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ACTA NÚM. 24 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

22 DE JUNY DE 2017 
  
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 22 de juny de 2017, a les vuit del matí, es reuneix en 
aquesta Casa Consistorial la Junta de Govern d’aquest Ajuntament, sota la 
presidència del Sr. JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS per tal de celebrar  la 
sessió ordinària, setmanal i de primera convocatòria  que s’escau al dia d’avui. 
 
Hi assisteixen els tinents d’alcalde Srs. Josep Berga i Vayreda, Josep Guix Feixas, 
Estanis Vayreda i Puigvert, Jordi Alcalde i Gurt, Josep Gelis i Guix, Maria del Mar 
Roca i Reixach.  Excusa la seva assistència la regidora Sra. Núria Fité i Grabalosa. 
 
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, les 
Sres. Montserrat Torras i Surroca, Mercè Traveria Costa. 
 
Hi assisteixen, com a regidors de l’oposició, la Sra. Anna Descals Tresserras i el Sr. 
Xavier García Zabal. 
 
Hi assisteix l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí. 
 
Hi assisteix el Gerent, Sr. Jordi Güell i Güell.  
 
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera. 
 

1. - ACTA.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Essent l'hora assenyalada –les vuit del matí– l'Alcalde declara obert l'acte i del seu 
ordre, la Secretària llegeix l'acta de la sessió anterior, que s'aprova per unanimitat.                                                                                                                                                                                                                         
 

2. - DESPATX OFICIAL 
 
El Sr. Alcalde  comenta les reunions de treball i els actes als quals ha assistit des de la 
darrera Junta, celebrada el dia  15 de juny:   
 
- el mateix dijous, va assistir a la presentació de l’Observatori Econòmic, Social i 
Medioambiental de la Garrotxa 2017 que va tenir lloc a la sala d’actes de l’Arxiu i a la 
festa de final de curs de l’Institut Garrotxa que va tenir lloc a la sala Torín.  
 
-  el dia 16 de juny, va ser present a l’obertura d’un nou establiment dedicat a la venda 
de  parament de la llar del c/ Sant Rafel i seguidament va assistir a la celebració de 
final de curs de l’Institut Bosc de la Coma, que també va tenir lloc a la sala Torín.  

  
-  el dia 17 de juny, va presenciar la Cercavila de Corpus, va estar present a l’inici del 
Shopping Nit i va anar a veure el ball dels Capgrossos a la Plaça Balmes, en el marc 
de la festa del Barri de l’Eixample.  
 
- el dia 18 de juny, va assistir a la 2ª trobada solidària de vehicles clàssics que va tenir 
lloc al recinte firal, va presidir la tradicional Sardana de Corpus a la Plaça Major i 
seguidament va ser present al lliurament de trofeus als guanyadors de l’Open Santi 
Silvas, que va tenir lloc a les dependències del Club Natació Olot.  
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- el dia 20 de juny, va assistir a la reunió de la Junta del Consoci d’Acció Social que va 
tenir lloc a la seu del Consell Comarcal. 
 
- i ahir 21 de juny, va participar de l’acte commemoratiu del 175è aniversari de la mort 
de la Lliberada Ferrarons que va tenir lloc a l’església del Carme.   
 

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

 
Tot seguit la Secretària dóna compte a la Junta de Govern dels edictes i anuncis de 
l'Ajuntament d'Olot publicats als Butlletins Oficials BOE, BOP i DOGC, des de la 
darrera sessió. I se n'acorda l'assabentat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

4.1. - MERCAT SETMANAL - APROVAR UN CANVI D'UBICACIÓ DE DE 
DETERMINADES PARADES DE MERCAT SETMANAL, EN ATENCIÓ A L'INICI DE 

LES OBRES DEL PASSEIG D'EN BLAY. 
 
Núm. de referència : X2017016194     
 
Les obres de remodelació del passeig de l’escultor Miquel Blay (Firal d’Olot), segons 
projecte aprovat per acord del ple de l’Ajuntament en data 25 de maig de 2017, 
afectaran al mercat setmanal. Aquestes obres obligaran a fer un canvi d’ubicació d’una 
part del mercat setmanal que es realitzarà en dues fases: una primera, a partir del juliol 
de 2017, afectarà a un nombre limitat de parades (bàsicament les situades en la zona 
de conjunció entre el Firal i el Firalet); mentre que la segona, a partir del setembre de 
2017, afectarà a la totalitat del mercat setmanal situat al passeig de Miquel Blay i 
requerirà un posterior acord de reubicació (especialment del mercat de fruita i 
verdura).  
 
Considerant les competència atorgades genèricament als municipis per a la regulació i 
gestió dels mercats de marxats, a l’article 2 del Decret 162/2015, de 14 de juliol, de 
venda no sedentària en mercat de marxants; i particularment a l’Ajuntament d’Olot, a 
l’article 4 del Reglament del mercat municipal de venda no sedentària, aprovat pel ple 
en sessió de data 20 de juny de 2013 (BOP, núm. 171/05-09-2013) i modificat en data 
19 de maig de 2016 (BOP, núm. 146/02-08-2016). 
 
Vist l'expedient administratiu IM022017000029 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de Promoció de la 
Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- MODIFICAR l’actual ubicació de les parades del mercat setmanal que es 
relacionen, que passaran a instal·lar-se al lloc que a continuació es determina: 
 

• Parada MS0069 a nom de **** de 8 metres i destinada a la venda de roba de 
dona, que passarà a tenir domicili tributari al C. Bolós, en lloc de l’actual 
(passeig d’en Blay sud – zona jocs infantils) 

 
• Parada MS0070 a nom de **** de 6 metres i destinada a la venda de roba 

d’home, que passarà a tenir domicili tributari al C. Bolós, en lloc de l’actual 
(passeig d’en Blay sud – zona jocs infantils) 
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• Parada MS0071 a nom d’ ****, de 6 metres i destinada a la venda de roba de 
dona, que passarà a tenir domicili tributari al Passeig Guillamet – centre Firalet, 
en lloc de  l’actual (passeig d’en Blay sud – zona jocs infantils). 

 
• Parada MS0066 a nom d’ ****, de 6 metres i destinada a la venda de roba de 

dona que passarà a tenir domicili tributari al Passeig Guillamet – centre Firalet, 
en lloc de  l’actual (passeig d’en Blay sud – zona jocs infantils). 

 
• Parada MS0067 a nom de **** de 8 metres i destinada a la venda de tela per a 

la confecció, que passarà a tenir domicili tributari al C. Bolós, en lloc de l’actual 
(passeig d’en Blay sud – zona jocs infantils) 

 
• Parada MS0068 a nom d’ **** , de 6 metres i destinada a la venda de bijuteria, 

complements i roba de dona, que passarà a tenir domicili tributari al P. Bisbe 
Guillamet – costat ajuntament  en lloc de l’actual (Passeig d’en Blay sud – zona 
jocs infantils. 

 
• Parada MS0065 a nom de **** de 9 metres i destinada a la venda de roba de 

dona que passarà a tenir domicili tributari al P. Bisbe Guillamet  - centre Firalet 
en lloc de l’actual (P. Bisbe Guillamet  – costat ajuntament).  

 
• Parada MS0064 a nom de **** de 8 metres i destinada a la venda de roba de 

dona, que passarà a tenir domicili tributari al C. Bolós, en lloc de l’actual (P. 
Bisbe Guillamet  - costat ajuntament) 

 
• Parada MS0047 a nom de ****, de 6 metres destinada a la venda de roba 

interior i de la llar, que tot i mantenir el mateix domicili tributari (P. Bisbe 
Guillamet  – centre Firalet) la ubicació d’espai serà diferent. 

 
• Parada MS0048 a nom de ****, de 6 metres destinada a la venda de roba 

interior, que tot i mantenir el mateix domicili tributari (P. Bisbe Guillamet  – 
centre Firalet) la ubicació d’espai serà diferent. 

 
• PARADA MS0079 a nom de **** de 8 metres i destinada a la venda de 

confecció, que passarà a tenir domicili tributari al C. Bolós, en lloc de l’actual 
(passeig d’en Blay est– zona jocs infantils) 

 
• PARADA MS0082 a nom de **** de 6 metres i destinada a la venda de roba de 

dona, que passarà a tenir domicili tributari al C. Bolós, en lloc de l’actual 
(passeig d’en Blay 6-9) 

 
• PARADA MS0077 a nom de **** de 8 metres i destinada a la venda de roba de 

dona, que passarà a tenir domicili tributari al P. Bisbe Guillamet  - centre 
Firalet, en lloc de l’actual (passeig d’en Blay 6-9) 

 
• PARADA MS0078 a nom de **** de 8 metres i destinada a la venda de roba de 

dona, que passarà a tenir domicili tributari al C. Bisbe Guillamet  - centre 
Firalet, en lloc de l’actual (passeig d’en Blay 6-9) 

 
• PARADA MS0081 a nom de **** de 5 metres i destinada a la venda de 

maquinària de jardí, que passarà a tenir domicili tributari a la plaça del rector 
Ferrer, en lloc de l’actual (passeig d’en Blay 6-9) 
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• PARADA MS0094 a nom de **** d’11 metres i destinada a la venda de fruita i 
verdura, que passarà a tenir domicili tributari al Passeig d’en Blay centre firal, 
en lloc de l’actual (passeig d’en Blay – zona no asfaltada) 

 
• PARADA MS0095 i 96 a nom de **** de 9 metres cada una i destinada a la 

venda de fruita i verdura, que passarà a tenir domicili tributari al passeig d’en 
Blay centre firal una i passeig d’en Blay vorera lateral en lloc de l’actual 
(passeig d’en Blay – zona no asfaltada) 

 
• PARADA MS0090 a nom de **** de 7 metres i destinada a la venda planter i 

plantes, que passarà a tenir domicili tributari al passeig d’en Blay vorera lateral, 
en lloc de l’actual (passeig d’en Blay – zona no asfaltada) 

 
• PARADA MS0093 a nom de ****, de 4 metres i destina a la venda de caramels 

i altres que passarà a tenir domicili tributari al passeig d’en Blay centre Firal, en 
lloc de l’actual (passeig d’en Blay – zona no asfaltada) 

 
• PARADA MS0098 a nom de ****, de 7 metres i destinada a la venda pollastres 

a l’ast que passarà a tenir domicili tributari al passeig d’en Blay – centre Firalet 
en lloc de l’actual (passeig d’en Blay – vorera lateral) 

 
Segon.- Aquest canvi d’ubicació queda supeditat a l’inici de les obres que es preveuen 
a final de juliol i es limita al període comprès entre aquesta data i la data d’inici de les 
obres definitives de remodelació del Firal d’Olot, que obligaran a un nou canvi 
d’ubicació de les parades del mercat setmanal que estiguin afectades per aquestes 
obres. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

4.2. - MERCAT SETMANAL - AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADA DE 
MERCAT SETMANAL NÚM. MS0132, DESTINADA A LA VENDA DE FRUITA I 

VERDURA DE PRODUCCIÓ PRÒPIA, A LA SRA. ****. 
 
Núm. de referència : X2017016012     
 
Vista la instància de data 12 de juny de 2017 (Registre general de DinàmiG, núm. 
209/2017), presentada pel Sr. ****, adjudicatari de la parada del mercat setmanal núm. 
MS0132, de 6 metres, destinada a la venda de fruita i verdura de producció pròpia, en 
la que demana que s’autoritzi el traspàs a favor de la Sra. ****, per cessament voluntari 
de l’activitat. 
 
Considerant que l’article 16 del Reglament del mercat municipal de venda no 
sedentària (RMM) assenyala que l’autorització municipal de venda no sedentària en el 
mercat setmanal és transmissible, alhora que determina que aquesta transmissió és 
possible, entre d’altres, per cessament voluntari de l'activitat professional de venda no 
sedentària en tots els mercats, sempre que hagi transcorregut un mínim de cinc anys 
des que la seva obtenció.  
 
Considerant que el Sr. ****, ha acreditat documentalment, mitjançant una declaració 
responsable el cessament de l’activitat professional de venda no sedentària en tots els 
mercats i considerant que està al corrent de les taxes municipals corresponents al 
2017, 
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Considerant que la Sra. **** compleix els requisits assenyalats a l’article 9 RMM per 
obtenir una autorització per a la venda en el mercat setmanal, segons s’acredita en la 
documentació que s’acompanya a l’escrit de petició. 
 
Considerant l’Ordenança fiscal 3.4 de l’Ajuntament d’Olot per l’any 2017, relativa a les 
taxes d’expedició de documents administratius, en relació a l’Ordenança fiscal 3.15 de 
l’Ajuntament d’Olot per l’any 2017, relativa a les taxes de mercats, mercats 
extraordinaris, rengle i atraccions. 
 
De conformitat amb els articles 4, 9 i 16 del Reglament del mercat municipal de venda 
no sedentària; el Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercat 
de marxants; les Ordenances fiscals 3.4 i 3.15 de l’Ajuntament d’Olot per l’any 2017; i 
vist l'expedient administratiu IM022017000028 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de Promoció de la 
Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- AUTORITZAR el traspàs de la parada del mercat setmanal núm. MS0132, de 
6 metres, destinada a la venda de fruita i verdura de producció pròpia, a favor de la 
Sra. **** (****). 
 
Segon.- Aquest traspàs tindrà efectes a data 1 de juliol de 2017 
 
Tercer.- Requerir a la Sra. **** el pagament de la quantitat de DOS MIL CENT EUROS 
(2.100.- €), que corresponen a la taxa prevista a l’Ordenança fiscal núm. 3.4 en relació 
a l’Ordenança fiscal núm. 3.15 per l’any 2017. 
 
Quart.- La vigència d’aquesta transmissió d’autorització de venda al mercat setmanal 
d’Olot finalitzarà el dia 7 d’octubre de 2025, de conformitat amb la disposició transitòria 
segona de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. OBRES 
 
5.1. - OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE LA ZONA ESPORTIVA AL BARRI DE SANT 

MIQUEL 
 
Núm. de referència : X2017016185     
 
Vista la necessitat de millorar el Barri de Sant Miquel, s’ha realitzat un Programa 
Integrat d’Actuacions de Millora (PIAM) que pretén millorar la mobilitat dels vianants, 
vies verdes, activar equipaments educatius i socioculturals entre d’altres. 
 
Atès que en aquest Barri es fa un ús molt intensiu dels espais públics, és necessari 
adequar un espai on es permeti el joc lliure amb pilota, entre d’altres, per tal de 
minimitzar els problemes que es generen entre els diversos usuaris i els habitants del 
mateix. 
 
Amb aquesta finalitat, mitjançant Decret de l’Alcaldia, de data 22 de maig de 2017, es 
va encarregar a l’arquitecte Sr. Simó  Roca Asperó els treballs de redacció del projecte 
d’implantació de zona esportiva al Barri Sant Miquel, el qual es va aprovar per acord 
de la Junta de Govern Local, celebrada el 15 de juny de 2017.   
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Vista la necessitat de portar a terme les obres de Construcció de la Zona Esportiva al 
Barri de Sant Miquel, es va sol·licitar pressupost a les empreses “Pere Boada Comas, 
S.L.”, “Obres Meroca, S.L.U.” i “Construo Construccions Generals, S.L.”. 
 
Vistos els pressupostos presentats per les esmentades empreses i de conformitat amb 
l’informe, de data 13 de juny de 2017, emès pel Cap de la subàrea d’Infraestructura i 
Obra Pública de l’Ajuntament, en el qual es proposa la contractació de les “obres de 
construcció d’una zona esportiva al Barri de Sant Miquel” a favor de l’empresa PERE 
BOADA COMAS, S.L.  
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012017000230 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert,  proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- ADJUDICAR, en aplicació dels articles 111 en relació amb el 138 del 
TRLCSP, a favor de l’empresa PERE BOADA COMAS, S.L., amb NIF. B1732026-8, 
el contracte menor de les “obres de construcció de la zona esportiva del Barri de Sant 
Miquel”, pel preu de quaranta-vuit mil nou-cents setanta-vuit euros amb setanta-vuit 
cèntims (48.978,78€), IVA exclòs. 
 
Segon.- Aprovar la despesa de: Base: QUARANTA-VUIT MIL NOU-CENTS 
SETANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNITMS (48.978,78 €) + IVA: DEU 
MIL DOS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS 
(10.285,54 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17141  1532 61909 59264.32 ACTUACIONS BARRI SANT MIQUEL (PR17)100 001 001 001 000 000 

 
Tercer.- El termini d’execució de les obres serà de 1 mes. 
 
Quart.- La direcció de les obres anirà a càrrec de l’arquitecte Sr. Simó Roca Asperó. 
    
Cinquè.-  “Pere Boada Comas,SL” adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura 
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012017000230. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SERVEIS 
 

5.2. - TREBALLS DE REDACCIÓ DE PROJECTE D'ENDERROC, COORDINACIÓ 
DE SEGURETAT I SALUT, ELABORACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT I 
EXECUCIÓ DELS TREBALLS D'ENDERROC DE L'EDIFICI SITUAT AL CARRER 

SANT MIQUEL, NÚM. 6 
 
Núm. de referència : X2017016227     
 
L’Ajuntament d’Olot és propietari de l’edifici situat al carrer  Sant Miquel núm. 6, el qual 
es troba en estat ruïnós i es fa necessari procedir al seu enderroc 
 
Atès l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 13 de juny de 2017 que fa 
referència a la valoració dels pressupostos presentats per les empreses: “Construo 
Construccions Generals,Sl”; “Interios Cat,Sl” i “Excavacions Coll,SL” per a l’execució 
del contracte  de redacció de projecte d’enderroc, coordinació de seguretat i salut, 
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elaboració del Pla de seguretat i salut i l’execució dels treballs d’enderroc ; el qual és 
favorable a l’empresa “Construo Construccions Generals SL” 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CC012017000232 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert,  proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Contractar amb l’empresa CONSTRUO CONSTRUCCIONS GENERALS SL 
(B1791592-7)  els treballs de redacció de projecte d’enderroc, direcció d’obres,  
coordinació de seguretat i salut, elaboració del Pla de Seguretat i Salut i l’execució 
dels treballs d’enderroc de  l’edifici situat al carrer Sant Miquel núm. 5. 
 
Els treballs esmentats es realitzaran  mitjançant les següents condicions: 
 

1. El contractista de l’obra es farà càrrec de comunicar amb antelació l’inici de l’obra a 
la Policia Municipal i s’observaran les indicacions que pugui disposar en relació a 
les condicions de seguretat i senyalització de l’ocupació de la via pública prevista, 
que correrà a càrrec del promotor i contractista de l’obra.  Es compliran les normes 
de l’Ordenança Municipal d’Obres a la Via Pública aprovada el 27/04/95. 

2. Per garantir la seguretat, mentre s’executin les obres d’enderroc els responsables 
de l’obra es faran càrrec d’impedir el pas de vianants per les voreres adjacents a 
l’edifici, i s’indicaran el desviament del pas per la vorera oposada. 

3. Caldrà tenir en compte que es prohibeix, amb caràcter general i sense perjudici del 
disposat a l’article 100 del Text refós de la Llei d’Aigües, aprovat per RDL 1/2001, 
de 20 de juliol, tota activitat susceptible de provocar la contaminació o degradació 
del domini públic hidràulic i, en particular, acumular residus sòlids, runes o 
substàncies, qualsevol que sigui la seva naturalesa i del lloc on es dipositin, que 
constitueixin o puguin constituir un perill de contaminació de les aigües o de 
degradació del seu entorn, segons disposa l’article 97.a) del mateix text legal. 

4. Es prohibeix l’abocament de runes, la instal·lació de mitjans auxiliars i el dipòsit de 
materials a la llera. 

 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: QUARANTA-SET MIL QUATRE-
CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS (47.484,29 €)+ 
IVA: NOU MIL NOU-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS 
(9.971,70 €).  Es pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17140  1510 61902 57455.99 ENDERROCS (PR17) 100 001 001 001 000 000 

 
Tercer.- CONSTRUO CONSTRUCCIONS GENERALS SL  executarà els treballs en un 
termini màxim de tres (3) setmanes a comptar des de la data de notificació de l’acord 
d’adjudicació.  
 
Quart.- “Construo Construccions  Generals SL”  adjuntarà una còpia d’aquest acord a 
la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012017000232. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
5.3. - REVISIÓ PREU ARRENDAMENT DE PART DE LES INSTAL·LACIONS DE LA 

PISCIFACTORIA DEL "MOLI DE LES FONTS" 
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Núm. de referència : X2017016092     
 
En data 6 de maig de 2007 es va signar un contracte entre aquest Ajuntament i la Sra. 
Montserrat Mas Hostench d’arrendament de part de les instal·lacions de piscifactoria 
del Molí de les Fonts per a la seva utilització com a viver d’espècies com els crancs de 
riu, per un termini de 5 anys amb efectes del dia 1 de maig de 2004. 
 
La Junta de Govern Local de data 9 d’abril de 2008 va ampliar aquest contracte fins a 
30 d’abril de 2015. 
 
La Junta de Govern Local de data 28 de maig de 2015 va prorrogar el contracte 
esmentat per un termini de 10 anys amb efectes del dia 1 de maig de 2015. 
 
Atès que la renda s’ha d’actualitzar anualment d’acord amb ‘iPC i que aquest a abril de 
2017 és del 2,6 % i vist l’expedient administratiu núm. CC012017000228 i antecedents 
corresponents, la regidora delegada de Participació, Transparència i Govern 
obert,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-  Actualitzar del preu del contracte d’arrendament de part de les instal·lacions 
de la piscifactoria del “Molí de les Fonts” per a la seva utilització com a viver 
d’espècies de cranc de riu; la propietat de la qual és la Sra. MONTSERRAT MAS 
HOSTENCH (40216665-S);d’acord amb l’IPC (2,6%) amb efectes del dia 1 de maig de 
2017.  
 
Segon.-Fixar el preu de l’arrendament per a 2017 en 1.527,05 €/semestre + IVA. 
La regularització dels mesos de maig i juny de 2017 es de: 12,90 € + IVA. (6,45 €/mes 
x 2 mesos)  
 
Tercer.- L’import total de la despesa per a 2017  (1 de juliol a 31 de desembre i 
regularització dels mesos de maig i juny) és de: Base: MIL CINC-CENTS TRENTA-
NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS (1.539,95 €) + IVA: TRES-CENTS 
VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS (323.39 €).  Es pagarà amb 
càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17130  920  202000 1863.34 LLOGUERS 100 001 001 001 000 000 
 
 

Tercer.- MONTSERRAT MAS HOSTENCH  lliurarà a aquest Ajuntament el rebut 
corresponent.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.4. - PRÒRROGA I REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE D'ARRENDAMENT 
DEL LOCAL DE L'AVINGUDA XILE 

 
Núm. de referència : X2017016240     
 
Atès l’acord de la Junta de Govern Local del dia 24 de març de 2010 de canvi de nom 
del contracte d’arrendament del local situat a l’avinguda Xile núm. 6 destinat a 
dependències de la Brigada Municipal a favor de la companyia mercantil “Valvella 
Finques,SL” 
 
Atesa la clàusula segona del contracte esmentat relativa a la pròrroga del contracte i la 
clàusula tercera de revisió de la renda mensual i a`tes que l’IPC anual corresponent al 
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mes de maig de 2016 és de 1,9% i vist l’expedient administratiu núm: 
CC012017000233 i antecedents corresponents, la regidora delegada de 
Participació, Transparència i Govern obert,  proposa a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 1 de juny de 2017 el 
contracte subscrit amb la companyia mercantil VALLVELLA FINQUES SL (B5504965-
4) per a l’arrendament del local de l’avinguda Xile, núm. 6 d’aquesta Ciutat i destinat a 
magatzem de la Brigada Municipal. 
 
Segon.- Fixar l’import mensual de l’esmentat arrendament en VUIT-CENTS 
VUITANTA-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS (884,01 € ) + IVA, amb efectes del 
dia 1 de juny de 2017. 
 
Tercer.-  L’import total de la despesa corresponent als mesos de juliol a desembre de 
2017  es de: Base: CINC MIL TRES-CENTS QUATRE EUROS AMB SIS CÈNTIMS 
(5304,06 €)   + IVA: MIL CENT TRETZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS 
(1.113,85 €).   La regularització del mes de juny de 2017 (IPC: 16,41 € + IVA) és de 
19,94 €.  L’import total es s pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17130  920  202000 6437.85 LLOGUERS 100 001 001 001 000 000 

 

Quart.- VALLVELLA FINQUES SL  presentarà el corresponent rebut mensual al 
departament de comptabilitat i pressupostos d’aquest Ajuntament.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.5. - APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 
PER ADJUDICAR  LA CONCESSIÓ D'UTILITZACIÓ I EXPLOTACIÓ DEL QUIOSC 

DEL PONT DE LES MÓRES 
 
Núm. de referència : X2013003119     
 
La Junta de Govern Local de data 9 de febrer de 2017 va prorrogar pel termini de dos 
anys, amb efectes del dia 1 de juny de 2017, la concessió per a la utilització i 
explotació del quiosc-bar, amb lavabos complementaris, ubicat a la zona del Pont de 
les Móres i adjudicat a la societat civil “BAR L’AIGAT, SC”. 
 
Atès que la clàusula quarta del plec de clàusules administratives particulars que 
regeixen la concessió, estableix que el preu del cànon  serà revisat anualment d’acord 
amb l’IPC.  
 
Atès que l’IPC a maig de 2017 s’estableix en 1,9% i vist l’expedient  administratiu núm. 
CCS12013000005  i antecedents corresponents, la regidora delegada  de 
Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
Fixar en SIS-CENTS CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS (605,29 €) el cànon 
anual corresponent a l’any 2017 de la concessió per a la utilització i explotació del 
quiosc-bar ubicat a la zona del Pont de les Móres.  
 
S’aprova per unanimitat. 
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5.6. - APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PER ADJUDICAR 
L'EXPLOTACIÓ D'UN BAR-RESTAURANT DEL CENTRE SOCIAL UBICAT A 

L'EDIFICI DEL CASAL DEL BARRI MONTOLIVET, I CONVOCATÒRIA DE 
LICITACIÓ 

 
Núm. de referència : X2017016127     

 
Atès que  “El Casal del Barri de Montolivet” és un edifici de l’Ajuntament d’Olot, 
destinat a Centre Social per a la prestació de serveis públics i per a la impulsió 
d’activitats que tenen com a objecte el desenvolupament social i cultural, la promoció 
de la vida associativa i en general, la participació dels ciutadans en les tasques de la 
Comunitat, alhora que està cedit com seu de l’Associació de Veïns del Barri de 
Montolivet.   
 
Vista la necessitat de portar a terme el servei de bar del Centre Social ubicat en el 
Casal del Barri de Montolivet 
 
Considerant el que preveuen els articles 217 i següents 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 i el 59 i següents del Decret 336/1988, de 18 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament de Patrimoni dels ens locals. 
 
De conformitat amb la delegació efectuada a favor de la Junta de Govern Local, per 
Decret de l’Alcaldia de data 26 de juny de 2015, del qual es va donar compte en sessió 
del Ple de la Corporació celebrada el 2 de juliol de 2015.  
 
I vist l’expedient administratiu núm.  CCS12017000017  i antecedents corresponents, 
la regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Iniciar l’expedient per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert, de 
l’autorització per a l’ús privatiu del domini públic mitjançant concessió administrativa 
per a l’explotació del bar restaurant del Centre Social ubicat a l’edifici del “Casal del 
Barri de Montolivet”. 
 
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regiran 
l’esmentada licitació i disposar la seva exposició al públic durant el termini de vint dies, 
anunciant-ho al Butlletí Oficial de la Província de Girona per tal  que s’hi puguin 
presentar reclamacions, les quals seran resoltes pel mateix òrgan de contractació. 
 
Tercer.- Simultàniament s’anuncia la convocatòria de licitació i es publicarà un anunci 
al BOP i al perfil del contractant,  en el ben entès que s’ajornarà el temps que calgui, 
en el supòsit de què es formulin reclamacions. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SUBMINISTRAMENTS 
 

5.7. - ADJUDICACIÓ SUBMINISTRAMENT DE PAPER PER A ÚS D'OFICINA ENS 
LES DIFERENTS ÀREES I SERVEIS MUNICIPALS 

 
Núm. de referència : X2017013999     
 
ANTECEDENTS 
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Primer.- Atès que en la Junta de Govern Local d’1 de juny de 2017 es va aprovar el 
plec de prescripcions que havia de regir el contracte menor per al “subministrament de 
paper per a ús d’oficina ens les diferents àrees i serveis municipals”. 
 
Segon.- Atès que per acord de la mateixa Junta es va sol·licitar pressupost a les 
empreses “UNION PAPELERA MERCHANTING SL”, “COMERCIAL PAPERERA I 
MATERIALS D’OFICINA SL”  i “SISTEMAT SCP”. 
 
Tercer.- Atès que les tres empreses han presentat pressupost dins el termini atorgat a 
l’efecte. 
 
Quart.- Atès que la millor proposta ha estat la presentada per l’empresa “UNION 
PAPELERA MERCHATING S.L.” 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada  de 
Participació, Transparència i Govern obert, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- ADJUDICAR, en aplicació dels articles 111 en relació amb el 138 del 
TRLCSP,  a favor de l’empresa “UNION PAPELERA MERCHANTING SL”, amb NIF.  
B62219290, el contracte menor de subministrament de paper per a ús d’oficina a 
l’Ajuntament d’Olot pel preu de 6.537,02€, IVA inclòs. 
 
Segon.- DISPOSAR la despesa per import de: Base: CINC MIL QUATRE-CENTS 
DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (5.402,50 €) + IVA: MIL CENT TRENTA-
QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS (1.134,52 €) amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1702433 Despeses 17130  920  220000 6537.02 MATERIAL OFICINA 130 001 999 056 000 000 

 
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a les empreses que han presentat pressupost. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.8. - ADQUISICIÓ DE DUES CÀMERES LECTORES DE MATRÍCULES PER LA 
POLICIA MUNICIPAL 

 
Núm. de referència : X2017016048     
 
Atès l’informe de la Policia Municipal, on s’exposa que consideren necessari 
augmentar la capacitat de control del trànsit i la seguretat ciutadana dotant-se de dues 
noves càmeres lectores de matrícules que juntament amb la instal·lada a La Solfa 
permetrien tenir un control molt més gran dels vehicles que arriben a la ciutat d’Olot. 
 
Atès que s’ha demanat pressupost a les empreses “ALPHANET SECURITY 
SYSTEMS SL”, “VAXTOR” i “ 9HABITAT INTEL.LIGENT SL” i s’informa favorablement 
de l’oferta presentada per “ALPHANET SECURITY SYSTEMS SL”. 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012017000227 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada de Participació, Transparència i Govern obert,  proposa a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
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Primer.- Adquirir de ALPHANET SECURITY SYSTEMS SL – B65265415 dues 
càmeres lectores de matrícules, el software i l’adaptació al mateix software de la 
càmera instal·lada a La Solfa. 
 
Segon.- L’import total de la despesa es de: Base: TRETZE MIL DOS-CENTS 
SEIXANTA-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS (13.267,23)  € + IVA: DOS 
MIL SET-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS (2.786,12) €.  Es 
pagarà amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17180  132  63902 16053.35 EQUIPAMENT SERVEI SEGURETAT 

 (PR17) 
180 001 999 060 000 999 

 
Tercer.- ALPHANET SECURITY SYSTEMS SL adjuntarà una còpia d’aquest acord a 
la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012017000227. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2017016180     
 
En relació a l’expedient CPG22017000064 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 relació d’ordenacions de despeses annex núm. 17/024 per un import de 
37.910,94 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 37910.94 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.1. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENTITAT UNIÓ ESPORTIVA OLOT, SAD 
 
Núm. de referència : X2017016110     
 
En relació a l’expedient CPG12017000183 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, l'Alcalde  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords: 
 
1r.) Concedir la subvenció, prevista nominativament en el pressupost de 2017, a l’ 
entitat UNIÓ ESPORTIVA OLOT SAD amb  NIF: A17314840 per un import de 
40.000,00 euros, amb càrrec a la partida 17.330.341.480003 “SUBVENCIÓ UNIÓ 
ESPORTIVA OLOT“. 
 
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 personar-se a l’àrea que li ha concedit la subvenció, per 
tal de signar i justificar el corresponent conveni. 
 
3r.) El lliurament de l ’import de la subvenció queda supeditat a la justificació prèvia de 
la despesa subvencionada a partir de les factures, els rebuts i/o els altres acreditatius 
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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 Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1702808001 Despeses 17330  341  480003 40000 SUBVENCIO UNIO ESPORTIVA OLOT 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.2. - ACCEPTAR RENÚNCIA DE SUBVENCIÓ DE CROSS OUTDORS SL 
 
Núm. de referència : X2017016301     
 
En relació a l’expedient CPG12017000184 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: 
 
Acceptar la renúncia de la subvenció nominativa aprovada a la JGL de 25/05/2017 per 
un import de 500,00 euros a favor de  Cross  Outdors SL per l’organització de la prova 
The Pirinexus 360, al·legant manca de temps  per presentar la memòria explicativa de 
l’activitat.  
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1702826001 Despeses 17200  430  480056 -500 SUBVENCIO CROSS AOUTDOOR 

PIRINEXUS 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.1. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ BANC DEL 
TEMPS DE LA GARROTXA 

 
Núm. de referència : X2017016119     
 
En relació a l’expedient CPG22017000062 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Procedir a la bestreta de 300,00 euros a l’ Associació Banc del Temps de la Garrotxa 
en concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 750,00 
euros, destinada a l’activitat anual de l’entitat aprovada per la Junta de Govern Local 
de data 18/05/2017. 
 
Una vegada finalitzada l’activitat s’hauran de presentar els justificants en un termini 
màxim de dos mesos per tal de poder procedir a la liquidació definitiva de la 
subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1700127014001Despeses 17600  2312 480006 300 SUBVENCIONS ACCIO SOCIAL 100 001 001 001 000 000 
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S’aprova per unanimitat. 
 
8.2. - APROVAR AVANÇAMENT DE  SUBVENCIÓ A L'AGRUPACIÓ SARDANISTA 

OLOT 
 
Núm. de referència : X2017016139     
 
En relació a l’expedient CPG22017000063 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Procedir a la bestreta de 8.000,00 euros a l’ Agrupació Sardanista Olot en concepte 
d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 20.000,00 euros, 
destinada a l’activitat Gresca al Firal aprovada per la Junta de Govern Local de data 
20/04/2017. 
 
Una vegada finalitzada l’activitat s’hauran de presentar els justificants en un termini 
màxim de dos mesos per tal de poder procedir a la liquidació definitiva de la 
subvenció. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220 1701229001001Despeses 17400  334  480009 8000 SUBVENCIO AGRUPACIO SARDANISTA 

D'OLOT 
100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.1. - PROJECTE PER A LA INSTAL·LACIÓ DE PUNTS DE RECÀRREGA PER A 
VEHICLES ELÈCTRICS  A LA CIUTAT D’OLOT 

 
Núm. de referència : X2017016111     
 
Vist el projecte per a la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics  a la 
ciutat d’Olot, redactat pel Director de l’Àrea d’Infraestructura i Urbanisme en data juny de 
2017, conforme al qual té per objecte definir la instal·lació de dues estacions públiques 
de recàrrega ràpida de vehicles elèctrics al municipi d’Olot d’accés públic.  
Vist l’art. 37, 38 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
En relació a l’expedient UPOM2017000019, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat de Serveis urbans, Espai públic i 
infraestructures i obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR el projecte per a la instal·lació de punts de recàrrega per a 
vehicles elèctrics  a la ciutat d’Olot, redactat pel Director de l’Àrea d’Infraestructura i 
Urbanisme en data juny de 2017. 
 
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. 
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10.1. - REFORMA DE CABANYA PER A ÚS AUXILIAR A L'HABITATGE AL MAS 
MOLÍ DE LES FONTS 

 
Núm. de referència : X2017004763 

 
Donat que el terreny on es pretén edificar la llicència sol·licitada, No requereix la 
condició legal de solar, i que SI compleix les determinacions del Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal, quant a volum, alçàries, ocupació del sol i usos. Previ pagament 
dels drets liquidats i segons els arts.187 i següents del Decret legislatiu 1/2010 de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme i 71 i següents  del Decret 
179/1995 pel qual s’aprova el  Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, 
s’acorda: 
 
CONCEDIR, la llicència sol·licitada, segons expedient OMA32017000029 en data 
registre entrada  23/05/2017 
a: **** 
per a: REFORMA DE CABANYA PER A ÚS AUXILIAR A L' HABITATGE    
situada a: LLOC MAS EL MOLÍ DE LES FONTS  
U.T.M : 000800400DG56H 
 
Condicions Generals: Aprovades per Comissió de Govern de 13/02/88 i modificades 
per acord de la Junta de Govern de 18/06/08 
 
S’aprova/n la/les liquidació/ns que es detalla/en seguidament: CRL2017800043 
FMA2017600111    
 
Liquidació/ns de drets i/o fiances: imports, lloc, terminis, forma de pagament i recursos 
que es poden interposar contra l’ acte de liquidació, són els que es determinen a la 
liquidació adjunta. 
 
Liquidació de Drets i Garanties: 
 

Drets 
 
Per: Un pressupost de: 24238.11 euros  
  
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

24238.11 751.38 0 751.38 62.85 814.23 
 

Garanties: 
 

  Garantia de gestió de residus: 530.34 euros 
 

Total Liquidació Euros 
Per Drets 814.23 
Per Garanties (4) 530.34 

 
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència: 12 mesos, a partir de la data de concessió, havent-
se de començar les obres dins el termini màxim de 4 mesos.  
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• Amb caràcter general els materials a emprar seran els característics del lloc (pedra 
natural, pedra volcànica, teula àrab, arrebossats, pintats i fusteria) tenint en compte 
el caràcter rurals de l’entorn a fi d’assolir un alt grau d’integració i compatibilitat 
amb el paisatge. Excepcionalment hom podrà admetre altres materials, colors o 
solucions diferents de les tradicionals si el projecte presentat així ho justifica 
raonablement (art 20 Pla Especial). 

• Caldrà considerar les observacions que es recullen en l’ informe del Parc Natural:  
      a) Evitar l’ús de fusta laminada  

b) La textura i cromatismes de l’acabat de façanes es determinarà in situ de forma 
conjunta amb l’equip gestió del Parc i els serveis tècnics municipals en base a 
proves de petita superfície sobre la mateixa façana 
c) Comunicar l’ inici de les obres amb deu dies d’antelació per tal de poder fer-ne 
el corresponent seguiment 

• Caldrà presentar la documentació complementària presentada visada pel 
corresponent òrgan col·legial 

• S’imposa una fiança de 530,34 € per garantir la correcta gestió de residus generals 
per l’obra d’acord amb la memòria del projecte presentat. La fiança s’haurà de 
dipositar en el termini màxim de 15 dies naturals a comptar des de la data de 
notificació de la concessió de la llicència d’obres. L’efectivitat d’aquesta llicència 
queda supeditada a l’ ingrés de la fiança en el termini esmentat. 

• Prèviament o simultàniament a la presentació del certificat final d’obra caldrà 
aportar document que acrediti la correcta gestió dels residus generats per l’obra 
segons l’ establert a l’ordenança general de gestió de residus aprovada el 
15/03/2002 i modificada el 28/07/2005. 

• Previ a l’inici de l’obra caldrà presentar el document signat per contractista 
assumint la responsabilitat de l’execució de l’obra i document que l’acrediti 
(model 36, certificat d’alta a l’epígraf corresponent o altra documentació 
equivalent).. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.1. - APROVAR EL PLA D'AUTOPROTECCIÓ DEL CIRC A OLOT 
 
Núm. de referència : X2017015558     
 
En relació a l’expedient PC012017000022  i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Serveis urbans, Espai públic i infraestructures i 
obra pública, Mobilitat i ocupació de la via pública, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
  
Aprovar el Pla d'autoprotecció del Circ a Olot. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

12.1. - ASSABENTAT PER DONAR COMPTE DE LES COMUNICACIONS 
D’OBERTURA I DELS DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 5 I 15 DE JUNY DE 

2017 RELATIUS A L’ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
 
Núm. de referència : X2017016070     
 
En relació a l’expedient AG012017000044, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció del següent acord: 
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Únic.- Donar compte de les comunicacions d’obertura i dels decrets dictats entre els 
dies 5 i 15 de juny de 2017  relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen a 
continuació:  
 

Obertura Judith Casanova Centre 
d’estètica 

C/Sant Francesc d’Assís 
2 Local 

15/06/2017 
Declaració 
Responsable 

Obertura Ludus Trainning Gimnàs C/Sant Feliu 37 07/06/2017 
Declaració 
Responsable 

Obertura Aniol SC Habitatge d’ús 
turístic 

Mas la Mata 05//06/2017 
Declaració 
Responsable 

Obertura Joan Saqués 
Castells 

Habitatge d’ús 
turístic 

C/ Sant Ferriol 18 1 A 15/06/2017 
Declaració 
Responsable 

Obertura Joan Saqués 
Castells 

Habitatge d’ús 
turístic 

C/ Sant Ferriol 18 2 A 15/06/2017 
Declaració 
Responsable 

Obertura Joan Saqués 
Castells 

Habitatge d’ús 
turístic 

C/ Sant Ferriol 18 3 A 15/06/2017 
Declaració 
Responsable 

Obertura Joan Saqués 
Castells 

Habitatge d’ús 
turístic 

C/ Sant Ferriol 18 4 A 15/06/2017 
Declaració 
Responsable 

Concessió 
llicència 

**** Tinença gos 
potencialment 
perillós 

Av. Jaume II 10 1r 4a 13/06/2017 

Concessió 
llicència 

**** Tinença gos 
potencialment 
perillós 

C/ Puigcerdà 10 1r 13/06/2017 

Renovació 
llicència 

**** Tinença gos 
potencialment 
perillós 

C/ Gòdua 11 13/06/2017 

Concessió 
llicència 

**** Tinença gos 
potencialment 
perillós 

Ctra. De la Deu 44 1r 13/06/2017 

Concessió 
llicència 

**** Tinença gos 
potencialment 
perillós 

C/ Geranis 9 13/06/2017 

Concessió 
llicència 

**** Tinença gos 
potencialment 
perillós 

C/Anglès 7 13/06/2017 

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


