ACTA NÚM. 14
JUNTA DE GOVERN LOCAL
EL DIA 8 D´ABRIL DE 2021.

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia el dia 8 d’abril de 2021 es reuneix en aquesta
Casa Consistorial la Junta de Govern d’aquets Ajuntament sota la presidència del Sr.
JOSEP BERGA I VAYREDA, per tal de celebrar la sessió ordinària i de primera
convocatòria que s’escau al dia d’avui.
Hi assisteixen els membres de la Junta de Govern Local Srs./es. Montserrat Torras i
Surroca, Immaculada Muñoz i Díaz i Maria Assumpció Camps i Bosch
presencialment al lloc on se celebra. Estanis Vayreda i Puigvert, Jordi Güell i Güell,
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 Sr. Vayreda, Sr. Güell, Sr. Sellabona, Sra.
Canalias, Sr. Arbós i Sra. Pujolar han estat autoritzats per l’alcalde a assistir
telemàticament a la sessió.
1.1. - AUTORITZANT LA CELEBRACIÓ D'AQUESTA SESSIÓ PER MITJANS
TELEMÀTICS
Núm. de referència

: X2021013592

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 SG012021000025 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, l'Alcalde, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
Únic.- Declarar justificada la concurrència i el manteniment de la situació que justifica
excepcionalment que la sessió de la Junta de Govern de l’Ajuntament prevista pel dia 8
d’abril 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 1 d’abril:
-

El dijous 1 d’abril, acompanyat de la regidora Adriana Francès, va rebre a la Sra.
Anna Navarro Descals (Schlegel) que va

signar el llibre d’honor com a

ambaixadora de la ciutat. Posteriorment va assistir a l’acte lletres: Cor quiet, cor
podrit que es va fer a la Biblioteca Municipal.
-

El dimarts 6 d’abril va participar al Consell Escolar Municipal que es va fer de
manera telemàtica.

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. - TERCERA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I L’AJUNTAMENT D’OLOT PER AL PLA EDUCATIU
D’ENTORN DEL CURS 2020-2021
Núm. de referència

: X2021013525

Atès que amb data 28 de maig de 2019 el Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament d’Olot van subscriure un conveni de col·laboració en matèria
de llengua, interculturalitat i cohesió social, mitjançant el Pla Educatiu D’Entorn (PEE).
Atès que el conveni esmentat en el punt 1 preveu que els recursos econòmics que es
destinaran als Plans Educatius d’Entorn es concretaran mitjançant una addenda al
conveni.
Atès que es preveu signar una addenda que té per objecte concretar l’import de les
despeses destinades al desenvolupament de les actuacions adreçades a donar suport
al Pla Educatiu d’Entorn, per al curs acadèmic 2020-2021, que el Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya hi col·laborarà aportant la quantitat total de
cent divuit mil sis-cents seixanta-sis euros (118.666 €).
En relació a l’expedient ED012021000021 de , vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, la regidora delegada d'Educació, proposa a la Junta de
Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la tercera addenda al conveni de col·laboració entre el Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot pel Pla Educatiu d’Entorn
pel curs 2020-2021.
Implicacions econòmiques: El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
col·laborarà aportant la quantitat total de cent divuit mil sis-cents seixanta-sis euros
(118.666 €)
S’aprova per unanimitat.

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

: X2021013607

En relació a l’expedient CPG22021000029 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 de despeses annexada núm. 21/011 per un import
de 6.336,16 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
6336,16

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

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

S’aprova per unanimitat.
7.1. - APROVACIÓ DEL PLA DE TREBALL ANUAL SOBRE EL CONTROL
FINANCER DE LA CORPORACIÓ (EX.2020)
Núm. de referència

: X2021013010

En relació a l’expedient CPG52021000005 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:
Primer.- Aprovar el pla de treball anual sobre el control financer de la Corporació
(Ex.2020) per tal de donar compliment al que disposa el RD 424/2017, de 12 de maig ,
pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector públic local
(RCIL) que té per objecte el desplegament reglamentari previst en l’article 213 del text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març,
(TRLRHL), l’entrada en vigor del qual es va posposar fins l’1 de juliol de 2018.
Segon.- D’aquest acord caldrà donar-ne compte en una propera sessió plenària.

S’aprova per unanimitat.

8.1. - APROVACIO LIQUIDACIONS ALTES DEL 4T .TRIMESTRES 2020 - IMPOST
ACTVITATS ECONÒMIQUES
Núm. de referència : X2021012155

En relació a l’expedient ingressos AE012021000025 relatiu a l’IMPOST D’ACTIVITATS
ECONÒMIQUES exercici 2020- 4t.trimestre,
s’acorda
Primer.

Aprovar les liquidacions corresponents a les altes del 4t. trimestre 2020
de l’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES que importen les
següents quantitats i notificar-les als titulars afectats:
4t. trimestre 2020
IAE
RECÀRREC DIPUTACIÓ .
TOTAL.

Segon.

.

.
..

10.433,23.-€
3.067,95.-€
13.501,18-€

El període de cobrament en voluntària serà fins el dia 20/06/2021.
Transcorregut aquest termini, els deutes que no s’hagin fet efectius, seran
exigits en via de constrenyiment i acreditaran el recàrrec de constrenyiment,
interessos de demora i, en el seu cas, les costes que es produeixin.

Tercer.

Procedir a la notificació de la liquidació individual als interessats afecta

S’aprova per unanimitat.
9.1. - MODIFICAR EL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT DELS
SISTEMES TÈRMICS I D’AIGUA SANITÀRIA DELS EDIFICIS MUNICIPALS DE
L’AJUNTAMENT D’OLOT (LOT 1. ADICIÓ ESPAI COWORKING)
Núm. de referència

: X2020004424

Antecedents:
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 13 de febrer de 2020, va acordar
adjudicar els Lots 1, 2 i 3 (Edificis Corporació, esports i lleure, culturals) del contracte
del servei de manteniment dels sistemes tèrmics i d’aigua sanitària dels edificis
municipals de l’Ajuntament d’Olot, a favor de la UTE Grau Sistemes Tèrmics SL i
Montolivet Instal·lacions SLU, amb NIF U55367361. La tramitació va quedar aturada
amb el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declarava l’estat d’alarma per
a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid19 i les seves

pròrrogues successives. El procediment es va reprendre per Decret d’Alcaldia de 26 de
juny de 2020, i el contracte es va formalitzar amb efectes a 1 de juliol de 2020.
El contracte té una durada d’un any, i es podrà prorrogar per una anualitat més.
Vist l’informe NI022021001038 emès pel responsable del contracte, Sr. Xavier Viñolas,
en què exposa la necessitat i proposa la incorporació el local del Coworking dins el
contracte del servei de manteniment dels sistemes tèrmics vigent, com a part del Lot 1
(Edificis Corporació).
Vist que el plec de clàusules administratives particulars del contracte del servei de
manteniment dels sistemes tèrmics i d’aigua sanitària dels edificis municipals de
l’Ajuntament d’Olot preveia a la clàusula 32 i d’acord amb l’article 204 de la LCSP, la
modificació del contracte fins a un 10%, i un dels possibles motius era per l’increment
de centres i instal·lacions on calgués prestar el servei.
Vist l’expedient administratiu CCS12020000006 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Modificar el contracte del servei de manteniment dels sistemes tèrmics i d’aigua
sanitària dels edificis municipals de l’Ajuntament d’Olot, pel que fa al Lot 1 (Edificis
Corporació), adjudicat a la UTE Grau Sistemes Tèrmics SL i Montolivet Instal·lacions
SLU, amb NIF U55367361, amb l’adició del local del Coworking, amb efectes del dia 1
d’abril de 2021.
Segon.- Fer la reserva i previsió de crèdit de la partida Manteniment edificis Corporació
(altres) per 3 mesos, per import de 127,05 euros.
Partida 2021
2021 144 920 212001 MANTENIMENT EDIFICIS CORPORACIO
(ALTRES)
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 21144 920 212001

S’aprova per unanimitat.

Import
127.05

Descripció
MANTENIMENT
(ALTRES)

EDIFICIS

Import (€)
127,05

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

9.2. - MODIFICAR EL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT DELS
SISTEMES TÈRMICS I D’AIGUA SANITÀRIA DELS EDIFICIS MUNICIPALS DE
L’AJUNTAMENT D’OLOT (LOT 4. SUPRESSIÓ EDIFICI ESPAI IDEAL)
Núm. de referència : X2020004447
Antecedents:
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 6 de febrer de 2020, va acordar
adjudicar el Lot 4 (Edificis d’ensenyament i joventut) del contracte del servei de
manteniment dels sistemes tèrmics i d’aigua sanitària dels edificis municipals de
l’Ajuntament d’Olot, a favor de J. Juanola SL, amb NIF B17236613. La tramitació va
quedar aturada amb el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declarava
l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid19
i les seves pròrrogues successives. El procediment es va reprendre per Decret d’Alcaldia
de 26 de juny de 2020, i el contracte es va formalitzar amb efectes a 1 de juliol de 2020.
El contracte té una durada d’un any, i es podrà prorrogar per una anualitat més.
Vist l’informe NI022021001037 emès pel responsable del contracte, Sr. Xavier Viñolas,
en què exposa que no és necessari el manteniment del sistema actual de calefacció de
l’Espai Ideal, que forma part del Lot 4 (Edificis d’ensenyament i joventut), i proposa la
supressió d’aquest centre del contracte del servei de manteniment dels sistemes tèrmics
vigent.
Vist que el plec de clàusules administratives particulars del contracte del servei de
manteniment dels sistemes tèrmics i d’aigua sanitària dels edificis municipals de
l’Ajuntament d’Olot preveia a la clàusula 32 i d’acord amb l’article 204 de la LCSP, la
modificació del contracte fins a un 10%, i un dels possibles motius era per la supressió
de centres i instal·lacions on calgués prestar el servei.
La mateixa clàusula del PCAP també establia que en cas de modificació del contracte
per supressió de centres, l’adjudicatari no tindria dret a percebre cap compensació ni
indemnització per cap mena de concepte, ni pel benefici industrial deixat de percebre.
Vist l’expedient administratiu CCS12020000007 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Modificar el contracte del servei de manteniment dels sistemes tèrmics i d’aigua
sanitària dels edificis municipals de l’Ajuntament d’Olot, pel que fa al Lot 4 (Edificis
d’ensenyament i joventut), adjudicat a J. Juanola SL, amb NIF B17236613, amb la
supressió de l’Espai Ideal, i amb efectes del dia 1 d’abril de 2021.
Segon.- Alliberar la reserva i previsió de crèdit de la partida Manteniment edificis
educació (altres) per 3 mesos, per import de 362,04 euros.
Partida 2021
2021 144 323
(ALTRES)
Operació Referència
200230
2101555001

212001

MANTENIMENT

Tipus
Partida
Despeses 21144 323 212001

S’aprova per unanimitat.

Import
-362.04

EDIFICIS

EDUCACIO

Descripció
MANTENIMENT
(ALTRES)

EDIFICIS

Import (€)
362,04

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

9.3. - SERVEI D'ALLLOTJAMENT PER NECESSITATS SOCIALS MES DE MARÇ
DE 2021
Núm. de referència : X2021013498
Tipus de Contracte: SE
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

El Consorci d’Acció Social de la Garrotxa presta els serveis socials a tota la comarca
de la Garrotxa, inclosa la ciutat d’Olot.
L’Ajuntament d’Olot té delegades les polítiques de benestar social al Consorci d’Acció
Social de la Garrotxa.
El Consorci d’Acció Social de la Garrotxa es considera mitjà propi personificat de
l’Ajuntament d’Olot i del Consell Comarcal de la Garrotxa, als efectes del què s’estableix
a l’art. 32.2 de la Llei, 9/2017 de 8 de novembre (LCSP).
Degut a la situació provocada arrel del COVID19, ha estat necessari realitzar serveis
d’allotjament a usuaris en risc d’exclusió social
Atès que es valora favorablement la capacitat de l’empresa NARCIS VILA SOMS i atès
que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació
del servei.
I vist l’informe de la Directora del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, de data 1 d’abril
de 2021.
.
Fonaments jurídics
La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant
LCSP) i correspon a la modalitat de serveis regulada a l’article 17 de la mateixa.
Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de
l’expedient administratiu, i les modificacions introduïdes pel Reial Decret Llei 3/2020, de
4 de febrer.
Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació.
Atès el Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l’emergència sanitària
provocada per la COVID-19 i d’inici de l’etapa de la represa al territori de Catalunya
Atesa la disposició addicional segona de la LCSP i les delegacions efectuades pel
cartipàs municipal. Per tot això, i vistos els antecedents corresponents,
Vist l’expedient administratiu núm: CC012021000222 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents acords:

Primer.- APROVAR l’informe tècnic emès per la Sra. Teia Fàbrega Pairó, com a
directora del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, de data 1 d’abril de 2021 en què es
motiven les necessitats de contactar.
Segon.- ADJUDICAR a favor de l’empresa NARCIS VILA SOMS , amb NIF núm. ****,
el contracte pel servei d’allotjament per necessitats socials, amb motiu del COVID-19,
durant el mes de març de 2021, per import de catorze mil sis-cents setze euros (14.616
€), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en tretze mil dos-cents vuitanta-set euros amb vint-i-set
cèntims (13.287,27 €) de base imposable i mil tres-cents vint-i-vuit euros amb setantatres cèntims (1.328,73 €)d’IVA calculat al 10%.
Tercer.- Aprovar, Disposar i Ordenar la despesa per import de 14.616 €, IVA inclòs,
amb càrrec a la partida 21.600.231.227999 “prestació servies COVID 19”
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 21600 231 227999

Import
14616

Descripció
PRESTACIO SERVEIS COVID19

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
600 003 288 099 999 999

S’aprova per unanimitat.
10.1. - PAGAMENT D'UN COMPLEMENT DE NOCTURNITAT AL PERSONAL DE
LA POLICIA MUNICIPAL PELS SERVEIS REALITZATS DEL 16 DE FEBRER AL 15
DE MARÇ DE 2021
Núm. de referència

: X2021011658

Atès l’informe del Sotsinspector de la Policia Municipal PS052021000003 de data 16 de
març de 2021.
Vist l’expedient administratiu RH132021000044 i antecedents corresponents, la
regidora, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
D’acord amb el que estableix l’annex 1, aprovat pel Ple d’aquesta Corporació en la
sessió celebrada el dia 26 de març de 1992, sobre els serveis de nocturnitat de la Policia
Municipal.
D’acord amb l’acta número 1/2018 de la Mesa General de Negociació de l’Ajuntament
d’Olot de data 12 de juny de 2018, sobre la modificació del import de les hores
extraordinàries i les condicions laborals de la Policia Municipal.
Primer.- Pagament d’un complement de nocturnitat al personal de la Policia Municipal
que es relaciona a continuació pels serveis realitzats des del dia 16 de febrer al 15 de
març de 2021:

Nom i Cognoms

Data

Dies

Serveis

Import (€)

16/02-15/03/21

1

Nocturnitat

26,76 €

16/02-15/03/21

6

Nocturnitat

160,56 €

16/02-15/03/21

7

Nocturnitat

187,32 €

16/02-15/03/21

7

Nocturnitat

187,32 €

16/02-15/03/21

2

Nocturnitat

37,06 €

16/02-15/03/21

6

Nocturnitat

111,18 €

16/02-15/03/21

6

Nocturnitat

111,18 €

16/02-15/03/21

9

Nocturnitat

166,77 €

16/02-15/03/21

CAPORALS

****
****
****
****
AGENTS

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

1

Nocturnitat

18,53 €

16/02-15/03/21

1

18,53 €

16/02-15/03/21

1

Nocturnitat
Nocturnitat

16/02-15/03/21

1

Nocturnitat

18,53 €

16/02-15/03/21

5

Nocturnitat

92,65 €

16/02-15/03/21

7

Nocturnitat

129,71 €

16/02-15/03/21

7

Nocturnitat

129,71 €

16/02-15/03/21

7

Nocturnitat

129,71 €

16/02-15/03/21

2
2

Nocturnitat
Nocturnitat

37,06 €

16/02-15/03/21

129,71 €

16/02-15/03/21

18,53 €

37,06 €

7

Nocturnitat

16/02-15/03/21

7

Nocturnitat

129,71 €

16/02-15/03/21

3

Nocturnitat

55,59 €

16/02-15/03/21

4

Nocturnitat

74,12 €

16/02-15/03/21

7

Nocturnitat

129,71 €

16/02-15/03/21

3

Nocturnitat

55,59 €

16/02-15/03/21

5

Nocturnitat

92,65 €

7

Nocturnitat

129,71 €

6

Nocturnitat

111,18 €

16/02-15/03/21
16/02-15/03/21

TOTAL

2.526,14 €

Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 21180 132 121031

Import
2526.14

Descripció
ALTRES
COMPLEMENTS
SEGURETAT

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
NOCTURNITAT
180 008 999 999 999 999

Tercer.- En cap cas, les quantitats assignades com a complement de nocturnitat, durant
un període de temps, originarà cap dret individual respecte a les variacions o
apreciacions corresponents a períodes successius.
S’aprova per unanimitat.

11.1. - PROPOSTA DE PAGAMENT DELS SERVEIS DE RETENS REALITZATS DE
L'15 DE FEBRER AL 15 DE MARÇ DE 2021
Núm. de referència : X2021012572
Atès els informes del director de l’àrea d’Infraestructura i Urbanisme de data 18 de març
de 2021 amb número d’expedient NI022021000922, l’informe del cap d’àrea
d’Informàtica de data 17 de març de 2021 amb número d’expedient NI022021000903,
l’informe del director tècnic de la Brigada Municipal de data 18 de març de 2021 amb
número d’expedient NI022021000926 i els informes del cap d’àrea d’Esports de data 17
de març de 2021 amb número d’expedient NI022021000914.
D’acord amb el que estableix el punt 7 de l’acta de la Comissió de seguiment del conveni
número 66, de data 14 de maig de 2018, i la seva ratificació per la Mesa General de
Negociació de l’Ajuntament d’Olot en data 12 de juny de 2018 sobre els retens de
Brigada Municipal, Informàtica i tècnics d’Urbanisme.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot de data 13/02/2020 amb
número d’expedient RH132020000013 en la qual signava l’import unitari de les hores de
serveis extraordinaris i altres conceptes de personal de l’Ajuntament d’Olot i organismes
autònoms per a l’any 2020.
Vist l’expedient administratiu RH132021000006 i antecedents corresponents, la
regidora, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:

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

Brigada
Brigada
Brigada
Informàtica
Informàtica
Informàtica
Informàtica
Infra. i Urbanisme
Infra. i Urbanisme
Infra. i Urbanisme
Infra. i Urbanisme
Esports
Esports

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
3
2
2
-

-

Sortida
reten acte
programat
Hores
excedent
sortida

Servei

Sortida
reten
laborable
Sortida
reten festiu

Nom i Cognoms

Reten
setmana

Primer.- Pagament d’un complement en concepte de reten al personal de la Brigada
Municipal, d’informàtica, dels serveis tècnics d’urbanisme i d’esports que es relaciona a
continuació pels serveis de reten realitzats de l’15 de febrer al 15 de març de 2021:

-

3,17

-

Import
(€)
195,54 €
447,68 €
252,14 €
138,94 €
343,18 €
138,94 €
138,94 €
138,94 €
138,94 €
138,94 €
138,94 €
138,94 €
138,94 €

****

Esports

2

-

-

-

277,88 €

-

TOTAL

2.766,88€

Segon.- Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0
0
0
0
0
0

Tipus
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses

Partida
21142 165 15300
21142 1522 15300
21140 165 15300
21140 151 15300
21330 342 15300
21120 920 15300

Import
643.22
252.14
138.94
416.82
555.76
760

Descripció
CC1 CC2
RETENS BRIGADA ENLLUMENAT
142 002
RETENS BRIGADA EDIFICIS
142 002
RETENS ENLLUMENAT
140 001
RETENS URBANISME
140 001
RETENS PERSONAL ESPORTS INSTAL.LACIONS
330 131
RETENS INFORMATICA
120 001

CC3
999
999
999
999
999
999

CC4
999
999
999
999
999
999

CC5
999
999
999
999
999
999

CC6
999
999
999
999
999
999

S’aprova per unanimitat.
12.1. - PAGAMENT DE SERVEIS EXTRAORDINARIS AL PERSONAL DE LA
BRIGADA MUNICIPAL PER LES HORES EXTRES REALITZADES DEL DIA 16 DE
FEBRER AL 15 DE MARÇ DE 2021
Núm. de referència

: X2021012738

Vist l’expedient administratiu RH132021000050 i antecedents corresponents i atès
l’informe del Director tècnic de la Brigada Municipal amb número NI022021000927 de
data 19 de març de 2021, la Regidora, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció
dels següents acords:
Pagament de serveis extraordinaris al personal de la Brigada Municipal que es relaciona
a continuació, per les hores extres realitzades des el dia 16 de febrer al 15 de març de
2021:
Brigada
servei

Data

Cognoms i Nom

Tipus

Hores

Import

ELECTRICISTES Oficial 1º

2,00

39,52 €

25/02/2021

S. Diürn

1,00

19,76 €

25/02/2021

S. Diürn

1,00

19,76 €

2

39,52 €

****
Homenatge Francesc Serrat “Cisquet. De
17:00 a 18:00 h. Connexió corrent.
Homenatge Francesc Serrat “Cisquet. De
21:00 a 22:00 h. Desconnexió corrent.

/

TOTAL
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a:
Operació Referència
0

Tipus
Partida
Despeses 21142 1522 13001

S’aprova per unanimitat.

Import
39.52

Descripció
HORES
EDIFICIS

EXTRAORDINARIES

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
BRIGADA
142 002 999 999 999 999

13.1. - APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL
COMARCAL DE LA GARROTXA I L'AJUNTAMENT D'OLOT PER LA COMPRA
CONJUNTA DE MATERIAL PER A LA PROTECCIÓ ENFRONT AL CORONAVIRUS
SARS-COV-2
Núm. de referència: X2021013703
En data 11 de març de 2020, l’Organització Mundial de la Salud (OMS) va declarar el
COVID-19 com una pandèmia.
En data 5 de juny de 2020 l’Ajuntament d’Olot va aprovar el Pla de contingència de la
Corporació davant la COVID-19.
La situació sanitària a causa de l’afecció COVID-19 ha obligat a l’Ajuntament d’Olot a
dotar al seu personal dels diferents elements de protecció i higiene necessaris per seguir
les mesures establertes en el Pla de contingència: mascaretes, solucions desinfectants,
tests serològics, termòmetres o altre material anàleg vinculat a aquesta necessitat.
Atès que existeix la necessitat d’adquirir material de protecció individual per subministrar
al personal de l’Ajuntament d’Olot i donar compliment a les directrius de les autoritats
sanitàries i governamentals.
Vist l’acord del Consell de Presidència del Consell Comarcal de la Garrotxa de data 4
de juny de 2020 en el qual s’aprova el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal
de la Garrotxa i els Ajuntaments de la Comarca per la compra conjunta d’equips de
protecció individual (EPI), tests i altres materials anàlegs enfront el coronavirus SARSCOV-2.
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 el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i
l’Ajuntament d’Olot per la compra conjunta d’equips de protecció individual (EPI), tests i
altres materials anàlegs enfront al coronavirus SARS-COV-2.
Segon. Facultar a l’alcalde de l’Ajuntament d’Olot per a la signatura de la documentació
necessària per fer efectiu l’acord esmentat.
S’aprova per unanimitat.

14.1. - PAGAMENT QUOTES URBANÍSTIQUES REBAIXINC.- PROPOSANT
APROVAR
Núm. de referència

: X2016002299

La Junta de compensació fou constituïda en escriptura pública atorgada el dia 20 de
juny de 2002 davant el notari senyor Manuel Faus i Pujol, protocol número 1156. Al llarg
d’aquests anys, s’han anat urbanitzant els vials i zones verdes, assumint la Corporació
el pagament de les quotes urbanístiques corresponents a l’aprofitament mig adjudicat.
En data 29 de desembre de 2020 ha tingut lloc una reunió de l’Assemblea General de
la Junta de Compensació quin resultat conté l’acta redactada i signada a continuació de
la citada reunió i que s’adjunta, en la que, resumidament, s’han aprovat els comptes dels
anys 2017, 2018 i 2019, aprovat el pressupost de 2020 i el repartiment de les darrers
quotes urbanístiques, abans d’iniciar la liquidació de la Junta.
S’han iniciat els darrers treballs de la urbanització consistents en obrir el camí que es
situa per darrera de les dues cases de la Boixeda, amb la construcció de les tanques
delimitadores d’ambdues propietats respecte a la finca que és titularitat municipal. La
durada s’estima en dos mesos.
Les quotes que s’han aprovat en la citada reunió representen per a la Corporació l’haver
de satisfer la quantitat de 45.508,87 euros, que inclouen tant l’IVA corresponent, com
els treballs als quals s’ha fet referència anteriorment, de finalització dels treballs de la
urbanització.
Les obres d’urbanització corresponents als exercicis de 2006 a 2015 del Pla parcial que
executa la Junta de Compensació han tingut un import de 1.608.960 euros. L’aportació
municipal sobre aquest import, segons la llei d’urbanisme vigent en el moment de
constituir-se la Junta és del 10% de l’import de les obres esmentat. I se n’han pagat
160.896 euros.
Ara, amb motiu de la liquidació a dalt descrita, s’han aprovat els comptes de les obres
d’urbanització corresponents als exercicis de 2017 a 2020 del Pla parcial que executa
la Junta de Compensació han tingut un import de 455.088’86 euros. L’aportació
municipal sobre aquest import, segons la llei d’urbanisme vigent en el moment de
constituir-se la Junta és del 10% de l’import de les obres esmentat equivalent a
45.508,87 euros.
Queda doncs per liquidar la següent quantitat 45.508,87 euros en la citada junta a dalt
també esmentada, es va aprovar en repartir-la en quatre quotes de 11.377’22 euros que
es la que consta en la factura emesa de la primera de les quatre quotes esmentades.
Vist l’informe emès pel lletrat d’urbanisme en data 7 d’abril de 2021, que s’adjunta a
l’expedient, conforme al qual informa favorablement el pagament de l’import de
11.377’22 euros, a favor de la Junta de compensació del Pla parcial Pla de Dalt –
Rebaixinc, amb CIF número V17742941, essent la primera de les quatre quotes que
resten per finalitzar amb el total degut a la Junta, per import de 45.508,87 euros.

En relació a l’expedient URG42016000003, 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 pagament de 11.377’22 euros, a favor de la Junta de
compensació del Pla parcial Pla de Dalt – Rebaixinc, amb CIF número V17742941, amb
el benentès que es correspon a la primera de les quatre quotes que resten per finalitzar
amb el total degut a la Junta de compensació, per import de 45.508,87 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 21140 151 60906

Import
45508.87

Descripció
QUOTES JUNTA
REBAIXINC

COMP.

PLA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
DE140DALT
999 999 099 999 999

SEGON.- NOTIFICAR la present resolució als serveis econòmics de l’Ajuntament.
S’aprova per unanimitat.
15.1. - CONCEDIR LLICÈNCIA D'OBRES PER REFORMA D'EDIFICI AMB CANVI
D'ÚS, 6 HABITATGES I 6 APARCAMENTS

Núm.- LLICENCIA D’OBRES
****- C DE LA BISBAL N.0001 OLOT
Núm. de referència : X2020011993
AFER: Concessió de llicència d’obres a nom de **** per CANVI D'ÚS D'EDIFICI
INDUSTRIAL ENTRE MITGERES PERA 6 HABITATGES I APARCAMENTS, al : C DE
L'HOSTAL DEL SOL N.0025 , del municipi d’Olot.
Identificació de l’expedient: OMA32020000020
Situació: C DE L'HOSTAL DEL SOL N.0025
UTM: : 6816602-6816603
1.- En data 17/03/2020 , ****amb DNI: ****, representat per ****, presenta projecte
d’obres majors per CANVI D'ÚS D'EDIFICI INDUSTRIAL ENTRE MITGERES PER A 6
HABITATGES I APARCAMENTS, amb situació al carrer C DE L'HOSTAL DEL SOL
N.0025 , d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per ****
2.- En data 10/02/2021 l’Arquitecte Municipal ha emès informe tècnic favorable.
FONAMENT DE DRET

1. Vist el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM), aprovat definitivament per
acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 18 de juny de
2003 i quin Text Refós fou aprovat pel mateix òrgan en sessió de data 25 de setembre
de 2003, havent estat publicada la seva normativa al Diari Oficial de la Generalitat de
data 2 de febrer de 2004, i posteriors modificacions, qualifica la finca on es situa
l’edificació existent de sòl. URBÀ CONSOLIDAT Zona suburbana d’intensitat 3 (clau
11.3)
2. Vist els articles 75 i ss i 89 del ROAS, l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya,
estableixen el règim jurídic i el procediment per l’atorgament de les llicències d’obres.
És d’aplicació igualment allò que disposa l’article 187 del Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’Urbanisme.
3. L’òrgan competent per la decisió d’aquest expedient és la Junta de Govern Local,
d’acord amb la resolució de l’Alcaldia de data 25 de juny de 2019, que va delegar
aquesta competència en aquest òrgan municipal.
La Junta de Govern Local, ACORDA:
PRIMER.- Atorgar a **** amb DNI: 77916892-E, representat per ****, llicència d’obres
(OMA32020000020), per CANVI D'ÚS D'EDIFICI INDUSTRIAL ENTRE MITGERES
PERA 6 HABITATGES I APARCAMENTS, amb situació al C DE L'HOSTAL DEL SOL
N.0025 , del municipi d’Olot, d’acord amb el projecte redactat per ****
SEGON. Informar que no podran inciar-se les obres en tant no es doni compliment als
condicionants i es retiri la llicència, la placa i el projecte a les dependències d’Urbanisme
d’aquest Ajuntament, amb l’advertiment que, en cas contrari, s’iniciaran les
corresponents actuacions sancionadores.
TERCER. El termini per començar les obres és de 12 mesos i el termini per acabar-les
és de 24 mesos. La llicència urbanística caducarà a tots els efectes si, en finir qualsevol
d’aquests terminis o les pròrrogues corresponents, no s’han començat o no s’han acabat
les obres, essent necessari sol·licitar nova llicència ajustada a l’ordenament urbanístic
vigent.
QUART.Donar compte de l’ingrès de les autoliquidació/ns que es detalla/en
seguidament: CRA2021600007
Liquidació de Drets i Garanties:
Drets
Per:
Un pressupost de: 325095.81 euros
6 Connexions desguassos habitatges
2 Guals

Base liquidable Drets
(3)
325095.81

%
Drets definitius Taxes
bonifica
ció
13500.48
0
13500.48

Total Drets
542.20

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

Euros
14042.68
600.00

CINQUÈ. Notificar el present acord als interessats.
Condicions Generals aprovades per la Comissió de Govern en sessió celebrada
el dia 13 de febrer de 1988, modificades per acord de la Junta de Govern Local en
sessió celebrada el dia 18 de juny de 2008 i modificades per la Junta de Govern
Local en sessió celebrada el dia 17 de març de 2010.
1.- La llicència s’atorga fent excepció del dret de propietat i sense perjudici de tercers.
2.- L’execució de les obres que empara la present llicència, en tot allò no regulat
expressament en aquestes condicions generals i a les particulars, s’haurà d’adaptar al
que estableixen la Llei i les Ordenances Municipals. Aquesta llicència no eximeix el
sol·licitant d’obtenir d’altres administracions les llicències que legalment corresponguin.
3.- El termini de vigència de la llicència es comptarà a partir de la notificació a l’interessat
de l’acord de concessió adoptat per la Junta de Govern Local, llevat que el propi
interessat sol·licités per escrit el contrari i es resolgués favorablement aquesta petició.
4.- Les obres hauran de concloure’s abans que s’esgoti el termini de vigència de la
llicència, que s’assenyalarà en concedir-se, almenys en la seva part exterior. Si no fos
així, l’Autoritat Municipal adoptarà les disposicions que calguin per posar-hi remei, i
podrà ordenar que se n’executin les indispensables pel personal al servei de
l’Ajuntament, amb càrrec a l’interessat.
5.- La Junta de Govern Local podrà autoritzar, una pròrroga del termini d’inici i/o final de
l’obra, sempre que l’interessat ho sol·liciti abans de finir el termini que correspongui. De
no existir pròrroga, la llicència restarà caducada en acabar el termini de vigència
assenyalat a l’esmentada llicència i caldrà sol·licitar una nova llicència per a finalitzar les
obres.

14042.68

6.- L’obertura de portes i finestres de la planta baixa, tret d’una disposició en contra, no
podran envair l’espai públic.
7.- Els desguassos interiors de l’edifici hauran de contenir el corresponent sifó inodor.
8.- Es prohibeix practicar als soterranis qualsevol obra que afecti la via pública o terrenys
del seu domini.
9.- No es permet que com a conseqüència de l’execució de les obres, s’embrutin els
embornals de la via pública, essent obligació del promotor l’adopció de les mesures
adequades per evitar-ho. L’incompliment d’aquesta condició comportarà la retenció de
la fiança dipositada en concepte de moviment de terres o runes i reposició de paviments.
10.- El titular de la llicència haurà de construir al seu càrrec la vorera, segons el model,
rasant i amplada que figurin a les condicions particulars de la llicència o a la
corresponent ordenança reguladora. Per construir un gual per a l’entrada i sortida de
vehicles, s’haurà de disposar de l’oportuna llicència.
11.- Quan per causes imperioses de l’obra emparada per la present llicència, s’hagi
d’ocupar la via pública amb materials, grues, instal·lacions, etc, així com interrompre la
normal circulació pel carrer o vorera, s’haurà de sol·licitar el corresponent permís,
quedant el contractista sotmès a la legislació vigent en la matèria i a les ordres que en
aquest sentit li transmeti la Policia Municipal.
12.- El davant de l’edifici o del solar on es realitzin les obres de nova construcció, o que
afectin la façana o part anterior de la coberta, es tancaran sempre amb un clos de
protecció d’acord amb les condicions de l’Ordenança d’obres a la via pública. Les
bastides hauran de reunir les condicions mínimes de seguretat previstes a la legislació
vigent.
13.- El contractista i els tècnics directors de les obres seran els responsables de les
mesures de seguretat que s’han de prendre en la seva execució. El contractista serà
l’únic responsable que el personal que intervé a l’obra es trobi emparat per les
prestacions de la Seguretat Social.
14.- En lloc visible de l’obra, haurà de figurar el cartell que es lliura amb la corresponent
llicència. La infracció d’aquesta condició donarà lloc als perjudicis legals que causi.
15.- El titular de les obres està obligat a mostrar la comunicació tantes vegades com li
reclami el personal municipal encarregat de la vigilància i inspecció de les obres. En cas
d’incompliment incorrerà en les infraccions corresponents i serà objecte de les sancions
que corresponguin.
Condicions particulars:
1. Abans de l’inic de les obres caldrà presentar:
•

Document signat per arquitecte assumint la direcció de l’obra.

•

Document signat per arquitecte tècnic assumint la direcció de l’execució
de l’obra.

•

Abans de l’inici de l’obra caldrà aportar el Pla de seguretat de l’obra
subscrit pel contractista i aprovat per la direcció facultativa de l’obra, que
haurà de contenir la documentació referida a les prescripcions que
dimanen de la normativa del Ministeri de Sanitat que s’estableixen al
document anomenat “PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN PARA LOS
SERVICIOS DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES FRENTE A
LA EXPOSICIÓN AL SARS-CoV-2”.

2. Aquesta llicència no autoritza l’ocupació de la via pública amb materials o altres
elements propis de l’obra.
3. Si l’execució de l’obra requereix necessàriament el tancament puntual del carrer, els
seus responsables s’hauran de fer càrrec de col·locar la senyalització corresponent i
comunicar-ho a la Policia Municipal amb 48 hores d’antelació mínima.
4. Prèviament a la concessió de la llicència de primera utilització dels habitatges caldrà
la presentació d’un butlletí de la instal·lació de la infraestructura comuna a l’edifici per
a l’accés als serveis de telecomunicació, segons Orden CTE/1296/2003.
5. El rebaix de la vorera per a la formació del gual d’accés de vehicles a la finca s’haurà
d’executar segons les condicions de l’Ordenança Municipal Reguladora de Guals,
aprovada
pel
Ple
Municipal
el
dia
21
de
juny
de
2018.
(http://www.olot.cat/FitxersWeb/29161/2018_ORD_REGULADORA_GUALS.pdf).
6. Caldrà justificar la disponibilitat dels contenidors de deixalles homologats previstos
en el projecte presentat mitjançant document acreditatiu de la seva adquisició. Aquest
requisit serà indispensable per obtenir la llicència de primera utilització. (Ordenança
general de Gestió de Residus aprovada el 15/03/2002 i modificada el 28/07/2005). Els
contenidors de rebuig hauran de ser de 1.100 litres, de plàstic verd, amb tapa corbada
i de càrrega posterior. Els contenidors de matèria orgànica hauran de ser de 240 litres,
de plàstic de color beix amb tapa plana marró i de càrrega posterior
7. Aquesta llicència no autoritza la instal·lació de rètols comercials visibles des de la
via pública.
8. Les conduccions de gas de l’edifici, en el cas que disposi d’aquesta instal·lació,
hauran de ser interiors, i només per causes justificades s’autoritzarà el seu pas per la
façana principal si es preveu la seva integració arquitectònica.
9. S’imposa una fiança de 600,00 € per garantir la neteja i/o reposició de paviments de
la via pública que puguin afectar-se per l’execució de l’obra, especialment pels treballs
de moviment i transport de terres o runes previstos. La fiança s’haurà de dipositar en
el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de notificació de la
concessió de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta llicència queda supeditada a
l’ingrés de la fiança en el termini esmentat.

10. D’acord amb l’article 75.1 del Decret 64/2014 pel qual s’aprova el Reglament sobre
la protecció de la legalitat urbanística, per a la primera utilització i ocupació de l’edifici,
la persona promotora ha de comunicar prèviament la finalització de les obres a
l’ajuntament. La comunicació ha d’anar acompanyada del certificat final d’ obra expedit
per la direcció facultativa de les obres en què han de constar els fets següents: a) Data
de finiment de les obres. b) Que les obres han estat executades de conformitat amb el
projecte tècnic autoritzat i, si s’escau, les seves modificacions i les condicions de la
llicència urbanística atorgada. c) Que l’edificació està en condicions de ser utilitzada
de conformitat amb l’ús autoritzat.
11. El termini per declarar les obres davant el Cadastre, és de 2 mesos a partir de la
data de l’acabament que consta en el Certificat Final d’Obra. Cal presentar el formulari
900D disponible a la seu electrònica de la Direcció General de Cadastre on trobareu
també l’assistent de declaracions cadastrals. Les persones jurídiques, personal tècnic
col·legiat o gestors, estan obligats a presentar la declaració per mitjans telemàtics. Si
no es disposa de mitjans informàtics es pot tramitar a l’oficina del cadastre de
l’Ajuntament d’Olot.
S’aprova per unanimitat.

16.1. - PROPOSANT DONAR COMPTE DE LES COMUNICACIONS D’INICI
D’ACTIVITAT I DELS DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 9 I 31 DE MARÇ
RELATIUS A L’ÀREA DE MEDI AMBIENT
Núm. de referència

: X2021013207

En relació a l’expedient AG012021000012, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
Únic.- Donar compte de les comunicacions d’inici d’activitat i dels decrets dictats entre
els dies 9 i 31 de març relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen a
continuació:

Tràmit

Nom / comercial

Concepte

Adreça

Decret

Comunicació
inici activitat

Carlota Rodríguez
Sala

Confecció
vestits

de

C/Clivillers, 9 B

16/03/2021

Comunicació
inici activitat

Geofutura
Consultors SL

Habitatge
turístic

d’us

C/Bisbe Vilanova 5B B B 1

18/03/2021

Assabentat inici

Ivan Cros Medina

Explotació
ramadera avícola
d’autoconsum
Reparació peces
de vestir

Mas Bufador Nou

16/03/2021

Assabentat inici

Cai Zhishan

C/Mulleras 36 B 1
(trasllat)

19/03/2021

Assabentat inici

E.I.Adad
S.L.U.

l’Encant

Comerç de roba i
complements

C/Antoni Llopis 6 B 3
(trasllat)

19/03/2021

Assabentat inici

Judith
Ferrer

Villagrasa

Papereria,
copisteria
i
manualitats
Venda de peces de
vestir
i
complements
Centre d’autoservei
de neteja d’animals

Pl. Catalunya 2 B 2

19/03/2021

Assabentat inici

Mandip Kaur

C/Major 27 B 2

24/03/2021

Assabentat inici

Badosa Riera SL

C/Pare Roca 6 B 1

29/03/2021

Assabentat inici

Comercial Vending
Drinks SL

Oficina i magatzem
màquines
de
vending
Oficina de sistemes
de seguretat

C/Verge de la Guia 39 B 1

29/03/2021

Assabentat inici

Àngel José Saden
Pérez

C/Bisbe Serra 2

30/03/2021

Assabentat inici

Ferreteria
i
Subministres
Industrials
Hans Raj Saroye
Bhatoye

Ferreteria

Ctra. la Canya 82 Bxs

30/03/2021

Venda
d’alimentació

C/St. Antoni M. Claret 6 B
1

30/03/2021

Assabentat inici

Can Mac SL

C/Compositor Prat Forga
11 B 1

31/03/2021

Assabentat inici

Agnès
Bosch

Oficines
agents
rurals
de
la
Garrotxa
Taller ocupacional
activitat sanitària

Camí de la Teuleria 13 B 4

31/03/2021

Assabentat
canvi
substancial
Assabentat
canvi
substancial
Assabenta
canvi
substancial

Copiolot SL

Venda de mobiliari i
material oficina

Ctra. de Riudaura 12 B

24/03/2021

Fabricació i venda
de
productes
d’alimentació
Venda de roba i
complements

C/Sant Ferriol 18 B

29/03/2021

C/Sant Rafel 23

29/03/2021

Activitats

Assabentat inici

Vilanova

no
no

Òscar
Guirado

Pérez

Olot Colors SL
no

Comunicació
canvi
titularitat
Assabentat
canvi
titularitat
Assabentat
canvi
titularitat
Assabentat
canvi
titularitat
Baixa

Vallbas 80 SL

Restaurant bar

Ctra. Vella de les Preses
35 (C/Rocamora 48)

12/03/2021

Rafael
Pareja

Perruqueria

C/Sant Feliu núm. 44 B 2

24/03/2021

de
de

González

de
de

Quinze Ous SL

Bar

Ptge. del Cinema Colón 6
B2

24/03/2021

de
de

Michelle Gibergas
Llagostera

Restaurant bar

Pg. Blay 23 B

31/03/2021

Reet
Singh

Venda
d’alimentació

C/Notari Miquel Març 18 B
3

9/03/2021

Ús hort municipal

Horts Municipals Bonavista
Canvi parcel·la 10 a 23

10/03/2021

Mohinder

Horts municipals
Alta
Ricard Tarazaona
Olmos
Alta

Parminder Singh

Ús hort municipal

Horts Pou del Glaç, 6

10/03/2021

Alta

Lluís Matabosch

Ús hort municipal

Horts Desemparats, 24

17/03/2021

Alta

Numo Dansira

Ús hort municipal

Horts Bonavista, 14

17/03/2021

Alta

Harvinder
Singh
Multani Multani

Ús hort municipal

Horts Bonavista, 10

24/03/2021

Alta

Haja Camara

Ús hort municipal

Horts Bonavista, 7

24/03/2021

Alta

Cristina Orensanz

Ús hort municipal

Horts Pou del Glaç 22

24/03/2021

Renovació

Francesc Asperó

Ús hort municipal

Horts Bonavista, 1

16/03/2021

Renovació

Joaquim
Aiguabella

Ús hort municipal

Horts Bonavista, 9

17/03/2021

Renovació

Antonio
Gómez
Rodríguez

Ús hort municipal

Horts Bonavista, 12

19/03/2021

Baixa

Francesc Comes

Ús hort municipal

Horts Bonavista, 5

16/03/2021

Baixa

Ernest Tomic

Ús hort municipal

Horts Pou del Glaç, 22

19/03/2021

Baixa
per
desistiment

Marc Legaz

Llista
d’espera
horts municipals

Horts Parc Nou

29/03/2021

Llicències per a la tinença i conducció de gossos de raça potencialment perillosa
Renovació
Rotweiler
C/Estadi 40
****
llicència

15/03/2021

Renovació
llicència

****

American
Staffodshire Terrier

Camí Teuleria 4 3r 4a

15/03/2021

Concessió
llicència

****

Doverman

C/Màlaga 7

15/03/2021

Concessió
llicència

****

Pitbull

C/Tortellà 3

15/03/2021

S’aprova per unanimitat.

i no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el
president aixeca la sessió a dos quarts 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

