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ACTA NÚM. 1 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

4 DE GENER DE 2018 
  
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 4 de gener 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 BERGA i VAYREDA, com a Alcalde accidental en 
substitució de l’Alcalde titular, 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. Estanis Vayreda i Puigvert, Jordi Alcalde i 
Gurt, Josep Gelis i Guix, Maria del Mar Roca i Reixach i Montserrat Torras i 
Surroca.  
 
També 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 pendre 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 secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera. 
 

1. - ACTA.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Essent l'hora assenyalada –les vuit del matí– l'Alcalde accidental declara obert l'acte i 
del seu ordre, la Secretària llegeix l'acta de la sessió del dia 21 de desembre i de la 
sessió del 28 de desembre de 2017, que s'aproven per unanimitat.                                                                       
 

2. - DESPATX OFICIAL 
 
El Sr. Josep Berga que avui presideix la Junta de Govern, per delegació de l’Alcalde 
titular, comenta els ACTES i REUNIONS  a les quals ha assistit des de la celebració 
de la darrera Junta de Govern, celebrada el dia 28 de desembre:  
 
- el dia 2 de gener va anar a felicitar el primer nadó de l’any, nascut a l’Hospital d’Olot. 

Va ser una nena que es diu Ona, que va pesar 3,780 Kgs, els pares de la qual són 
de Torelló.  

  
- el dia 3 de gener fa una visita al Llop (LLeure Olot Parc). 

 
- el mateix dia 3, va anar a visitar el Campament Reial ubicat a la Plaça Clarà. 
  

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 apareguts als Butlletins Oficials BOE, BOP i DOGC des de la 
darrera sessió. I se n'acorda l'assabentat.                                                                                                                                  
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CONTRACTACIÓ. OBRES 
 

4.1. - APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 
QUE REGIRAN L'ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE REURBANITZACIÓ I 

IMPERMEABILITZACIÓ DE LA PLAÇA DE MIG; I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 
 
Núm. de referència : X2018000106     

Atesa la necessitat de portar a terme el contracte de les obres de reurbanització i 
impermeabilització de la Plaça del Mig. 

Les necessitats a satisfer es troben definides a la memòria del projecte aprovat el 26 
d’octubre de 2017 per la Junta de Govern Local. 

El pressupost base de licitació de l’obra s’estableix en la quantitat màxima de 
370.922,46€, IVA exclòs, més 77.893,72€, en concepte d’IVA calculat al tipus del 21%. 

S’estableix un termini màxim d’execució de les obres de 2,75 mesos, comptats a partir 
de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig. 

El valor estimat del contracte és de 370.922,46€, IVA exclòs, als efectes de determinar 
el procediment d’adjudicació i la publicitat. 

A l’expedient hi consta el plec de clàusules jurídico-administratives i econòmiques 
particulars regulador de la contractació i demés documentació prevista als articles 109, 
110, 121, 123 i 126 del TRLCSP. 

Atès que l’article 6 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant TRLCSP), 
defineix com a contractes d’obres aquells que tenen per objecte la realització d’una 
obra o l’execució d’algun dels treballs enumerats a l’annex I o la realització per 
qualsevol mitjà d’una obra que respongui a les necessitats especificades per l’entitat 
del sector públic contractant. 

Atès que el procediment a seguir per a l’adjudicació del contracte és l’obert, atenent a 
una pluralitat de criteris de valoració, en virtut dels articles 138, 150, 157 o següents 
del TRLCSP, i que la tramitació de l’expedient serà ordinària, de conformitat amb els 
articles 109 i següents del mateix Text refós. 

De conformitat amb els articles 22 i 109 del TRLCSP. 

De conformitat amb els articles 110 i 115 del TRLCSP. 

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. 

D’acord amb la facultat que la Llei atorga a l’Alcaldia i d’acord amb el que es preveu en 
els articles 9 i 12 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i a 
l’article 11 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya. 

I vist l’expedient administratiu núm. CCS12018000001 i antecedents corresponents, la 
regidora-delegada d’Organització proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
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següents acords:  

 Primer.- INICIAR l’expedient de contractació administrativa de les obres de 
reurbanització i impermeabilització de la Plaça del Mig, incorporant-hi la documentació 
a què fa referència l’article 109 del TRLCSP. 
 
Segon.- APROVAR l’expedient de contractació administrativa de les obres 
reurbanització i impermeabilització de la Plaça del Mig, amb un import de licitació 
màxim de tres-cents setanta mil nou-cents vint-i-dos euros amb quaranta-sis cèntims 
(370.922,46€) IVA exclòs, i un termini d’execució de 2,75 mesos. 
 
L’import total de la despesa ascendeix a quatre-cents quaranta-vuit mil vuit-cents setze 
euros amb divuit cèntims (448.816,18€) IVA inclòs. Aquest import es desglossa en 
tres-cents setanta mil nou-cents vint-i-dos euros amb quaranta-sis cèntims 
(370.922,46€) de pressupost net i setanta-set mil vuit-cents noranta-tres euros amb 
setanta-dos cèntims (77.893,72€) d’IVA calculat amb un tipus del 21%. 
 
Tercer.- APROVAR el Plec de clàusules jurídico-administratives i econòmiques 
particulars que ha de regir la contractació de les obres. 
 
Quart.- APROVAR la despesa amb càrrec a la partida 18.140.1532.61907 “renovació 
paviment Plaça del Mig” del Pressupost municipal. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
200200  Despeses18140  1532 61907 448816.18 RENOVACIO PAVIMENT PL. DEL MIG100 001 001 001 000 000 

 
Cinquè.- CONVOCAR la licitació i tramitar l’expedient de contractació ordinària de 
conformitat amb l’article 110 del TRLCSP que es tramitarà pel procediment obert, 
atenent a una pluralitat de criteris de valoració de les ofertes, en virtut dels articles 138, 
150 i 157 i següents del TRLCSP. 
 
Sisè. PUBLICAR la convocatòria de licitació mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de 
la Província (BOP) i en el Perfil del Contractant de conformitat amb l’article 142.1 i 
142.4 del TRLCSP. 
 
Setè.- DELEGAR a l’Alcalde 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 i fins a 
la seva finalització o resolució. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SERVEIS 
 

4.2. - SERVEIS PER A LA GESTIÓ DOCUMENTAL DELS FONS DE 
L'ADMINISTRACIÓ LOCAL CUSTODIATS A L'ARXIU COMARCAL DE LA 

GARROTXA 
 
Núm. de referència : X2018000050  
   
Atès que entre les funcions que té encomanades  l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa hi ha 
la gestió documental dels fons de les administracions de les quals en depèn.  
Per tal de realitzar els treballs que comporta la gestió documental dels fons de 
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l’administració local  i la seva avaluació,   s’ha demanat pressupost als professionals 
competents en la matèria: Sra. Nuri Faig Vila, Sr. Eduard Pons Ramos i Sra. Caterina 
Capdevila Werning. 
 
De conformitat amb l’informe tècnic favorable al pressupost núm. 2/2017 presentat per 
la Sra. Nuri Faig Vila, emès per l’arxivera municipal, Sra. Anna Maria Bonfill Plana  en 
data 2 de  gener de 2018, i  vist l’expedient administratiu núm. CC01201800001 i 
antecedents corresponents, la regidora delegada d’Organització, proposa a la Junta 
de Govern Local l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Adjudicar a favor de la Sra. NURI FAIG VILA (40319074-M) els treballs per a 
la gestió documental i avaluació dels fons de l'administració local custodiades a l'Arxiu 
Comarcal de la Garrotxa; de conformitat amb el pressupost núm. 2/2017 i l’informe 
tècnic que figuren com annex a l’expedient.  
 
Segon.- La durada del servei és de quatre mesos i mig (4,5 ) amb efectes del dia 8  de 
gener de 2018, a raó de 35 hores setmanals, de dilluns a divendres de 8 a 15 h. 
 
Tercer.- Aprovar i disposar la despesa de: Base: NOU MIL EUROS (9.000 €) + IVA: 
MIL VUIT-CENTS NORANTA EUROS (1.890 €); la qual es pagarà mitjançant la 
presentació  i aprovació de la corresponent factura mensual,  amb càrrec a la partida 
núm. 18.400.3322.227990 “Arxiu Municipal d’Olot “. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18400  3322 227990 10890 ARXIU MUNICIPAL D'OLOT 100 001 001 001 000 000 
 
 

Quart.-  La Sra.  NURI FAIG VILA adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura 
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012018000001. 
 
Cinquè.- Notificar aquesta resolució als professionals que han presentat pressupost.  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

4.3. - SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER A LA 
REURBANITZÁCIÓ  DE LA PLAÇA DEL MIG D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2018000111     
 
Vista la necessitat de contractar els serveis de redacció del projecte bàsic i executiu 
per a la reurbanització de la plaça del Mig d’Olot, s’ha sol·licitat pressupost a 
l’arquitecte senyor Daniel Mallarach i Macias. 
 
Vist el pressupost d’import 13.787,25€, IVA exclòs, presentat per l’arquitecte senyor 
Daniel Mallarach Macias. 
  
De conformitat amb el disposat a l‘article 10 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 
(TRLCSP). 
 
De conformitat amb el conveni per a l’execució de les obres a la plaça del Mig d’Olot, 
signat entre l’Ajuntament d’Olot i la Comunitat de propietaris de la plaça del Mig, 
aprovat pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el 19 de desembre de 2017. 
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Vistes les competències que la disposició addicional segona del TRLCSP atorga a 
l’Alcaldia i de conformitat d’acord amb el decret de l’Alcaldia, de data 26 de juny de 
2015, de delegació de competències a favor de la Junta de Govern Local.  
I vist l’expedient administratiu núm. CC012018000002 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d’Organització,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- ADJUDICAR, en aplicació dels articles 111 en relació amb el 138 del 
TRLCSP, a favor del senyor DANIEL MALLARACH I MACIAS, amb DNI. 77899792B, 
el contracte menor de serveis per a la redacció del projecte bàsic i executiu per a la 
reurbanització de la Plaça del Mig d’Olot, pel preu de setze mil sis-cents vuitanta-dos 
euros amb cinquanta-set cèntims (16.682,57€), IVA inclòs. 
 
Segon.- APROVAR i DISPOSAR la despesa de: Base: TRETZE MIL SET-CENTS 
VUITANTA-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS (13.787,25€) + IVA: DOS MIL 
VUIT-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS (2.895,32€). 
Es pagarà amb càrrec a la partida núm. 18.140.1532.61907 “renovació paviment de la 
plaça de Mig” del Pressupost municipal. D’acord amb el disposat en el pacte quart  del 
conveni aprovat en sessió plenària de 19 de desembre de 2017. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18140  1532 61907 16682.57 RENOVACIO PAVIMENT PL. DEL MIG 100 001 001 001 000 000 

 
Tercer.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari. 
 
Quart.- DANIEL MALLARACH MACIAS adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura 
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012018000002. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.1. - APROVAR ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2017031121     
 
En relació a l’expedient CPG22017000141 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 17/050 per un import total 
de 55.986,38 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 55986.38 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.1. - APROVAR CERTIFICACIÓ D'OBRA 
 
Núm. de referència : X2017031119     
 
En relació a l’expedient CPG22017000140 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d' Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, 
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l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar la certificació n.4 de JOSEP VILANOVA SA corresponent a les obres de 
URBANITZACIÓ DE NOU VIAL CONNEXIÓ AMB EL CARRER GARRINADA  amb 
càrrec a la partida 17.141.1532.61915 “URBANITZACIÓ CARRER GARRINADA” 
per un import de 14.874,94 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 99999 14874.94 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

7.1. - APROVAR ENDOSSAMENT DE FACTURA 
 
Núm. de referència : X2017031120     
 
En relació a l’expedient CP022017000020 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: 
 
Autoritzar l’endossament de la factura núm. 320-2017 de JOSEP VILANOVA SA per 
un import de 14874.94 euros corresponent a les URBANITZACIO C/ GARRINADA al  
BBVA al c.c. ****. 
 
Totes les despeses que generi aquest endossament aniran a càrrec de JOSEP 
VILANOVA SA  
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
200240  Despeses99999 14874.94 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA100 001 001 001 000 000 
 

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

LA SECRETÀRIA 

 


