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MIQUEL TORRENT COMPTE, secretari accidental de l’Ajuntament de la Molt Lleial
Ciutat d’Olot.

CERTIFICA
Que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 8 d’agost de 2019, va adoptar
entre d’altres, el següent acord:

“Per acord de la Junta de Govern Local de data 18 de juliol de 2019, es va iniciar i
aprovar l’expedient de contractació per adjudicar l’autorització administrativa d’ús
privatiu del domini públic per instal·lar 3 espais, un espai per explotar una parada
destinada a xurreria i dos espais destinats a espais gastronòmics locals durant les
Fetes del Tura 2019.
En data 26 de juliol de 2019 finalitzà el termini de presentació de proposicions, havent
participat en la licitació per haver presentat la seva oferta dins el termini fixat i en la
forma pertinent, les següents empreses:
LOT 1: (1 Espai) Espai Xurreria
1. JOAN JOFRE PARAROLS
LOT 2: (2 Espais) Espais Gastronòmics Locals
1. MIQUEL JEMÉNEZ DÁVILA
D’acord amb els antecedents que formen part de l’expedient CCS12019000018 i de
conformitat amb l’informe emès el dia 02 d’Agost de 2019, per part de Miquel Compte
Torrent com a Secretari accidental , la Mesa de Contractació del dia 02 d’Agost de
2019 acorda, requerir a l’empresa JOAN JOFRE PARAROLS la documentació que fa
referència l’article 159.4 de la LCSP
L’empresa JOAN JOFRE PARAROLS va donar compliment al requeriment esmentat
dins el termini establer a l’efecte.
La Mesa de Contractació, en sessió celebrada el dia 7 d’Agost de 2019 comprovà i
qualificà la documentació requerida.
De conformitat amb el punt 3 de l’article 150 de la LCSP i amb la Disposició Addicional
Segona de la LCSP.
Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de Junta de Govern
Local, en virtut de la delegació efectuada per Decret de l’Alcaldia de dates 25 i 26 de
juny de 2019.
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 25
de juny de 2019.
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I vist l’expedient administratiu núm. CCS12019000021, com a regidora delegada
d’Organització, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següent acord:
Primer.- ADJUDICAR el l’ús privatiu del domini públic al Passeig de Blay, durant
les Festes del Tura 2019 (del 6 al 11 de setembre) en relació al LOT 1: Xurreria, a
favor de l’empresa JOAN JOFRE PARAROLS amb DNI: 46673608F al preu de
MIL CENT EUROS (1.100,00€) –
Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de
clàusules administratives particulars , aprovats per la Junta de Govern Local de data
18 de juliol de 2019; així com amb l’oferta presentada per l’adjudicatària.
Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en
el Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olot.
Tercer.- La durada del contracte s’estableix en 6 dies, del 6 al 11 de setembre ambdós
inclosos.
Quart.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta de licitadors que
han participat a la licitació, de conformitat amb el punt 1 de l’article 151 de la LCSP.
Cinquè.- S’estableix la obligació del pagament del cànon corresponent al LOT 1
(Xurreria) per import de 1.100 € per part del Sr. JOAN JOFRE PARAROLS en el
termini del 2 al 4 de setembre de 2019, tal com s’indica a la clàusula 6 del Plec de
Clàusules Administratives Particulars.
Sisè.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Perfil del
Contractant.
Setè.- Requerir a l’adjudicatari per a la formalització del contracte dins el termini dels
15 dies hàbils a comptar d’aquell en què es realitzi la notificació de l’adjudicació.
Setè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del
Contractant.”
I PERQUÈ AIX CONSTI, i als efectes que correspongui signo aquesta certificació amb
el vistiplau del Sr. Alcalde, a Olot, el dia 9 d´agost de 2019
}
Ho signo:
Vist-i-plau
L’Alcalde
El secretari actal.
[Firma01-01]
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MIQUEL TORRENT COMPTE
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JOSEP BERGA VAYREDA
09/08/2019
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