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ACTA NÚM. 33 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

16 D’AGOST DE 2018 
 
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 16 d’agost de 2018, 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 i. 
Excusa la seva assistència la Sra. 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 assisteixen, com a regidors de l’oposició, la Sra. Clara Casanovas i Sarsanedas, i 
el Sr. Raül Massanella i Quiles. 
 
Hi assisteix el Gerent, Sr. Jordi Güell i Güell. 
 
Actua com a secretari, el Secretari Accidental, Sr. Miquel Torrent Compte. 
 

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

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

 
Tot seguit el Secretari accidental 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.                                                                                                                                                                                           
 

3.1. - APROVACIÓ ATORGAMENT I PAGAMENT SUBVENCIÓ PER A 
PROPIETARIS D'HABITATGES DESOCUPATS. 

 
Núm. de referència : X2018024513     
 
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 15 de març de 2018 i publicades al BOP núm. 62 de 28 de 
març de 2018, quedant aprovades definitivament segons publicació del BOP núm. 85 
de 3 de maig de 2018. 
 
Havent examinat i valorat els Serveis Tècnics Municipals la sol·licitud presentada pel 
Sr. **** (registre E2018012477), per l’habitatge situat al c. Clivillers, núm. 22, 4t, amb 
un cost d’actuació de 8.155,30 €. 
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Vist l’informe final emès pels Serveis Tècnics Municipals en data 2 de juliol de 2018, 
així com la documentació justificativa presentada pel Sr. ****, resultant correcta i 
favorable. 
 
En relació a l’expedient HA042018000007, 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 de 6.000,00 € (sis mil euros) al Sr. **** (****), per 
l’habitatge del c. Clivillers, 22, 4t d’Olot. 
 
Segon.- Que es procedeixi al pagament de l’ajut econòmic atorgat, a càrrec de: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200340 1801192 Despeses 18140  1521 480034 6000 SUBVENCIONS HABITATGE 140 999 999 099 999 999 

 
Tercer.- 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. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

4.1. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- AUTORITZAR EL TRASPÀS DE LA PARADA 
DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0019, DESTINADA A LA VENDA DE 

LLENCERIA I COTILLERIA, A LA SRA. ****. 
 
Núm. de referència : X2018025111     
 
Vista la instància de data 2 de juliol de 2018 (Registre general de l’Ajuntament d’Olot 
núm. E2018011285), presentada pel Sr. ****, adjudicatari de la parada del mercat 
setmanal núm. MS0019, de 10 metres, destinada a la venda de llenceria i cotilleria, 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 (RMVNS), aprovat pel ple de l’ajuntament, en sessió de data 20 de juny de 
2013 (BOP, núm. 171/05-09-2013) i modificat per acord del plenari de data 19 de maig 
de 2016 (BOP, núm. 146/13-09-2016), 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 de la seva obtenció.  
 
Considerant que el Sr. **** ha acreditat documentalment, mitjançant una declaració 
responsable, la jubilació i la baixa de l’activitat professional de venda no sedentària en 
tots els mercats i considerant que està al corrent de pagament de les taxes municipals 
i no té cap deute amb l’Ajuntament vinculat al mercat setmanal.  
 
Considerant que la Sra. **** compleix els requisits assenyalats a l’article 9 RMVNS 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 2018, relativa a les 
taxes d’expedició de documents administratius, en relació a l’Ordenança fiscal 3.15 de 
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l’Ajuntament d’Olot per l’any 2018, 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; la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires; 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 2018; i vist l'expedient 
administratiu IM022018000015 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. MS0019, de 
10 metres, destinada a la venda llenceria i cotilleria, a favor de la Sra. **** (****) 
 

Segon.- Aquest traspàs té efectes a data 1 de setembre de 2018 
 
Tercer.- Requerir a la Sra. **** el pagament de la quantitat de TRES MIL CINC-CENTS 
SETANTA EUROS (3.570.- €), 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 2018. 
 
Quart.- La vigència d’aquesta transmissió d’autorització de venda al mercat setmanal 
d’Olot, sense perjudici de possible pròrrogues, finalitzarà el dia 7 d’octubre de 2025, de 
conformitat amb els articles 15.5 de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i 
fires i 7.1 del Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercat de 
marxants. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
4.2. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.-  DENEGAR AUTORITZACIÓ PER TRASPASSAR 
LA PARADA DEL MERCAT SETMANAL NÚM. MS0148, DESTINADA A LA VENDA 

DE MEL I ALTRES PRODUCTES APÍCOLES. 
 
Núm. de referència : X2018025126     
 
Vista la instància de data 26 de Juliol de 2018 Registre general de l’Ajuntament d’Olot 
núm. E201801286, presentada per la Sra. ****, en nom i representació del Sr. ****, 
adjudicatari de la parada del mercat setmanal núm. MS0148, de 3 metres i destinada a 
la venda de mel i altres productes apícoles, en la que demana que s’autoritzi el traspàs 
de la parada per cessament voluntari de l’activitat. 
 
Considerant que l’article 16 del Reglament del mercat municipal de venda no 
sedentària (RMM), en la modificació aprovada pel ple municipal de 19 de maig de 
2016, 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 sedentària 
en tots el mercats, sempre que hagi transcorregut un mínim de cinc anys des de la 
seva obtenció. 
 
Considerant que el Sr. **** va obtenir l’autorització per vendre al mercat setmanal, per 
acord de la Junta de Govern Local de data 8 d’octubre de 2015. 
 
De conformitat amb els articles 4 i 16 del Reglament del mercat municipal de venda no 
sedentària; la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires; el Decret 
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162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercat de marxants; i vist 
l'expedient administratiu IM022018000016 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 del següent acord: 
 
Únic.- DENEGAR al Sr. **** l’autorització per traspassar la parada del mercat setmanal 
núm. MS0148, de 3 metres, destinada a la venda de mel i altres productes apícoles, 
per no complir-se les condicions previstes al Reglament del mercat municipal de venda 
no sedentària per a la transmissió d’autoritzacions, en el supòsit de cessament 
voluntari de l’activitat professional: no haver transcorregut un mínim de cinc anys des 
que es va obtenir l’autorització. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
4.3. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- AUTORITZAR ESTACIONAMENT DE VEHICLE A 

LA PARADA NÚM. MS0033, DESTINADA A LA VENDA DE LLENCERIA I 
COTILLERIA. 

 
Núm. de referència : X2018025132     
 
Vista la instància de data 1 d’agost de 2018 (Registre general de l’Ajuntament d’Olot 
E2018013143), presentada per la Sra. ****, adjudicatària de la parada MS0033, de 6 
metres i destinada a la venda de llenceria i cotilleria, en la que demana autorització per 
a poder aparcar la furgoneta darrere la seva parada de mercat, per motius mèdics. 
Aquesta petició s’acompanya d’un informe mèdic acreditatiu de l’estat de salut de la 
Sra. ****, justificatiu de la petició efectuada. 
 
Considerant que l’espai que ocuparà la furgoneta de la Sra. **** no representa cap 
perill ni perjudici per als vianants ni per a la resta de marxants. 
 
De conformitat amb l’article 4 RMM i vist l'expedient administratiu IM022018000017 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 a la Sra. **** per poder aparcar el seu vehicle darrere la parada 
del mercat setmanal MS0033, de la qual n’és adjudicatària. Aquesta autorització es 
fonamenta en motius mèdics i està vinculada a la furgoneta matrícula ****. 
 
Segon.- Aquesta autorització no comporta cap modificació de taxa d’ocupació de la via 
pública. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.1. - APROVAR ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2018025055     
 
En relació a l’expedient CPG22018000104 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar la relació d’ordenacions de despeses annex núm. 18/031 per un import de 
445.486,10 euros. 
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Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 445486.10 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.1. - PROJECTE D'OBRES D'AMPLIACIÓ DE LA TRIBUNA DE L'ESTADI 
MUNICIPAL D'OLOT.- Proposant aprovar. 

 
Núm. de referència : X2018024779     
 
Vist el projecte d’obres d’ampliació de la tribuna de l’Estadi Municipal d’Olot redactat 
pels serveis tècnics municipal en data agost de 2018 que té per objecte l’ampliació de 
la tribuna de l’Estadi Municipal, atenent a la sol·licitud feta per la UEO per la necessitat 
que té el club d’ampliar l’oferta de localitats a cobert, a dia d’avui insuficients.               
 
Vist l’art. 37 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.  
 
En relació a l’expedient UPOM2018000032, 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 d’obres d’ampliació de la tribuna de l’Estadi 
Municipal d’Olot redactat pels serveis tècnics municipal en data agost de 2018. 
 
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. 
 

7.1. - APROVAR EL PLA D'AUTOPROTECCIÓ DEL CASTELL DE FOCS DE 
FESTES DEL TURA. 

 
Núm. de referència : X2018025052     
 
En relació a l’expedient PC012018000013 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 Castells de Focs de Festes del Tura. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

8. - ASSUMPTES URGENTS 
 

8.1. - DEIXAR SENSE EFECTE L'ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL EN SESSIÓ DE 9 D'AGOST DE 2018, EN RELACIÓ AL 

SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM DE LLOGUER I ELS SERVEIS D'INSTAL·LACIÓ I 
DESMUNTATGE DE L'ENLLUMENAT NADALENC 2018 
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Núm. de referència : X2018024713     
 
Per acord de la Junta de Govern Local, de data 9 d’agost de 2018, es va adoptar el 
següent acord, relatiu a l’inici i aprovació de l’expedient de contractació administrativa 
del “subministrament en règim de lloguer i els serveis d’instal·lació i desmuntatge de 
l’enllumenat nadalenc 2018 a la ciutat d’Olot ”; l’aprovació del plec de clàusules 
administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques reguladores de la 
contractació; així com a l’aprovació de la despesa i convocatòria de la corresponent 
licitació. 

Havent-se observat que l’objecte del contracte no es correspon del tot amb les  
necessitats concretes a satisfer, essent necessari portar a terme un replantejament 
global de la contractació pel que fa a terminis, imports i procediment de licitació.  
 
De conformitat amb el decret de l'Alcaldia de 26 de juny de 2015 de delegació de 
competències, la competència per a l'aprovació d'aquest acord està delegada a la 
Junta de Govern Local.   
 
Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la 
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret de data 23 
d’octubre de 2017. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12018000019 com a regidora delegada 
d’Organització proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern Local de data 9 d’agost de 
2018, relatiu a: l’inici i aprovació de l’expedient de contractació administrativa del 
“subministrament en règim de lloguer i els serveis d’instal·lació i desmuntatge de 
l’enllumenat nadalenc 2018 a la ciutat d’Olot ”; l’aprovació del plec de clàusules 
administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques reguladores de la 
contractació; així com a l’aprovació de la despesa i convocatòria de la corresponent 
licitació. 
 
Segon.-  Retrocedir l’operació comptable d’aprovació de la despesa d’import 70.000,- 
euros, efectuada en virtut de l’esmentat acord. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200 1804642 Despeses 18100  165  226991 -70000 ENLLUMENAT NADAL 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.2. - APROVACIÓ EXPEDIENT, APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I EL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM DE 
LLOGUER DE L'ENLLUMENAT ORNAMENTAL NADALENC 2018 A LA CIUTAT 

D'OLOT I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 
 
Núm. de referència : X2018025147    
 

Tipus contracte OT ALTRES 
Procediment AB PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT 
Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

 
Vista la necessitat de contractar el subministrament, en règim de lloguer, de 
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l’enllumenat ornamental nadalenc 2018 a la ciutat d’Olot, d’acord amb l’informe tècnic 
en el qual es proposa l’inici de l’expedient del contracte referit. 
 
El pressupost base de licitació es xifra en la quantitat de setanta mil euros (70.000€) 
que es desglossen en cinquanta-set mil vuit-cents cinquanta-un euros amb vint-i-
quatre cèntims (57.851,24€) de base, més dotze mil cent quaranta-vuit euros amb 
setanta-sis cèntims (12.148,76€) en concepte d’IVA calculat al tipus del 21%. 
 
Als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat subjecte a 
licitació, el valor estimat del contracte ascendeix a 69.421,49€, IVA exclòs. 
 
A l’expedient hi consta el plec de clàusules administratives particulars regulador de la 
contractació i el plec de prescripcions tècniques i demés documentació prevista a 
l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic 
(LCSP) 
 
Atès que el procediment a seguir per a l’adjudicació del contracte és l’obert simplificat, 
atenen a diversos criteris de valoració, en virtut dels articles 159 i 145 de la LCSP i que 
la tramitació de l’expedient serà ordinària. 
 
Atès que d’acord amb la informació d’Intervenció hi ha crèdit suficient a la partida 
consignada i pot ordenar-se la despesa proposada. 
 
De conformitat amb l’article 28 i 116 de la LCSP 
 
De conformitat amb els articles 116, 122 i 124 de la LCSP. 
 
De conformitat amb el decret de l'Alcaldia de 26 de juny de 2015 de delegació de 
competències, la competència per a l'aprovació d'aquest acord està delegada a la 
Junta de Govern Local.   
 
Per tot això, en exercici de les competències que m’han estat conferides en virtut de la 
delegació efectuada per l’Alcaldia d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret de data 23 
d’octubre de 2017. 
 
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12018000020, com a regidora delegada 
d’Organització proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- INICIAR l’expedient de contractació del subministrament, en règim de lloguer, 
de l’enllumenat ornamental nadalenc 2018 a la ciutat d’Olot, incorporant-hi la 
documentació a què fa referència l’article 116 de la LCSP. 
 
Segon.- APROVAR l’expedient de contractació del subministrament, en règim de 
lloguer, de l’enllumenat ornamental nadalenc 2018 a la ciutat d’Olot. 
 
L’import de licitació es fixa en setanta mil euros (70.000,-€) que es desglossen en 
cinquanta-set mil vuit-cents cinquanta-un euros amb vint-i-quatre cèntims (57.851,24€) 
de base, més dotze mil cent quaranta-vuit euros amb setanta-sis cèntims (12.148,76€), 
en concepte d’IVA calculat al tipus del 21%. 
 
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el preu referit, indicant l’IVA 
a aplicar mitjançant partida independent. 
 
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
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prescripcions tècniques que regiran la contractació abans esmentada, tal i com 
determina l’article 122 i 124 de la LCSP. 
 
Quart.- APROVAR la despesa d’import 70.000,-€, amb càrrec a la següent partida del 
Pressupost municipal: 18 100 912 226991 (enllumenat Nadal). 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200  Despeses 18100  165  226991 70000 ENLLUMENAT NADAL 100 001 001 001 000 000 

 
Cinquè.- CONVOCAR la licitació i tramitat l’expedient de contractació de conformitat 
amb els articles 116 i 117 de la LCSP que es tramitarà pel procediment obert 
simplificat per concórrer les circumstàncies expressades als articles 159 i 145 de la 
LCSP i procedir a la publicació de l’anunci de licitació en el Perfil del Contractant, de 
conformitat amb l’article 135.1 de la LCSP. 
 
Sisè.- Nomenar responsable del contracte al Sr. Xevi Marty i Matas, Director Tècnic de 
la Brigada Municipal de l’Ajuntament d’Olot 
 

Setè.- DELEGAR a l’Alcalde la competència per a aprovar tots els actes de tràmit que 
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a 
la seva definitiva finalització o resolució. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a les vuit i deu del matí, i per a constància del que s’hi ha 
tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura. 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE EL SECRETARI ACCIDENTAL 
 


