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ACTA NÚM. 32 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

9 D’AGOST DE 2018 
 
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 9 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 BERGA i VAYREDA, Alcalde accidental, 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. Jordi Alcalde i Gurt, Josep Gelis i Guix, 
Maria del Mar Roca i Reixach, Montserrat Torras i Surroca. Excusa la seva 
assistència el Sr. Estanis Vayreda i Puigvert. 
 
Hi assisteixen, com a regidors de l’oposició, la Sra. Mercè Traveria Costa, i el Sr. 
Raül Massanella i Quiles.  
 
Actua com a secretari, el Secretari accidental, Sr. Miquel Torrent i 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. - CONVENI DE COL·LABORACIÓ UEC 2018-2019 
 
Núm. de referència : X2018024329     
 
Atès que les Unitats d’Escolarització Compartida (UEC) estan plantejades com a un 
recurs educatiu extern adreçat als alumnes que, tot i les estratègies d’adaptació 
curricular, presenten de forma reiterada o contínua desajustaments de conducta greus 
que derivin en situacions d’agressivitat o violència, conductes predelictives, trets 
d’inadaptació social i/o risc de marginació, absentisme injustificat, desvinculació de 
l’entorn educatiu, perfil de fracàs escolar i/o necessitats educatives derivades de la 
inadaptació al medi escolar que impliquin un risc desproporcionat d’abandonament 
escolar prematur. 
 
Atès que des de fa anys, el Departament d’ensenyament ha signat convenis de 
col·laboració amb l’Ajuntament d’Olot amb la finalitat de poder oferir activitats 
complementàries específiques adaptades a les necessitats educatives d’aquest 
alumnat, fora del centre docent on estan matriculats. 
 
Considerant el que preveuen la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig d’educació, la Llei 
12/2009, de 10 de juliol, d’educació, el Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’ordenació 
dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria i el Decret 150/2017, de 17 
d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu. 
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En relació a l’expedient ED032018000008 de , vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat  d'Educació, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
 Primer.- Aprovar el Conveni de Col·laboració entre el Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya i l’ajuntament d’Olot per a la realització d’activitats 
complementàries específiques de l’educació secundària obligatòria, adreçades a 
l’alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de la inadaptació al medi 
escolar, en Unitats d’Escolarització Compartida (UEC) per al curs 2018-2019, que 
suposa l’aportació per part de la Generalitat a l’Ajuntament d’Olot  d’un import de 400 
euros per alumne, que serà per al període de setembre-desembre 2018 d’un màxim de 
11.200,00€, amb càrrec a la posició pressupostària D/226002800/4240/0000 del centre 
gestor EN07 del pressupost per al 2018 i per al període gener-juny 2019 la quantitat 
màxima de 19.200,00€, que aniran amb càrrec a la posició pressupostària equivalent 
del pressupost del 2019. 
 
Segon.- L’aportació de la Generalitat s’ingressarà a la partida 320203 Altres crèdits no 
pressupostaris pendents de traspassar d’aquest Ajuntament, un cop ingressat s’haurà 
de transferir a la partida 18 450800 Subv. Generalitat UEC. 
 
Tercer.- Assumir els compromisos que consten en les clàusules tercera, quarta i 
cinquena del conveni. 
 
Quart.- Facultar a l’alcalde per signar tota la documentació necessària per tal de fer 
efectius els presents acords. 
 
Cinquè.- Publicar aquest acord i el conveni el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, al web del Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació de la 
Generalitat, que és accessible des del portal de transparència i al portal de 
transparència de l’Ajuntament. 
 
Sisè.- Traslladar aquest acord a l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot i als 
departaments d’intervenció, Ingressos i Tresoreria de l’Ajuntament d’Olot i al 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

4.1. - CONVENI SPONSORS FESTES DEL TURA 2018-RUBAU-TARRES 
 
Núm. de referència : X2018023908     
 
En relació a l’expedient FE022018000020 de l’Àrea de Festes , vist l’expedient 
administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat  de Festes, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1.- L’Empresa  RUBAU TARRES SAU, serà patrocinadora de les Festes del Tura  
 
2.- El patrocini de les Festes del Tura 2018 queda establert en les següents 
contraprestacions de l`Àrea de Festes: 
 
3.- L’Empresa  RUBAU TARRES SAU, amb motiu de les prestacions que li atorga el 
present conveni, ingressarà a l’Ajuntament la quantitat de: 3000,00 €. 
 
És per això que s’aprova la liquidació núm: BFL-2018-800032 per l’esmentat import de: 
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3000,00  €. 
El lloc, terminis, forma de pagament i recursos que es podem interposar contra l’acte 
de liquidació, són els que es determinen a la liquidació que s’adjunta a l’acord. 
 
4.- L’Empresa  RUBAU TARRES SAU  haurà de fer arribar a l’Àrea de Festes de 
l’Ajuntament d’Olot, o bé a festes@olot.cat el logotip o imatge que vulgui que aparegui 
en els llocs especificats en l’apartat 2n.-  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

4.2. - CONVENI SPONSORS FESTES DEL TURA 2018-BASSOLS ENERGIA 
 
Núm. de referència : X2018023912     
 
En relació a l’expedient FE022018000021 de l’Àrea de Festes ,vist l’expedient 
administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat  de Festes, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1.- L’Empresa  BASSOLS ENERGIA SA, serà patrocinadora de les Festes del Tura  
 
2.- El patrocini de les Festes del Tura 2018  queda establert en les següents 
contraprestacions de l`Àrea de Festes: 
 
3.- L’Empresa  BASSOLS ENERGIA SA, amb motiu de les prestacions que li atorga el 
present conveni, ingressarà a l’Ajuntament la quantitat de: 3000,00 €. 
 
És per això que s’aprova la liquidació núm: BFL-2018-800031 per l’esmentat import de: 
3000,00  €. 
El lloc, terminis, forma de pagament i recursos que es podem interposar contra l’acte 
de liquidació, són els que es determinen a la liquidació que s’adjunta a l’acord. 
 
4.- L’Empresa  BASSOLS ENERGIA SA  haurà de fer arribar a l’Àrea de Festes de 
l’Ajuntament d’Olot, o bé a festes@olot.cat el logotip o imatge que vulgui que aparegui 
en els llocs especificats en l’apartat 2n.-  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

4.3. - CONVENI SPONSORS FESTES DEL TURA 2018-PLANA HURTOS 
 
Núm. de referència : X2018023915     
 
En relació a l’expedient FE022018000022 de l’Àrea de Festes, vist l’expedient 
administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat  de Festes, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1.- L’Empresa  PLANA HURTOS ENGINYERS SLP, serà patrocinadora de les Festes 
del Tura. 
 
2.- El patrocini de les Festes del Tura 2018 queda establert en les següents 
contraprestacions de l`Àrea de Festes: 
 
3.- L’Empresa  PLANA HURTOS ENGINYERS SLP, amb motiu de les prestacions que 
li atorga el present conveni, ingressarà a l’Ajuntament la quantitat de: 1000,00 €. 
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És per això que s’aprova la liquidació núm: BFL-2018-800030 per l’esmentat import de: 
1000,00 €. 
El lloc, terminis, forma de pagament i recursos que es podem interposar contra l’acte 
de liquidació, són els que es determinen a la liquidació que s’adjunta a l’acord. 
 
4.- L’Empresa  PLANA HURTOS ENGINYERS SLP  haurà de fer arribar a l’Àrea de 
Festes de l’Ajuntament d’Olot, o bé a festes@olot.cat el logotip o imatge que vulgui 
que aparegui en els llocs especificats en l’apartat 2n.- 
  
S’aprova per unanimitat. 
 

4.4. - CONVENI SPONSORS FESTES DEL TURA 2018-COS ENCOFRATS 
 
Núm. de referència : X2018023918     
 
En relació a l’expedient FE022018000023 de l’Àrea de Festes ,vist l’expedient 
administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat  de Festes, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1.- L’Empresa  CROS ENCOFRATS SL UNIPERSONAL, serà patrocinadora de les 
Festes del Tura. 
 
2.- El patrocini de les Festes del Tura 2018  queda establert en les següents 
contraprestacions de l`Àrea de Festes: 
 
3.- L’Empresa  CROS ENCOFRATS SL UNIPERSONAL, amb motiu de les 
prestacions que li atorga el present conveni, ingressarà a l’Ajuntament la quantitat de: 
1000,00  €. 
 
És per això que s’aprova la liquidació núm: BFL-2018-800029 per l’esmentat import de: 
1000,00  €. 
El lloc, terminis, forma de pagament i recursos que es podem interposar contra l’acte 
de liquidació, són els que es determinen a la liquidació que s’adjunta a l’acord. 
 
4.- L’Empresa  CROS ENCOFRATS SL UNIPERSONAL  haurà de fer arribar a l’Àrea 
de Festes de l’Ajuntament d’Olot, o bé a festes@olot.cat el logotip o imatge que vulgui 
que aparegui en els llocs especificats en l’apartat 2n.- 
  
S’aprova per unanimitat. 
 
4.5. - CONVENI SPONSORS FESTES DEL TURA 2018-RESIDENCIA LA TARDOR 

 
Núm. de referència : X2018023920     
 
En relació a l’expedient FE022018000024 de l’Àrea de Festes , vist l’expedient 
administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat  de Festes, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1.- L’Empresa  RESIDENCIA LA TARDOR SL, serà patrocinadora de les Festes del 
Tura. 
 
2.- El patrocini de les Festes del Tura 2018  queda establert en les següents 
contraprestacions de l`Àrea de Festes: 
3.- L’Empresa  RESIDENCIA LA TARDOR SL, amb motiu de les prestacions que li 
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atorga el present conveni, ingressarà a l’Ajuntament la quantitat de: 1000,00  €. 
 
És per això que s’aprova la liquidació núm: BFL-2018-800028 per l’esmentat import de: 
1000,00 €. 
El lloc, terminis, forma de pagament i recursos que es podem interposar contra l’acte 
de liquidació, són els que es determinen a la liquidació que s’adjunta a l’acord. 
 
4.- L’Empresa  RESIDENCIA LA TARDOR SL  haurà de fer arribar a l’Àrea de Festes 
de l’Ajuntament d’Olot, o bé a festes@olot.cat el logotip o imatge que vulgui que 
aparegui en els llocs especificats en l’apartat 2n.-  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

4.6. - CONVENI SPONSORS FESTES DEL TURA 2018-ALEXANDRE GARCIA 
AJENJOS 

 
Núm. de referència : X2018023990     
 
En relació a l’expedient FE022018000025 de l’ Àrea de Festes, vist l’expedient 
administratiu i antecedents corresponents, el regidor delegat  de Festes, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
1.- L’Empresa  ALEXANDRE GARCIA AJENJOS, serà patrocinadora de les Festes 
del Tura.  
 
2.- El patrocini de les Festes del Tura 2018  queda establert en les següents 
contraprestacions de l`Àrea de Festes: 
 
3.- L’Empresa  ALEXANDRE GARCIA AJENJOS, amb motiu de les prestacions que li 
atorga el present conveni, ingressarà a l’Ajuntament la quantitat de: 1000,00  €. 
 
És per això que s’aprova la liquidació núm: BFL-2018-800033 per l’esmentat import de: 
1000,00  €. 
El lloc, terminis, forma de pagament i recursos que es podem interposar contra l’acte 
de liquidació, són els que es determinen a la liquidació que s’adjunta a l’acord. 
 
4.- L’Empresa  ALEXANDRE GARCIA AJENJOS  haurà de fer arribar a l’Àrea de 
Festes de l’Ajuntament d’Olot, o bé a festes@olot.cat el logotip o imatge que vulgui 
que aparegui en els llocs especificats en l’apartat 2n.-  
 
S’aprova per unanimitat. 
 

5.1. - SUBVENCIÓ: CONVOCAR UN 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 I 

APROVAR LES BASES ESPECÍFIQUES PER A L’ATORGAMENT D’AQUESTS 
AJUTS (EXERCICI 2018). 

 
Núm. de referència : X2018024553     
 
Atesa la voluntat de l’Ajuntament d’Olot de fomentar la neteja acurada i la selecció de 
residus generats per la venda no sedentària de productes alimentaris i planter al 
mercat de marxants d’Olot. 
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Considerant que les competències atorgades als municipis en matèria de fires i 
mercats als articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local i 66 del 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 
 
Considerant la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de 
subvencions; i l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Olot, aprovada 
definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 25 de gener de 2007 (BOP 
núm. 35/19-02-2007) 
 
De conformitat amb els articles 118 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i vist l'expedient 
administratiu IM022018000014 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.- Convocar un programa d’ajuts, en règim de concurrència competitiva, 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. 
 
Segon.- Aprovar 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 2018). 
 
Tercer.- Sotmetre a informació pública l’aprovació d’aquestes bases mitjançant la 
publicació del corresponent anunci al BOP de Girona i al tauler d’anuncis de la 
corporació, per un període de vint dies, per tal que s’hi puguin presentar reclamacions i 
suggeriments. 
 
Quart.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment les bases s’entendran 
aprovades definitivament i es publicaran al BOP i al tauler d’anuncis de la corporació, 
inserint una referència d’aquesta publicació al DOGC. 
 
Cinquè.- Aquesta subvenció per a l’exercici 2018 està dotada amb DOS MIL EUROS 
(2.000.- €), consignats a la partida pressupostària 2018.200.4313.480046 “Conveni 
marxants”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200200  Despeses 18200  4313 480046 2000 CONVENI MARXANTS (NETEJA) 200 999 999 999 999 999 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. OBRES 
 

6.1. - OBRES D'ARRANJAMENT D'UN TRAM DE LA VORERA I MUR DE 
CONTENCIÓ DE PEDRA DEL CARRER HORTÈNSIES, ENTRE ELS NÚMEROS 4 i 

20 
 
Núm. de referència : X2018024148     
 
Tipus de Contracte OB D'OBRES 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 
Criteris NO SENSE CRITERI 
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Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar les obres d’arranjament d’un tram de la vorera 
i el mur de contenció de pedra del carrer Hortènsies, entre els números 4 i 20, com es 
desprèn de l’informe de data 23 de juliol de 2018, emès pel Sr. Xevi Marty Matas, 
director tècnic de la Brigada Municipal de l’Ajuntament d’Olot.  

Segon.- Atès que es tracta d’una obra amb una unitat funcional. 

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per executar l’obres 
d’arranjament d’un tram de la vorera i el mur de contenció de pedra del carrer 
Hortènsies, entre els números 4 i 20: 

-Olot Serveis de Construcció, SCCL 

-Edificacions Coromina, SL 

-Construccions Movi, SC 

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per 
l’empresa CONSTRUCCIONS MOVI, SC, per haver presentat l’oferta més econòmica. 

Cinquè.- Atès que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles 
generals de contractació. 
 
Sisè.- Vista la capacitat d’obrar de l’empresa CONSTRUCCIONS MOVI, SC 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 d’obres regulada a l’article 13 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  i vist l’expedient administratiu 
núm.CC012018000405, la regidora delegada d'Organització,  proposa a la Junta de 
Govern Local l’adopció dels següents acords: 

Primer.-  Aprovar l’informe emès pel Sr. Xevi Marty Matas, director tècnic de la 
Brigada Municipal de l’Ajuntament d’Olot de data 23 de juliol de 2018 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 CONSTRUCCIONS MOVI, SC, amb NIF núm. J17574872, el 
contracte menor de les obres d’arranjament d’un tram de la vorera i el mur de 
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contenció de pedra del carrer Hortènsies, entre els números 4 i 20,  pel preu de vuit 
mil noranta-quatre euros amb noranta cèntims (8.094.90 €) , IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en : sis mil sis-cents noranta euros  (6.690 €)  de 
pressupost net i mil quatre-cents quatre euros amb noranta cèntims (1.404,90 €)d’IVA 
calculat amb un tipus del 21 % 
 
Tercer.- El termini d’execució de les obres serà d’un mes a comptar de l’endemà de la 
recepció de la notificació de l’adjudicació.  
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 8.094,90 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida 18.142.1532.210000 “conservació vies públiques” del Pressupost 
municipal. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18142  1532 210000 8094.90 CONSERVACIO VIES PUBLIQUES 100 001 001 001 000 000 

 
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  
adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura electrònica o hi farà constar el número 
d’expedient CC012018000405 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses; “Construccions Movi, SC”; “Olot 
Serveis de Construcció, SCCL”; “Edificacions Coromina,SL”. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

CONTRACTACIÓ. SERVEIS 
 

6.2. - ADJUDICACIÓ CONTRACTE PER OBJECTE L'ACTUACIO "TXARANGO" 
DURANT LES FESTES DEL TURA 2018 

 
Núm. de referència : X2018024476     
 
Tipus de Contracte OT ALTRES 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 
Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 
Dins la programació d’espectacles escènics i musicals prevista per les Fetes del Tura 
d’Olot 2018, l’Ajuntament ha inclòs l’actuació de TXARANGO, representat per ARTS 
MANAGERS, S.L. i programada pel dia 7de setembre de 2018 a les 24:00 hores. 
 
Atès que el contracte administratiu es tipifica com a contracte de serveis, d’acord amb 
l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
(LCSP) 
Atès que ens trobem davant d’un contracte de serveis artístics, aquesta contractació 
ha de ser considerada de caràcter privat, de conformitat amb allò que disposa l’article 
25.1.a)1º de la LCSP. 
 
Atès que ens trobem davant d’un contracte de serveis, en base a criteris tècnics – 
artístics i d’exclusivitat, d’acord amb el previst a l’article 168.a).2º de la LCSP. 
 
Atès que hi ha crèdit suficient a la partida 18 410 3381 227995 (Festes del Tura) i pot 
ordenar-se la despesa. 
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D’acord amb els antecedents i de conformitat amb la Disposició Addicional 2a 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 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. CCS12018000008, com a regidora delegada 
d’Organització, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següent acord: 
 
Primer.- ADJUDICAR, a favor de ARTS MANAGERES, S.L., amb NIF. B60731767, el 
contracte que té per objecte l’actuació de TXARANGO que es durà a terme el dia 7 de 
setembre de 2018 a les 24:00 hores, al Firal d’Olot, pel preu de vint-i-quatre mil dos-
cents euros (24.200,-€), IVA inclòs. 
 
Segon.- APROVAR i Disposar la despesa corresponent a l’actuació musical de 
TXARANGO i efectuar-ne el pagament a l’empresa ARTS MANAGERS, S.L., amb NIF. 
B60731767, per import de vint mil euros (20.000,-€) amb un IVA del 21% de quatre mil 
dos-cents euros (4.200,-€), resultant una quantitat total a pagar de vint-i-quatre mil 
dos-cents euros (24.200,-€), IVA inclòs. 
 
 
Tercer.- El preu del contracte es pagarà amb càrrec a la partida  18 410 3381 227995 
(Festes del Tura) del Pressupost municipal. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200220  Despeses 18410  338  227995 24200 FESTES DEL TURA 100 001 001 001 000 000 
 

 
Quart.- Notificar el present acord a   “Arts Managers, SL” 
 
Cinquè.- “Arts Manager, SL” adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura 
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012018000407. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.3. - PRORROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS I 
EQUIPAMENTS MUNICIPALS 

 
Núm. de referència : X2013003474     
 
Antecedents: 
 
L’Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 25 de juliol de 2013, va adjudicar el 
contracte del servei de neteja dels edificis i equipaments municipals agrupats en 4 
blocs: A, B, C i D, a favor de les empreses “INSTITUTO DE GESTIÓN SANITARIA, 
SA” (INGESAN) i “IGFA, SA”, constituïdes en Unió Temporal d’Empreses sota la 
denominació de “UTE NETEJA OLOT”, amb CIF. U66092255. Així mateix, va acordar 
delegar a la Junta de Govern Local l’adopció de tots aquells acords relatius al 
contracte que no constitueixen alteracions substancials del mateix. 
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La durada del contracte es fixà en 3 anys, amb efectes del dia 1 d’octubre de 2013, 
prorrogable per 3 anys més, d’any en any, d’acord amb l’establert a la clàusula 4 del 
Plec de Clàusules Administratives Particulars reguladores de la contractació.  
La Junta de Govern Local, de data 15 de setembre de 2016, va prorrogar l’esmentat 
contracte per un termini d’un any, amb efectes del dia 1 d’octubre de 2016. 
 
La Junta  de Govern Local, de data 14 de setembre de 2017, va prorrogar novament el 
contracte per un termini fins a l’adjudicació del nou contracte, que en cap cas superarà 
el termini d’un any. 
 
Atès que el proper 30 de setembre de 2018 finalitza el termini de pròrroga establert per 
acord de la Junta de Govern Local de data 14 de setembre de 2017, sense que s’hagi 
formalitzat el contracte resultant d’una nova licitació que garanteixi la continuïtat de la 
prestació. 
 
Vista la necessitat que el servei no quedi interromput. 
 
Atès que la competència per a l’adopció del present acord és de la Junta de Govern 
local, en virtut de la delegació efectuada per l’Ajuntament Ple en sessió celebrada el 
dia 25 de juliol de 2013 i attès el Decret de l’Alcaldia de data 23 d’octubre de 2017 de 
modificació de delegacions de competències.  
 
I vist  l’expedient administratiu núm.  CCS12013000006  la regidora delegada  
d'Organització, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- PRORROGAR, pel termini d’un any, amb  efectes a partir del dia 1 d’octubre 
de 2018, el contracte del servei de neteja dels edificis i equipaments municipals 
agrupats en 4 blocs: A, B, C i D, subscrit amb la “UTE NETEJA OLOT”, amb CIF. 
U66092255, formada per les empreses “INGESAN” i “IGFA, SA”, esgotant així el 
termini total del contracte, pròrrogues incloses, establert en un màxim de 6 anys 
d’acord amb la clàusula 4 del plec de clàusules administratives particulars reguladores 
del contracte.   
 
Segon.- REQUERIR a la “UTE NETEJA OLOT”, amb CIF. U66092255, formada per les 
empreses “INGESAN” i “IGFA, SA”, adjudicatària del contracte del servei de neteja 
dels edificis i equipaments municipals agrupats en 4 blocs: A, B, C i D, per tal que 
continuï prestant el servei objecte del contracte a partir del dia 1 d’octubre de 2018 i 
fins a la formalització del nou contracte resultant d’un nou procediment d’adjudicació i 
com a màxim per un termini que en cap cas podrà superar un any (30 de setembre de 
2019).  
 
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a “UTE NETEJA OLOT. 
 
S’aprova per unanimitat. 
 

6.4. - APROVACIÓ EXPEDIENT, APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I EL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
QUE REGIRAN  LA CONTRACTACIÓ MIXTA DEL SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM 

DE LLOGUER I ELS SERVEIS D'ISNTAL·LACIÓ I DESMUNTATGE DE 
L'ENLLUMENAT NADALENC 2018, I  CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 

 
Núm. de referència : X2018024713    
 

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

 
Vista la necessitat de contractar el subministrament en règim de lloguer i els serveis 
d’instal·lació i desmuntatge de l’enllumenat 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%. 
 
Pel que fa a la durada del contracte, s’estima en quatre mesos (del 15 d’octubre de 
2018 al 15 de febrer de 2019), d’acord amb el calendari establert en el plec de 
clàusules administratives particulars. El contracte podrà ser objecte de dues 
pròrrogues, d’any en any (2019 i 2020).  
 
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) 
 
Vist l’informe tècnic, en el qual es proposa l’inici de l’expedient el contracte referit. 
 
Atès que l’article 18 de la LCSP defineix com a contractes mixtes aquells que tenen 
prestacions corresponents a altres de diferent classe. 
 
Atès que en la present licitació hi ha per una banda prestacions pròpies del contracte 
de subministrament, d’acord amb el previst a l’article 16 de la LCSP, i per altra banda, 
prestacions pròpies del contracte e serveis, regulat a l’article 17 de la LCSP. 
 
Atès que el procediment a seguir per a l’adjudicació del contracte és l’obert, atenen a 
diversos criteris de valoració, en virtut dels articles 131, 145 i 156 i següents de la 
LCSP i que la tramitació de l’expedient serà ordinària, de conformitat amb els articles  
116 i següents de la LCSP. 
 
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 117, 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. CCS12018000019 com a regidora delegada 
d’Organització proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:  
Primer.- INICIAR l’expedient de contractació mixta del subministrament en règim de 
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lloguer i els serveis d’instal·lació i desmuntatge de l’enllumenat 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 mixta del subministrament en règim de 
lloguer i els servis d’instal·lació i desmuntatge de l’enllumenat 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 
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 per 
concórrer les circumstàncies expressades als articles 131, 145 i 156 i següents 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 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. 
 

7.1. - APROVAR ORDENACIONS DE DESPESES 
 
Núm. de referència : X2018024578     
 
En relació a l’expedient CPG22018000103 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. 18/030 per un import de 
189.318,88 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 189318.88 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
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8.1. - CERTIFICACIONS D'OBRA 
 
Núm. de referència : X2018024514     
 
En relació a l’expedient CPG22018000102 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.11 de RUBAU TARRÉS SA corresponent a les obres de 
REMODELACIÓ DEL FIRAL PASSEIG DE L’ESCULTOR MIQUEL BLAY amb càrrec a 
la partida 18.140.1532.61910 “REMODELACIÓ DEL FIRAL” per un import de 
243.303,88 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200240  Despeses 99999 243303.88 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 130 001 001 001 000 000 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
9.1. - APROVAR SUBVENCIÓ AL COL.LECTIU DE CINEMA INDEPENDENT DE LA 

GARROTXA 
 
Núm. de referència : X2018023719     
 
En relació a l’expedient CPG12018000196 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: 
 
1r.) Concedir  subvenció, amb caràcter nominatiu, a l’ entitat COL.LECTIU DE 
CINEMA INDEPENDENT DE LA GARROTXA amb  NIF: G17481417 per un import de 
2.653,50 euros, amb càrrec a la partida 18.400.3322.480057 “SUBVENCIÓ 
COL.LECTIU CINEMA INDEPENDENT”. 
 
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 1804178001 Despeses 18400  3322 480057 2635.5 SUBVENCIO COL.LECTIU 

CINEMA INDEPENDENT 
100 001 001 001 000 000 
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S’aprova per unanimitat. 
 

10.1. - PROPOSANT APROVAR PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D’INTEGRACIÓ 
URBANA DEL SOLAR DE CAN SAU 

 
Núm. de referència : X2018024563     
 
Donat que el POUM preveia l’enderroc de l’edifici de Can Sau per eixamplar el carrer 
Proa. De resultes de l’enderroc, i un cop eixamplat el carrer, ha quedat un solar a la 
resta de la parcel·la. Aquest solar està presidit per una gran paret mitgera i els 
contraforts de reforç de l’edificació veïna. 
 
Vist el projecte bàsic i executiu d’integració urbana del solar de Can Saus  redactat per 
l’equip d’arquitectes Un parell d’arquitectes, Eduard Callís i Guillem Moliné en data 
agost de 2018, el qual té per objecte donar la condició de plaça en aquest solar; 
configurar una plaça per a l’església del Tura, situada davant la portalada romànica del 
primer temple. 
 
Vist l’informe de data 7 d´agost de 2018 del tècnic d’infraestructura i obres emès en 
sentit favorable. 
 
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 UPOM2018000031, 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 bàsic i executiu d’integració urbana del solar de Can 
Saus  redactat per l’equip d’arquitectes Un parell d’arquitectes, Eduard Callís i Guillem 
Moliné 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. 
 

11.1. - PROPOSTA D'ACORD PER APROVAR L'ADDENDA DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ AMB EL DIPSALUT PER ALS PROGRAMES DE PROTECCIÓ I 

PROMOCIÓ DE SALUT PÚBLICA DEL CATÀLEG DE SERVEIS PER A L’ANY 2018 
 
Núm. de referència : X2018000287     
 
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 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.  
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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 gener de 2018 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 2018, 
corresponents al Pt01, Pt02, Pt04, Pt05, Pt06 i Pt09. 
 
En data 26 de març i 19 de maig de 2018 des de l’ajuntament d’Olot es va enviar una 
esmena en el Programa Pt05 (control piscines privades) i Pt02 (control de legionel·la 
de baix risc), respectivament. Amb aquestes esmenes es va incorporar una nova 
instal·lació al Pt05, respecte a l’aprovació que es va fer en data 11 de gener. 
 
En data 29 de maig de 2018 la Comissió tècnica de seguiment del conveni va establir 
el Pla anual d’actuacions pel 2018.  
 
En data 5 de juliol de 2018 el president del Dipsalut ha acordat aprovar l’addenda al 
conveni Pla Anual d’Actuacions de l’Ajuntament d’Olot, per un import de 49.831€. 
 
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 SICO2018000001, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció del següent acord: 
 

- 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 2018 i que estipula 
l’aportació de Dipsalut, per executar els Programes de Protecció de la Salut, en 
49.831€. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

12.1. - PROPOSANT DONAR COMPTE DELS ASSABENTATS D'OBERTURA I 
DELS DECRETS DICTATS EL DIA 31 DE JULIOL DE 2018 

 
Núm. de referència : X2018024336     
 
En relació a l’expedient AG012018000051, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  de Medi ambient, proposa a la Junta de Govern 
Local, l’adopció del següent acord: 
 
Únic.- Donar compte dels assabentats d’obertura i dels decrets dictats el dia 31 de 
juliol de 2018 relatius a l’Àrea de Medi Ambient, que es relacionen a continuació:  
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Tràmit 
 
Activitats 
 

Nom / comercial Concepte Adreça Decret 
 
 

Assabentat 
obertura 

Mas Claperol Elaboració 
artesanal de 
formatges 

Mas Subiràs 31/07/2018 

Assabentat 
obertura 

Fisioon  Centre de 
fisioteràpia 

Ctra. de la Deu 1 31/07/2018 

Assabentat 
obertura 

Esfera Centre de 
fisioteràpia 

C/Hondures 27 31/07/2018 

Assabentat 
obertura 

Pattern Laboratory Estudi de 
patronatge 

C/Antoni Llopis 6 2 1 31/07/2018 

Assabentat 
obertura 

La Provençal Comerç de 
tèxtil per a la 
llar 

Pg. Barcelona 1, B B 1 31/07/2018 

Assabentat de 
canvi de nom 

Carnisseria Orri Carnisseria 
amb elaboració 
d’embotits 

C/Fajol 37 i 39 31/07/2018 

 
S’aprova per unanimitat. 
 

13.- ASSUMPTES URGENTS 
 
13.1. - ADJUDICACIÓ DE LES OBRES D'ADEQUACÍÓ DE LOCAL PER A OFICINA 

DE TREBALL EN COOPERACIÓ "COWORKING". 
 
Núm. de referència : X2018019052     
 

Tipus 
Contracte 

OBRES  

Procediment Procediment obert sumari   
Criteris Unic criteri  

 
 Antecedents 
 
Per acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 21 de juny de 
2018, es va aprovar l’expedient de contractació administrativa i el Plec de clàusules 
administratives Particulars reguladores de la contractació de les obres d’adequació de 
local per a oficina de treball en cooperació “COWORKING“, mitjançant procediment 
obert simplificat, amb un pressupost de licitació de cent cinquanta-cinc mil vuit-cents 
seixanta-set euros amb cinquanta cèntims (155.867,50€) IVA exclòs, i cent vuitanta-
vuit mil cinc-cents noranta-nou euros amb seixanta-vuit cèntims (188.599,68€) IVA 
inclòs. 
 
En data 23 de juliol de 2018 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: 
 
1. CONSTRUO CONSTRUCCIONS GENERALS, S.L. 
2. CONSTRUCCIONS J. PALLÀS, S.L. 
3. PUIG ALDER, S.L. 
 
En data  26 de juliol de 2018 es reuneix la Mesa de Contractació en acte públic, 
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procedint a l’obertura del sobre núm. 2  i procedeix a la valoració de les proposicions 
presentades d’acord amb els criteris d’adjudicació establerts en el plec de clàusules i 
les classifica per ordre decreixent, de conformitat amb l’establert a l’article 150.1 de la 
LCSP, segons: 

LICITADOR Oferta 
econòmica 

IVA TOTAL Termini 
garantia 

PUNTUACIÓ 

CONSTRUO 
CONSTRUCCIONS 
GENERALS, SL  

137.930,02 € 28.965,30 € 166.895,32 € 6 anys 100 punts 

CONSTRUCCIONS J. 
PALLÀS, SL 

155.088,16 €  32.568,51 € 187.656,67 € 6 anys  91,15 punts 

PUIG ALDER, S.L. 148.058,53 € 31.092,29 € 179.150,82 € 5 anys 90,53 punts 

 
Seguidament la Mesa comprova que l’oferta que ha obtingut major puntuació no es 
presumeixi anormalment baixa, mitjançant l’aplicació dels criteris establerts a la 
clàusula 14 del Plec de clàusules administratives particulars per apreciar les ofertes 
anormalment baixes. 
 
A la vista de les proposicions presentades, la Mesa de contractació, de conformitat 
amb el que disposa l’article 159.4 de la LCSP, acorda per unanimitat: 
 
“Primer.- Proposar a l’Òrgan de contractació l’adjudicació del contracte de les obres 
d’adequació de local per a oficina de treball en cooperació “Coworking”, a favor de 
l’empresa CONSTRUO CONSTRUCCIONS GENERALS, S.L., amb NIF. B-17915927, 
pel preu de 166.895,32€, IVA inclòs, per haver obtingut la millor puntuació i no incórrer 
en presumpció d’anormalitat, previ compliment del requeriment previst en el punt 
següent. 
 
Segon.- Requerir a l’empresa CONSTRUO CONSTRUCCIONS GENERALS, S.L. per 
tal que en el termini de 7 dies hàbils a comptar de la data d’enviament del requeriment 
presenti la documentació a què fa referència l’article 159.4.f)4º de la LCSP.” 
 
Atès que l’empresa CONSTRUO CONSTRUCCIONS GENERALS, en data 8 d’agost 
de 2018, Registre d’Entrada núm. E2018011639 compleix amb el requeriment, 
mitjançant la presentació de la garantia definitiva d’import de 6.896,50€. 
 
De conformitat amb l’article 151 de la LCSP 
 
D’acord amb els antecedents i de conformitat amb el punt 1 de la Disposició Addicional 
2a.  
 
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 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. 
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I vist l’expedient administratiu núm. CCS12018000008, com a regidora delegada 
d’Organització, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següent acord, 
prèvia declaració d’urgència:  
 
Primer.- ADJUDICAR el contracte de les obres d’adequació de local per a oficina de 
treball en cooperació “Coworking”, a favor de l’empresa CONSTRUO 
CONSTRUCCIONS GENERALS, SL,  amb NIF. B-17915927 pel preu de CENT 
SEIXANTA-SIS MIL VUIT-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS 
CÈNTIMS (166.895,32 €), IVA inclòs, que es desglossa en: 
CENT TRENTA-SET MIL NOU-CENTS TRENTA EUROS AMB DOS CÈNTIMS 
(137.930,02 €)  + IVA:  VINT-I-VUIT MIL NOU-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB 
TRENTA CÈNTIMS (28.965,30 €)   
 
Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de 
clàusules administratives particulars reguladores de la contractació, aprovat per la 
Junta de Govern Local de data 21 de juny 2018; al projecte aprovat per acord de la 
Junta de Govern Local de data 7 de juny de 2018; així com amb l’oferta presentada 
per l’adjudicatari. 
Les característiques i avantatges de l’oferta adjudicatària respecte de les demés ofertes 
presentades, queden acreditades e l’acta valoració efectuada per la Mesa de 
Contractació, en sessió celebrada en data 26 de  juliol de 2018. 
Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en 
el Perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Tercer.- El preu del contracte es pagarà amb càrrec a la partida: 
 
-2018 200 433 63212 (actuacions coworking): 66.772,-€ 
 
La despesa prevista per a l’any 2018 és de 66.772,00€, dels quals 55.183,47€ 
corresponen a la base imposable i 11.588,53€ corresponen a l’IVA calculat a un tipus 
del 21%. 
 
La despesa prevista per a l’any 2019 és de 100.123,32€, dels quals 82.746,54€ 
corresponen a la base imposable i 17.376,78€ corresponen a l’IVA calculat a un tipus 
del 21%. 
 
L’autorització o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els 
respectius pressupostos municipals. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
200300 1803479 Despeses 18200  433  63212 66772 ACTUACIONS CO-WORKING (PR18) 100 001 001 001 000 000 
 

Quart.- El termini d’execució de les obres és de 4 mesos, a comptar des del dia 
següent a la signatura de l’acta de comprovació del replanteig i el termini de garantía 
serà de 6 anys.  
 
Cinquè.-  La direcció de les obres i la coordinació de seguretat i salut aniran a càrrec 
de “Colomer Rifà, SLP”. 
 
Sisè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta de licitadors que han 
participat a la licitació  i es publicarà en el Perfil del Contractant, de conformitat amb 
l’article 151.1 de la LCSP.  
 
Vuitè.- La formalització del contracte s’efectuarà mitjançant document administratiu 
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dins el termini de 15 dies hàbils següents al dia en què s’efectuï la notificació de 
l’adjudicació. 
 
Novè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant de l’Ajuntament d’Olot, de conformitat amb l’article 154 de la LCSP.  
 
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 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 ACCIDENTAL EL SECRETARI ACCIDENTAL 


