies
addicionals d’obertura, en motiu de l’organització de la Fira de Sant Lluc al centre de
la ciutat i la Campanya de Nadal 2021.
Tercer.- Substituir el diumenge 4 de juliol i el 10 de gener de 2021 d’obertura permesa,

segons l’Ordre EMC/129/2019, de 28 de juny, pel diumenge 5 de desembre i el 12 de
setembre, respectivament.
Quart.- Comunicar aquesta autorització amb el plànol adjunt a la Direcció General de
Comerç de la Generalitat de Catalunya abans del dia 1 de novembre de 2020.
S’aprova per unanimitat.
9.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES ANNEX NÚM. 20/31
Núm. de referència

: X2020036139

En relació a l’expedient CPG22020000086 i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Aprovar la relació d’ordenacions de despeses annex núm. 20/31 per un import de
38.578,34 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
38578.34

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

S’aprova per unanimitat.
10.1. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT UNIÓ ESPORTIVA OLOT SAD
Núm. de referència

: X2020035804

En relació a l’expedient SBCO2020000004 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.) Concedir subvenció amb caràcter de Subvenció nominativa del pressupost, a l’
UNIO ESPORTIVA OLOT SAD amb NIF: A1731484-0 per un import de 20000 euros,
amb càrrec a la partida 20.220.341.480014 CONVENI UNIÓ ESPORTIVA OLOT.
2n.) Aquesta subvenció s’emmarca en la proposta de conveni de col·laboració entre la
Diputació de Girona, la Secretaria General de l’Esport i de l’activitat física de la
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament d’Olot, La Federació Catalana de Futbol i la Unió
Esportiva Olot, per a la implementació d’un projecte esportiu social, adaptat inclusiu.
Pel que fa al compromís de 20.000 va ser firmat i aprovat l’any 2019 com a despesa
plurianual.

3r.) 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 genera de 2017.
4t.) El lliurament de l’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de la
despesa subvencionada a partir de 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.
5è.) Per rebre la subvenció les entitats hauran de tenir actualitzades les seves dades,
còpia dels estatus 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
6è.) Caldrà complir amb els preceptes que fixa la normativa sobre la transparència.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 20330 341 480003

Import
20000

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
SUBVENCIO UNIO ESPORTIVA OLOT 100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
11.1. - APROVAR MODEL FINANCER DE LA GESTIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
DE L'AIGUA POTABLE A OLOT (EXERCICI 2021)
Núm. de referència

: X2020036098

En relació a l’expedient CPG62020000013 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:
Una vegada valorada la proposta del model financer presentat per l’empresa SOREA
SA, concessionària del servei de subministrament d’aigua potable a la ciutat d’Olot, pel
que fa a l’exercici 2021 i acordats els valors econòmics dels diferents paràmetres:
metres cúbics facturats, ingressos totals previstos, retribució en favor de l’empresa,
cànon a favor de l’Ajuntament i costos financers de les inversions realitzades, es
proposa:
Aprovar el model financer de la gestió del subministrament de l’aigua potable a Olot
(exercici 2021).
S’aprova per unanimitat.

12.1. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI

Núm. de referència : X2020035452
Núm. d’expedient: R0082020000007

Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment
núm. ****
nom: ****
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost sobre
Béns Immobles dels exercicis: 2016/2017, i per import principal de 402,39 euros,
Tenint present els següents fonaments de fet i dret:
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del
meritament del tribut.
• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al
titular del rebut.
• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles,
associats a l’immoble que es transmet, ...’
• Considerant que l’article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels
responsables solidaris.
• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació,
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular,
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent
acord:
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. ****, ateses les
actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació.
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça CTRA LES TRIES, 58 1 2 3 al
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de
2016/2017.
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble GRAMINA HOMES SL per tal que efectuï
l'ingrés del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li que en
cas de no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article 62.2 de l’esmentada Llei

general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i s'ordenarà l'embargament
dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el recàrrec, interessos i costes que
es puguin produir.
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a
la quantitat de 402,39 euros, corresponents al nominal del deute.
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació,
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144:
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des
de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil
immediatament posterior.
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o el
dia hàbil immediatament posterior.
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S):
nom del deutor
Expedient
concepte tributari:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

****

41654610T/01
impost béns immobles naturalesa urbana, 2016/2017
16IB20383/17IB021354
2016/2017
9011802DG5791S011IP
CTRA LES TRIES, 58 1 2 3
20: 25162,01
402,39 euros
889/267/64/10929
04/06/2019
comprador a qui es deriva GRAMINA HOMES SL
NIF comprador
B88367727

S’aprova per unanimitat.
12.2. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI
Núm. de referència : X2020035709
Núm. d’expedient: R0082020000008

Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment
núm. ****
nom: ****
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost sobre
Béns Immobles dels exercicis: 2019, i per import principal de 257,60 euros,
Tenint present els següents fonaments de fet i dret:

• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del
meritament del tribut.
• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al
titular del rebut.
• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles,
associats a l’immoble que es transmet, ...’
• Considerant que l’article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels
responsables solidaris.
• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació,
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular,
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent
acord:
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal ****expedient núm. ****, ateses les
actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació.
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça CTRA DE LES TRIES, 97 4 1 al
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de
2019.
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble **** per tal que efectuï l'ingrés del nominal
del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li que en cas de no fer-lo efectiu
dins dels terminis assenyalats a l'article 62.2 de l’esmentada Llei general tributària, es
dictarà providència de constrenyiment, i s'ordenarà l'embargament dels béns afectes,
per cobrir l'import del crèdit més el recàrrec, interessos i costes que es puguin produir.
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a
la quantitat de 257,60 euros, corresponents al nominal del deute.
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació,
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144:
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des

▪

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

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

****
****
impost béns immobles naturalesa urbana, 2019
19IB12949
2019
9012810DG5791S015HF
CTRA DE LES TRIES, 97 4 1
20: 30019,24
257,60 euros
1555/644/157/7736
29/03/2019

comprador a qui es deriva ****

NIF comprador

****

S’aprova per unanimitat.
12.3. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI
Núm. de referència : X2020035760
Núm. d’expedient: R0082020000009

Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment
núm. B64754658/01
nom: ENE DE NEGOCIOS SL
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost sobre
Béns Immobles dels exercicis: 15/16/17/18/19, i per import principal de 2.504,51 euros,
Tenint present els següents fonaments de fet i dret:
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del
meritament del tribut.
• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al
titular del rebut.
• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els

documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles,
associats a l’immoble que es transmet, ...’
• Considerant que l’article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels
responsables solidaris.
• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació,
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular,
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent
acord:
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal ENE DE NEGOCIOS SL expedient
núm. B64754658/01, ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines
de recaptació.
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C SERRA I GINESTA, 19 1 2 al
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de
15/16/17/18/19.
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BARCONS BADOSA SL per tal que
efectuï l'ingrés del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li
que en cas de no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article 62.2 de
l’esmentada Llei general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i
s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el
recàrrec, interessos i costes que es puguin produir.
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a
la quantitat de 2.504,51 euros, corresponents al nominal del deute.
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació,
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144:
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des
de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil
immediatament posterior.
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o el
dia hàbil immediatament posterior.
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S):
nom del deutor
Expedient
concepte tributari:
núm. del rebut
exercici(s)

ENE DE NEGOCIOS SL
B64754658/01
impost béns immobles naturalesa urbana, 15/16/17/18/19
15IB8231/16IB8058/17IB8433/18IB8359/19IB8374
15/16/17/18/19

referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

8002508DG5780S032XR
C SERRA I GINESTA, 19 1 2
20: 61601,35
2504,51 euros
1586/663/166/28032
27/11/2019
comprador a qui es deriva BARCONS BADOSA SL
NIF comprador
B17345299

S’aprova per unanimitat.
12.4. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI
Núm. de referència : X2020035761
Núm. d’expedient: R0082020000010

Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment
núm. ****
nom: ****
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost sobre
Béns Immobles dels exercicis: 16/17/18/19, i per import principal de 1.733,83 euros,
Tenint present els següents fonaments de fet i dret:
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del
meritament del tribut.
• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al
titular del rebut.
• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles,
associats a l’immoble que es transmet, ...’
• Considerant que l’article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels
responsables solidaris.
• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació,
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular,

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent
acord:
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. ****, ateses les
actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació.
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça PL PIUS XII 4 3 2 al pagament dels
deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 16/17/18/19.
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble **** per tal que efectuï l'ingrés del nominal
del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li que en cas de no fer-lo efectiu
dins dels terminis assenyalats a l'article 62.2 de l’esmentada Llei general tributària, es
dictarà providència de constrenyiment, i s'ordenarà l'embargament dels béns afectes,
per cobrir l'import del crèdit més el recàrrec, interessos i costes que es puguin produir.
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a
la quantitat de 1.733,83 euros, corresponents al nominal del deute.
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació,
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144:
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des
de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil
immediatament posterior.
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o el
dia hàbil immediatament posterior.
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S):
nom del deutor
Expedient
concepte tributari:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

****
****
impost béns immobles naturalesa urbana, 16/17/18/19
16IB23101/17IB24252/18IB24231/19IB24452
16/17/18/19
6890411DG5669S045DH
PL PIUS XII 4 3 2
20: 52590,07
1733,83 euros
1710/736/84/31719
11/11/2019

comprador a qui es deriva ****

NIF comprador

****

S’aprova per unanimitat.

12.5. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI
Núm. de referència : X2020035769
Núm. d’expedient: R0082020000011

Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment
núm. B17465493/01
nom: VALLS FOSQUES SL
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost sobre
Béns Immobles dels exercicis: 16/17/18/19, i per import principal de 1.512,96 euros,
Tenint present els següents fonaments de fet i dret:
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del
meritament del tribut.
• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al
titular del rebut.
• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles,
associats a l’immoble que es transmet, ...’
• Considerant que l’article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels
responsables solidaris.
• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació,
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular,
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent
acord:
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal VALLS FOSQUES SL expedient núm.
B17465493/01, ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de
recaptació.
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça P BARCELONA, 21 B 2 al pagament
dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de 16/17/18/19.
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BANCO DE SABADELL SA per tal que

efectuï l'ingrés del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li
que en cas de no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article 62.2 de
l’esmentada Llei general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i
s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el
recàrrec, interessos i costes que es puguin produir.
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a
la quantitat de 1.512,96 euros, corresponents al nominal del deute.
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació,
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144:
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des
de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil
immediatament posterior.
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o el
dia hàbil immediatament posterior.
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S):
nom del deutor
Expedient
concepte tributari:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral
adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

VALLS FOSQUES SL
B17465493/01
impost béns immobles naturalesa urbana, 16/17/18/19
16IB23507/17IB24686/18IB24665/19IB24887
16/17/18/19
7397701DG5679N032JW
P BARCELONA, 21 B 2
20: 45890,93
1512,96 euros
1093/383/167/15761
09/07/2019
comprador a qui es deriva BANCO DE SABADELL SA
NIF comprador
A08000143

S’aprova per unanimitat.
12.6. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI
Núm. de referència : X2020035771
Núm. d’expedient: R0082020000012

Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment
núm. B64456569/01
nom: BANDRA INVERSIONES 2007 SL
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost sobre
Béns Immobles dels exercicis: 15/16/17/18, i per import principal de 1.241,14 euros,
Tenint present els següents fonaments de fet i dret:
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un

•
•

•

•

subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del
meritament del tribut.
Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al
titular del rebut.
Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els
documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles,
associats a l’immoble que es transmet, ...’
Considerant que l’article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels
responsables solidaris.
I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació,
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular,

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent
acord:
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal BANDRA INVERSIONES 2007 SL
expedient núm. B64456569/01, ateses les actuacions que s’hi han dut a terme des de
les oficines de recaptació.
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça AV JOAN DE CABIROL, 7 al
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de
15/16/17/18.
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble PROMONTORIA COLISEUM REAL
ESTATE SL per tal que efectuï l'ingrés del nominal del deute, el detall del qual ara es
relaciona, i comunicar-li que en cas de no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a
l'article 62.2 de l’esmentada Llei general tributària, es dictarà providència de
constrenyiment, i s'ordenarà l'embargament dels béns afectes, per cobrir l'import del
crèdit més el recàrrec, interessos i costes que es puguin produir.
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a
la quantitat de 1.241,14 euros, corresponents al nominal del deute.
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació,
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144:
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des

▪

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

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

BANDRA INVERSIONES 2007 SL
B64456569/01
impost béns immobles naturalesa urbana, 15/16/17/18
15IB1933/16IB1953/17IB2080/18IB2011
15/16/17/18
7612107DG5771S001KK
AV JOAN DE CABIROL, 7
20; 38693,86
1241,14 euros
1625//144/5908
20/12/2019
comprador a qui es deriva PROMONTORIA COLISEUM REAL ESTATE SL
NIF comprador
B67479451

S’aprova per unanimitat.
12.7. - AFECCIÓ DE BÉNS PER DEUTES PENDENTS D'IBI
Núm. de referència : X2020035774
Núm. d’expedient: R0082020000013

Examinat l’expedient administratiu de constrenyiment
núm. ****
nom: ****
instruït a les oficines de recaptació, relatiu a la realització de les quotes de l’Impost sobre
Béns Immobles dels exercicis: 16/17/19, i per import principal de 784,34 euros,
Tenint present els següents fonaments de fet i dret:
• Atès que l’objecte de l’expedient que s’especifica més amunt és la recaptació de
determinades quotes de l’impost sobre béns immobles, liquidades a nom d’un
subjecte passiu coincident amb el que figurava com a titular cadastral a la data del
meritament del tribut.
• Atès que una vegada comprovat que els deutes resultants d’aquests rebuts no han
estat satisfets i que el propietari actual dels béns immobles és persona diferent al
titular del rebut.
• Considerant que l’article 64.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix que: ‘En els
supòsits de canvi per qualsevol causa, en la titularitat dels drets que constitueixen el
fet imposable d’aquest impost, els béns immobles objecte d’aquests drets quedaran
afectes al pagament de la totalitat de la quota tributària, en règim de responsabilitat
subsidiària, en el termes previstos a la Llei general tributària. A aquests efectes, els
notaris sol·licitaran informació i advertiran expressament als compareixents en els

documents que autoritzin sobre els deutes pendents per l’impost de béns immobles,
associats a l’immoble que es transmet, ...’
• Considerant que l’article 41.5 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre general
tributària, estableix que la derivació de l’acció administrativa als responsables
subsidiaris requerirà la prèvia declaració de fallit del deutor principal i dels
responsables solidaris.
• I tenint present que a l’expedient que s’ha seguit des de les oficines de recaptació,
consta acreditada la impossibilitat de saldar el deute per resultar insolvent el deutor
principal, i consta acreditada també l’audiència a l’actual titular,
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, LA REGIDORA
DELEGADA D’HISENDA, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent
acord:
PRIMER.- Declarar insolvent el deutor principal **** expedient núm. ****, ateses les
actuacions que s’hi han dut a terme des de les oficines de recaptació.
SEGON.- Aprovar, l’afecció de la finca de l’adreça C JOAN MARAGALL, 32 3 4 al
pagament dels deutes per principal, pel concepte d’IBI, corresponent als exercicis de
16/17/19.
TERCER.- Requerir a l'adquirent de l'immoble BANCO SANTANDER per tal que efectuï
l'ingrés del nominal del deute, el detall del qual ara es relaciona, i comunicar-li que en
cas de no fer-lo efectiu dins dels terminis assenyalats a l'article 62.2 de l’esmentada Llei
general tributària, es dictarà providència de constrenyiment, i s'ordenarà l'embargament
dels béns afectes, per cobrir l'import del crèdit més el recàrrec, interessos i costes que
es puguin produir.
QUART.- Comunicar a l’adquirent de l’immoble que la responsabilitat acordada, puja a
la quantitat de 784,34 euros, corresponents al nominal del deute.
CINQUÈ.- Donar (segons allò establert a l’article 62.2 de la Llei 58/2003 de 17 de
desembre, general tributària) els següents terminis en voluntària, per poder satisfer el
deute mitjançant tríptic de pagament que es facilitarà des de les oficines de recaptació,
a/e. executiva@olot.cat , tel. 972279144:
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, des
de la data de recepció de la notificació fins el dia 20 del mes posterior o el dia hàbil
immediatament posterior.
▪ si la notificació de la providència es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes,
des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o el
dia hàbil immediatament posterior.
DADES ESSENCIALS DEL(S) REBUT(S):
nom del deutor
Expedient
concepte tributari:
núm. del rebut
exercici(s)
referència cadastral

****
****
impost béns immobles naturalesa urbana, 16/17/19
16IB1391/17IB1403/19IB1428
16/17/19
8197503DG5689N013BH

adreça finca
valor cadastral
import per principal
Tom/llibre/foli/finca
data transmissió

C JOAN MARAGALL, 32 3 4
20:31919,20
784,34 euros
986/323/168/6814
18/01/2019
comprador a qui es deriva BANCO SANTANDER
NIF comprador
A39000013

S’aprova per unanimitat.
13.1. - RESERVA DE CREDIT PER ADQUISICIÓ DE DRETS FUNERARIS
Núm. de referència

: X2020035430

Atès que de conformitat amb l’article 35 del Reglament del cementiri, l’Ajuntament de la
ciutat, a petició del titular d’un dret funerari a perpetuïtat podrà adquirir aquest dret
mitjançant el pagament d’un preu prèviament establert per la pròpia Corporació, el qual
anirà a càrrec d’una partida pressupostària especialment habilitada per a la compra de
drets funeraris a perpetuïtat.
Atès que diversos propietaris de drets funeraris a perpetuïtat han manifestat la seva
voluntat de vendre aquests drets a l’Ajuntament de la ciutat.
Atès que, per una part, l’Ajuntament d’Olot, en resolució de ple de data 20 de desembre
de 2019, va establir quin havia de ser el preu màxim de compra d’aquest dret i que,
d’altra banda ha previst en el seu pressupost municipal una partida específica per a la
compra de drets funeraris a perpetuïtat.
En relació a l’expedient CM022020000004 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
1.- Adquirir els drets funeraris a perpetuïtat del cementiri municipal a aquells titulars dels
mateixos que han manifestat la seva voluntat de vendre’ls. Aquesta adquisició es limitarà
a la quantitat global de sis mil euros (6.000€).
2.- La compra d’aquest drets funeraris anirà a càrrec de la partida número
20.170.164.63207
Operació Referència
200210

Tipus
Partida
Despeses 20170 164 63207

Import
6000

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
INVERSIONS CEMENTIRI (PR20-5000170
, PR18007 999 060 999 999
30.000)

S’aprova per unanimitat.
14.1. - OBRES D'AMPLIACIÓ DE LA LLOTJA DE L'ESTADI MUNICIPAL D'OLOT
Núm. de referència : X2020035242

Tipus de Contracte: OB
Procediment
AD
Criteris
NO

D'OBRES
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar les obres d’ampliació de la llotja de l’Estadi
Municipal d’Olot, com es desprèn de l’informe de data 8 d’octubre de 2020, emès pel
Sr. Albert Pons Clutaró, arquitecte municipal i la Sra. Gemma Planagumà Calm,
arquitecta tècnica municipal .
Segon.- Atès que es tracta d’una obra amb una unitat funcional tal i com es desprèn de
la memòria valorada redactada pels Serveis Tècnics Municipals i aprovada per Decret
de l’Alcaldia del dia 8 d’octubre de 2020.
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per executar l’obra
d’ampliació de la llotja de l’Estadi Municipal d’Olot:
-“Construccions Martí Canal, SL”
- “Olot Serveis de Construcció, SCCL”
-“Cros Encofrats, SLU”
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per
l’empresa CROS ENCOFRATS, SLU, per haver presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa.
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 CROS ENCOFRATS SLU 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 d’obres regulada a l’article 13 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. CC012020000358 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar l’informe emès pel Sr. Albert Pons Clutaró, arquitecte municipal i la
Sra. Gemma Planagumà Calm, arquitecta tècnica municipal, de data 8 d’octubre de
2020, 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 CROS ENCOFRATS SLU amb NIF núm. B17934746, el contracte
menor de les obres d'ampliació de la llotja de l'Estadi Municipal d'Olot, d’acord amb la
memòria valorada redactada pels Serveis Tècnics Municipals i aprovada per Decret de
l’Alcaldia de data 8 d’octubre de 2020; pel preu de dinou mil cinc-cents vint-i-cinc
euros amb cinquanta-dos cèntims (19.525,52 €), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en setze mil cent trenta-sis euros amb setanta-nou
cèntims ( 16.136,79 €) de pressupost net i tres mil tres-cents vuitanta-vuit euros amb
noranta-tres cèntims (3.388,93 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 %
Tercer.- El termini d’execució de les obres serà de 15 dies a comptar de la data de
recepció de la notificació de l’adjudicació.
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 19.525,52 €, IVA inclòs, amb càrrec
la partida núm. 20.140.342.63211 “actuacions estadi municipal (UE Olot)” del
Pressupost municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 20140 342 63211

Import
19525.52

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
ACTUACIONS ESTADI MUNICIPAL (U.E.OLOT)
100 001 001 001 000 000
(PR19)

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
CC012020000358.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses “Cros Encofrats, SLU” i “Olot Serveis
de Construcció, SCCL”.
S’aprova per unanimitat.

14.2. - ACCEPTACIÓ CANVI D'EMPRESA QUE REALITZA LA DIRECCIÓ D'OBRES
DE CONSTRUCCIÓ DE L'EDIFICI "ESPAI CRÀTER" I CANVI DE LES FIANCES.
Núm. de referència

: X2018039486

El dia 18 d’abril de 2019 per acord de Junta de Govern Local, es va adjudicar el
Contracte de serveis de redacció del projecte i direcció d’obres de la construcció de
l’edifici “Espai Cràter” a l’empresa BAENA CASAMOR ARQUITECTES BCQ SLP
(B63060644) per un import total de 186.485,20 € Iva inclòs, dels quals corresponien
113.050,30 € Iva inclòs a la redacció del projecte i 73.434,90 € Iva Inclòs al seguiment
i direcció facultativa de l’obra.
Aquest estudi va desenvolupar la redacció del projecte executiu aprovat pel ple de
govern de l’Ajuntament d’Olot així com la redacció de les tasques de seguiment i direcció
facultativa de d’obra des del mes de febrer de 2020 fins a la finalització del contracte.
En data 10 d’octubre de 2020 el senyor David Baena soci de l’empresa BAENA
CASAMOR ARQUITECTES BCQ SLP (B63060644) va entrar una instància a
l’Ajuntament d’Olot signada per ell i el seu soci el senyor Toni Casamor explicant la
divisió entre els dos socis on el soci director del projecte Espai Cràter, el senyor Toni
Casamor iniciava un nou projecte empresarial anomenat TONI CASAMOR ANNA
CODINA VOL STUDIO ARCHITECTURE SLP. (B64202443)
En el mateix document es sol·licitava cedir el contracte de Seguiment i direcció
facultativa de l’obra del Projecte Espai Cràter a la nova empresa liderada per Toni
Casamor degut a què aquest n’havia estat el director del projecte dins l’empresa BCQ.
L’escrit està signat per les dues parts on Toni Casamor en fa l’acceptació i es compromet
a fer el seguiment i la direcció facultativa de l’obra, assumint la responsabilitat legal que
li pertoca com a tal.
Vistos l’informes tècnic emesos en data 16 i 20 d’octubre de 2020 pel Sr. Xevi Collell,
com a responsable del projecte en què estima procedent el canvi d’empresa.
Vist l’expedient administratiu CCS12018000032 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Acceptar el canvi de l’empresa que realitza les tasques de seguiment i direcció
facultativa de l’obra de construcció de l’edifici “Espai Cràter” a favor de TONICASAMOR
ANNACODINA VOL STUDIO ARCHITECTURE SLP amb NIF B64202443.
Segon.- Requerir a l’empresa TONICASAMOR ANNACODINA VOL STUDIO
ARCHITECTURE SLP. (B64202443) l’ingrés de la garantia definitiva del 5% del preu del
contracte corresponent a al seguiment i direcció facultativa de l’obra, per un import de
3.034,50 €.

Tercer.- Retornar a l’empresa BAENA CASAMOR ARQUITECTES BCQ SLP
(B63060644) la garantia definitiva ingressada per la redacció del projecte i el seguiment
i direcció facultativa de l’obra per un import total de 7.706, €.
Quart.- Liquidar les despeses corresponents a la direcció facultativa de les obres de
construcció de l’edifici “Espai Cràter” fins el moment d’acceptació del canvi de gestió, a
favor de:
- “BCQ Arquitectura Barcelona, SLP” amb NIF B63060644, representada pel Sr. David
Baena Asensio amb DNI núm. **** per un import de 3.696,02 € de base Imposable
776,16 € en concepte del 21% d’Iva i un total de 4.472,18 € IVA inclòs.
-“Tonicasamor Annacodina Vol Studio Architecture SLP” amb NIF B64202443,
representada pel Sr. Antonio Casamor Maldonado amb DNI núm. **** per un import de
8.441.98 € de base imposable i 1.772,82 € en concepte del 21% d’IVA i un total de
10.214,80 € , IVA inclòs).
Cinquè.- Aprovar i disposar el pagament de l’esmentada depesa per un import total de
14.686,98 € (IVA inclòs amb càrrec a la partida núm. 20.140.151.64004 Projecte i
direcció Espai Cràter”,
Sisè.- Aprovar i disposar el pagament de la despesa per import de 58.747,92 €, IVA
inclòs
a favor de l’empresa TONICASAMOR ANNACODINA VOL STUDIO
ARCHITECTURE SLP. Amb NIF B64202443, corresponent a la resta dels treballs de
direcció de les obres de l’edifici “Espai Cràter”; amb càrrec a la partida núm.
20.140.151.64004 “projecte i direcció Espai Cràter”
Operació Referència
200230
20768
200220
200220
200220

Tipus
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses

Partida
20140 151
20140 151
20140 151
20140 151

64004
64004
64004
64004

Import
-73434
4472.18
10214.80
58747.92

Descripció
CC1 CC2
R19 ESPAI CRATER (PROJECTE I DIRECCIO)
100 001
R19 ESPAI CRATER (PROJECTE I DIRECCIO)
100 001
R19 ESPAI CRATER (PROJECTE I DIRECCIO)
100 001
R19 ESPAI CRATER (PROJECTE I DIRECCIO)
100 001

CC3
001
001
001
001

S’aprova per unanimitat.

14.3. - MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI
BÀSIC, CALÇAT OPERATIU, EINES I COMPLEMENTS PER LA POLICIA
MUNICIPAL D'OLOT ANY 2020. LOT 1: VESTUARI BÀSIC.
Núm. de referència

: X2020022218

En data 2 de juliol de 2020, mitjançant acord de la Junta de Govern Local, es van
adjudicar el subministrament de vestuari bàsic, calçat operatiu, eines i complements de
la Policia Municipal d’Olot.
La licitació està dividia en 4 lots:

CC4
001
001
001
001

CC5
000
000
000
000

CC6
000
000
000
000

Lot 1:Vestuari bàsic.
Lot 2: Calçat Operatiu
Lot 3: Complements
Lot 4: Eines.
El Lot 1: Vestuari bàsic, es va adjudicar a favor de l’empresa INSIGNA UNIFORMES,
SL , amb NIF. B97611164, per un import màxim de 20.192,30€ IVA exclòs (24.432,68€),
IVA inclòs).
Atès que durant el període d’execució del contracte s’han d’incorporar quatre agents
cívics que requereixen de l’equipament necessari per dur a terme les seves tasques i
que alguns dels elements d’uniformitat del que ja disposaven els agents policials s’han
malmès per seu propi us tal com queda recollit a l’informe tècnic NI022020001343 de
data 13 d’octubre de 2020,emès per Sr. Ignasi López Clevillé, sotsinspector en cap de
la Policia Municipal d’Olot.
Atès que la clàusula 31 del Plec de Condicions Administratives preveia una modificació
per aquests conceptes de fins a un 20% del Valor Estimat del Contracte.
Atès a la següent quantificació d’aquestes necessitats:

Unit.

Preu unit.
s/IVA

Preu total
s/IVA

reposició 503 Polo estiu

1

60,80 €

60,80 €

12,77 €

73,57 €

reposició 503 Polo hivern

1

60,80 €

60,80 €

12,77 €

73,57 €

reposició 506 Gorra hivern

1

39,90 €

39,90 €

8,38 €

48,28 €

Civic 1 Pantalons estiu

2

71,72 €

143,44 €

30,12 €

173,56 €

Cívic 1 Pantalons hivern

2

73,15 €

146,30 €

30,72 €

177,02 €

Cívic 2 Pantalons estiu

2

71,72 €

143,44 €

30,12 €

173,56 €

Cívic 2 Pantalons hivern

2

73,15 €

146,30 €

30,72 €

177,02 €

Cívic 3 Pantalons estiu

2

71,72 €

143,44 €

30,12 €

173,56 €

Cívic 3 Pantalons hivern

2

73,15 €

146,30 €

30,72 €

177,02 €

Cívic 4 Pantalons estiu

2

71,72 €

143,44 €

30,12 €

173,56 €

Cívic 4 Pantalons hivern

Agent

Element

IVA

Preu total
a/IVA

2

73,15 €

146,30 €

30,72 €

177,02 €

reposició Polo estiu

5

60,80 €

304,00 €

63,84 €

367,84 €

reposició Polo hivern

5

60,80 €

304,00 €

63,84 €

367,84 €

reposició Gorra estiu

5

39,90 €

199,50 €

41,90 €

241,40 €

reposició Gorra hivern

5

39,90 €

199,50 €

41,90 €

241,40 €

reposició Pantalons estiu

5

71,72 €

358,60 €

75,31 €

433,91 €

reposició Pantalons hivern

5

73,15 €

365,75 €

76,81 €

442,56 €

reposició Pantalons impermeables

5

50,35 €

251,75 €

52,87 €

304,62 €

reposició Braga coll

5

9,50 €

47,50 €

9,98 €

57,48 €

reposició Samarreta interior estiu

5

16,15 €

80,75 €

16,96 €

97,71 €

reposició Jersei interior tèrmic

5

32,30 €

161,50 €

33,92 €

195,42 €

3593,31

754,60

4347,91

TOTAL

Atès que la modificació del contracte fa augmentar el pressupost inicial del
subministrament en 3.593,31 € , que un cop aplicat el 21% en concepte d’IVA,
representa la quantitat de 4.347,91 € , suposa un increment del preu d’adjudicació del
17,79 %.
Atès que la modificació compleix amb els tres requisits exigits de l’article 204 LCSP
Atès que la modificació del contracte implica una alteració en la seva quantia que no
excedeix el 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs.
De conformitat amb l’article 190 de la LCSP l’òrgan de contractació ostenta, entre
d’altres, la prerrogativa de modificar els contractes per raons d’interès públic, de
conformitat amb el procediment regulat a l’article 191 de la LCSP.
D’acord amb l’informe emès pel Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal , relatiu a
la necessitat de modificar el contracte.
Atès la potestat de l’Ajuntament a modificar els contractes de conformitat amb l’article
203.3.a) de la LCSP
De conformitat amb l’article 63.3.c) pel que fa a la publicació de la modificació LCSP
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12020000021 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
Primer.- APROVAR la modificació del contracte subscrit amb l’empresa INSIGNA
UNIFORMES, SL, amb NIF núm. B97611164, corresponent al LOT 1: Vestuari Bàsic,
del contracte de subministrament de vestuari bàsic, calçat operatiu, eines i complements
de la Policia Municipal d’Olot, com a conseqüència de la incorporació d’agents cívics i
renovació de material malmès per l’ús.
La modificació fa augmentar el pressupost inicial del subministrament en 3.593,31 € que
amb l’aplicació del 21% corresponent a l’IVA (754,60€) representa un total de 4.347,91
€ IVA inclòs. El que suposa un increment del preu d’adjudicació del preu d’adjudicació
del 17,79%
Segon.- APROVAR la despesa d’import 4.347,91 €, amb càrrec a la partida 2020 180
132 221040 “vestuari serveis seguretat” del Pressupost municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 20180 132 221040

Import
4347.91

Descripció
VESTUARI SERVEI SEGURETAT

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

Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’empresa INSIGNA UNIFORMES, SL
Quart.- PUBLICAR la modificació en el Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olot,
d’acord amb l’article 207.3 de la LCSP.

S’aprova per unanimitat.
14.4. - MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI
BÀSIC, CALÇAT OPERATIU I EINES I COMPLEMENTS PER A LA POLICIA
MUNICIPAL D'OLOT, ANY 2020: LOT 2: CALÇAT OPERATIU.
Núm. de referència

: X2020022247

En data 2 de juliol de 2020, mitjançant acord de la Junta de Govern Local, es van
adjudicar el subministrament de vestuari bàsic, calçat operatiu, eines i complements de
la Policia Municipal d’Olot.
La licitació està dividia en 4 lots:
Lot 1:Vestuari bàsic.
Lot 2: Calçat Operatiu
Lot 3: Complements
Lot 4: Eines.
El Lot 2: Calçat Operatiu, es va adjudicar a favor de l’empresa SUMINISTROS
ESPECIALES MILTEC, SL, amb NIF. B31930852, per un import màxim de (1.905,39€)
IVA exclòs (2.305,52 €), IVA inclòs.
Atès que durant el període d’execució del contracte s’han d’incorporar quatre agents
cívics que requereixen de l’equipament necessari per dur a terme les seves tasques i
que alguns dels elements d’uniformitat del que ja disposaven els agents policials s’han
malmès per seu propi us tal com queda recollit a l’informe tècnic NI022020001343 de
data 13 d’octubre de 2020,emès per Sr. Ignasi López Clevillé, sotsinspector en cap de
la Policia Municipal d’Olot.
Atès que la clàusula 31 del Plec de Condicions Administratives preveia una modificació
per aquests conceptes de fins a un 20% del Valor Estimat del Contracte.
Atès a la següent quantificació d’aquestes necessitats:

Agent
Cívic
Cívic
Cívic
Cívic
Cívic
Cívic
Cívic
Cívic

1
1
2
2
3
3
4
4

Element

Qtat.

Sabata baixa
Bota d'aigua
Sabata baixa
Bota d'aigua
Sabata baixa
Bota d'aigua
Sabata baixa
Bota d'aigua

1
1
1
1
1
1
1
1

Preu
unit.
s/IVA
64,70
20,88
64,70
20,88
64,70
20,88
64,70
20,88

€
€
€
€
€
€
€
€

TOTAL:

Preu total
s/IVA
64,70 €
20,88 €
64,70 €
20,88 €
64,70 €
20,88 €
64,70 €
20,88 €
342,32 €

IVA

Preu total
a/IVA

13,59 €
4,38 €
13,59 €
4,38 €
13,59 €
4,38 €
13,59 €
4,38 €
71,89 €

78,29 €
25,26 €
78,29 €
25,26 €
78,29 €
25,26 €
78,29 €
25,26 €
414,21 €

Atès que la modificació del contracte fa augmentar el pressupost inicial del
subministrament en 342,32 € , que un cop aplicat el 21% en concepte d’IVA, representa
la quantitat de 414,21 € , suposa un increment del preu d’adjudicació del 17,96 %.
Atès que la modificació compleix amb els tres requisits exigits de l’article 204 LCSP
Atès que la modificació del contracte implica una alteració en la seva quantia que no
excedeix el 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs.
De conformitat amb l’article 190 de la LCSP l’òrgan de contractació ostenta, entre
d’altres, la prerrogativa de modificar els contractes per raons d’interès públic, de
conformitat amb el procediment regulat a l’article 191 de la LCSP.
D’acord amb l’informe emès pel Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal , relatiu a
la necessitat de modificar el contracte.
Atès la potestat de l’Ajuntament a modificar els contractes de conformitat amb l’article
203.3.a) de la LCSP
De conformitat amb l’article 63.3.c) pel que fa a la publicació de la modificació LCSP
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12020000022 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords
Primer.- APROVAR la modificació del contracte subscrit amb l’empresa SUMINISTROS
ESPECIALES MILTEC, SL, amb NIF B31930852, corresponent al LOT 2: Calçat
Operatiu del l contracte de subministrament de vestuari bàsic, calçat operatiu, eines i
complements de la Policia Municipal d’Olot, com a conseqüència de la incorporació
d’agents cívics i renovació de material malmès per l’ús.
La modificació fa augmentar el pressupost inicial del subministrament en 342,32 € que
amb l’aplicació del 21% corresponent a l’IVA (71,89€) representa un total de 414,21 €
IVA inclòs. El que suposa un increment del preu d’adjudicació del preu d’adjudicació del
17,96%
Segon.- APROVAR la despesa d’import 414,21 €, amb càrrec a la partida 2020 180 132
221040 del Pressupost municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 20180 132 221040

Import
414.21

Descripció
VESTUARI SERVEI SEGURETAT

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

Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’empresa SUMINISTROS ESPECIALES
MILTEC, SL
Quart.- PUBLICAR la modificació en el Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olot,
d’acord amb l’article 207.3 de la LCSP.

S’aprova per unanimitat.
14.5. - MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI
BÀSIC, CALÇAT OPERATIU, COMPLEMENTS I EINES PER A LA POLICIA
MUNICIPAL D'OLOT, ANY 2020; LOT 3 : COMPLEMENTS I LOT 4: EINES
Núm. de referència

: X2020022263

En data 2 de juliol de 2020, mitjançant acord de la Junta de Govern Local, es van
adjudicar el subministrament de vestuari bàsic, calçat operatiu, eines i complements de
la Policia Municipal d’Olot.
La licitació està dividia en 4 lots:
Lot 1:Vestuari bàsic.
Lot 2: Calçat Operatiu
Lot 3: Complements
Lot 4: Eines.
El Lot 3: Complements i el Lot 4 : Eines , es va adjudicar a favor de l’empresa SATARA
SEGURIDAD, SL, amb NIF. B98001282, per un import màxim de :
Lot 3 : Complements:1.199,00€ IVA exclòs (1.450,79 €, IVA inclòs)
Lot 4: eines :589,00 € IVA exclòs i (712,69 €, IVA inclòs).
Atès que durant el període d’execució del contracte s’han d’incorporar quatre agents
cívics que requereixen de l’equipament necessari per dur a terme les seves tasques i
que alguns dels elements d’uniformitat del que ja disposaven els agents policials s’han
malmès per seu propi us tal com queda recollit a l’informe tècnic NI022020001343 de
data 13 d’octubre de 2020,emès per Sr. Ignasi López Clevillé, sotsinspector en cap de
la Policia Municipal d’Olot.
Atès que la clàusula 31 del Plec de Condicions Administratives preveia una modificació
per aquests conceptes de fins a un 20% del Valor Estimat del Contracte.
Atès a la següent quantificació d’aquestes necessitats:
Lot 3:

Agent

Element

Qtat.

Preu
unit.
s/IVA

Preu total
s/IVA

IVA

Preu total
a/IVA

Cívic 1 Cinturó

1

15,00 €

15,00 €

3,15 €

18,15 €

Cívic 2 Cinturó

1

15,00 €

15,00 €

3,15 €

18,15 €

Cívic 3 Cinturó

1

15,00 €

15,00 €

3,15 €

18,15 €

Cívic 4 Cinturó

1

15,00 €

15,00 €

3,15 €

18,15 €

reposició Funda esprai MK4

9

4,00 €

36,00 €

7,56 €

43,56 €

reposició Guants antitall

5

27,00 €

135,00 €

28,35 €

163,35 €

TOTAL:

231,00 €

48,51 €

279,51 €

Lot 4:
Preu unit. Preu total
Agent Element Qtat.
s/IVA
s/IVA
reposició Llanterna

3

35,00 €
TOTAL:

105,00 €
105,00 €

IVA
22,05 €
22,05 €

Preu total
a/IVA
127,05 €
127,05 €

Atès que la modificació del contracte en el Lot 3 fa augmentar el pressupost inicial del
subministrament en 231,00 € , que un cop aplicat el 21% en concepte d’IVA, representa
la quantitat de 279,51 € , suposa un increment del preu d’adjudicació del 19,26 %, en el
cas del Lot 4 fa augmentar el pressupost inicial del subministrament en 105,00 € , que
un cop aplicat el 21% en concepte d’IVA, representa la quantitat de 127,05 € , suposa
un increment del preu d’adjudicació del 17,83 %.
Atès que la modificació compleix amb els tres requisits exigits de l’article 204 LCSP
Atès que la modificació del contracte implica una alteració en la seva quantia que no
excedeix el 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs.
De conformitat amb l’article 190 de la LCSP l’òrgan de contractació ostenta, entre
d’altres, la prerrogativa de modificar els contractes per raons d’interès públic, de
conformitat amb el procediment regulat a l’article 191 de la LCSP.
D’acord amb l’informe emès pel Sotsinspector en Cap de la Policia Municipal , relatiu a
la necessitat de modificar el contracte.
Atès la potestat de l’Ajuntament a modificar els contractes de conformitat amb l’article
203.3.a) de la LCSP
De conformitat amb l’article 63.3.c) pel que fa a la publicació de la modificació LCSP
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12020000023 i corresponents, la regidora
delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
acords:
Primer.- APROVAR la modificació del contracte subscrit amb l’empresa SATARA
SEGURIDAD, SL, amb NIF B98001282 corresponent al Lot 3: Complements i LOT 4 :
Eines del contracte de subministrament de vestuari bàsic, calçat operatiu, eines i
complements de la Policia Municipal d’Olot, com a conseqüència de la incorporació
d’agents cívics i renovació de material malmès per l’ús.

La modificació fa augmentar el contracte en el Lot 3 i augmentar el pressupost inicial del
subministrament en 231,00 €, que un cop aplicat el 21% en concepte d’IVA, representa
la quantitat de 279,51 € , suposa un increment del preu d’adjudicació del 19,26 %, en el
cas del Lot 4 fa augmentar el pressupost inicial del subministrament en 105,00 €, que
un cop aplicat el 21% en concepte d’IVA, representa la quantitat de 127,05 € , suposa
un increment del preu d’adjudicació del 17,83 %.
Segon.- APROVAR la despesa d’import 406,56 €, amb càrrec a la partida 2020 180 132
221991 “ material seguretat ciutadana” del Pressupost municipal.
Operació Referència
200220
200220

Tipus
Partida
Despeses 20180 132 221991
Despeses 20180 132 221991

Import
279.51
127.05

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
MATERIAL SEGURETAT CIUTADANA 100 001 001 001 000 000
MATERIAL SEGURETAT CIUTADANA 100 001 001 001 000 000

Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’empresa SATARA SEGURIDAD, SL
Quart.- PUBLICAR la modificació en el Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olot,
d’acord amb l’article 207.3 de la LCSP.
S’aprova per unanimitat.
15.1.- AUTORITZAR LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES A L’ÀREA DE
TERRITORI A UNA ALUMNA DE L’IES BOSC DE LA COMA.
La Junta de Govern Local acorda retirar aquest punt.
16.1. - APROVAR LES BASES I LA CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ D'UNA
PLAÇA DE TÈCNIC/A SUPERIOR, CATEGORIA DIRECTOR/A BIBLIOTECA
Núm. de referència

: X2020035815

Atès que la Junta de Govern Local en la sessió ordinària de 30 de gener de 2020 va
acordar l’aprovació de l’oferta d’ocupació pública de l’Ajuntament d’Olot i els seus
organismes autònoms per a l’any 2020, que conté una plaça vacant de tècnic/a superior,
personal funcionari de carrera, escala d’administració especial, subescala tècnica
superior, categoria director/a biblioteca, grup A1, nivell 20, pel sistema de selecció de
concurs oposició en torn lliure. Aquest acord es va publicar al Butlletí Oficial de la
Província de Girona número 31 de 14 de febrer de 2020 i al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya número 8086 de 16 de març de 2020.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada
d’Organització i Atenció Ciutadana proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la provisió d’una
plaça de tècnic/a superior, personal funcionari de carrera, escala d’administració
especial, subescala tècnica superior, categoria director/a biblioteca, grup A1, nivell 20,

pel sistema de selecció de concurs oposició en torn lliure, vacant a la plantilla de
personal de l’Ajuntament d’Olot i inclosa a l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2020.
Segon.- Publicar el text íntegre de les bases i de la convocatòria en el Butlletí Oficial de
la Província de Girona i en extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
S’aprova per unanimitat.

17.1.– MEMÒRIA VALORADA PER LA NOVA ZONA DE JOCS INFANTILS AL
FRIAL PETIT.- Proposant aprovar.
La Junta de Govern Local acorda deixar aquest punt sobre la taula.

18.1. - PROJECTE D’OBRES D’AMPLIACIÓ DE LA TRIBUNA DE L’ESTADI
MUNICIPAL D’OLOT, SECTOR SUD-OEST.-PROPOSANT APROVAR
Núm. de referència

: X2020036211

Vist el projecte d’obres d’ampliació de la tribuna de l’estadi municipal d’Olot, sector sudoest, redactat pel director de l’Àrea de Territori en data octubre de 2020, que té per
objecte realitzar l’ampliació de la tribuna per la necessitat que té el club d’ampliar l’oferta
de localitats a cobert, a dia d’avui insuficients.
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 UPOM2020000042, 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 el projecte d’obres d’ampliació de la tribuna de l’estadi municipal
d’Olot, sector sud-oest, redactat pel director de l’Àrea de Territori en data octubre de
2020.
SEGON.- PUBLICAR el present acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler
d’anuncis de la corporació i al web de l’ajuntament.
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
S’aprova per unanimitat.

19.1. - CONVENI CESSIÓ D'ÚS PARCEL·LES CARRER SASTRES, 18-20
Núm. de referència

: X2020036530

Vist que és interès de l’Ajuntament d’Olot poder disposar de les parcel·les no edificades
situades al carrer Sastres, 18 i 20, per tal de poder dur a terme una actuació
de representacions culturals a la ciutat.
Vist el conveni de cessió d’ús que s’adjunta a l’expedient en relació a les parcel·les
números 18 i 20 del carrer dels Sastres, conforme al qual la propietat està d’acord en
cedir l’ús gratuït i en precari a l’Ajuntament d’Olot.
En relació a l’expedient URG42020000008, 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 el conveni adjunt, sobre cessió d’ús de dues parcel·les situades
al carrer Sastres, 18 i 20, als efectes de poder-les utilitzar com a espai lliure per a
efectuar-hi representacions culturals a la ciutat.
SEGON.-FACULTAR el senyor alcalde per a la seva signatura.
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
S’aprova per unanimitat.
20.1. - PROPOSANT DONAR COMPTE DELS ASSABENTATS D’OBERTURA I
DELS DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 22 DE SETEMBRE I 8 D’OCTUBRE
DE 2020, RELATIUS A L’ÀREA DE MEDI AMBIENT
Núm. de referència

: X2020035461

En relació a l’expedient AG012020000031, 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 decrets dictats entre els dies 22 de
setembre i 8 d’octubre de 2020, relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen a
continuació:
Tràmit
Activitats

Nom / comercial

Concepte

Assabentat
d’obertura

Pintures
Narcís SL

Comerç
bricolatge

Sant

de

Adreça

Decret

Ctra. de les Tries 111 B 1

25/09/2020

Assabentat
d’obertura

Gemma
Lagares

Assabentat
d’obertura

Bintou
Karaga

Assabentat
d’obertura
Assabentat
d’inici d’activitat

C/Ricard Jordà 4 1r B

25/09/2020

Taller de moda i
confecció

C/dels Sastres 19 B

25/09/2020

Harmandeep
Singh

Supermercat

Camí de la Teuleria 4 B 2

25/09/2020

Centre
de
telecomunicacions

Polígon 20, Parcel·la 82
(Mas Bernat)

07/10/2020

Estació de telefonia

C/Notari Nonet Escubós 2

07/10/2020

Assabentat
d’obertura

On Tower Telecom
Infraestructuras
S.A.U.
On Tower Telecom
Infraestructuras
S.A.U.
Manuela Herrera
Moreno

Venda de roba

C/Dolors núm. 9 B

07/10/2020

Assabentat
d’obertura

Mireia
Borràs
Montserrat

Habitatge
turístic

Pl. Clarà 3 Àtic 1

08/10/2020

Assabentat
d’obertura

Sergi Roca Guitart

Bar-restaurant

Pg. d’en Blay 48-49

08/10/2020

de
de

Fornells Motor SLU
(Hyundai)

Venda i reparació
de vehicles

Ctra. de les Tries 72

25/09/2020

de

Ana Delmy Ortiz
Peña

Taller de brodats

C/Mulleras 36 B 1

22/09/2020

Samba FM Bah

Restaurant bar

Pl. Mora 3 B

07/10/2020

F.A.D.Y.C.

Bar

Pg. d’en Blay 2 B

07/10/2020

Félix
Tomás
Morote Sánchez

Bar

C/Rocamora núm. 51 B 2

07/10/2020

Chen Dengliang

Venda
d’alimentació

C/Bisbe Lorenzana 4

07/10/2020

Qiao Hong Zhu

Basar

C/Pare Antoni Soler 7 B 1

07/10/2020

Assabentat
d’inici d’activitat

Assabentat
canvi
titularitat
Assabentat
baixa

Baixa per tancament
definitiu
(revisió
cens d’activitats)
Baixa per tancament
definitiu
(revisió
cens d’activitats)
Baixa per tancament
definitiu
(revisió
cens d’activitats)
Baixa per tancament
definitiu
(revisió
cens d’activitats)
Baixa per tancament
definitiu
(revisió
cens d’activitats)

Serra
Karaga

Centre
naturopatia

de

d’ús

Llicències per a la tinença i conducció de gossos de raça potencialment perillosa
Caducitat
i
arxiu expedient

Luisa
Natàlia
Montoya Yana

S’aprova per unanimitat.

Pit Bull

C/Rocamora núm. 20 B

15/09/2020

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

