
 
 
 

ACTA NÚM.69 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 
EL DIA 6 D´AGOST DE 2020. 

 
 
  

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 6 d´agost de 2020 es reuneix en aquesta Casa 
Consistorial la Junta de Govern d’aquets Ajuntament sota la presidència del Sr. JOSEP 
BERGA I VAYREDA, per tal de celebrar  la sessió ordinària , setmanal i de primera 
convocatòria  que s’escau al dia d’avui. 
 
Hi assisteixen els membres de la Junta de Govern Local Srs./es. Estanis Vayreda i   
Puigvert i Montserrat Torras i Surroca de forma telemàtica i les Sres. Maria 
Assumpció Camps i Bosch i Gemma Canalias Rafel presencial al lloc on se celebra. 
 
També hi assisteixen com a regidors delegats expressament convidats per tal de 
presentar els assumptes de la seva àrea, sense poder intervenir, en cap cas, en la part 
resolutiva ni en la resta d’assumptes que no afectin a la seva àrea ni prendre part en la 
votació, i segons informe dels Serveis de Secretaria del dia 1 de juliol de 2003, les Sres: 
Gemma Pujolar i Busquets i Adriana Francés i Planellas. 
 
 
Actua com a secretari, el Secretari Accidental , Sr. Miquel Torrent i Compte 
 
El secretari fa constar que els regidors Sr. Vayreda i Sra. Torras han estat autoritzats 
per l’alcalde a assistir telemàticament a la sessió. 
 
 
 

1.1. - AUTORITZAR LA CELEBRACIÓ D'AQUESTA SESSIÓ PER MITJANS 
TELEMÀTICS 

 
 

Núm. de referència : X2020027003     
 
 
Atès el DECRET 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l’emergència 
sanitària provocada per la COVID-19 i d’inici de l’etapa de la represa al territori de 
Catalunya.  
 
Atesa la RESOLUCIÓ SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s’adopten mesures 
bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la 
contenció de la infecció per SARS-CoV-2.  
 
En relació a l’expedient SG012020000022 de, vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, l’alcalde, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords:  
 



 

Primer.-Queda justificada la concurrència i el manteniment de la situació que justifica 
excepcionalment que la sessió de la Junta de Govern de l’Ajuntament prevista pel dia 6 
d’agost a les vuit del matí se celebri telemàticament pels membres que ho sol·licitin.  
 
La normativa que regirà la sessió serà la prevista en el decret de l’alcaldia de data 5 de 
juny de 2020.  
 
 

S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

2. - DESPATX OFICIAL 
 
El Sr. Alcalde dona compte als membres de la Junta de Govern dels actes i reunions a 
les quals ha assistit l’alcalde, des de la sessió celebrada el propasat 30 de juliol: 
 

- El divendres 31 de juliol, l’Alcalde accidental va assistir, acompanyat de l’alcalde,  
a la presentació del llibre de poemes de Mª Teresa Roura que es va celebrar a 
l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa. 
Posteriorment l’alcalde accidental va anar a veure l’espectacle de fi de casal 
d’estiu de l’escola la quarta paret que es va dur a terme al Parc de Pequín. 
 

- L’Alcalde titular Pep Berga, va inaugurar el divendres dia 31 les Basaltades que 
es va fer al Pati de l’Hospici. 

 
 
 

3.1. - APROVACIÓ RELACIÓ D'ORDENACIÓ DE DESPESES 
 
 
 

Núm. de referència : X2020027019     
 
 
En relació a l’expedient CPG22020000063 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’ordenació de despeses annexada núm. 20/22 per un import total de 
51.884,99 euros. 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

  Despeses 99999 51884.99 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
 



 
 
 

 
4.1. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ UNA 

CÀPSULA DE TEATRE 
 
 
 

Núm. de referència : X2020026818     
 
 
En relació a l’expedient CPG22020000060 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: 
 
Procedir a la bestreta de 3.200 euros a l’ Associació una Càpsula de Teatre en concepte 
d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 8.000 euros, destinada a 
l’activitat “mostra de teatre” aprovada per la Junta de Govern Local de data 9/07/2020. 
 
Una vegada finalitzada l’activitat s’hauran de presentar els justificants en un termini 
màxim de dos mesos per tal de poder procedir a la liquidació definitiva de la subvenció. 
 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220 2000027024001 Despeses 20400  334  480020 3200 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 100 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 

 
4.2. - APROVAR AVANÇAMENT DE SUBVENCIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE MÚSICS I 

INTÈRPRETS D'OLOT I COMARCA 
 
 
 

Núm. de referència : X2020026820     
 
 
En relació a l’expedient CPG22020000061 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: 
 
Procedir a la bestreta de 3.000 euros a l’ Associació Músics i Intèrprets d’Olot en 
concepte d’avançament de la subvenció atorgada per un import total de 7.500 euros, 
destinada a l’activitat “concerts d’estiu” aprovada per la Junta de Govern Local de data 
18/6/2020. 
 
Una vegada finalitzada l’activitat s’hauran de presentar els justificants en un termini 
màxim de dos mesos per tal de poder procedir a la liquidació definitiva de la subvenció. 
 
 



 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220 2000027016001 Despeses 20400  334  480020 3000 SUBVENCIONS ACTIVITATS CIUTADANES 100 001 001 001 000 000 

 

 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 
 

5.1. - APROVAR CERTIFICACIÓ D'OBRES Nº 5 DE LA CONSTRUCTORA DEL 
CARDONER SA (ESPAI CRÀTER) 

 
 
 

Núm. de referència : X2020027015     
 
 
En relació a l’expedient CPG22020000062 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 núm.5 de la CONSTRUCTORA DEL CARDONER SA 
corresponent a les obres del PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE L’ESPAI CRÀTER 
D’OLOT, ubicat al c. Macarnau, núm. 55 d’Olot, amb càrrec a la partida 
20.140.333.63208 “ACT.ESPAI CRÀTER (OBRA) /PR20-290394,80) (PR18-30)” per un 
import de 80.873,40 euros. 
 
 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

  Despeses 99999 80873.40 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1. - ALLIBERAMENT PART DE LA DESPESA  DEL SERVEI DE MANTENIMENT 

DELS ESPAIS VERDS PÚBLICS D'OLOT I L'EXECUCIÓ D'UN PROJECTE 
D'INSERCIÓ LABORAL DE L'EXERCICI 2020 EN RELACIÓ AL COVID-19 

 



 
 
 

 
 

Núm. de referència : X2016024751     
 
 
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 12 de març de 2020 va acordar 
aprovar la revisió de preus del contracte del servei de manteniment dels espais verds 
públics d’Olot i l’execució d’un projecte d’inserció laboral per a l’any 2020, per un 

import de 11.580,40 €, IVA inclòs, i per tant, el preu total del contracte per a l’anualitat 
2020, resultant de la modificació efectuada i la revisió de preus queda fixat en un total 
de 454.605,88, IVA inclòs, desglossats en :  
- 225.875,55 €, IVA inclòs (205.341,41 € + IVA 10%: 20.534,14 €), corresponent a la 
neteja de les zones verdes  
- 228.730,33 IVA inclòs (189.033,33 € + IVA 21%: 39.697,00 €), corresponent al 
manteniment específic de jardineria dels espais públics 
 
Vist que el Sr. Xavier Pujol Planella , tècnic de jardineria del SIGMA, emès en data 29 
de juliol de 2020 informa que : 
 
“A causa de l’estat d’alarma COVID-19 declarat pel Govern Espanyol, regulat pel 
RD463/2020 de 14 de març i RDL 8/2020 de 17 de març, i d’acord amb els mateixos, 
el servei de manteniment dels espais verds públics d’Olot va quedar suspès des del 
mateix dia 14 de març i fins a 14 d’abril. Durant el període de 14 d’abril fins a 30 d’abril, 
es va reactivar progressivament el servei. 
Per aquest motiu aquest any 2020 no es pagarà la totalitat del contracte amb la 
Fageda pels següents imports (IVA inclòs): 
• neteja zones verdes 21.549,45 
• manteniment específic 21.803,48. ” 
 
I vst l’expedient administratiu núm. CCS12016000031 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada  d'Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 
següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar l’informe emès pel Sr. Xevi Pujol Planella, tècnic de jardineria del 
SIGMA, en data 29 de juliol de 2020, el qual es motiven les necessitats a contractar 
 
SEGON.- Alliberar de l’autorització i disposició de la despesa aprovada per acord de la 
Junta de Govern Local del dia 12 de març de 2020 relatiu a la revisió de preus del servei 
de manteniment dels espais verds públics d’Olot i l’execució d’un projecte d’inserció 
laboral per a l’any 2020,  amb efectes del dia 1 de gener de 2020,  de la partida núm.  
20. 700.1710.210000jardineria i espais verds”  , segons:. 
 
-21.549,45 € :  corresponent a la neteja zones verdes. 
-21.803,48 € : corresponent al servei de manteniment de jardineria dels espais públics. 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200230 2000663 Despeses 20700  171  210000 -21549.45 JARDINERIA I ESPAIS VERDS 100 001 001 001 000 000 
200230 2000664 Despeses 20700  171  210000 -21803.48 JARDINERIA I ESPAIS VERDS 100 001 001 001 000 000 

 

 
 



 

S’aprova per unanimitat. 
 
 
 

6.2. - OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE L'ESCOMESA DE L'EDIFICI DE L'ESPAI 
CRÀTER 

 
 

Núm. de referència : X2020026224     
 

Tipus de Contracte: OB D'OBRES 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 
Primer.- Atès que és necessari executar les obres de obres de construcció de 
l’escomesa de l’edifici “Espai Cràter”, com es desprèn de l’informe de data 27 de juliol 
de 2020,  emès pel Sr. Xavier Canal Molas, tècnic de l’Àrea de Territori d’aquest 
Ajuntament.  

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

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per executar l’obra de 
construcció de l’escomesa de l’edifici Espai Cràter” a: 

-Explotacions Vior, SLU 

-Obres Meroca SLU 

-Construccions Geral, SL 
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per 

l’empresa OBRES MEROCA, SLU, 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 OBRES MEROCA, SLU 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 i les modificacions introduïdes pel Reial Decret Llei 3/2020, de 
4 de febrer. 

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. CC012020000262 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 

Primer.-  Aprovar l’informe emès pel Sr. Xavier Canal Molas, tècnic de l’Àrea de Territori, 
de data 27 de juliol de 2020, 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 OBRES MEROCA SLU amb NIF núm. B55268973, el contracte 
menor de les obres  de construcció de l’escomesa de l’edifici “Espai Cràter”,  pel 
preu de catorze mil cent vint-i-tres euros amb vint cèntims (14.123,20 €), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en onze mil sis-cents setanta-dos euros amb set cèntims 
(11.672,07 €)  de pressupost net i dos mil quatre-cents cinquanta-un euros amb tretze 
cèntims (2.4512,13) d’IVA calculat amb un tipus del .21 % 
 
Tercer.- El termini d’execució de les obres serà de 15 dies a comptar de la data de 
recepció de la notificació de l’adjudicació. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 14.123,20  €, IVA inclòs, amb 
càrrec a la partida núm. 20.140.160.61906 “actuacions clavegueram” del Pressupost 
municipal. 
. 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 20140  160  61906 14123.20 ACTUACIONS CLAVEGUERAM (PR20) 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 
CC012020000262. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses: “Obres Meroca, SLU” i “Explotacions 
Vior,SLU”. 
 
 
S’aprova per unanimitat 
 
 



 

6.3. - APROVACIÓ EXPEDIENT, APROVACIÓ PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULAR QUE REGIRAN L'ADJUDICACIÓ DE LES 
OBRES D'URBANITZACIÓ DE LA VORERA NORD DE L'AVINGUDA PAÏSOS 

CATALANS ENTRE BARÓ DE COUBERTAIN I LLUÍS COMPANYS; I 
CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 

 
 
 

Núm. de referència : X2020025894    
 
 

Tipus contracte OB D'OBRES 

Procediment AB PROCEDIMENT OBERT 

Criteris MU MULTIPLICITAT DE CRITERI 

  
 

Antecedents  

Vista la necessitat de contractar les obres d’urbanització de la vorera nord de l’avinguda 
Països Catalans entre el carrer Baró de Coubertain i el carrer Lluis Companys,d'acord 
amb l'informe tècnic emès pel Sr. Xavier Canal i Molas, com a tècnic de l’Àrea de Territori 
de l’Ajuntament d’Olot de data  14 de juliol de 2020.  

L’objecte del contracte és la urbanització de la vorera nord de l’avinguda Països 
Catalans entre el carrer Baró de Coubertain i el carrer Lluis Companys, consistents 
bàsicament en  la dotació de serveis de parcel·la i tractament de l’espai públic en la 
vorera, segons el projecte tècnic aprovat per Junta de Govern Local de data 9 de juliol  
de 2020 

El pressupost base de licitació ascendeix a 49.983,77 € (IVA exclòs), més 10.496,59€ 
en concepte d’IVA, calculat al 21%.  

Pel que fa a la durada del contracte, s'estableix un termini màxim de 2,5 mesos, a 
comptar del dia següent a la signatura de l’acta de comprovació de replanteig i l’inici de 
les obres serà a partir del 14 de setembre de 2020. 

Als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat del contracte 
subjecte a licitació, el valor estimat del mateix ascendeix a  49.983,77 €, IVA exclòs. 

Aquest contracte no està subjecte a regulació harmonitzada. 

Atès que aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu d’obres d’acord amb 
el previst als articles 25 i 13 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic ( en endavant LCSP). 

Atès que el procediment a seguir per a l'adjudicació del contracte és l'obert simplificat 
abreujat, atenent a diversos criteris de valoració, en virtut dels articles 131, 145 i 159 de 
la LCSP, i que la tramitació de l’expedient serà la ordinària. 

De conformitat amb el que disposa l’article 116 de la LCSP, la celebració de contractes 
per part de les administracions públiques 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 Llei. 



 
 
 

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

Atès que d’acord amb la informació d’Intervenció hi ha crèdit suficient a la partida 
consignada. 

Vist que a l’expedient hi consta l’informe emès per la Secretària general de l’Ajuntament, 
en compliment d’allò establert a la Disposició Addicional Segona de la LCSP. 

Vist el que disposa l’apartat 1 de la Disposició Addicional 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 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. 

I vist l’expedient administratiu núm. CCS12020000027 com a regidora delegada 
d’Hisenda, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 

 

Primer.- INICIAR l'expedient de contractació de les obres d’urbanització de la vorera 
nord de l’avinguda Països Catalans entre el carrer Baró de Coubertain i el carrer Lluis 
Companys,  incorporant-hi la documentació a què fa referència l'article 116 del LCSP. 

 

Segon.- APROVAR l'expedient de contractació administrativa de les obres 
d’urbanització de la vorera nord de l’avinguda Països Catalans entre el carrer Baró de 
Coubertain i el carrer Lluis Companys, amb un import màxim de licitació de quaranta-
nou mil nou-cents vuitanta-tres euros amb setanta-set cèntims (49.983,77 €) , IVA 
exclòs.  

L'import total de la despesa ascendeix a 60.480,36 €, IVA inclòs. Aquest import es 
desglossa en 49.983,77 € de pressupost net, més 10.496,59 € en concepte d'IVA 
calculat al tipus del 21%. 

 

La durada del contracte és de 2,5 mesos, a comptar del dia següent a la signatura de 
l’acta de comprovació de replanteig, iniciant-se a partir del 14 de setembre de 2020. 

 

Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la 
contractació de les obres de d’urbanització de la vorera nord de l’avinguda Països 
Catalans entre el carrer Baró de Coubertain i el carrer Lluis Companys 
 

Quart.- APROVAR la despesa de la present contractació que es finançarà amb càrrec a 
la següent partida 2020.140.1532.61918  “ URB. VORERA AVDA. PAÏSOS CATALANS” 
del pressupost municipal:  

 



 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200200  Despeses 20140  1532 61918 60480.36 URB. VORERA AV.PAISOS CATALANS (PR20-
21182,14) 

100 001 001 001 000 000 

 

Cinquè.- NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. Xevi Canal Molas com a 
tècnic de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament d’Olot, amb les facultats determinades a 
l’article 62 de la LCSP, i haurà de supervisar  la seva execució , adoptar les decisions i 
dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de 
la prestació pactada dins de l’àmbit de facultats que l’òrgan de contractació li atribueixi..  

Sisè.- CONVOCAR la licitació i tramitar l'expedient de contractació de les obres 
d’urbanització de la vorera nord de l’avinguda Països Catalans entre el carrer Baró de 
Coubertain i el carrer Lluis Companys, que es tramitarà pel procediment obert simplificat 
abreujat i procedir a la publicació de l’anunci de licitació en el Perfil del Contractant de 
conformitat amb els articles 117 i 135 de la LCSP. 

 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

6.4. - SERVEI DE MANTENIMENT I REPARACIÓ DE SERVIDORS I UNITATS 
D'EMMAGATZEMATGE. 

 
 

Núm. de referència : X2020024825     
 
 

Tipus de Contracte: SE DE SERVEIS 

Procediment AD ADJUDICACIÓ DIRECTA 

Criteris NO SENSE CRITERI 

 
Antecedents 

Primer.- Atès que és necessari executar el servei de manteniment i reparació dels 
servidors, sistemes d’emmagatzematge i sistemes de còpia del Centre de Procés de 
Dades (CPD) de l’Ajuntament d’Olot,  com es desprèn de l’informe de data 9 de juliol de 
2020, emès pel Sr. Joan Prat Espuña, responsable de l’àrea d’Informàtica i Noves 
Tecnologies.  

Segon.-  Atès que es tracta d’un servei esporàdic i puntual, i que en cas que es valori 
que es repetirà aquesta mateixa necessitat, s’inclourà en la planificació de necessitats 
de contractació, d’acord amb el que estableix l’article 28 de la LCSP. 

Tercer.- S’ha demanat pressupost a les següents empreses per prestar del serveis el de 
manteniment i reparació dels servidors, sistemes d’emmagatzematge i sistemes de 
còpia del Centre de Procés de Dades (CPD) de l’Ajuntament d’Olot : 

-MEDIA DEVELOPERS, SL  

-IBERMAR, SL 



 
 
 

-ONIX ASSESSORES SL 

Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per 
l’empresa IBERMAR, SL , per haver presentat l’ofert econòmicament més avantatjosa. 

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 IBERMAR, SL 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 i les modificacions introduïdes pel Reial Decret Llei 3/2020, de 
4 de febrer. 

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: CC012020000245 i antecedents corresponents, la 
regidora delegada d'Hisenda,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords: 

Primer.-  Aprovar l’informe emès pel Sr. Joan Prat Molas, responsable dels Serveis 
d’Informàtica i Noves Tecnologies, de data 9 de juliol de 2020,  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 IBERMAR, SL,  amb NIF núm. B61068067, el contracte menor del 
servei  manteniment i reparació dels servidors, sistemes d’emmagatzematge i 
sistemes de còpia del Centre de Procés de Dades (CPD) de l’Ajuntament d’Olot,  
pel preu d’onze mil  set-cents noranta-un euros amb vint-i-tres cèntims (11.791,23 
€), IVA inclòs. 

L’esmentat preu es desglossa en nou mil set-cents quaranta-quatre euros amb vuitanta-
dos cèntims (9.744,82 €) de pressupost net i  dos mil quaranta-sis euros amb quaranta-
un cèntims (2.046,41 €) d’IVA calculat amb un tipus del 21 % 

Els productes objecte de manteniment són:.   



 

 

 
Tercer.- El termini màxim per a l’execució dels serveis s’especifica en cadascun dels 
productes; i serà  d’un any entre el 01/07/2020 i el 30/06/2021. 
 
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 11.791,23 €, IVA inclòs, amb càrrec 
a la partida  núm. 20.120.920.227994 “manteniment i suport informàtic” del Pressupost 
municipal. 
. 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200220  Despeses 20120  920  227994 11791.23 MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC 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 
CC012020000245. 
 
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses; “Ibermar, SL”; “Media Developers SL” 
i “Onix Assessor, SL”.  
 
S’aprova per unanimitat 
 
 
7.1. - PROJECTE D’URBANITZACIÓ VORERA CARRER MARIÀ VAYREDA 14-16.- 

PROPOSANT APROVAR DEFINITIVAMENT 
 
Núm. de referència : X2019033502     
 
Vist que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 3 d’octubre de 2019 va 
adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment el projecte d’urbanització de la 
vorera del carrer Marià Vayreda, 14-16, promogut per Vayreda, Bassols, Casabo i Cia, 
SL i redactat per Vayreda arquitectes & associats, en data juliol de 2019. 
 
Vist que el  referit projecte es va exposar al públic pel termini d’un mes amb la inserció 
del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 199 de data 16 



 
 
 

d’octubre de 2019, al diari de Girona, al tauler d’anuncis de la corporació i al web de 
l’Ajuntament. 
 
Vist que durant el període d’exposició al públic no s’han presentat al·legacions ni 
suggeriments de cap tipus. 
 
Vist l’informe emès pel cap de l’Àrea de territori en data 27 de juliol de 2020 que s’adjunta 
a l’expedient, conforme al qual s’informa favorablement l’aprovació definitiva del 
projecte. 
 
Vist l’article 89 i 119, ss i cc del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer i vist 
el que disposa l’art. 125, ss i cc, del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova 
el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
 
En relació a l’expedient UPL12019000005, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el regidor delegat  d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local, 
l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR definitivament el projecte d’urbanització de la vorera del carrer 
Marià Vayreda, 14-16, promogut per Vayreda, Bassols, Casabo i Cia, SL i que incorpora 
les esmenes requerides en l’aprovació inicial, d’acord amb l’informe emès pel cap de 
l’Àrea de territori en data 27 de juliol de 2020. 
 
SEGON.- PUBLICAR el present acord mitjançant la inserció del corresponent edicte  al 
Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis i al web de l’Ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 
 
 
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 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 

EL SECRETARI ACCIDENTAL 

 


