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ACTA NÚM. 50 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 
28 DE DESEMBRE DE 2017 

 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 28 de desembre 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, Estanis Vayreda i 
Puigvert, Jordi Alcalde i Gurt, Josep Gelis i Guix, Maria del Mar Roca i Reixach, 
Montserrat Torras i Surroca. 
 
També hi assisteix com a regidor delegat expressament convidat per tal de presentar 
els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part resolutiva 
ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la votació, i 
segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, el Sr. Josep M. 
Coma i Punset. 
 
Hi assisteix, com a regidora de l’oposició, la Sra. Clara Casanovas i Sarsanedas. 
 
Actua com a secretari, el Secretari Accidental, Sr. Miquel Torrent Compte. 
 

1. - ACTA.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Queda pendent d’aprovació l’acta de la sessió del dia 21 de desembre de 2017. 
 

2. - DESPATX OFICIAL 
 
El Sr. Alcalde comenta els ACTES i REUNIONS  a les quals ha assistit  des de la 
celebració de la darrera Junta de Govern, celebrada el dia 21 de desembre:  
 
- el mateix dia 21, dia de les eleccions al Parlament de Catalunya, va recórrer els 
diferents col·legis electorals de la ciutat  i va fer un seguiment  durant tot el dia del seu 
desenvolupament.    
 
- el dia 22 de desembre, va anar participar de l’esmorzar de Nadal del CASG i va anar 
a felicitar el Nadal al personal, avis  i monges de la residència  de l’antic Hospital i a la 
tarda, va assistir al cagatió de la Residència Montsacopa i a la presentació de l’equip 
de vòlei que va tenir lloc al Pavelló.   
 
- el dia 23 de desembre va anar a felicitar el Nadal a les monges de la Divina 
Providència, als Pares Carmelites, als rectors de les parròquies d’Olot i a les Monges 
del Cor de Maria.  
 
- el dia 25 de desembre, va anar a felicitar el Nadal als residents dels pisos del Parc 
Nou, als residents de la Caritat i als de la Residència del Tura.  
 
- el dia 26 de desembre va assistir a la Missa de celebració dels 900 anys de la 
consagració de l’església de Sant Esteve, i 
 
- finalment, ahir dimecres, es va desplaçar a Barcelona per assistir al Consell de 
Direcció de Catsalut i entrevistar-se amb el Sr. ALBERT CIVIT,gerent de l’Incasòl. I a 
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la tarda va assistir a la reunió d’un Patronat extraordinari i a la del Consell Social i 
Territorial de l’Hospital d’Olot i Comarcal.  
 

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

 
En aquesta sessió no es dóna compte dels edictes i anuncis de l'Ajuntament d'Olot 
publicats als Butlletins Oficials BOE, BOP i DOGC.                                                                                                                                               

 
4.1. - ATORGAMENT SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ DE FAÇANES 

 
Núm. de referència : X2017030837     
 
En relació a les bases específiques de subvencions de l’Ajuntament d’Olot per a 
l’arranjament, millora o rehabilitació de façanes en edificis privats, destinades a 
aconseguir millorar i rehabilitar les façanes dels edificis situats dins l’àmbit del municipi 
d’Olot, aprovades per la Junta de Govern Local de data 21 de setembre de 2017 i 
publicades al BOP núm.214 de 9 de novembre de 2017. 
 
Havent examinat i valorat el Serveis Tècnics Municipals les sol·licituds presentades 
per acollir-se als ajuts previstos. 
 
En relació a l’expedient HA042017000007, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Concedir ajut econòmic per a la millora i rehabilitació de la façana dels edificis 
que es relacionen a continuació: 
 

Registre Sol·licitant DNI 
E2017017528 J.P.N. 40......L 
Adreça actuació Cost actuació Ajut econòmic 
C/ Bonaire, 12 7.436,00 € 3.000,00 € 

 
Registre Sol·licitant DNI 
E2017017764 L.P., CB E55...... 
Adreça actuació Cost actuació Ajut econòmic 
C/ Alt del Tura, 18 8.370,62 € 3.000,00 € 

 
Registre Sol·licitant DNI 
E20170178933 F.C.F. 77......M 
Adreça actuació Cost actuació Ajut econòmic 
C/ Joaquim Vayreda, 18 4.972,59 € 2.486,30 € 

 
Registre Sol·licitant DNI 
E2017019055 P.A.V. 79......E 
Adreça actuació Cost actuació Ajut econòmic 
Av. Onze de Setembre, 17 12.530,09 € 3.000,00 € 

 
Registre Sol·licitant DNI 
E2017019453 G., SL B55...... 
Adreça actuació Cost actuació Ajut econòmic 
C/ Sant Esteve, 17 5.828,10 € 2.914,05 € 
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Registre Sol·licitant DNI 
E2017019481 CCPP  H55...... 
Adreça actuació Cost actuació Ajut econòmic 
C/ Amargura, 1 7.968,40 € 3.000,00 € 

 
Registre Sol·licitant DNI 
E2017019583 D.R.S 77......R 
Adreça actuació Cost actuació Ajut econòmic 
Pl. Rector Ferrer, 8 6.762,69 € 3.750,00 € 

 
Segon.-  Segons l’establert en les Bases específiques de subvencions per a la 
rehabilitació de façanes, denegar les següents sol·licituds: 
Expedient Data Registre d'entrada NIF Motiu Incompliment 

F7/17 22/12/2017 E2017019484 H17...... 

Incompliment Requisit 
establert en la Base 1 
condició 1ª 

 
Tercer.- Els ajuts econòmics s’imputaran amb càrrec a la partida pressupostària 
municipal: 2017.140.1521.78006 “R16 Conveni Habitatge (Façanes)” 
 
Quart.- El termini per portar a terme l’obra i acreditar l’execució del projecte, finalitzarà 
el dia 31 de desembre de 2017. 
 
Cinquè.- Una vegada finalitzada l’obra i per tal de justificar la mateixa, el beneficiari ho 
haurà de comunicar a l’Ajuntament d’Olot i haurà de presentar la següent 
documentació : 
 

 Fotocòpia de la llicència d’obres amb el degut rebut de pagament. 
 Certificat final d’obres degudament visat, si s’escau. 
 Factures i rebuts de pagament que justifiquin l’import subvencionat (les 

despeses subvencionables seran les que siguin objecte de facturació, com a 
màxim, fins el 31 de desembre de 2017). 

 Full de transferència bancària, si s’escau. 
 
Sisè.- El pagament de la subvenció resta condicionat a la comprovació de la 
documentació presentada en el punt anterior i l’informe tècnic favorable emès pels 
Serveis Tècnics Municipals. En cas que la despesa efectiva justificada sigui inferior a 
la fixada, l’import de la subvenció es reajustarà proporcionalment a la baixa. 
 
Setè.- Si es detecta alguna deficiència o mancança en l’execució de l’obra o en la 
documentació presentada, es comunicarà al beneficiari en temps i forma indicades en 
el punt 14è de les bases específiques. 
 
Vuitè.- En el supòsit de donar-se els requisits que es recullen en el Títol II de la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, el beneficiari n’haurà de donar 
compliment. 
 
Novè.- Facultar a l’Alcalde per signar tota la documentació necessària 

S’aprova per unanimitat. 
 

5.1. - ATORGAMENT SUBVENCIONS PER A PROPIETARIS D’HABITATGES 
DESOCUPATS (AJUTS 6.000,00€) 
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Núm. de referència : X2017030905     
 
En relació a les bases específiques per a l’atorgament de subvencions destinades a 
propietaris d’habitatges desocupats que els posin en lloguer, aprovades per la Junta 
de Govern Local de data 13 de juliol de 2017 i publicades al BOP núm.145 de 31 de 
juliol de 2017, quedant aprovades definitivament segons publicació al BOP núm.173 
de 8 de setembre de 2017. 
 
Havent examinat i valorat el Serveis Tècnics Municipals les sol·licituds presentades 
per acollir-se als ajuts previstos. 
 
En relació a l’expedient HA022017000021, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d'Habitatge, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Concedir ajut econòmic als propietaris d’habitatges desocupats que els han 
posat a lloguer a través de la Xarxa de mediació Social (Borsa d’Habitatge) de 
l’Ajuntament d’Olot i que es relacionen a continuació: 
 

Registre Sol·licitant DNI 
E2017019424 T.F.P. 77......N 
Adreça actuació Cost actuació Ajut econòmic 
C/ Enric Granados, 9, bx 5.758,51 € 5.758,51 € 

 
Registre Sol·licitant DNI 
E2017019463 J.G.C. 40......D 
Adreça actuació Cost actuació Ajut econòmic 
C/ Serra i Ginesta, 1, 4t 5.524,21 € 5.524,21 € 

 
Registre Sol·licitant DNI 
E2017019596 C.M.V. 46......A 
Adreça actuació Cost actuació Ajut econòmic 
C/ Dàlies, 15 6.348,14 € 6.000,00 € 

 
Segon.- Els ajuts econòmics s’imputaran amb càrrec a la partida pressupostària 
municipal: 2017.140.1521.480034 
 
Tercer.- El termini per portar a terme l’obra i acreditar la incorporació de l’habitatge a 
la Xarxa de Mediació per al lloguer Social de l’Ajuntament d’Olot, finalitzarà el dia 31 
de desembre de 2017. 
 
Quart.- Una vegada finalitzada l’obra i per tal de justificar la mateixa, el beneficiari ho 
haurà de comunicar a l’Ajuntament d’Olot i haurà de presentar la següent 
documentació : 
 

 Fotocòpia de la llicència d’obres amb el degut rebut de pagament. 
 Certificat final d’obres degudament visat, si s’escau. 
 Factures i rebuts de pagament que justifiquin l’import subvencionat (les 

despeses subvencionables seran les que siguin objecte de facturació, com a 
màxim, fins el 31 de desembre de 2017). 

 Full de transferència bancària, si s’escau. 
 
Cinquè.- El pagament de la subvenció resta condicionat a la comprovació de la 
documentació presentada en el punt anterior i l’informe tècnic favorable emès pels 
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Serveis Tècnics Municipals. En cas que la despesa efectiva justificada sigui inferior a 
la fixada, l’import de la subvenció es reajustarà proporcionalment a la baixa. 
 
Sisè.- Si es detecta alguna deficiència o mancança en l’execució de l’obra o en la 
documentació presentada, es comunicarà al beneficiari en temps i forma indicades en 
el punt 15è de les bases específiques. 
 
Setè.- En el supòsit de donar-se els requisits que es recullen en el Títol II de la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, el beneficiari n’haurà de donar 
compliment. 
 
Vuitè.- Facultar a l’Alcalde per signar tota la documentació necessària 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.1. - MERCAT SETMANAL.-  APROVAR AJUTS ALS MARXANTS 
D'ALIMENTACIÓ I PLANTER DE MERCAT SETMANAL D'OLOT QUE REALITZEN 
UNA NETEJA I SELECCIÓ DE RESIDUS  ACURADA DEL SEU LLOC DE VENDA. 

 
Núm. de referència : X2017030768     
 
Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 5 d’octubre de 
2017, d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants 
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i 
selecció de residus del seu lloc de venda (exercici 2017) i convocatòria del programa. 
Aquestes bases i la convocatòria del programa d’ajuts, que foren publicades al BOP 
núm. 214, de 9 de novembre de 2017, van esdevenir definitivament aprovades en 
haver transcorregut el període d’exposició pública sense que s’haguessin presentat ni 
reclamacions ni suggeriments. 
 
Considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal, adoptat en sessió de data 13 
de novembre de 2017, favorable a la convocatòria d’aquests ajuts i a les seves bases 
d’adjudicació i vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa 
d’ajuts realitzada pels serveis tècnics del Consorci DINÀMIG. 
 
Vist l'expedient administratiu IM022016000042 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de 
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l'adopció dels següents acords: 
 
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants 
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i 
selecció de residus del seu lloc de venda, a: 
 

BENEFICIARI DNI NÚM. PARADA IMPORT AJUT 
**** **** MS0139 225,00.- € 

 
Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2017.200.4313.480063 
“Conveni mercat dels dilluns”. 
 
OperacióReferènciaTipus Partida Import Descripció CC1CC2CC3CC4CC5CC6
2003401704414 Despeses17.200.4313.480063225,00 Conveni mercat dels dilluns 200 009 281 003 016 011
 

Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de 
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2017 mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud 
de l’ajut. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.2. - MERCAT SETMANAL.-  APROVAR AJUTS ALS MARXANTS 
D'ALIMENTACIÓ I PLANTER DE MERCAT SETMANAL D'OLOT QUE REALITZEN 
UNA NETEJA I SELECCIÓ DE RESIDUS  ACURADA DEL SEU LLOC DE VENDA. 

 
Núm. de referència : X2017030776     
 
Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 5 d’octubre de 
2017, d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants 
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i 
selecció de residus del seu lloc de venda (exercici 2017) i convocatòria del programa. 
Aquestes bases i la convocatòria del programa d’ajuts, que foren publicades al BOP 
núm. 214, de 9 de novembre de 2017, van esdevenir definitivament aprovades en 
haver transcorregut el període d’exposició pública sense que s’haguessin presentat ni 
reclamacions ni suggeriments. 
 
Considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal, adoptat en sessió de data 13 
de novembre de 2017, favorable a la convocatòria d’aquests ajuts i a les seves bases 
d’adjudicació i vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa 
d’ajuts realitzada pels serveis tècnics del Consorci DINÀMIG. 
 
Vist l'expedient administratiu IM022016000043 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de 
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l'adopció dels següents acords: 
 
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants 
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i 
selecció de residus del seu lloc de venda, a: 
 

BENEFICIARI DNI NÚM. PARADA IMPORT AJUT 
**** **** MS0114 128,00.- € 

 
Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2017.200.4313.480063 
“Conveni mercat dels dilluns”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200340 1704414 Despeses 17.200.4313.480063 128,00 Conveni mercat dels dilluns 200 009 281 003 016 011 
 

Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de 
2017 mitjançant transferència bancària al número de compte on es cobra la taxa anual 
de la seva llicència de mercat setmanal. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.3. - MERCAT SETMANAL.-  APROVAR AJUTS ALS MARXANTS 
D'ALIMENTACIÓ I PLANTER DE MERCAT SETMANAL D'OLOT QUE REALITZEN 
UNA NETEJA I SELECCIÓ DE RESIDUS  ACURADA DEL SEU LLOC DE VENDA. 

 
Núm. de referència : X2017030778     
Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 5 d’octubre de 
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2017, d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants 
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i 
selecció de residus del seu lloc de venda (exercici 2017) i convocatòria del programa. 
Aquestes bases i la convocatòria del programa d’ajuts, que foren publicades al BOP 
núm. 214, de 9 de novembre de 2017, van esdevenir definitivament aprovades en 
haver transcorregut el període d’exposició pública sense que s’haguessin presentat ni 
reclamacions ni suggeriments. 
 
Considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal, adoptat en sessió de data 13 
de novembre de 2017, favorable a la convocatòria d’aquests ajuts i a les seves bases 
d’adjudicació i vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa 
d’ajuts realitzada pels serveis tècnics del Consorci DINÀMIG. 
 
Vist l'expedient administratiu IM022016000044 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de 
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l'adopció dels següents acords: 
 
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants 
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i 
selecció de residus del seu lloc de venda, a: 
 

BENEFICIARI DNI NÚM. PARADA IMPORT AJUT 
**** ******** MS0113 144,00.- € 

 
Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2017.200.4313.480063 
“Conveni mercat dels dilluns”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200340 1704414 Despeses 17.200.4313.480063 144,00 Conveni mercat dels dilluns 200 009 281 003 016 011 
 

Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de 
2017 mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud 
de l’ajut. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.4. - MERCAT SETMANAL.-  APROVAR AJUTS ALS MARXANTS 
D'ALIMENTACIÓ I PLANTER DE MERCAT SETMANAL D’OLOT QUE REALITZEN 
UNA NETEJA I SELECCIÓ DE RESIDUS  ACURADA DEL SEU LLOC DE VENDA. 

 
Núm. de referència : X2017030781     
 
Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 5 d’octubre de 
2017, d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants 
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i 
selecció de residus del seu lloc de venda (exercici 2017) i convocatòria del programa. 
Aquestes bases i la convocatòria del programa d’ajuts, que foren publicades al BOP 
núm. 214, de 9 de novembre de 2017, van esdevenir definitivament aprovades en 
haver transcorregut el període d’exposició pública sense que s’haguessin presentat ni 
reclamacions ni suggeriments. 
 
Considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal, adoptat en sessió de data 13 
de novembre de 2017, favorable a la convocatòria d’aquests ajuts i a les seves bases 
d’adjudicació i vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa 
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d’ajuts realitzada pels serveis tècnics del Consorci DINÀMIG. 
 
Vist l'expedient administratiu IM022016000045 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de 
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l'adopció dels següents acords: 
 
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants 
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i 
selecció de residus del seu lloc de venda, a: 
 

BENEFICIARI DNI NÚM. PARADA IMPORT AJUT 
**** **** MS0125 60,00 

 
Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2017.200.4313.480063 
“Conveni mercat dels dilluns”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200340 1704414 Despeses 17.200.4313.480063 60,00 Conveni mercat dels dilluns 200 009 281 003 016 011 
 

Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de 
2017 mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud 
de l’ajut. 
 
S’aprova per unanimitat. 

 
6.5. - MERCAT SETMANAL.-  APROVAR AJUTS ALS MARXANTS 

D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DE MERCAT SETMANAL D’OLOT QUE REALITZEN 
UNA NETEJA I SELECCIÓ DE RESIDUS  ACURADA DEL SEU LLOC DE VENDA. 

 
Núm. de referència : X2017030783     
 
Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 5 d’octubre de 
2017, d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants 
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i 
selecció de residus del seu lloc de venda (exercici 2017) i convocatòria del programa. 
Aquestes bases i la convocatòria del programa d’ajuts, que foren publicades al BOP 
núm. 214, de 9 de novembre de 2017, van esdevenir definitivament aprovades en 
haver transcorregut el període d’exposició pública sense que s’haguessin presentat ni 
reclamacions ni suggeriments. 
 
Considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal, adoptat en sessió de data 13 
de novembre de 2017, favorable a la convocatòria d’aquests ajuts i a les seves bases 
d’adjudicació i vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa 
d’ajuts realitzada pels serveis tècnics del Consorci DINÀMIG. 
 
Vist l'expedient administratiu IM022016000046 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de 
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l'adopció dels següents acords: 
 
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants 
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i 
selecció de residus del seu lloc de venda, a: 
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BENEFICIARI DNI NÚM. PARADA IMPORT AJUT 
**** **** MS0146 60,00.- € 

 
Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2017.200.4313.480063 
“Conveni mercat dels dilluns”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200340 1704414 Despeses 17.200.4313.480063 60,00 Conveni mercat dels dilluns 200 009 281 003 016 011 
 

Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de 
2017 mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud 
de l’ajut. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.6. - MERCAT SETMANAL.-  APROVAR AJUTS ALS MARXANTS 
D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DE MERCAT SETMANAL D’OLOT QUE REALITZEN 
UNA NETEJA I SELECCIÓ DE RESIDUS  ACURADA DEL SEU LLOC DE VENDA. 

 
Núm. de referència : X2017030784     
 
Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 5 d’octubre de 
2017, d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants 
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i 
selecció de residus del seu lloc de venda (exercici 2017) i convocatòria del programa. 
Aquestes bases i la convocatòria del programa d’ajuts, que foren publicades al BOP 
núm. 214, de 9 de novembre de 2017, van esdevenir definitivament aprovades en 
haver transcorregut el període d’exposició pública sense que s’haguessin presentat ni 
reclamacions ni suggeriments. 
 
Considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal, adoptat en sessió de data 13 
de novembre de 2017, favorable a la convocatòria d’aquests ajuts i a les seves bases 
d’adjudicació i vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa 
d’ajuts realitzada pels serveis tècnics del Consorci DINÀMIG. 
 
Vist l'expedient administratiu IM022016000047 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de 
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l'adopció dels següents acords: 
 
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants 
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i 
selecció de residus del seu lloc de venda, a: 
 

BENEFICIARI DNI NÚM. PARADA IMPORT AJUT 
**** **** MS0138 180,00.- € 

 
Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2017.200.4313.480063 
“Conveni mercat dels dilluns”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200340 1704414 Despeses 17.200.4313.480063 180,00 Conveni mercat dels dilluns 200 009 281 003 016 011 
 

Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de 
2017 mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud 
de l’ajut. 
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S’aprova per unanimitat. 
 

6.7. - MERCAT SETMANAL.-  APROVAR AJUTS ALS MARXANTS 
D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DE MERCAT SETMANAL D’OLOT QUE REALITZEN 
UNA NETEJA I SELECCIÓ DE RESIDUS  ACURADA DEL SEU LLOC DE VENDA. 

 
Núm. de referència : X2017030786     
 
Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 5 d’octubre de 
2017, d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants 
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i 
selecció de residus del seu lloc de venda (exercici 2017) i convocatòria del programa. 
Aquestes bases i la convocatòria del programa d’ajuts, que foren publicades al BOP 
núm. 214, de 9 de novembre de 2017, van esdevenir definitivament aprovades en 
haver transcorregut el període d’exposició pública sense que s’haguessin presentat ni 
reclamacions ni suggeriments. 
 
Considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal, adoptat en sessió de data 13 
de novembre de 2017, favorable a la convocatòria d’aquests ajuts i a les seves bases 
d’adjudicació i vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa 
d’ajuts realitzada pels serveis tècnics del Consorci DINÀMIG. 
 
Vist l'expedient administratiu IM022016000048 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de 
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l'adopció dels següents acords: 
 
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants 
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i 
selecció de residus del seu lloc de venda, a: 
 

BENEFICIARI DNI NÚM. PARADA IMPORT AJUT 
**** **** MS0108 110,00.- € 

 
Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2017.200.4313.480063 
“Conveni mercat dels dilluns”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200340 1704414 Despeses 17.200.4313.480063 110,00 Conveni mercat dels dilluns 200 009 281 003 016 011 
 

Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de 
2017 mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud 
de l’ajut. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.8. - MERCAT SETMANAL.-  APROVAR AJUTS ALS MARXANTS 
D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DE MERCAT SETMANAL D’OLOT QUE REALITZEN 
UNA NETEJA I SELECCIÓ DE RESIDUS  ACURADA DEL SEU LLOC DE VENDA. 

 
Núm. de referència : X2017030787     
 
Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 5 d’octubre de 
2017, d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants 
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i 
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selecció de residus del seu lloc de venda (exercici 2017) i convocatòria del programa. 
Aquestes bases i la convocatòria del programa d’ajuts, que foren publicades al BOP 
núm. 214, de 9 de novembre de 2017, van esdevenir definitivament aprovades en 
haver transcorregut el període d’exposició pública sense que s’haguessin presentat ni 
reclamacions ni suggeriments. 
 
Considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal, adoptat en sessió de data 13 
de novembre de 2017, favorable a la convocatòria d’aquests ajuts i a les seves bases 
d’adjudicació i vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa 
d’ajuts realitzada pels serveis tècnics del Consorci DINÀMIG. 
 
Vist l'expedient administratiu IM022016000049 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de 
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l'adopció dels següents acords: 
 
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants 
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i 
selecció de residus del seu lloc de venda, a: 
 

BENEFICIARI DNI NÚM. PARADA IMPORT AJUT 
**** **** MS0097 120,00.- € 

 
Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2017.200.4313.480063 
“Conveni mercat dels dilluns”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200340 1704414 Despeses 17.200.4313.480063 120,00 Conveni mercat dels dilluns 200 009 281 003 016 011 
 

Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de 
2017 mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud 
de l’ajut. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.9. - MERCAT SETMANAL.-  APROVAR AJUTS ALS MARXANTS 
D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DE MERCAT SETMANAL D’OLOT QUE REALITZEN 
UNA NETEJA I SELECCIÓ DE RESIDUS  ACURADA DEL SEU LLOC DE VENDA. 

 
Núm. de referència : X2017030788     
 
Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 5 d’octubre de 
2017, d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants 
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i 
selecció de residus del seu lloc de venda (exercici 2017) i convocatòria del programa. 
Aquestes bases i la convocatòria del programa d’ajuts, que foren publicades al BOP 
núm. 214, de 9 de novembre de 2017, van esdevenir definitivament aprovades en 
haver transcorregut el període d’exposició pública sense que s’haguessin presentat ni 
reclamacions ni suggeriments. 
 
Considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal, adoptat en sessió de data 13 
de novembre de 2017, favorable a la convocatòria d’aquests ajuts i a les seves bases 
d’adjudicació i vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa 
d’ajuts realitzada pels serveis tècnics del Consorci DINÀMIG. 
Vist l'expedient administratiu IM022016000050 i antecedents corresponents, que 
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serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de 
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l'adopció dels següents acords: 
 
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants 
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i 
selecció de residus del seu lloc de venda, a: 
 

BENEFICIARI DNI NÚM. PARADA IMPORT AJUT 
**** **** MS0130 60,00.- € 

 
Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2017.200.4313.480063 
“Conveni mercat dels dilluns”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200340 1704414 Despeses 17.200.4313.480063 60,00 Conveni mercat dels dilluns 200 009 281 003 016 011 

 
Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de 
2017 mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud 
de l’ajut. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.10. - MERCAT SETMANAL.-  APROVAR AJUTS ALS MARXANTS 
D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DE MERCAT SETMANAL D’OLOT QUE REALITZEN 
UNA NETEJA I SELECCIÓ DE RESIDUS  ACURADA DEL SEU LLOC DE VENDA. 

 
Núm. de referència : X2017030789     
 
Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 5 d’octubre de 
2017, d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants 
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i 
selecció de residus del seu lloc de venda (exercici 2017) i convocatòria del programa. 
Aquestes bases i la convocatòria del programa d’ajuts, que foren publicades al BOP 
núm. 214, de 9 de novembre de 2017, van esdevenir definitivament aprovades en 
haver transcorregut el període d’exposició pública sense que s’haguessin presentat ni 
reclamacions ni suggeriments. 
 
Considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal, adoptat en sessió de data 13 
de novembre de 2017, favorable a la convocatòria d’aquests ajuts i a les seves bases 
d’adjudicació i vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa 
d’ajuts realitzada pels serveis tècnics del Consorci DINÀMIG. 
 
Vist l'expedient administratiu IM022016000051 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de 
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l'adopció dels següents acords: 
 
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants 
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i 
selecció de residus del seu lloc de venda, a: 
 
 

BENEFICIARI DNI NÚM. PARADA IMPORT AJUT 
**** **** MS0100 51,25.- € 



 
 
 

 13 

 
Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2017.200.4313.480063 
“Conveni mercat dels dilluns”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200340 1704414 Despeses 17.200.4313.480063 51,25 Conveni mercat dels dilluns 200 009 281 003 016 011 
 

Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de 
2017 mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud 
de l’ajut. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.11. - MERCAT SETMANAL.-  APROVAR AJUTS ALS MARXANTS 
D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DE MERCAT SETMANAL D’OLOT QUE REALITZEN 
UNA NETEJA I SELECCIÓ DE RESIDUS  ACURADA DEL SEU LLOC DE VENDA. 

 
Núm. de referència : X2017030792     
 
Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 5 d’octubre de 
2017, d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants 
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i 
selecció de residus del seu lloc de venda (exercici 2017) i convocatòria del programa. 
Aquestes bases i la convocatòria del programa d’ajuts, que foren publicades al BOP 
núm. 214, de 9 de novembre de 2017, van esdevenir definitivament aprovades en 
haver transcorregut el període d’exposició pública sense que s’haguessin presentat ni 
reclamacions ni suggeriments. 
 
Considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal, adoptat en sessió de data 13 
de novembre de 2017, favorable a la convocatòria d’aquests ajuts i a les seves bases 
d’adjudicació i vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa 
d’ajuts realitzada pels serveis tècnics del Consorci DINÀMIG. 
 
Vist l'expedient administratiu IM022016000052 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de 
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l'adopció dels següents acords: 
 
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants 
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i 
selecció de residus del seu lloc de venda, a: 
 

BENEFICIARI DNI NÚM. PARADA IMPORT AJUT 
**** **** MS0148 30,00 € 

 
Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2017.200.4313.480063 
“Conveni mercat dels dilluns”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200340 1704414 Despeses 17.200.4313.480063 30,00 Conveni mercat dels dilluns 200 009 281 003 016 011 

 
Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de 
2017 mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud 
de l’ajut. 
 
S’aprova per unanimitat. 
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6.12. - MERCAT SETMANAL.-  APROVAR AJUTS ALS MARXANTS 

D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DE MERCAT SETMANAL D’OLOT QUE REALITZEN 
UNA NETEJA I SELECCIÓ DE RESIDUS  ACURADA DEL SEU LLOC DE VENDA. 

 
Núm. de referència : X2017030793     
 
Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 5 d’octubre de 
2017, d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants 
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i 
selecció de residus del seu lloc de venda (exercici 2017) i convocatòria del programa. 
Aquestes bases i la convocatòria del programa d’ajuts, que foren publicades al BOP 
núm. 214, de 9 de novembre de 2017, van esdevenir definitivament aprovades en 
haver transcorregut el període d’exposició pública sense que s’haguessin presentat ni 
reclamacions ni suggeriments. 
 
Considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal, adoptat en sessió de data 13 
de novembre de 2017, favorable a la convocatòria d’aquests ajuts i a les seves bases 
d’adjudicació i vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa 
d’ajuts realitzada pels serveis tècnics del Consorci DINÀMIG. 
 
Vist l'expedient administratiu IM022016000053 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de 
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l'adopció dels següents acords: 
 
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants 
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i 
selecció de residus del seu lloc de venda, a: 
 

BENEFICIARI DNI NÚM. PARADA IMPORT AJUT 
**** **** MS0134 42,00 € 

 
Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2017.200.4313.480063 
“Conveni mercat dels dilluns”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200340 1704414 Despeses 17.200.4313.480063 42,00 Conveni mercat dels dilluns 200 009 281 003 016 011 
 

Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de 
2017 mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud 
de l’ajut. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.13. - APROVAR AJUTS ALS MARXANTS D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DE 
MERCAT SETMANAL D’OLOT QUE REALITZEN UNA NETEJA I SELECCIÓ DE 

RESIDUS  ACURADA DEL SEU LLOC DE VENDA. 
 
Núm. de referència : X2017030797     
 
Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 5 d’octubre de 
2017, d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants 
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i 
selecció de residus del seu lloc de venda (exercici 2017) i convocatòria del programa. 
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Aquestes bases i la convocatòria del programa d’ajuts, que foren publicades al BOP 
núm. 214, de 9 de novembre de 2017, van esdevenir definitivament aprovades en 
haver transcorregut el període d’exposició pública sense que s’haguessin presentat ni 
reclamacions ni suggeriments. 
 
Considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal, adoptat en sessió de data 13 
de novembre de 2017, favorable a la convocatòria d’aquests ajuts i a les seves bases 
d’adjudicació i vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa 
d’ajuts realitzada pels serveis tècnics del Consorci DINÀMIG. 
 
Vist l'expedient administratiu IM022016000054 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de 
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l'adopció dels següents acords: 
 
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants 
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i 
selecció de residus del seu lloc de venda, a: 
 

BENEFICIARI DNI NÚM. PARADA IMPORT AJUT 
**** **** MS0135 100€ 

 
Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2017.200.4313.480063 
“Conveni mercat dels dilluns”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200340 1704414 Despeses 17.200.4313.480063 100 Conveni mercat dels dilluns 200 009 281 003 016 011 
 

Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de 
2017 mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud 
de l’ajut. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.14. - MERCAT SETMANAL.-  APROVAR AJUTS ALS MARXANTS 
D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DE MERCAT SETMANAL D’OLOT QUE REALITZEN 
UNA NETEJA I SELECCIÓ DE RESIDUS  ACURADA DEL SEU LLOC DE VENDA. 

 
Núm. de referència : X2017030800     
 
Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 5 d’octubre de 
2017, d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants 
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i 
selecció de residus del seu lloc de venda (exercici 2017) i convocatòria del programa. 
Aquestes bases i la convocatòria del programa d’ajuts, que foren publicades al BOP 
núm. 214, de 9 de novembre de 2017, van esdevenir definitivament aprovades en 
haver transcorregut el període d’exposició pública sense que s’haguessin presentat ni 
reclamacions ni suggeriments. 
 
Considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal, adoptat en sessió de data 13 
de novembre de 2017, favorable a la convocatòria d’aquests ajuts i a les seves bases 
d’adjudicació i vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa 
d’ajuts realitzada pels serveis tècnics del Consorci DINÀMIG. 
 
Vist l'expedient administratiu IM022016000055 i antecedents corresponents, que 
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serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de 
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l'adopció dels següents acords: 
 
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants 
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i 
selecció de residus del seu lloc de venda, a: 
 

BENEFICIARI DNI NÚM. PARADA IMPORT AJUT 
**** **** MS0101 90,00 € 

 
Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2017.200.4313.480063 
“Conveni mercat dels dilluns”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200340 1704414 Despeses 17.200.4313.480063 90 Conveni mercat dels dilluns 200 009 281 003 016 011 
 

Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de 
2017 mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud 
de l’ajut. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.15. - MERCAT SETMANAL.-  APROVAR AJUTS ALS MARXANTS 
D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DE MERCAT SETMANAL D’OLOT QUE REALITZEN 
UNA NETEJA I SELECCIÓ DE RESIDUS  ACURADA DEL SEU LLOC DE VENDA 

 
Núm. de referència : X2017030803     
 
Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 5 d’octubre de 
2017, d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants 
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i 
selecció de residus del seu lloc de venda (exercici 2017) i convocatòria del programa. 
Aquestes bases i la convocatòria del programa d’ajuts, que foren publicades al BOP 
núm. 214, de 9 de novembre de 2017, van esdevenir definitivament aprovades en 
haver transcorregut el període d’exposició pública sense que s’haguessin presentat ni 
reclamacions ni suggeriments. 
 
Considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal, adoptat en sessió de data 13 
de novembre de 2017, favorable a la convocatòria d’aquests ajuts i a les seves bases 
d’adjudicació i vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa 
d’ajuts realitzada pels serveis tècnics del Consorci DINÀMIG. 
 
Vist l'expedient administratiu IM022016000056 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de 
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l'adopció dels següents acords: 
 
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants 
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i 
selecció de residus del seu lloc de venda, a: 
 

BENEFICIARI DNI NÚM. PARADA IMPORT AJUT 
**** **** MS0133 112,50 
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Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2017.200.4313.480063 
“Conveni mercat dels dilluns”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200340 1704414 Despeses 17.200.4313.480063 112,50 Conveni mercat dels dilluns 200 009 281 003 016 011 

 
Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de 
2017 mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud 
de l’ajut. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.16. - MERCAT SETMANAL.-  APROVAR AJUTS ALS MARXANTS 
D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DE MERCAT SETMANAL D’OLOT QUE REALITZEN 
UNA NETEJA I SELECCIÓ DE RESIDUS  ACURADA DEL SEU LLOC DE VENDA. 

 
Núm. de referència : X2017030804     
 
Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 5 d’octubre de 
2017, d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants 
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i 
selecció de residus del seu lloc de venda (exercici 2017) i convocatòria del programa. 
Aquestes bases i la convocatòria del programa d’ajuts, que foren publicades al BOP 
núm. 214, de 9 de novembre de 2017, van esdevenir definitivament aprovades en 
haver transcorregut el període d’exposició pública sense que s’haguessin presentat ni 
reclamacions ni suggeriments. 
 
Considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal, adoptat en sessió de data 13 
de novembre de 2017, favorable a la convocatòria d’aquests ajuts i a les seves bases 
d’adjudicació i vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa 
d’ajuts realitzada pels serveis tècnics del Consorci DINÀMIG. 
 
Vist l'expedient administratiu IM022016000057 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de 
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l'adopció dels següents acords: 
 
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants 
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i 
selecció de residus del seu lloc de venda, a: 
 

BENEFICIARI DNI NÚM. PARADA IMPORT AJUT 
**** **** MS0091 110,00 € 

 
Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2017.200.4313.480063 
“Conveni mercat dels dilluns”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200340 1704414 Despeses 17.200.4313.480063 110 Conveni mercat dels dilluns 200 009 281 003 016 011 
 

Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de 
2017 mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud 
de l’ajut. 
 
S’aprova per unanimitat. 
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6.17. - MERCAT SETMANAL.-  APROVAR AJUTS ALS MARXANTS 

D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DE MERCAT SETMANAL D’OLOT QUE REALITZEN 
UNA NETEJA I SELECCIÓ DE RESIDUS  ACURADA DEL SEU LLOC DE VENDA. 

 
Núm. de referència : X2017030805     
 
Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 5 d’octubre de 
2017, d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants 
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i 
selecció de residus del seu lloc de venda (exercici 2017) i convocatòria del programa. 
Aquestes bases i la convocatòria del programa d’ajuts, que foren publicades al BOP 
núm. 214, de 9 de novembre de 2017, van esdevenir definitivament aprovades en 
haver transcorregut el període d’exposició pública sense que s’haguessin presentat ni 
reclamacions ni suggeriments. 
 
Considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal, adoptat en sessió de data 13 
de novembre de 2017, favorable a la convocatòria d’aquests ajuts i a les seves bases 
d’adjudicació i vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa 
d’ajuts realitzada pels serveis tècnics del Consorci DINÀMIG. 
 
Vist l'expedient administratiu IM022016000058 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de 
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l'adopció dels següents acords: 
 
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants 
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i 
selecció de residus del seu lloc de venda, a: 
 

BENEFICIARI DNI NÚM. PARADA IMPORT AJUT 
**** **** MS0143 60,00 € 

 
Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2017.200.4313.480063 
“Conveni mercat dels dilluns”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200340 1704414 Despeses 17.200.4313.480063 60 Conveni mercat dels dilluns 200 009 281 003 016 011 
 

Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de 
2017 mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud 
de l’ajut. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.18. - MERCAT SETMANAL.-  APROVAR AJUTS ALS MARXANTS 
D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DE MERCAT SETMANAL D’OLOT QUE REALITZEN 
UNA NETEJA I SELECCIÓ DE RESIDUS  ACURADA DEL SEU LLOC DE VENDA 

 
Núm. de referència : X2017030807     
 
Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 5 d’octubre de 
2017, d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants 
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i 
selecció de residus del seu lloc de venda (exercici 2017) i convocatòria del programa. 
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Aquestes bases i la convocatòria del programa d’ajuts, que foren publicades al BOP 
núm. 214, de 9 de novembre de 2017, van esdevenir definitivament aprovades en 
haver transcorregut el període d’exposició pública sense que s’haguessin presentat ni 
reclamacions ni suggeriments. 
 
Considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal, adoptat en sessió de data 13 
de novembre de 2017, favorable a la convocatòria d’aquests ajuts i a les seves bases 
d’adjudicació i vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa 
d’ajuts realitzada pels serveis tècnics del Consorci DINÀMIG. 
 
Vist l'expedient administratiu IM022016000059 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de 
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l'adopció dels següents acords: 
 
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants 
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i 
selecció de residus del seu lloc de venda, a: 
 

BENEFICIARI DNI NÚM. PARADA IMPORT AJUT 
**** **** MS0105 121,20 € 

 
Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2017.200.4313.480063 
“Conveni mercat dels dilluns”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200340 1704414 Despeses 17.200.4313.480063 121,20 Conveni mercat dels dilluns 200 009 281 003 016 011 
 

Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de 
2017 mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud 
de l’ajut. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.19. - MERCAT SETMANAL.-  APROVAR AJUTS ALS MARXANTS 
D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DE MERCAT SETMANAL D’OLOT QUE REALITZEN 
UNA NETEJA I SELECCIÓ DE RESIDUS  ACURADA DEL SEU LLOC DE VENDA. 

 
Núm. de referència : X2017030809     
 
Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 5 d’octubre de 
2017, d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants 
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i 
selecció de residus del seu lloc de venda (exercici 2017) i convocatòria del programa. 
Aquestes bases i la convocatòria del programa d’ajuts, que foren publicades al BOP 
núm. 214, de 9 de novembre de 2017, van esdevenir definitivament aprovades en 
haver transcorregut el període d’exposició pública sense que s’haguessin presentat ni 
reclamacions ni suggeriments. 
 
Considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal, adoptat en sessió de data 13 
de novembre de 2017, favorable a la convocatòria d’aquests ajuts i a les seves bases 
d’adjudicació i vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa 
d’ajuts realitzada pels serveis tècnics del Consorci DINÀMIG. 
 
Vist l'expedient administratiu IM022016000060 i antecedents corresponents, que 
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serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de 
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l'adopció dels següents acords: 
 
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants 
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i 
selecció de residus del seu lloc de venda, a: 
 

BENEFICIARI DNI NÚM. PARADA IMPORT AJUT 
**** **** MS0131 60,00.- € 

 
Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2017.200.4313.480063 
“Conveni mercat dels dilluns”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200340 1704414 Despeses 17200  4313 480063 60 CONVENI MERCAT DEL DILLUNS 200 009 281 003 016 011 
 

Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de 
2017 mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud 
de l’ajut. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.20. - MERCAT SETMANAL.-  APROVAR AJUTS ALS MARXANTS 
D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DE MERCAT SETMANAL D’OLOT QUE REALITZEN 
UNA NETEJA I SELECCIÓ DE RESIDUS  ACURADA DEL SEU LLOC DE VENDA. 

 
Núm. de referència : X2017030813     
 
Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 5 d’octubre de 
2017, d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants 
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i 
selecció de residus del seu lloc de venda (exercici 2017) i convocatòria del programa. 
Aquestes bases i la convocatòria del programa d’ajuts, que foren publicades al BOP 
núm. 214, de 9 de novembre de 2017, van esdevenir definitivament aprovades en 
haver transcorregut el període d’exposició pública sense que s’haguessin presentat ni 
reclamacions ni suggeriments. 
 
Considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal, adoptat en sessió de data 13 
de novembre de 2017, favorable a la convocatòria d’aquests ajuts i a les seves bases 
d’adjudicació i vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa 
d’ajuts realitzada pels serveis tècnics del Consorci DINÀMIG. 
 
Vist l'expedient administratiu IM022016000061 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de 
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l'adopció dels següents acords: 
 
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants 
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i 
selecció de residus del seu lloc de venda, a: 
 

BENEFICIARI DNI NÚM. PARADA IMPORT AJUT 
**** **** MS0147 40,00.- € 
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Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2017.200.4313.480063 
“Conveni mercat dels dilluns”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200340 1704414 Despeses 17200  4313 480063 40 CONVENI MERCAT DEL DILLUNS 200 009 281 003 016 011 
 

Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de 
2017 mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud 
de l’ajut. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.21. - MERCAT SETMANAL.-  APROVAR AJUTS ALS MARXANTS 
D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DE MERCAT SETMANAL D’OLOT QUE REALITZEN 
UNA NETEJA I SELECCIÓ DE RESIDUS  ACURADA DEL SEU LLOC DE VENDA 

 
Núm. de referència : X2017030815     
 
Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 5 d’octubre de 
2017, d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants 
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i 
selecció de residus del seu lloc de venda (exercici 2017) i convocatòria del programa. 
Aquestes bases i la convocatòria del programa d’ajuts, que foren publicades al BOP 
núm. 214, de 9 de novembre de 2017, van esdevenir definitivament aprovades en 
haver transcorregut el període d’exposició pública sense que s’haguessin presentat ni 
reclamacions ni suggeriments. 
 
Considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal, adoptat en sessió de data 13 
de novembre de 2017, favorable a la convocatòria d’aquests ajuts i a les seves bases 
d’adjudicació i vista la valoració de les diverses sol·licituds presentades al programa 
d’ajuts realitzada pels serveis tècnics del Consorci DINÀMIG. 
 
Vist l'expedient administratiu IM022016000062 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de 
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l'adopció dels següents acords: 
 
Primer – Atorgar un ajut econòmic, en el marc del programa d’ajuts als marxants 
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i 
selecció de residus del seu lloc de venda, a: 
 

BENEFICIARI DNI NÚM. PARADA IMPORT AJUT 
**** **** MS0122 96,00.- € 

 
Segon – L’ajut econòmic s’imputarà a la partida pressupostària 2017.200.4313.480063 
“Conveni mercat dels dilluns”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200340 1704414 Despeses 17200  4313 480063 96 CONVENI MERCAT DEL DILLUNS 200 009 281 003 016 011 
 

Tercer – El pagament dels ajuts es farà com a màxim en data de 30 de desembre de 
2017 mitjançant transferència bancària al número de compte que consta a la sol·licitud 
de l’ajut. 
 
S’aprova per unanimitat. 
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6.22. - MERCAT SETMANAL.-  DENEGAR AJUTS ALS MARXANTS 
D’ALIMENTACIÓ I PLANTER DE MERCAT SETMANAL D’OLOT QUE REALITZEN 
UNA NETEJA I SELECCIÓ DE RESIDUS  ACURADA DEL SEU LLOC DE VENDA. 

 
Núm. de referència : X2017030817     
 
Atès l’acord de la Junta de Govern Local, adoptat en sessió de data 5 d’octubre de 
2017, d’aprovació de les bases específiques per a l’atorgament d’ajuts als marxants 
d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una acurada neteja i 
selecció de residus del seu lloc de venda (exercici 2017) i convocatòria del programa. 
Aquestes bases i la convocatòria del programa d’ajuts, que foren publicades al BOP 
núm. 214, de 9 de novembre de 2017, van esdevenir definitivament aprovades en 
haver transcorregut el període d’exposició pública sense que s’haguessin presentat ni 
reclamacions ni suggeriments. 
 
Considerant l’acord de la Comissió del Mercat Setmanal, adoptat en sessió de data 13 
de novembre de 2017, favorable a la convocatòria d’aquests ajuts i a les seves bases 
d’adjudicació. 
 
Vista la valoració de la sol·licituds presentades al programa d’ajuts realitzada pels 
serveis tècnics del Consorci DINÀMIG i considerant que la proposta presentada pel Sr. 
****, titular de la parada  núm. MS0094 del mercat setmanal, només obté una 
puntuació de 16 punts, amb la qual cosa no arriba a la puntuació mínima de 20 punts, 
requerida a la base quarta de la convocatòria per obtenir un ajut. 
 
Vist l'expedient administratiu IM022016000063 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present proposta, el regidor delegat de l’Àrea de 
Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l'adopció del següent acord: 
 
DENEGAR l’atorgament d’un ajut econòmic al Sr. **** (****), titular de la parada  núm. 
MS0094, destinada a la venda de fruita i verdura, atès que la seva proposta no 
aconsegueix la puntuació mínima exigida a les bases d’aquesta convocatòria d’ajuts 
als marxants d’alimentació i planter del mercat setmanal d’Olot que realitzin una 
acurada neteja i selecció de residus del seu lloc de venda 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.1. - PAGAMENT D'UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL A DIVERS PERSONAL DE 
LES OFICINES PELS SERVEIS EXTRAORDINARIS REALITZATS EL MES DE 

DESEMBRE DE 2017 
 
Núm. de referència : X2017030468     
 
En relació a l’expedient RH132017000200 i antecedents corresponents, i atès l’informe 
NI022017001128 de la cap de progrés econòmic, l’Alcalde proposa a la Junta de 
Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Pagament d’una gratificació especial a una treballadora adscrita a progrés econòmic 
de l’Ajuntament que es relaciona a continuació pels serveis extraordinaris realitzats 
durant el mes de desembre de 2017: 
 

Nom i Cognoms Subàrea Data Serveis 
Núm. 
hores 

Import €) 
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**** Progrés econòmic 08/12/17 
Muntatge fira del 
pessebre. 

4,50 95,90€ 

TOTAL         95,90 € 

 
Aquestes quantitats es pagaran amb càrrec a: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
0  Despeses 17200  241  13000 95.90 RETRIBUCIONS BASIQUES LABORAL 

DINAMIG OCUPACIO 
200 009 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.1. - NOMENAMENT MEMBRES COMISSIÓ TÈCNICA DE SEGURETAT I 
DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES 

 
Núm. de referència : X2017030326     
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot, realitza tractament de dades de caràcter personal de 
persones físiques, motiu pel qual resta obligat per les disposicions de la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i 
pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu 
a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a 
la lliure circulació d’aquestes dades. 
 
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de 16 de maig de 2013, en el qual s’aprova la 
constitució del a Comissió Tècnica de Seguretat que assumeix les funcions de 
Responsable de Seguretat en matèria de protecció de dades de caràcter personal. 
Vista la necessitat  de nomenar els càrrecs i personal que integrarà la Comissió 
Tècnica de Seguretat i regular-ne el funcionament. 
 
Vista la necessitat de designar un delegat de protecció de dades entre el personal 
segons el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 
d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament 
de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades. 
 
En relació a l’expedient SG112017000016 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  de Transparència i Govern Obert, 
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Nomenar els membres de la Comissió Tècnica de Seguretat: 
 
1.- El Regidor de transparència i govern obert de l’Ajuntament d’Olot, Josep Maria 
Coma Punset. 
 
2.- La secretària de la corporació, Sra. Maria Glòria Gou Clavera. 
 
3.- La cap de l’àrea de recursos humans, Sra. Maria Antonia Medel Punzano. 
 
4.- El cap de l’àrea d’informàtica, Sr. Joan Prat Espuña. 
 
5.- El responsable de l’àrea d’organització, Sr. Ramon Faja Valentí. 
 
6.- El/la tècnic/a d’administració general, Sr./Sra. Anna Bonfill Plana. 
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Segon.- La Comissió Tècnica de Seguretat es reunirà trimestralment de forma 
ordinària.  Si la Comissió Tècnica de Seguretat ho creu convenient, a les reunions hi 
assistirà el delegat/da de protecció de dades amb veu i sense vot. 
 
Tercer.-  Nomenar com a delegada de protecció de dades de caràcter personal, la 
Tècnic d’Administració General, Sra. Sílvia Sunyer Coromina. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SERVEIS. 
 

9.1.- SERVEIS DE REVISIÓ PSICOLÒGICA PER PORTAR ARMA DE FOC 
 
Núm. de referència : X2017015383     
Vista la necessitat de contractar els serveis de valoració de les condicions 
psicològiques per a l’ús d’arma de foc que s’han d’efectuar a 44 persones de la Policia 
Municipal.  
 
Vist l’informe del sots-inspector de la Policia Municipal de valoració dels pressupostos 
presentats pel Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya  i per l’’Institut  de Seguretat 
Pública  de Catalunya per portar a terme l’avaluació per a la valoració de les 
condicions psicològiques per a l’ús d’arma de foc als membres dels cossos de policia. 
 
Vist que la tècnica superior del Servei de Recursos Humans d’aquest Ajuntament en  
data 13 de desembre de 2017 informa que la despesa dels serveis esmentats es farà 
amb càrrec a la partida 17.110.920.16009 “altres quotes socials”.  
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012017000221 i antecedents corresponents la 
regidora-delegada d’Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Adjudicar al COL.LEGI OFICIAL DE PSICOLEGS DE CATALUNYA 
(Q5855028-F) els serveis relatius a la valoració de les condicions psicològiques per 
portar a arma de foc que s'han de fer a 44 persones de la Policia Municipal; de 
conformitat amb el seu pressupost , 
 
Segon.- L’import  del contracte és  de: TRES MIL CINC-CENTS VINT EUROS (3.520 
€) + IVA:  SET-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB VINT CÈNTIMS (739,20 €) .  
 
 Tercer.- Aprovar i disposar la despesa per import de 4.259,20 € amb càrrec a partida 
núm. 17.110.920.16009 “altres quotes socials”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 17110  920  16009 4259.20 ALTRES QUOTES SOCIALS 100 001 001 001 000 000 

 
Quart.-  El COL.LEGI OFICIAL DE PSICOLEGS DE CATALUNYA adjuntarà una còpia 
d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient 
CC012017000221. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.2. - SERVEI D'ASSISTÈNCIA PER A COMPLIMENTAR L'INFORME NACIONAL 
DE L'ESTAT DE LA SEGURETAT (INES) I L'AUDITORIA QUE EL RECOLZA 
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Núm. de referència : X2017030782  
 
Atès l’informe de la tècnica d’Administració General Sra. Silvia Sunyer Coromina de 
data 22 de desembre de 2017 que fa referència a la necessitat de contractar els 
serveis d’assistència per donar compliment a l’Informe Nacional de l’Estat de la 
Seguretat i l’auditoria que l’ha de recolzar .  
 
Atès que s’informa favorablement el pressupost núm: PR-203 de l’empresa CIENCIA E 
INGENIERIA ECONOMICA Y SOCIAL SL.  
 
I vist l’expedient administratiu núm: CC012017000417 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa CIENCIA E INGENIERIA ECONOMICA Y SOCIAL SL 
(B7417253-7) els serveis d'assistència en el compliment de l'Informe Nacional de 
l'Estat de la Seguretat (INES) i l'auditoria que el recolza; de conformitat amb el 
pressupost núm. PR-203 que consta a l’expedient.  
 
Segon.- L’import total de la despesa es de DOS MIL QUATRE-CENTS EUROS (2400 
€) + IVA: CINC-CENTS QUATRE EUROS (504 €) .  
 
Tercer.- Aprovar i disposar la despsa per import de 2.904 € amb càrrec a la partida 
núm. 18.130.920.226040 “defensa jurídica”. 
 

 
 
Quart.- CIENCIA E INGENIERIA ECONOMICA Y SOCIAL SL adjuntarà una còpia 
d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número d’expedient 
CC012017000417. 
 
S’aprova per unanimitat. 

 
10.1. - APROVAR ORDENACIONS DE DESPESES 

 
Núm. de referència : X2017030913     
 
En relació a l’expedient CPG22017000137 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar la relació d’ordenacions de despeses annex. Núm. 17/049 per un import total 
de 279.936,51 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 279936.51 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

11.1. - APROVAR SUBVENCIÓ A L'ENITAT INTEGRA ASSOCIACIÓ DE 
DISCAPACITATS INTEL·LECTUALS 

 
Núm. de referència : X2017030890     
En relació a l’expedient CPG12017000253 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
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corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Concedir la subvenció nominativa,  a l’ entitat INTEGRA ASSOCIACIÓ DE 
DISCAPACITATS INTEL.LECTUALS amb  NIF: G17035445 per un import de 3.500,00 
euros, amb càrrec a la partida 17.600.231.480091 “SUBVENCIÓ INTEGRA“. 
 
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 
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 1706103001 Despeses 17600  231  480091 3500 SUBVENCIO INTEGRA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

12.1. - APROVAR CERTIFICACIONS D'OBRES 
 
Núm. de referència : X2017030903     
 
En relació a l’expedient CPG22017000136 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 certificació n.1 de CONSTRUO CONSTRUCCIONS GENERALS SL 
corresponent a les obres d’ ADEQUACIÓ OFICINES PRIMERA PLANTA POLICIA 
MUNICIPAL  amb càrrec a la partida 17.180.132.63206 “ACTUACIONS EDIFICI 
POLICIA” per un import de 6.495,17 euros. 

 
Aprovar la Liquidació definitiva d’obres de CONSTRUCCIONES JPALLAS SL 
corresponent a les obres de CONSTRUCCIÓ D’UN MÒDUL DE COLUMBARIS AL 
CEMENTIRI MUNICIPAL amb càrrec a la partida 17.170.164.63207 “INVERSIONS 
CEMENTIRI MUNICIPAL” per un import de 13.584,78 euros. 
 
Aprovar la certificació n.1 de CONSTRUO CONSTRUCCIONS GENERALS SL 
corresponent a les obres d’ ENDERROC EDIFICI CARRER SANT MIQUEL 6-6B  amb 
càrrec a la partida 17.140.1510.61902 “ENDERROCS” per un import de 42.729,71 
euros. 
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Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 62809.66 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.1. - PROPOSANT PRENDRE ACORD RELATIU A LA LIQUIDACIÓ DE LES 
OBRES D’URBANITZACIÓ DEL CARRER GARRINADA. 

 
Núm. de referència : X2014007086     
 
Vist que per Junta de Govern Local de data 16 de febrer de 2017, es va declarar 
l’incompliment de l’execució de l’obra urbanitzadora del Polígon d’Actuació 03.02: 
Carrer Volcà Garrinada – C. Montmajor, per part de l’empresa Bell Corbera SL. 
 
Vist que es va aprovar l’informe emès pels serveis tècnics municipals i es va fixar en 
227.027’2 euros l’import de l’obra urbanitzadora pendent, dels quals 219.037’85 euros 
corresponent a les unitats d’obra pendents d’executar i 7.989’35 euros corresponen als 
honoraris de la redacció del projecte d’urbanització i direcció d’obra. 
 
Vist que es va autoritzar a Altamira Santander Real Estate SL a dipositar a 
l’Ajuntament d’Olot, l’import de l’obra urbanitzadora pendent. Amb aquest ingrés, 
l’empresa va quedar lliure de tota obligació d’execució d’obra, assumint la Corporació 
l’execució subsidiària.  
 
Vist l’escrit  presentat per Altamira Santander Real Estate, SA en data 21 de setembre 
de 2017 amb número de registre general d’entrada E2017015019, conforme al qual 
demana la devolució de l’import dipositat en concepte de les obres d’urbanització del 
PA 03.02 del carrer Garrinda. 
 
Vist que d’acord amb l’informe emès pel Director de l’Àrea d’Infraestructura i 
Urbanisme en data 18 de desembre de 2017, que s’adjunta a l’expedient, conforme al 
qual fa constar que durant l’execució de les obres s’han produït diferències en les 
unitats d’amidament en diverses partides ja definides en projecte i en conseqüència ha 
augmentat l’import final a liquidar.  
 
En relació a l’expedient UPL12014000006, 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 l’informe emès pel Director de l’Àrea d’Infraestructura i Urbanisme en data 
18 de desembre de 2017, en el qual es fa constar que l’mport total de l’obra executada 
és de 153.372,57€ i en base a ell, 
 
ESTIMAR PARCIALMENT l’escrit presentat per Altamira en data 21 de setembre de 
2017 i amb número de registre general d’entrada E2017015019, en el sentit de fixar 
com a import a retornar el de 65.665,28€ com a diferència entre l’import dipositat en 
concepte de fiança i el de l’execució real de l’obra urbanitzadora liquidada. 
 
NOTIFICAR la present resolució als interessats 
 
S’aprova per unanimitat. 
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14.1. - AVANTPROJECTE D’INSTAL·LACIONS PER A L’ELABORACIÓ DE 
RATAFIA AL MAS TRANSVAAL 

Núm. de referència : X2017030773     
 

Per part de la senyora ****, en representació de Russet SL, es va sol·licitar la 
tramitació de l’avantprojecte de construcció d’unes instal·lacions per a l’elaboració de 
ratafia al Mas Tansvaal, situat amb front a la carretera de Santa Pau s/n (Km1). 
 
Seguint la tramitació que regula l’article 48 de la Llei d’urbanisme, s’han demanat i/o 
obtingut els informes als següents organismes: 
Junta de Protecció de la Zona Volcànica de la Garrotxa, Departament de Medi Ambient 
i Habitatge. 
Servei Arqueològic, Departament de Cultura. 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. 
ACA, Departament de Territori i Sostenibilitat. 
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat. 
Departament de Carreteres, Departament de Territori i Sostenibilitat. 
 
S’ha exposat al públic durant el termini d’un mes l’expedient amb els informes emesos, 
d’acord a la normativa citada (publicat edicte en el número 216 del Butlletí Oficial de la 
Província del dia 13 de novembre de 2017). 
 
I sense que s’hagin presenta al·legacions i en relació a l’expedient OMA32017000108, 
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 l’avantprojecte de construcció d’unes instal·lacions per a l’elaboració 
de ratafia al Mas Tansvaal, situat amb front a la carretera de Santa Pau s/n 
(Km1),presentat per la senyora ****, en representació de Russet SL. 
 
Segon.- Trametre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona per a la 
seva aprovació definitiva, si s’escau. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

14.2. - RENOVACIÓ DE LLICÈNCIA DE REHABILITACIÓ D’EDIFICI 
PLURIFAMILIAR AMB INSTAL·LACIÓ D’UN ASCENSOR, REFORMA HABITATGE 
PLANTA SEGONA I GARATGE A SOTERRANI AL CARRER JOAQUIM VAYREDA, 

7 2N 
 
Núm. de referència : X2017026833 

 
Donat que el terreny on es pretén edificar la llicència sol·licitada, SI té la condició legal 
de solar, i que SI compleix les determinacions del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal, quant a volum, alçàries, ocupació del sol i usos. Previ pagament dels drets 
liquidats i segons els arts.187 i següents del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme i 71 i següents  del Decret 179/1995 
pel qual s’aprova el  Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, s’acorda: 
 
CONCEDIR, la llicència sol·licitada, segons expedient OMA32017000093 en data 
registre entrada  06/11/2017 
a: DECOFER SA     
per a: RENOVACIÓ  LLICÈNCIA REHABILITACIÓ EDIFICI PLURIFAMILIAR AMB 
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INSTAL·LACIÓ D'UN ASCENSOR, REFORMA HABITATGE PLANTA SEGONA I 
GARATGE A SOTERRANI   
situada a: C JOAQUIM VAYREDA N.0007 Pis.2  
U.T.M : 7801605 
 
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: COL2017800053     
 
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: 0 euros  
 
Base liquidable (3) Drets % bonificació Drets definitius Taxes Total Drets 

0 0 0 0 62.85 62.85 
 

Garanties: 
 

Total Liquidació Euros 
Per Drets 62.85 
Per Garanties (4) 0 

 
Condicions particulars: 
 
Termini de vigència de la llicència: 6 mesos, a partir de la data de concessió, havent-
se de començar les obres dins el termini màxim de 3 mesos  
 

- Es mantenen les condicions particulars de la llicència OMA32015000054  
- ES MANTÉ LA FIANÇA PER LA CORRECTE GESTIÓ DE RESIDUS I 

REPOSICIÓ DE PAVIMENTS, JA IMPOSSADA, DE 790,24€  

- Al finalitzar les obres que afectin la façana de carrer de l’edifici, o part 
davantera de la coberta, caldrà retirar l’ocupació de la via pública.  Amb 
antelació, es comunicarà la data a l’Ajuntament d’Olot, que procedirà a establir 
la taxa per ocupació que correspongui segons superfície i dies de l’ocupació 
d’acord amb el previst  a les Ordenances fiscals. 

- D'acord  a  l'art.28.2 del RD 417/2006 en relació al 76 del RDL 2/2004,  el 
termini per donar d'alta l'immoble reformat és de 2 mesos a partir del  dia 
següent a la data d'acabament de les obres. A aquests efectes caldrà adreçar-
se a l’Àrea d'Urbana de l’Ajuntament -2n. pis -. Cal  aportar la següent 
documentació: 1) Plànol de situació i  d'emplaçament, 2)  Plànols  definitius  de  
cada  planta, 3)  Certificat  final  d'obra,  4) Fotografia/es  de  la  façana (10x15), 
5) Fotocòpia DNI  del  titular,  6) Fotocòpia del rebut actual IBI i 7) Fotocòpia de 
les escriptures.  

     . 
S’aprova per unanimitat. 
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15.1. - PROPOSANT APROVAT L'ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE L'AJUNTAMENT D'OLOT I EL DIPSALUT PER AL 2017 

 
Núm. de referència : X2017000764     
 
En data 20 de desembre de 2012 l’ajuntament d’Olot i el Dipsalut van aprovar el 
conveni per executar els programes de salut pública del Catàleg de serveis de 
Dipsalut, pel període 2013-2016.  
 
En data 19 de gener de 2017 la Junta de Govern Local de l’ajuntament d’Olot va 
acordar sol·licitar els programes de salut pública del Catàleg de Serveis de Dipsalut, 
que han de formar part, entre d’altres, de l’addenda del conveni per a l’any 2017, 
corresponents al Pt01, Pt02, Pt04, Pt05, Pt06 i Pt09. 
 
En data 7 de febrer de 2017 el Consell Rector del Dipsalut ha aprovat un nou conveni 
de col·laboració, per poder continuar executant els programes. El conveni es preveu 
pel període 2017-2020.  
 
En data 20 de maig de 2017 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot va 
acordar aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i el Dipsalut, pel 
període 2017-2010, per a l’execució de programes de salut pública del Catàleg de 
Serveis de Dipsalut. 
 
En data 11 de juliol de 2017 la Comissió tècnica de seguiment del conveni va establir 
el Pla anual d’actuacions pel 2017.  
 
En data 13 de novembre de 2017 el president del Dipsalut ha acordat aprovar 
l’addenda al conveni Pla Anual d’Actuacions de l’Ajuntament d’Olot, per un import de 
49.342€. 
 
De conformitat amb el capítol II del Títol IX de la Llei 26/2010, de 3 d'agost de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i l’article 303 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals segons el qual “Pel conveni s'estableix una relació de 
cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres administracions 
públiques, per a la prestació de serveis o per al desenvolupament de les competències 
legalment atribuïdes, en la satisfacció dels quals tinguin un interès comú. (...)”. 
 
En relació a l’expedient SICO2017000001, 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: 
 
Primer.- Aprovar l’addenda al Conveni de col·laboració entre el Dipsalut i l’Ajuntament 
d’Olot per executar programes de Salut Pública del Catàleg de Serveis de Dipsalut que 
incorpora el Pla d’actuació anual de l’any 2017 i que estipula l’aportació de Dipsalut, 
per executar els Programes de Protecció de la Salut, en 49.342€. 
 
Segon.- Facultar el regidor delegat de Medi Ambient per tal que signi tota la 
documentació necessària.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a un quart i cinc minuts de nou, i per a constància del que 
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s’hi ha tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura. 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE EL SECRETARI ACCIDENTAL 


