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ACTA NÚM. 5 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

7 DE FEBRER DE 2019 
 
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 7 de febrer de 2019, 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.     
 
Hi assisteixen, com a regidors de l’oposició, els Srs. Josep Guix Feixas, Xavier 
García Xabal. 
 
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera. 
 
Hi assisteix l’Interventor, Sr. Jordi Salvador i Culí. 
 
Hi assisteix el Gerent, Sr. Jordi Güell i Güell.  
 

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

2. - DESPATX OFICIAL 
 
El Sr. Alcalde comenta les reunions, entrevistes i actes més destacats als quals ha 
assistit des de la darrera Junta celebrada el dia  31  de gener :  
 
-  el mateix dia 31 de gener, va mantenir una reunió a Olot, amb la Sra. ELISABET 
CIRICI, Directora General d’Urbanisme i amb els Srs. PERE SALÓ i JORDI 
DOMÈNECH, dels Serveis Territorials de Girona, per tractar diferents modificacions 
del POUM.  
 
- el dia 1 de febrer va firmar el conveni de col.laboració entre l’Associació de Voluntaris 
de Protecció Civil i l’Ajuntament d’Olot, corresponent a l’exercici 2019, amb l’objectiu 
de garantir la vinculació funcional de l’associació a les tasques de protecció civil en el 
Municipi i acordar una aportació econòmica que permeti el finançament de 
l’esmentada associació.  
A continuació comenta que va assistir al comiat per jubilació d’en JOSEP TORRENT 
ALABAU, excap de la Policia i el fins ara responsable de Protecció Civil. I proposa fer-li 
arribar una carta de felicitació per la nova etapa que inicia i d’agraïment pels serveis 
prestats.  
  
- el dia 3 de febrer, va presenciar el partit de la UE Olot amb la UB Conquense que va 
tenir lloc al camp de l’Olot.  
 
- el dia 4 de febrer es va desplaçar a Barcelona per assistir a la reunió del Consell de 
Direcció de Catsalut.  
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- i finalment comenta que ahir el Sr. GASPAR PALENZUELA, responsable de Sareb, 
es va desplaçar de Madrid a Olot per mantenir la trobada que tantes vegades li havia 
demanat. Es va convidar a diferents inversors a assistir en aquesta reunió.   
 
3. - DISPOSICIONS.- Assabentats de les disposicions publicades en els butlletins 

oficials 
 
Tot seguit la Secretària dóna compte a la Junta de Govern dels edictes i anuncis de 
l'Ajuntament d'Olot publicats als Butlletins Oficials BOE, BOP i DOGC, des de la 
darrera sessió. I se n'acorda l'assabentat.                 
 
4.1. - APROVAR EL PROTOCOL DE TRAMITACIÓ DE PROPOSTES A LA JUNTA 

DE GOVERN LOCAL 
 
Núm. de referència : X2019004044     
 
Amb l'objectiu de garantir que totes les propostes que s’adrecen a la Junta de Govern 
Local arribin en temps i forma per ser aprovades, s’ha elaborat un Protocol que pauta 
els temps per tal que les persones responsables de cadascuna de les tasques tinguin 
el temps necessari per executar-les, evitar errors en les tramitacions i eliminar 
propostes d'urgència. 
 
Per tot això, vist l’expedient administratiu SG032019000001 i antecedents 
corresponents, l'Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent 
acord: 
 
Aprovar el Protocol de tramitació de propostes a la Junta de Govern Local.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.1. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- ADJUDICAR UN LLOC DE VENDA NO 
SEDENTÀRIA AL MERCAT SETMANAL, DESTINAT A LA VENDA DE  

PRODUCTES APÍCOLES. 
 
Núm. de referència : X2018039488     
 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 20 de desembre de 2018, va aprovar les 
bases i la convocatòria del procediment per a l’atorgament d’un lloc de venda no 
sedentària al mercat setmanal en règim de competència competitiva, destinat a la 
venda de productes de producció pròpia vinculats a l’apicultura (mel i productes 
apícoles derivats). 
 
L’anunci d’aquesta convocatòria va publicar-se al BOP, núm. 4, de 7 de gener de 2019 
i al tauler d’anuncis (e-tauler) d’aquest ajuntament. 
 
En el termini de presentació de propostes es va presentar una única oferta a nom de la 
Sra. ****. 
 
Vistos els informes dels serveis generals de secretaria, de data 29 de gener de 2019, i 
dels serveis tècnics de l’Institut Municipal de Promoció d’Olot, de data 4 de febrer de 
2019, en els que, respectivament, es qualifica la documentació administrativa i es 
valoren les propostes presentades, d’acord amb el criteris fixats en les bases de la 
convocatòria. 
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De conformitat amb 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; el 
Reglament del mercat municipal de venda no sedentària, aprovat pel ple de 
l’ajuntament, en sessió de data 20 de juny de 2013 i modificat per acord del plenari de 
dates 19 de maig de 2016 i 26 de juliol de 2018 (BOP, núm. 200/17-10-2018); i les 
bases que regeixen aquest procediment per a l’atorgament d’un lloc vacant del mercat 
setmanal, destinat a productors-apicultors. 
Vist l'expedient administratiu IM022018000079 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.- ADJUDICAR a la Sra. **** (****) una parada del mercat setmanal,de tres (3) 
metres, destinada a la venda de productes de producció pròpia vinculats a l’apicultura, 
amb efectes de 1 de març de 2019. 
 
Segon.- La vigència d’aquesta autorització de venda al mercat setmanal d’Olot és de 
quinze anys i finalitza el dia 28 de febrer de 2034. 
 
Tercer.- Requerir a la Sra. **** el pagament de la quantitat de DOS-CENTS TRENTA-
QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (234,60.- €), que corresponen a la taxa 
prevista a l’Ordenança fiscal 2019, núm. 3.15, sobre mercats, mercats extraordinaris, 
rengle i atraccions. 
 
Quart.- Requerir a la Sra. **** per tal que, en el termini de quinze dies a comptar de la 
notificació d’aquesta acord iniciï l’explotació del lloc de venda i que, en el mateix 
termini, acrediti documentalment el compliment de les manifestacions realitzades en la 
declaració jurada, així com la contractació d’una assegurança de responsabilitat civil 
per la cobertura fixada a les bases de la convocatòria. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.2. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- ADJUDICAR UN LLOC DE VENDA NO 
SEDENTÀRIA AL MERCAT SETMANAL, DESTINAT A LA VENDA DE 

FORMATGES I PRODUCTES LÀCTICS DE PRODUCCIÓ PRÒPIA. 
 
Núm. de referència : X2018039506     
 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 20 de desembre de 2018, va aprovar les 
bases i la convocatòria del procediment per a l’atorgament d’un lloc de venda no 
sedentària al mercat setmanal en règim de competència competitiva, per a productors, 
destinat a la venda de formatges i altres productes làctics de producció pròpia. 
 
L’anunci d’aquesta convocatòria va publicar-se al BOP, núm. 4, de 7 de gener de 2019 
i al tauler d’anuncis (e-tauler) d’aquest ajuntament. 
 
En el termini de presentació de propostes es varen presentar dues ofertes: “La 
Xiquella, formatges i turisme rural, S.L.” i  “Mas Vigatà, S.L.”. 
 
Vistos els informes dels serveis generals de secretaria, de data 29 de gener de 2019, i 
dels serveis tècnics de l’Institut Municipal de Promoció d’Olot, de dates 4 de febrer de 
2019, en els que, respectivament, es qualifica la documentació administrativa i es 
valoren les propostes presentades, d’acord amb el criteris fixats en les bases de la 
convocatòria, amb els següents resultats: “La Xiquella, formatges i turisme rural, S.L.” 



 4 

(24 punts) i  “Mas Vigatà, S.L.” (20 punts). 
 
De conformitat amb 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; el 
Reglament del mercat municipal de venda no sedentària, aprovat pel ple de 
l’ajuntament, en sessió de data 20 de juny de 2013 i modificat per acord del plenari de 
dates 19 de maig de 2016 i 26 de juliol de 2018 (BOP, núm. 200/17-10-2018); i les 
bases que regeixen aquest procediment per a l’atorgament d’un lloc vacant del mercat 
setmanal, destinat a productors de formatges i altres productes làctics. 
 
Vist l'expedient administratiu IM022018000080 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.- ADJUDICAR a la mercantil “LA XIQUELLA, FORMATGES I TURISME 
RURAL, S.L.” (NIF: B55247878) una parada del mercat setmanal,de tres (3) metres, 
destinada a la venda de productes de producció pròpia vinculats a l’apicultura, amb 
efectes de 18 de febrer de 2019. 
 
Segon.- La vigència d’aquesta autorització de venda al mercat setmanal d’Olot és de 
quinze anys i finalitza el dia 18 de febrer de 2034. 
 
Tercer.- Requerir als administradors de la mercantil “La Xiquella, formatges i turisme 
rural, S.L.” el pagament de la quantitat de de DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS 
AMB SEIXANTA CÈNTIMS (234,60.- €), que corresponen a la taxa prevista a 
l’Ordenança fiscal 2019, núm. 3.15, sobre mercats, mercats extraordinaris, rengle i 
atraccions. 
 
Quart.- Requerir als administradors de la mercantil “La Xiquella, formatges i turisme 
rural, S.L.” per tal que, en el termini de quinze dies a comptar de la notificació 
d’aquesta acord iniciïn l’explotació del lloc de venda i que, en el mateix termini, 
acreditin documentalment el compliment de les manifestacions realitzades en la 
declaració jurada, així com la contractació d’una assegurança de responsabilitat civil 
per la cobertura fixada a les bases de la convocatòria. 
. 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SERVEIS 
 

6.1. - APROVACIÓ EXPEDIENT, APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE 

REGIRÀ EL CONTRACTE D'ARRENDAMENT OPERATIU PER AL 
SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT DE LA GESPA ARTIFICIAL 

DEL CAMP DE FUTBOL DEL PLA DE DALT; I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ. 
 
Núm. de referència : X2019003710    
 

Tipus contracte SU DE SUBMINISTRAMENT 
Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 
Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

  
Vist l’informe emès pel Sr. Ramon Prat Molas, Cap de l’Àrea de Territori, en data 4 de 
febrer de 2019 relatiu a la proposta d’execució del projecte bàsic i executiu per a  
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l’adequació del camp de futbol municipal del Pla de Dalt. 
 

L’objecte del contracte és l’arrendament operatiu, amb possibilitat de cessió lliure i 
gratuïta del bé a la finalització del contracte, pel subministrament, instal·lació i 
manteniment de gespa artificial  al camp de futbol municipal del Pla de Dalt.  
 
La durada del contracte s’estableix en: 
-arrendament financer:48 mensualitats 
-subministrament instal·lació: 5 setmanes 
-manteniment: 4 anys.  
 
El pressupost màxim de licitació es fixa en 232.320 € (IVA inclòs), amb el següent 
desglossament 192.000 € de pressupost net i 40.320 € en concepte d’IVA del tipus del 
21%. 
 

Als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat subjecte a la 
licitació, el valor estimat del contracte ascendeix en  (IVA exclòs). 
 

De conformitat amb el que disposa l’article 116 de la LCSP, la celebració de contractes 
per part de les administracions púbiques requerirà la prèvia tramitació de l’expedient, 
que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els 
termes previstos a l’article 28 de l’esmentada LCSP. 
 

Vist que a l’expedient s’han incorporat el Plec de clàusules administratives particulars i 
el Plec de prescripcions tècniques particulars d’acord amb el que disposa l’article 
116.3 de la LCSP. 
 

Atès que el procediment a seguir per a l’adjudicació del contracte és l’obert d’acord 
amb l’article 156 de la LCSP, i que la tramitació de l’expedient serà ordinària, de 
conformitat amb l’article 116 i següents de la LCSP. 
 

Vist que a l’expedient consta l’informe emès per la Secretària general de l’Ajuntament, 
en compliment de la Disposició Addicional 3a. de la LCSP. 
 

Vist el que disposa l’apartat 1 de la DA segona de la LCSP i atès que l’òrgan de 
contractació és la Junta de Govern Local per la delegació conferida per l’Alcaldia en 
data 26 de juny de 2015. 
 

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. CCS12019000002 com a regidora delegada 
d’Organització, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 

Primer. INICIAR l’expedient de contractació administrativa que ha de regir la licitació 
de l’arrendament operatiu per al subministrament, instal·lació i manteniment de la 
gespa artificial  del camp de futbol municipal de Pla de Dalt,  incorporant-hi la 
documentació  a què fa referència l’article 116 de la LCSP.  
 

Segon. APROVAR l’expedient de contractació administrativa que ha de regir la 
licitació de l’arrendament operatiu per al subministrament, instal·lació i manteniment de 
la gespa artificial  del camp de futbol de Pla de Dalt, pel preu de licitació  de 232.320 €, 
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IVA inclòs. (192.000 € de pressupost net i 40.320 € en concepte d’IVA). 
La durada del contracte s’estableix en: 
-arrendament financer: 48 mensualitats 
-subministrament i instal·lació: 5 setmanes 
-manteniment: 4 anys  
 

Tercer. APROVAR el Plec de clàusules administratives i el Plec de condicions 
tècniques particulars  que han de regir la contractació del subministrament esmentat, 
tal i com determina l’article 122 i 124 de la LCSP. 
 

Quart. DISPOSAR l’obertura del procediment d’adjudicació que es tramitarà de forma 
ordinària, pel procediment obert , en el que tot empresari interessat podrà presentar 
una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte, d’acord 
amb l’article 156 de LCSP; i procedir a la seva publicació en el Perfil del Contractant.  
 
Cinquè.- Aprovar les despeses del contracte pel que fa a l’exercici 2019, per import de 
trenta-sis mil (36.000 €), les quals es pagaran amb càrrec a la partida núm. 
19.140.342.204000 “rènting instal·lacions St.Pere Màrtir” del Pressupost Municipal. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200210  Despeses 19140  342  204000 36000 RENTING INSTAL. ST.PERE  

MARTIR (CONTR.OPERATIU) 
100 001 001 001 000 000 

 

Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització se 
subordina al  crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos.  
 
Sisè. NOMENAR  el Cap de l’Àrea de Territori Sr. Ramon Prat Molas, com a 
Responsable del contracte amb les facultats determinades a l’article 62 de la LCSP, i 
haurà de supervisar el contracte d’acord amb el que s’estableix a la clàusula 11 del 
PCAP:  
 
Setè. DELEGAR a l’Alcaldia la competència per 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. 
 

6.2. - SERVEIS DE D'INSERCIÓ DE PUBLICITAT I D'EMISSIÓ DE PROGRAMES 
D'INFORMACIÓ MUNICIPAL DURANT L'ANY 2019 

 
Núm. de referència : X2019003661     
 
Tipus de Contracte SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 
Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 
 
Primer.- Atès que és necessari executar els serveis d’inserció de publicitat i d’emissió 
de programes d’informació municipal a través de Ràdio Olot ,  com es desprèn de 
l’informe de data 29 de gener de 2019, emès per la Sra. Anna Diago José, 
responsable de l’Àrea de Comunicació de l’Ajuntament d’Olot.  
 
Segon.-  Atès que es tracta d’un servei esporàdic i puntual. 
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Tercer.- Vist el pressupost presentat per “Ràdio Olot SA”, el qual s’informa 
favorablement.  
 
Quart.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals 
de contractació. 
 
Cinquè.- Atès que una vegada fetes les comprovacions oportunes no consta que 
s’hagi adjudicat a l’empresa RÀDIO OLOT, SA per un servei, amb el mateix objecte 
per import superior a 15.000 euros (IVA exclòs) i en el període d’un any. 
 
Setè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa RÀDIO OLOT, SA i atès que aquesta 
compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del 
contracte. 
 
Fonament jurídic 
 
La present contractació es tipifica com a contracte menor, de conformitat amb l’article 
118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (en endavant 
LCSP) i correspon a la modalitat de serveis regulada a l’article 17 de la mateixa. 
 
Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP en quant a la tramitació i contingut de 
l’expedient administratiu. 
 
Atès el previst a l’article 131.3 de la LCSP pel que fa al procediment d’adjudicació. 
 
Atès les competències que la disposició addicional segona de la LCSP i les 
delegacions efectuades pel cartipàs municipal. 
 
Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012019000041 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.-  Aprovar l’informe emès per la Sra. Anna Diago José, responsable de l’Àrea 
de Comunicació de l’Ajuntament d’Olot, de data  29 de gener de 2019 en el que es 
motiven les necessitats de contractar. 
 
Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a 
favor de l’empresa RÀDIO OLOT, SA,  amb NIF núm. A28795631, el contracte menor 
dels serveis d’inserció de publicitat i d’emissió de programes d’informació municipal a 
través de Ràdio Olot, pel preu de quinze mil dos euros (15.002 €), IVA inclòs. 
L’esmentat preu es desglossa en dotze mil tres-cents noranta-vuit euros amb trenta-
cinc cèntims (12.398,35 €) de pressupost net i dos mil sis-cents tres euros a amb 
seixanta-cinc  cèntims ( 2.603,65 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 % 
 
Tercer.- Els serveis es portaran a terme entre els mesos i gener i desembre de 2019.   
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 15.002 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida 19.100.491.227061 “insercions mitjans comunicació” del Pressupost 
municipal. 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19100  491  227061 15002 INSERCIONS MITJANS 

COMUNICACIO 
100 001 001 001 000 000 
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Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i adjuntarà 
una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número 
d’expedient CC012019000041. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa “Ràdio Olot, SA” 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.3.1 - REVISIÓ PREU CONCESSIÓ D'ÚS D'UN TERRENY UBICAT AL CARRER 
SANT VALENTI- CARRER BESTRACÀ ANY 2019 

 
Núm. de referència : X2019004185     
 
L’Ajuntament  Ple en sessió celebrada el dia 23 d’octubre de 2003 acordà adjudicar a 
“Ambulàncies Garrotxa,SL” la concessió d’ús d’un terreny municipal ubicat al carrer 
Serra de Sant Valentí xamfrà carrer Bestracà; per un termini  de trenta anys amb 
efectes del dia 23 d’octubre de 2003. 
 
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 19 de novembre de 2015 autoritzà la 
cessió de la concessió esmentada a favor de l’empresa “Transport Sanitari de 
Catalunya, SLU” fent avinent que el cessionari queda subrogat en tots els drets i 
obligacions que tenia el cedent.  
 
Atesa la clàusula quarta del plec de condicions que regeix  la concessió, el cànon 
s’actualitzarà anualment i de manera acumulativa d’acord amb l’IPC de Catalunya.  
Atès que aquest a 31/12/2018 es fixa en 1,4% i vist l’expedient administratiu núm: 
CC012019000045 i antecedents corresponents, la regidora delegada 
d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Fixar en VUIT MIL CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-UN 
CÈNTIMS (8.157,91 €)  el cànon anual per a l’exercici 2019 de la concessió d’ús d’un 
terreny ubicat al carrer Serra de Sant Valentí xamfrà carrer Bestracà, cedit a 
TRANSPORT SANITARI DE CATALUNYA SLU,amb NIF B62003280.  
 
Segon.- El pagament d’aquest cànon s’efectuarà trimestralment i dins dels cinc primers 
dies de cada trimestre. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
6.3.2 - REVISIÓ PREU CÀNON CONCESSIÓ D'ÚS DEL COMPLEX ESPORTIU DEL 

CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS ANY 2019 
 
Núm. de referència : X2010007037     
 
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 30 de setembre de 2010 va adjudicar a la 
Unió Esportiva Olot, la concessió administrativa d’ús del complex esportiu del camp 
municipal d’esports per un termini de 10 anys.  
 
Atès el que s’estableix en la clàusula 10 del PCAP, el cànon de la concessió es 
revisarà anualment d’acord amb la variació de l’ lPC de Catalunya.  
 
Atès que aquest en data 31/12/2017  es fixa en 1,4%  i  vist l’expedient  administratiu 
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núm. CCS12010000021  i antecedents corresponents, la regidora delegada  
d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Fixar en CINC-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUIT 
CÈNTIMS (554,08 €) /anuals, el cànon per a l’exercici 2019 de la concessió d’ús del 
complex esportiu del camp municipal d’esports, adjudicat a la UNIO ESPORTIVA 
OLOT, SAD amb NIF A17314840. 
 
Segon.- De conformitat amb la clàusula 10 del plec, la Unió Esportiva Olot, SAD 
satisfarà el cànon a favor de l’Institut Municipal d’Esports i Lleure.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
6.3.3 - REVISIÓ PREU CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D'ÚS PRIVATIU DE LA VIA 

PÚBLICA AMB UNA INSTAL·LACIÓ DESMUNTABLE AMB DESTINACIÓ A 
RESTAURANT A LA PLAÇA MAJOR 

 
Núm. de referència : X2013017072     
 
La Junta de Govern Local de data 28 de juny de 2014 va adjudicar a l’empresa “Ca 
l’Amic,SL” la concessió administrativa d’ús privatiu de la via pública amb una instal·lació 
desmuntable  amb destinació a restaurant a la Plaça Major d’Olot; per un termini de 4 anys 
amb efectes del dia 1 de juliol de 2014, prorrogables de forma expressa, any a any fins a un  
màxim de 6 anys. 
 
La Junta de Govern Local de data 7 de juny de 2018 va prorrogar pel termini d’un any amb 
efectes del dia 1 de juliol de 2018 la concessió administrativa d’ús privatiu de la via pública 
amb una instal·lació desmuntable  amb destinació a restaurant a la Plaça Major d’Olot. 
 
De conformitat amb la clàusula  6ena del plec de clàusules administratives que regeix la 
concessió, el cànon s’incrementarà a data 1 de gener de cada anys d’acord amb l’IPC de 
Catalunya, que a 31/12/2018 es fixa den 1,4%. 
 
I vist  l’expedient administratiu núm. CCS12013000019 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Fixar  en TRES MIL SIS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB DOTZE 
CÈNTIMS (3.645,12 €)/ any,   l’import del cànon per a l’exercici 2019 de la concessió 
administrativa d’ús privatiu de la via pública amb una instal·lació desmuntable  amb 
destinació a restaurant a la Plaça Major d’Olot; adjudicada a favor de l’empresa CA L’AMIC, 
amb NIF B147557505. 
 

Segon.- Atès que en data 30 de juny de 2019 finalitza la primera pròrroga del contracte, el 
qual pot ser objecte d’una nova pròrroga d’un any fins a un màxim de 6 anys; “Ca l’Amic, SL” 
procedirà al pagament de MIL VUIT-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS 
CÈNTIMS (1.822,56 €)  corresponent a l’import del cànon des de l’1 de gener al 30 de juny de 
2019. 
 
Tercer.- El pagament d’aquest cànon s’efectuarà en quotes trimestrals dins dels cinc primers 
dies de cada trimestre.  
 
S’aprova per unanimitat. 
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6.3.4 - REVISIÓ PREU CONCESSIÓ PER A LA GESTIÓ DEL CEMENTIRI 
MUNICIPAL ANY 2019 

 
Núm. de referència : X2019004004     
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 14 de desembre  de 2000 acordà 
adjudicar la gestió del servei de Cementiri Municipal a l’empresa “Besora, SL”. 
 
Atès l’acord de la Junta de Govern Local de data 19 d’octubre de 2005 d’ampliació de 
la concessió i atesa la clàusula cinquena del plec de clàusules que regeix l’esmentada 
concessió i que l’IPC  a 31/12/2018 es fixa en 1,2%.  
Vist l’expedient administratiu núm: CC012019000044 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Fixar en CINQUANTA-UN MIL NOU-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB 
VUITANTA-VUIT CÈNTIMS ( 51.946,88 €) + IVA: DEU MIL NOU-CENTS VUIT 
EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS ( 10.908,85 €) , el preu de la concessió per 
a la gestió del Cementiri Municipal per a l’any 2019, adjudicar a l’empresa BESORA , 
SL”  amb NIF.B1706037-7. 
 
Segon.- Aprovar i disposar el pagament de la despesa per import  de 62.855,73 € amb 
càrrec a la partida núm. 19.170.164.227990 “cementiri”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19170  164  227990 62855.73 CEMENTIRI 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.4. - SUBSCRIPCIONS AJUNTAMENT D'OLOT ANY 2019 
 
Núm. de referència : X2019003967     
 
Vist l’expedient administratiu núm. CC012019000043 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
  
Primer.-  Aprovar les subscripcions que es detallen a continuació corresponents a les 
diverses dependències municipals per a l’any 2019.  
 
DEPENDÈNCIA CONCEPTE IMPORT 

 
Urbanisme  Revista Derecho Urbanístico     290,16 
 Boletin Económico de la Construccion     120,00 
   
Alcaldia Diari de Girona      496,90 
 El Punt     517,60 
 La Vanguardia     459,00 
 ARA     280,00 
 La Comarca (Museu,ICCO, DinàmiG, IMELO, 

E.Expressio) 
 
    500,00 

   
Serveis Generals  Derecho Administració Pública   3.900,00 
 Esasesor   2.650,00 
 LocalProm      400,00 
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Recursos Humans Memento Esencial Social + Internet      400,00 
 Memento Prevención Riesgos Laborales + Internet      400,00 
   
Secretaria  Revista Estudios Ad. Local Autonómica         30,00 
 Quaderns de Dret Local         80,00 
   
Urbanisme i 
Infraestructures  

 
CYPE 

 
     700,00 

 
Segon.-  L’import total de la despesa és de ONZE MIL DOS-CENTS VINT-I-TRES 
EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS (11.223,66 €),  que es pagarà amb càrrec al 
pressupost municipal,  segons: 
-10.523,66 € amb càrrec a la partida núm. 19.110.920.220010 “premsa, revistes i 
llibres”  
-   700,00 € amb càrrec a la partida núm. 19.120.491.220020 “ manteniment i suport 
informàtic”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200  Despeses 19110  920  220010 10523.66 PREMSA, REVISTES I LLIBRES 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 19120  491  220020 700 MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.5. - DELEGAR A L'INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA D'OLOT (IMO) LA 
GESTIÓ DEL BAR UBICAT A L'EDIFICI TORRA CASTANYS (PARC NOU) 

 
Núm. de referència : X2019004136     
 
El Parc Nou és un immoble propietat de l’Ajuntament d’Olot, que figura inscrit en 
l’Inventari General de Béns Municipals com a bé de domini públic adscrit a ús públic. 
En aquest espai hi ha l’anomenada Torre Castanys, seu del Museu dels Volcans, que 
disposa d’un espai destinat a bar, que dóna servei a les diverses instal·lacions 
museístiques, culturals i d’esbarjo ubicades al Parc Nou. 

 
Considerant que l’Institut Municipal de Cultura d’Olot (IMCO) és un organisme 
autònom local de l’Ajuntament d’Olot que, d’acord amb l’article 2 dels seus Estatuts, té 
per objectius principals, entre d’altre d’altres, la gestió de l’estructura dels serveis i 
espais culturals, així com la explotació dels béns culturals de la ciutat. 
 
De conformitat amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; 
el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya; el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que 
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals; i vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, que serveixen de motivació a la present proposta, la 
regidora delegada d’Organització, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del 
següent acord: 
 
DELEGAR a l’Institut Municipal de Cultura d’Olot (IMCO) la gestió del bar ubicat a la 
Torre Castanys (Parc Nou). 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 



 12 

CONTRACTACIÓ. SUBMINISTRAMENTS 
 

6.6 - SUBMINISTRAMENT LLICÈNCIES APLICACIÓ "DRAG" 
 
Tipus de Contracte: SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 
Criteris NO SENSE CRITERI 
 
Núm. de referència : X2019003639     
 
Antecedents 
 
Primer.- Atès que l’Ajuntament d’Olot requereix contractar el subministrament de 
llicències de l’aplicació de gestió “DRAG” de la Policia Municipal, com es desprèn de 
l’informe de data 21 de gener de 2019, emès pel Sr. Joan Prat Espuña, Responsable 
del Departament d’Informàtica i Noves Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Segon.-  Atès que es tracta d’un subministrament esporàdic i puntual. 
 
Tercer.- Atès que aquest programari de gestió és propietat de l’empresa DRAGCLIC 
SL i només aquesta empresa pot fer el subministrament d’aquestes llicències. 
 
Quart.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles generals 
de contractació. 
 
Cinquè.- Atès que no consta que s’hagin adjudicat a l’empresa DRAGCLIC SL, 
subministraments amb el mateix objecte per un import superior a 15.000 euros (IVA 
exclòs) durant l’anualitat en curs o que havent-los subscrit les prestacions són 
qualitativament diferents. 
 
Setè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa DRAGCLIC SL i atès que aquesta 
compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació objecte del 
contracte. 
 
Fonament jurídic 
 
Primer.- Atesa la definició que l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (LCSP) formula del contracte de subministrament. 
 
Segon.- Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP, referent a l’inici, contingut i 
aprovació de l’expedient administratiu. 
 
Tercer.- Ateses les competències que estableix la disposició addicional segona de la 
LCSP i les delegacions efectuades pel cartipàs municipal. 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012019000040 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’informe emès pel Sr. Joan Prat Espuña, Responsable del 
Departament d’Informàtica i Noves Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot, de data 21 de 
gener de 2019, en el que es motiven les necessitats de contractar. 
 
Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a 
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favor de l’empresa DRAGCLIC SL, amb NIF núm. B6500189-3, el contracte menor de 
subministrament de llicències de l’aplicació de gestió “DRAG” de la Policia Municipal, 
pel preu de tres mil nou-cents noranta-vuit euros amb vuitanta-un cèntims 
(3.998,81 €), IVA inclòs. 
 
L’esmentat preu es desglossa en tres mil tres-cents quatre euros amb vuitanta cèntims 
(3.304,80 €) de pressupost net i sis-cents noranta-quatre euros amb un cèntim (694,01 
€) d’IVA calculat amb un tipus del 21%. 
 
Tercer.- El subministrament i drets es portaran a terme durant el període 01/01/2019 a 
31/12/2019. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 3.998,81 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida del pressupost municipal: 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19120  491  220020 3998.81 MANTENIMENT I SUPORT 

 INFORMATIC 
120 001 999 048 000 000 

 
Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i que 
aquesta haurà d’incloure una còpia d’aquest acord o fer-hi constar el número 
d’expedient CC012019000040. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.7. - SUBMINISTRAMENT GASOIL ESCOLES FEBRER 2019 (2) 
 
Tipus de Contracte SU DE SUBMINISTRAMENT 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 
Criteris NO SENSE CRITERI 
 
Núm. de referència : X2019003567     
 
Antecedents 
 
Primer.- Atès que l’Ajuntament d’Olot requereix contractar el subministrament de 
26.000 litres de gasoil per a les calefaccions de les escoles municipals, com es 
desprèn de l’informe de data 31 de gener de 2019, emès pel Sr. Xavier Viñolas Boix, 
Enginyer Tècnic de l’Àrea d’Infraestructura i Obra Pública de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Segon.-  Atès que es tracta d’un subministrament esporàdic i puntual. 
 
Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar aquest 
subministrament: 
 
- BON PREU SAU 
- PETREM DISTRIBUCIÓ SA 
- FILLS DE VELASCO SA 
- CARBURANTS TARAVAUS SL 
 
Quart.- Atès que s’han rebut 3 ofertes dins el termini establert i d’acord amb l’informe 
de valoració, la millor proposta és la presentada per l’empresa CARBURANTS 
TARAVAUS SL, per haver presentat l’oferta més econòmica. 
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Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles 
generals de contractació. 
Sisè.- Atès que no consta que s’hagin adjudicat a l’empresa CARBURANTS 
TARAVAUS SL, subministraments amb el mateix objecte per un import superior a 
15.000 euros (IVA exclòs) durant l’anualitat en curs o que havent-los subscrit les 
prestacions són qualitativament diferents. 
 
Setè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa CARBURANTS TARAVAUS SL i atès 
que aquesta compta amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació 
objecte del contracte. 
 
Fonament jurídic 
 
Primer.- Atesa la definició que l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (LCSP) formula del contracte de subministrament. 
 
Segon.- Atès el que disposa l’article 118 de la LCSP, referent a l’inici, contingut i 
aprovació de l’expedient administratiu. 
 
Tercer.- Ateses les competències que estableix la disposició addicional segona de la 
LCSP i les delegacions efectuades pel cartipàs municipal. 
 
Vist l’expedient administratiu núm: CC012019000036 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’informe emès pel Sr. Xavier Viñolas Boix, Enginyer Tècnic de l’Àrea 
d’Infraestructura i Obra Pública de l’Ajuntament d’Olot, de data 31 de gener de 2019, 
en el que es motiven les necessitats de contractar. 
 
Segon.- Adjudicar, en aplicació dels articles 118 en relació amb el 131.3 de la LCSP, a 
favor de l’empresa CARBURANTS TARAVAUS SL, amb NIF núm. B1729242-6, el 
contracte menor de subministrament de 26.000 litres de gasoil per a les calefaccions 
de les escoles municipals, pel preu de disset mil quatre-cents seixanta euros amb 
trenta cèntims (17.460,30 €), IVA inclòs. 
 
L’esmentat preu es desglossa en catorze mil quatre-cents trenta euros (14.430 €) de 
pressupost net i tres mil trenta euros amb trenta cèntims (3.030,30 €) d’IVA calculat 
amb un tipus del 21%. 
 
Tercer.- L’execució del subministrament s’haurà de dur a terme durant el mateix dijous 
7 i el divendres 8 de febrer d’acord a: 
 

Edifici Previsió (litres) 
CEIP Llar 6.000 
CEIP Malagrida* 6.000 
CEIP Morrot 4.000 
CEIP Pla de Dalt 4.000 
CEIP Sant Roc 6.000 
 26.000 

* En el cas de l’Escola Malagrida, caldrà complir primer i a capacitat màxima el dipòsit del gimnàs. 

 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 17.460,30 €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida del pressupost municipal: 
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Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 19500  323  221030 17460.30 GASOIL EDIFICIS ENSENYAMENT 500 030 999 007 000 000 

 
Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la 
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació i que 
aquesta haurà d’incloure una còpia d’aquest acord o fer-hi constar el número 
d’expedient CC012019000036. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.1. - CONTRACTE DE TRACTAMENT DE DADES-PROVEÏDORS GABINET 
D'ESTUDIS SOCIALS I OPINIÓ PÚBLICA SL 2019 

 
Núm. de referència : X2019003571     
 
Atès que l’ AJUNTAMENT D’OLOT i GABINET D’ESTUDIS SOCIALS I OPINIÓ 
PÚBLICA SL es vincularan per una relació contractual de serveis que consistirà en la 
realització d’una enquesta telefònica als propietaris dels habitatges d’Olot amb la 
finalitat d’ avaluar l’ acollida que tindria el Pla Pilot EUROPACE. que afecta al fitxer 
“11. Habitatge” regulat a l’Ordenança reguladora de fitxers de dades de caràcter 
personal de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Atès que per a la prestació d’aquest servei, és necessari que el responsable del fitxer 
(AJUNTAMENT D’OLOT)  posi a disposició de l’encarregat del tractament (GABINET 
D’ESTUDIS SOCIALS I OPINIÓ PÚBLICA SL), dades de caràcter personal. 
 
Atès el que disposen els articles 28 i 33 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 
de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. 
 
En relació a l’expedient LPD22019000002 de Protecció de Dades, 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.- Aprovar el contracte que regula el tractament amb accés a dades de caràcter 
personal entre l’Ajuntament d’Olot (responsable del fitxer) i  GABINET D’ESTUDIS 
SOCIALS I OPINIÓ PÚBLICA, SL (encarregada del tractament) i que afecta al fitxer 
11. Habitatge regulat a l’Ordenança reguladora de fitxers de dades de caràcter 
personal de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Segon.- Facultar l’Alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

8.1. - CONTRACTE D'ENCARREGAT DE TRACTAMENT DE DADES 
INNOVAC/AJUNTAMENT D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2019003516     
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot i l’Associació catalana d’innovació del sector carni porcí 
“INNOVACC” es troben vinculades per una relació contractual de Serveis Informàtics 
(suport informàtic, allotjament de servidor i còpies de seguretat remotes). 
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Atès que per la prestació d’aquests serveis , és necessari que el responsable dels 
fitxers (INNOVACC)  posi a disposició de l’encarregat del tractament (AJUNTAMENT 
D’OLOT), dades de caràcter personal. 
 
Atès el que disposen els articles 28 i 33 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 
de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. 
 
En relació a l’expedient LPD22019000001 de Protecció de Dades, 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.- Aprovar el contracte entre l’Ajuntament d’Olot (encarregat del tractament) i 
l’Associació Catalana d’Innovació del Sector Carni Porcí “INNOVACC” (responsable 
dels fitxers) que regula el tractament amb accés a dades de caràcter personal. 
Segon.- Facultar a l’Alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

9.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2019004125     
 
En relació a l’expedient CPG22019000015 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. 19/004 per un import de 
130.824,64 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 130824.64 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

10.1. - APROVAR DEVOLUCIÓ DE FIANCES 
 
Núm. de referència : X2019004129     
 
En relació a l’expedient CPG22019000016 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: 
 
Vistos els informes tècnics aprovar la següent relació de fiances per tal de poder 
procedir a la seva devolució de la partida no pressupostària que correspongui. 
 
INTERESSAT IMPORT 
  
**** 300,00 
OLOT MEATS SA 600,00 
**** 917,00 

 
S’aprova per unanimitat. 
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11.1. - MPOUM CAN VERA.- PROPOSANT PRENDRE ACORD RELATIU A LA 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL. 

 
Núm. de referència : X2018000991     
 
Vist que Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 22 de novembre de 
2018, va adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment la modificació puntual del 
POUM en l’àmbit de can Vera, redactada per Land urbanisme i projectes, SLP. 
 
En el tràmit d’exposició al públic de l’expedient de la modificació puntual del Pla 
d’ordenació urbanística municipal Can Vera, s’han presentat diversos escrits 
d’al·legacions que per la complexitat de llur contingut obliguen a suspendre la 
tramitació de l’expedient en espera del resultat de l’estudi de mobilitat que s’haurà 
d’encarregar.  
 
En relació a l’expedient UPL12018000001, 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.- SUSPENDRE la tramitació de l’expedient de la modificació puntual del Pla 
d’ordenació urbanística municipal Can Vera. 
 
SEGON.- SOL·LICITAR un estudi de mobilitat amb el contingut i prescripcions que 
figuren a l’informe adjunt.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
12.1. - APROVACIÓ D'UNS CRITERIS PER AUTORITZAR L'OCUPACIÓ DE LA VIA 

PÚBLICA AMB PARADES DE VENDA EL DIA DE SANT JORDI 2019. 
 
Núm. de referència : X2019003532     
 
L’Ajuntament d’Olot, arran de l’experiència dels darrers anys, considera necessari 
l’establiment d’uns criteris per determinar com s’ha de realitzar l’ocupació de la via 
pública, el dia 23 d’abril, per la venda de productes típics de la Diada de Sant Jordi. 
Aquests criteris no constitueixen cap regulació reglamentària, sinó que es limiten a 
establir unes pautes per a l’ocupació de la via pública, de conformitat amb la normativa 
de règim local aplicable: la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local; el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya; el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que 
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals; i també les Ordenances 
municipals de l’Ajuntament d’Olot.  
 
Vist l’expedient administratiu VS432019000002 i antecedents corresponents, que 
serveixen de motivació a la present proposta, 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 del següent acord:  
 
Únic.- Aprovar els criteris per a l’autorització de l’ocupació de la via pública durant el 
dia de Sant Jordi 2019, per a la instal.lació de parades per a la venda de productes 
típics d’aquesta diada, que figuren a l’annex. 
 
S’aprova per unanimitat. 
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13.1. - PROPOSANT DONAR COMPTE DELS ASSABENTATS D'OBERTURA I 

DELS DECRETS DICTATS ENTRE ELS DIES 23 I 24 DE GENER DE 2019 
RELATIUS A L’ÀREA DE MEDI AMBIENT 

 
Núm. de referència : X2019003557     
 
En relació a l’expedient AG012019000005, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern 
Local, adoptar el següent acord: 
 
Únic.- Donar compte dels assabentats d’obertura i dels decrets dictats entre els dies 
23 i 24 de gener de 2019, relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen a 
continuació:  
 
Tràmit 
 
Activitats 

Nom / comercial Concepte Adreça Decret 
 
 

Assabentat 
obertura 

Alexandre García 
Ajenjos 

Taller 
d’instal·lacions 
elèctriques 

C/Joan Maragall 6 B 23/01/2019 

Assabentat 
obertura 

Melania Maria 
Bucur 

Venda 
d’alimentació 

C/Rocamora 14 B 23/01/2019 

Assabentat 
canvi de 
titularitat  

L’Hora del Pati SC Bar-pastisseria C/Pati núm. 3 23/01/2019 

Assabentat 
canvi de raó 
social 

Tallers Auto-color 
Planxa i Pintura 
SL 

Reparació de 
vehicles amb 
planxa i pintura 

Av. Europa 50-52 23/01/2019 

Assabentat 
canvi no 
substancial  

Irka Gastronomic 
Service SL 

Bar amb 
restaurant 

Pg. Ramon Guillamet 2 23/01/2019 

Assabentat 
baixa 

Curvys SC Venda de roba C/Sant Pere Màrtir 20 23/01/2019 

Assabentat 
baixa 

Olot Grup 
Assessor SL 

Assessoria Av. Dr. Danés 5 B 1 23/01/2019 

Assabentat 
baixa 

Novaso SL Carnisseria C/La Bisbal 29 24/01/2019 

 
Concessió ús d’horts municipals 
Adjudicació **** Ús hort 

municipal 
Zona les Planotes, 44 24/01/2019 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a dos quarts de nou 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 LA SECRETÀRIA 


