ACTA NÚM. 15
JUNTA DE GOVERN LOCAL
EL DIA 21 D´ABRIL DE 2022.
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 21 d´abril de 2022 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 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, Montserrat Torras i Surroca, Immaculada Muñoz i Díaz, Jordi Güell i
Güell, Maria Assumpció Camps i Bosch, Aniol Sellabona i Aguilera i Gemma
Canalias i Rafel.
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, els
Srs./es: Agustí Arbós i Torrent, Adriana Francés i Planellas i Lluc Charles Flaqué.
Hi assisteixen com a regidors de l’oposició Josep Guix i Feixas i Jordi Gasulla i Flavià.
Hi assisteix l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí.
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 declara obert l'acte i del seu ordre,
la Secretària llegeix l'acta de la sessió anterior, que s'aprova per unanimitat.
2. - DESPATX OFICIAL
El Sr. Alcalde dona compte als membres de la Junta de Govern dels actes i reunions a
les quals ha assistit, des de la sessió celebrada el dia 14 d’abril:
-

-

El passat dijous 14 d’abril va seguir a una de les rèpliques del Sismògraf. Al
Monument als Vençuts, la companyia Miquel Barcelona va representar 'Rojos',
un dels espectacles de l'ona expansiva del Sismògraf que aquests continua i
proposa noves propostes per aquestes properes setmanes. Tot seguit, a l’Arxiu
Comarcal va presentar el llibre “Un espai entre la llum i foscor” de l’escriptor
Joan Mercader.
Diumenge 17 d’abril va assistir al cant de l'Angel, que va tenir lloc a l’església
del Carme. Georgina Porcar Pagès es va fer càrrec de la interpretació, que va
comptar amb l'acompanyament d'en Marc Romero. A continuació, va presenciar

-

-

les caramelles que, a la plaça d’Esteve Ferrer, van anar a càrrec de la coral de
l'Associació Gent Gran del Centre Cívic d'Olot.
Dilluns 18 d’abril va prendre part dels actes de celebració de la Festa de les
Fonts. Amb els regidors Estanis Vayreda i Lluc Charles, van acompanyar els
veïns i veïnes del barri durant l’Ofici Solemne, l’Aplec de Sardanes, entre altres.
Dimarts 19 d’abril va presentar als mitjans de comunicació la nova seu de
Cultura i Educació, que s’han fusionat en una única Àrea amb seu a l'Hospici.
Situades al segon pis de l’Hospici, la ciutadania ja es pot dirigir a aquestes
oficines per a qualsevol tràmit o consulta relacionada amb aquests àmbits.
Dimecres 20 d’abril va assistir a l’acte de celebració del Dia de les Esquadres
2022. L‘Àrea Bàsica Policial de la Garrotxa organitza aquest acte que va tenir
lloc al Local del Centre Cívic – Hostal Nou de la Vall de Bianya.

3.1. - APROVAR RELACIÓ D'ORDENACIONS DE DESPESES ANNEX NÚM. 22/015
Núm. de referència

: X2022019533

En relació a l’expedient CPG22022000022 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 relació d’ordenacions despeses annexada número 22/015 per un import de
24.685,10 euros.
Operació Referència
200240

Tipus
Partida
Despeses 99999

Import
24685.10

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

S’aprova per unanimitat.
4.1. - PLA PILOT IBL2 - RELACIÓ 2022002 - EXP MOV. 22L02
Núm. de referència

: X2022018650

En relació a l’expedient UR052022000003 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:
Primer.- APROVAR les liquidacions de l’impost sobre béns immobles urbans, RELACIÓ
2022002, d’acord a les següents quantitats:
ALTES

Any 2019
17.937,12

Any 2020
20.731,91

Any 2021
26.434,34

Any 2022
179.106,31

TOTAL
244.209,68

Segon.- El període de pagament en voluntària serà fins el dia 5 de juliol de 2022.

POSSIBILITAT D’AJORNAMENT DELS DEUTES.
Us informem de la possibilitat que disposeu de sol·licitar l’ajornament del deute, sempre
que s’acompleixin les condicions establertes a l’Ordenança General de Recaptació.
ACABAMENT DEL TERMINI VOLUNTARI.
El venciment del termini d’ingrés en període voluntari sense haver satisfet el deute
determinarà l’inici del procediment de constrenyiment amb l’aplicació del recàrrec i dels
interessos de demora corresponents, segons allò establert a la Llei General Tributària i
al Reglament General de Recaptació.
Tercer.- Notificar individualment les liquidacions i el termini de pagament a les persones
interessades.
S’aprova per unanimitat.
5.1. - CONTRACTACIÓ. APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT I PLEC DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER LA CONTRACTACIÓ MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT DE LES OBRES DE REPARACIÓ DE LA
URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA MAJOR; I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ
Núm. de referència

: X2022019195

Tipus contracte
Procediment
Criteris

OB
AB
MU

D'OBRES
PROCEDIMENT OBERT
MULTIPLICITAT DE CRITERI

Antecedents
Vista la necessitat de contractar les obres de reparació de la urbanització dela Plaça
Major, d'acord amb l'informe tècnic emès pel Cap de l’Àrea d’Infraestructura, Urbanisme
i Brigada de l’Ajuntament d’Olot de data 12 d’abril de 2022.
L’objecte del contracte és l’execució de les obres de reparació de la urbanització a la
Plaça Major segons projecte aprovat per Junta de Govern Local de data 3 de març de
2022.
El pressupost base de licitació ascendeix a cent vint-i-tres mil tres-cents setanta-vuit
euros amb cinquanta-un cèntims (123.378,51 € ) IVA inclòs. Aquest import es desglossa
en cent un mil nou-cents seixanta-cinc euros amb setanta-un cèntims (101.965,71 € )
de pressupost net i vint-i-un mil quatre-cents dotze euros amb vuitanta cèntims (
21.412,80 € ) en concepte d’IVA calculat al tipus del 21%.
Pel que fa a la durada del contracte, s'estableix un termini total màxim de 3 mesos.
Als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat del contracte
subjecte a licitació, el valor estimat del mateix ascendeix a 101.965,71 €, IVA exclòs.
Aquest contracte no està subjecte a regulació harmonitzada i al seu expedient
(CCS12022000018) hi consta el plec de clàusules administratives particulars, el projecte
d’obres aprovat per Junta de Govern Local de data 3 de març de 2022, i demés

documentació prevista a l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre del 2017
(LCSP)
Atès que aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu d’obres d’acord amb
el previst als articles 25 i 13 de la LCSP .
Atès que el procediment a seguir per a l'adjudicació del contracte és l'obert simplificat,
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 els articles 116 i
següents de la Llei i inclou la documentació necessària segons Articles 122 i 124 de la
LCSP
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.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12022000018 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 de reparació de la urbanització
de la Plaça Major.
Segon.- APROVAR de conformitat amb l’article 117 de la LCSP l'expedient de
contractació administrativa de les de les obres de reparació de la urbanització de la
Plaça Major, amb un import màxim de cent vint-i-tres mil tres-cents setanta-vuit euros
amb cinquanta-un cèntims (123.378,51 € ) IVA inclòs.
Aquest import es desglossa en cent un mil nou-cents seixanta-cinc euros amb setantaun cèntims (101.965,71 € ) de pressupost net i vint-i-un mil quatre-cents dotze euros
amb vuitanta cèntims ( 21.412,80 € ) en concepte d’IVA calculat al tipus del 21%.
La durada màxima del contracte s'estableix un termini màxim de 3 mesos, a comptar
des del dia següent a la signatura de l’acta de comprovació de replanteig.
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la
contractació de les obres de reparació de la urbanització de la Plaça Major.

Quart.- APROVAR la despesa de la present contractació que es finançarà amb càrrec a
la següent partida del pressupost municipal:
2022 140 1532 61918
Operació Referència
200200

REMODELACIÓ PLAÇA MAJOR

Tipus
Partida
Despeses 22140 1532 61918

Import
123378.51

123.378,51 €

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
REMODELACIO PLAÇA MAJOR (PR22)100 001 001 001 000 000

Cinquè.- CONVOCAR la licitació i tramitar l'expedient de contractació de les obres de
reparació de la urbanització de la Plaça Major, que es tramitarà pel procediment obert
simplificat 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.
Sisè.- NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. Ramon Prat Molas, Cap
d’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
Setè.- DELEGAR a l’Alcaldia la competència per aprovar tots els actes de tràmit que
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a
la seva definitiva finalització o resolució.
S’aprova per unanimitat.
5.2. - ADHESIÓ A L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE SISTEMES DE
VIDEOACTES, EQUIPS DE GRAVACIÓ I TRANSMISSIÓ D’ACTES I EL SEU
MANTENIMENT AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA
(EXP. 2019.08) I CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE
VÍDEOACTES
Núm. de referència : X2022019193

Tipus de Contracte: SE
Procediment
AD
Criteris
NO

DE SERVEIS
ADJUDICACIÓ DIRECTA
SENSE CRITERI

Antecedents
1.En data 26 de novembre de 2020 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot va
acordar l’adhesió a l’Acord marc de subministrament del sistema de videoacta, equips
de gravació i transmissió d’actes i el seu manteniment amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (Exp. 2016.01), per contractar el subministrament de vídeoacta, la
retransmissió de la sessió, càmeres com a accessoris al sistema, l’allotjament i el
manteniment per un any.

El període de vigència d’aquest acord marc va finalitzar el 12 de desembre de 2020, i
per aquest motiu es va encarregar per part de l’ACM la licitació d’un nou Acord marc al
CCDL.
2. En data 10 de desembre de 2020, el Consorci Català pel Desenvolupament Local
acordà per Resolució de Presidència aprovar l’expedient de contractació per a la licitació
de l’Acord marc del subministrament de sistemes de videoactes, equips de gravació i
transmissió d’actes i el seu manteniment amb destinació a les entitats locals de
Catalunya, així com l’aprovació del plecs de clàusules administratives particulars i
prescripcions tècniques.
3. En data 29 d’abril de 2021, en sessió extraordinària de la Comissió Executiva del
CCDL, s’acorda adjudicar l’Acord marc del subministrament de sistemes de videoactes,
equips de gravació i transmissió d’actes i el seu manteniment, segons el seu ordre
classificatori a les empreses que es detallen seguidament:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

VIRTUAL REALITY SOLUTIONS SL
SERVICIOS MICROINFORMATICA SA
AUDIFILM CONSULTING SLU
SPICA SL
TELEFONICA SERVICIOS AUDIOVISUALES SAU
AMBISER INNOVACIONES SL
DISTRIBUTION AS A SERVICE EMEA SL

4. En data 11 de juny de 2021, es procedeix a la formalització dels contractes amb totes
les empreses adjudicatàries.
5. En data 13 de gener de 2022 la Comissió executiva del CCDL, va aprovar
definitivament la cessió de l’adjudicació de l’Acord marc de sistemes de videoactes,
equips de gravació i transmissió d’actes i el seu manteniment amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (Exp. Núm. 2019.08), a favor de l’Associació Catalana de
Municipis (ACM). La formalització data del 27 de gener de 2022.
6. Finalitzat el subministrament i el servei de manteniment contractat per l’Ajuntament
d’Olot per acord de Junta de Govern Local de data 26 de novembre de 2020, i atès que
és necessari continuar amb el servei de manteniment del sistema de vídeoactes.
7. Vist que d’acord amb el punt B de la clàusula 40 del Plec de clàusules administratives
particulars que regulen la licitació de l’Acord marc de sistemes de videoactes, equips de
gravació i transmissió d’actes i el seu manteniment amb destinació a les entitats locals
de Catalunya (Exp. Núm. 2019.08), es pot escollir adjudicatari per als contractes inferiors
al volum harmonitzat.

Fonaments de dret
1. Article 228 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per
la que ens transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament

Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,que regula
l’adhesió a sistemes externs de contractació centralitzada de comunitats autònomes
o d’entitats locals per part d’altres entitats locals mitjançant els corresponents acords.
2. Article 153 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents
contractuals.
3. Disposició addicional 3a. 10 de la LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de
la LBRL, en la redacció donada per la LRSAL.
4. Reglament de funcionament de la Central de Contractació de l’ACM aprovat pel
Comitè Executiu de l’entitat en data 14 de desembre de 2014.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la regidora delegada
d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot, l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Olot a l’Acord marc de subministrament de
sistemes de videoactes, equips de gravació i transmissió d’actes i el seu manteniment
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.08).
Segon.- Aprovar la contractació a l’empresa adjudicatària Servicios Microinformática SA
(SEMIC), NIF A25027145 dels serveis següents:

Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per a l’any 2022, per import de
4.803,70 € IVA inclòs (desglossat en 3.970,00 € de base imposable i 833,70 € d’IVA
calculat al 21 %), amb càrrec a la partida del pressupost municipal 2022 120 920 227994
Manteniment i suport informàtic.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22120 920 227994

Import
4803.70

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC
100 001 001 001 000 000

En tractar-se d’una despesa plurianual, queda subordinada a l’existència de crèdit
adequat i suficient en el pressupost dels exercicis respectius.
El desglossament de la despesa per anys, és el següent:

Operació Referència
200220
200220
200220

Tipus
Despeses
Despeses
Despeses

Partida
99999
99999
99999

Import
4764
4764
794

Descripció
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

CC1
100
100
100

CC2
001
001
001

CC3
001
001
001

CC4
001
001
001

Quart.- Notificar aquest acord a Servicios Microinformática SA (SEMIC), com a empresa
adjudicatària de l’Acord marc de subministrament del servei de vídeoacta, així com a
l’ACM (preferentment a través d’EACAT), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin
preceptius.
S’aprova per unanimitat.
5.3. - APROVACIÓ DE LA CESSIÓ DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ D’ÚS D’UN
EQUIPAMENT MUNICIPAL UBICAT AL PARC URBÀ DE SANT ROC
Núm. de referència

: X2022017192

Antecedents
El Ple de l’Ajuntament d’Olot en data 22 de desembre de 2005 va adjudicar el concurs
per a la concessió d’ús d’un equipament municipal ubicat al parc urbà de Sant RocMalatosquer, a l’empresa “SERVEI D’ALIMENTACIÓ FOOD ARTS, SL”, per tal
d’instal·lar-hi un restaurant. La durada de la concessió es va establir per un període de
25 anys a comptar des del dia 1 de gener de 2006.
En data 27 de juliol de 2006, pel Ple de l’Ajuntament d’Olot, a petició de l’empresa
adjudicatària, va autoritzar la cessió de la concessió a l’empresa anomenada “SOLFA
FOOD, SL”.
Atès que en data 25 de març de 2022, l’empresa “SOLFA FOOD, SL” va presentar
instància electrònica (Registre d’Entrada E2022006203) sol·licitant la cessió del
contracte adjudicat a l’empresa adjudicatària “SOFA FOOD, SL” a favor de l’empresa
“SOLFA FOOD, SLU, d’acord amb el que estableix l’escriptura de declaració
d’unipersonalitat amb número de protocol 3219.
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12022000016 i antecedents corresponents, la
regidora delegada d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:

CC5
000
000
000

CC6
000
000
000

Primer.- Autoritzar la cessió de la concessió d’ús d’un equipament municipal ubicat al
Parc Local de Sant Roc – Malatosquer per instal·lar-hi un restaurant, adjudicat a
l’empresa “SOLFA FOOD, SL” (B17156076) a favor de l’empresa “SOLFA FOOD, SLU”,
amb les mateixes condicions fixades a l’acord de 22 de desembre de 2005.
Segon.- Retornar a l’empresa “SOLFA FOOD, SL” la garantia definitiva de 30.000 €
ingressada en data 28 de setembre de 2006.
Tercer.- L’empresa “SOLFA FOOD, SLU” dipositarà a la Tresoreria d’aquest Ajuntament,
una garantia definitiva per import de 30.000 € a favor de l’Ajuntament d’Olot, per tal de
garantir la concessió.
S’aprova per unanimitat.

5.4. - ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE
PUBLICITAT, DEL SUBMINISTRAMENT DE LA LLICÈNCIA DE L’APLICACIÓ
ATLAS SBI AMB “PROYECTOS EN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, SL"
Núm. de referència
Tipus
Contracte
Procediment
Criteris

: X2022014511
SU

DE SUBMINISTRAMENT

NE
SP

PROCEDIMENT NEGOCIAT
SENSE PUBLICITAT

Antecedents
Per acord de la Junta de Govern Local de 24 de març de 2022, es va iniciar l’expedient
del subministrament de la llicència de l’aplicació ATLAS SBI amb Proyectos en Gestión
del Conocimiento, SL, es va aprovar l’expedient i el plec de clàusules administratives
particulars (PCAP) i el plec de condicions tècniques (PPT), es va aprovar la despesa i
es va convidar a l’empresa Proyectos en Gestión del Conocimiento, SL perquè
presentés oferta.
D’acord amb l’informe tècnic que proposa la contractació i per les raons que s’hi
exposen, s’han de seguir els tràmits de l’article 168.a)2n de la Llei de Contractes del
Sector Públic (en endavant LCSP) per ser “Proyectos en Gestión del Conocimiento, SL”
propietària d’aquestes aplicacions i, en conseqüència, l’únic proveïdor que les pot
realitzar.
En data 8 d’abril de 2022 finalitzava el termini de presentació d’ofertes, i l’empresa
“Proyectos en Gestión del Conocimiento,SL”, amb NIF B62374822 va presentar oferta
pels esmentats serveis, dins el termini establert.
En data 11 d’abril de 2022, el Sr. Joan Prat Espuña, responsable del Departament
d’Informàtica i Noves Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot va emetre informe de valoració

de l’oferta, proposant l’adjudicació a l’empresa “Proyectos en Gestión del
Conocimiento,SL”
En data 12 d’abril de 2022 es va requerir a l’empresa “Proyectos en Gestión del
Conocimiento, SL” per tal que presentés la documentació justificativa a què fa referència
l’article 150.2 de la LCSP i la clàusula 17 del PCAP, atorgant un termini de 7 dies hàbils
per a la presentació de la documentació.
Vist que la documentació requerida ha estat presentada dins el termini establert a
l’efecte.
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 d’Alcaldia de 25 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 d’Alcaldia de
25 de juny de 2019.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12022000013, i antecedents corresponents, la
regidora delegada d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següent acord:
Primer.- ADJUDICAR el contracte pel subministrament de la llicència de l’aplicació
ATLAS SBI, a favor de l’empresa “Proyectos en Gestión del Conocimiento,SL”, amb NIF
B62374822, per un import de deu mil sis cents quaranta vuit euros (10.648,00 €) IVA
inclòs.
Aquest import es desglossa en vuit mil vuit cents euros (8.800,00 €) més mil vuit cents
quaranta vuit euros (1.848,00 €) d’IVA calculat al 21%.
Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de
clàusules administratives particulars i el plec condicions tècniques reguladores de la
contractació, aprovats per la Junta de Govern Local de data 24 de març de 2022.
Tercer.- El contracte tindrà una durada de 2 anys, amb efectes del dia 1 d’abril de 2022
fins a 31 de març de 2024.
Quart .- Aprovar i disposar el pagament de la despesa per import de 10.648,00 € (IVA
inclòs) amb càrrec a la partida núm. 22.120.920.227994 “manteniment i suport
informàtic”
Anualitat
2022
2023

Import màxim.
IVA inclòs
5.203,00 € iva inclòs
5.445,00 € iva inclòs

Operació
200300
200300

Referència
2201969
2300039

Tipus
Partida
Despeses 22120 920 227994
Despeses 99999

Import
5203
5445

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
MANTENIMENT I SUPORT INFORMATIC
100 001 001 001 000 000
SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA
100 001 001 001 000 000

En tractar-se d’una despesa plurianual, queda subordinada a l’existència de crèdit
adequat i suficient en el pressupost dels exercicis respectius.
Cinquè.- Nomenar responsable del contracte al Sr. Joan Prat Espuña, Responsable del
Departament d’Informàtica i Noves Tecnologies de l’Ajuntament d’Olot.
Sisè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària.
Setè.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci en el Perfil del Contractant,
de conformitat amb el punt 1 de l’article 151 de la LCSP.
Vuitè.- Requerir a l’adjudicatària per tal que dins el termini màxim de 15 dies hàbils, a
comptar del següent al de la notificació de l’adjudicació es formalitzi el contracte, de
conformitat amb l’article 153.3 de la LCSP.
Novè.- PUBLICAR la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del
Contractant.
S’aprova per unanimitat.
5.5. - APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT, PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
PARTICULARS PER LA CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT
SIMPLIFICAT DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ D’UN PARC DE
CAL.LISTENIA I PAVIMENTACIÇO AMB CAUTXÚ DE LA SEVA BASE AL PARC
DE LES MORES; I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ
Núm. de referència

: X2022019229

Tipus contracte
Procediment
Criteris

SU
AB
MU

DE SUBMINISTRAMENT
PROCEDIMENT OBERT
MULTIPLICITAT DE CRITERI

Atès que és necessari contractar el subministrament i instal·lació dels elements que
formaran part d’un parc de cal·listènia al parc de les Mores d’Olot, així com la
pavimentació amb cautxú de la seva base i el plafó informatiu del parc Vist l’informe
emès pel Sr. Albert Pons i Clutaró, arquitecte de la secció d’Urbanisme de l’Àrea del
Territori de l’Ajuntament d’Olot,en el qual es proposa l’inici de l’expedient del contracte
referit.
La durada del contracte s’estableix en un màxim de 2 mesos.
El pressupost base de licitació que inclou el subministrament i instal·lació dels elements

que formaran part d’un parc de cal·listènia al parc de les Mores d’Olot, així com la
pavimentació amb cautxú de la seva base i el plafó informatiu del parc, d’acord amb
l’article 100 LCSP, comprèn l’import total de 24.810,12 € IVA inclòs. Aquest pressupost
és el sumatori del pressupost net 20.504,23 € més l’import de l’IVA 4.305,89 € al tipus
del 21 %.
Als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat subjecte a la
licitació, el valor estimat del contracte és trenta-set mil euros (20.504,23 €), IVA exclòs.
De conformitat amb el que disposa l’article 116 de la LCSP, la celebració de contractes
per part de les administracions púbiques requerirà la prèvia tramitació de l’expedient,
que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els
termes previstos a l’article 28 de l’esmentada LCSP.
Vist que a l’expedient s’han incorporat el Plec de clàusules administratives particulars i
la Memòria valorada d’acord amb el que disposa l’article 116.3 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 ,
d’acord amb l’article 159 de la LCSP, i que la tramitació de l’expedient serà ordinària, de
conformitat amb l’article 116 i següents de la LCSP.
Vist que a l’expedient consta l’informe emès per la Secretària general de l’Ajuntament,
en compliment de la Disposició Addicional Tercera 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, i vist el decret de delegació de competències de
data 25 de juny de 2019.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12022000019
la regidora delegada
d’Hisenda, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer. INICIAR l’expedient de contractació administrativa que ha de regir la licitació pel
subministrament i col·locació d’un parc esportiu de ca·listènia i pavimentació amb cautxú
de la seva base al Parc de les Mores, incorporant-hi la documentació que fa a què fa
referència l’article 116 de la LCSP.
Segon. APROVAR, de conformitat amb l’article 117 de la LCSP, l’expedient de
contractació administrativa que ha de regir la licitació pel subministrament i col·locació
d’un parc esportiu de ca·listènia i pavimentació amb cautxú de la seva base al Parc de
les Mores pel preu de vint-i-quatre mil vuit-cents deu euros amb dotze cèntims
(24.810,12 €) , IVA inclòs, amb el desglossament següent: vint mil cinc-cents quatre
euros amb vint i tres cèntims (20.504,23 €) de pressupost net sense IVA, i quatre mil
tres-cents cinc euros amb vuitanta-nou cèntims (4.305,89 €) corresponent al 21% d’IVA.
La durada del contracte s’estableix en 2 mesos

Tercer. APROVAR el Plec de clàusules administratives que han de regir la contractació
del subministrament abans esmentat, tal i com determina l’article 122 i 124 de la LCSP.
Quart.- La despesa màxima prevista és de 24.810,12 € € amb càrrec a la partida:
2022 330 342 63207 INVERSIONS ESPORTIVES (PR22)
Operació Referència
200200

Tipus
Partida
Despeses 22330 342 63207

Import
24810.12

Descripció
INVERSIONS ESPORTIVES (PR22)

CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
100 001 001 001 000 000

Cinquè.- DISPOSAR l’obertura del procediment d’adjudicació que es tramitarà de forma
ordinària, pel procediment obert simplificat , i es durà a terme atenent a diversos criteris
d’adjudicació; d’acord amb el que disposen els articles 145 i 146 de la LCSP, i procedir
a la seva publicació en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament d’Olot.
Sisè. NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el Sr. Albert Pons i Clutaró,
arquitecte de la secció d’Urbanisme de l’Àrea del 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.
Setè. DELEGAR a l’Alcaldia la competència per aprovar tots els actes de tràmit que
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a
la seva definitiva finalització o resolució.
S’aprova per unanimitat.
6.1. - PLA DE GESTIÓ DEL DISTRICTE DE CONCA FLUVIAL DE CATALUNYA
PER AL PERÍODE 2022-2027.- PROPOSANT DONAR COMPTE DE LES
AL·LEGACIONS PRESENTADES
Núm. de referència

: X2022018677

Vist que per Decret número 2022LDEC001380 de data 13 d’abril de 2022 es va acordar
comparèixer en el tràmit d’audiència i formular les al·legacions al Projecte de Decret
d’aprovació del Pla de Gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període
2022-2027 i al propi Pla de Gestió, així com tingui per formulades les al·legacions al
Programa de Mesures del Pla de Gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per
al període 2022-2027 i del seu estudi ambiental estratègic i del Programa econòmic
financer de la Planificació hidrològica i, acceptant-les, s’acordi esmenar el Projecte de
Decret i el Pla de Gestió i el Programa de Mesures.
Vist que en el punt tercer del referit Decret es va acordar donar compte del mateix a la
Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot.

En relació a l’expedient IFG12022000002, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat d' Urbanisme, proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
DONAR COMPTE del Decret número 2022LDEC001380 de data 13 d’abril de 2022 pel
qual es va acordar comparèixer en el tràmit d’audiència i formular les al·legacions al Pla
de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2022-2027 i del
corresponent projecte de decret d’aprovació, la proposta del corresponent Programa de
Mesures i del seu estudi ambiental estratègic i del Programa econòmic financer de la
Planificació hidrològica.
S’aprova per unanimitat.
7.1. - CULTURA SERVEI DE MUNTATGE, MANTENIMENT, REPARACIONS I
DESMUNTATGE DEL NOU TENDAL DE L’EDIFICI HOSPICI (OLOT, GIRONA)
Núm. de referència : X2022015670
Tipus de Contracte: SE
Procediment
AB
Criteris
UN

DE SERVEIS
PROCEDIMENT OBERT
ÚNIC CRITER

Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar el servei de muntatge, manteniment,
reparacions i desmuntatge del tendal de l’edifici Hospici (Olot, Girona) com es desprèn
de l’informe de data 7-4-2022, emès pel Director de Cultura i Educació
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 el servei de
muntatge, manteniment, reparacions i desmuntatge del tendal de l’edifici Hospici (Olot,
Girona):
David Barti Rota (Hivernacles Olot), NIF: ****
Flora-Moli SL, NIF: ****,
FloraGreen Comercial Agrícola SL, NIF: ****,
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per
DAVID BARTI ROTA (HIVERNACLES OLOT) 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 DAVID BARTI ROTA (HIVERNACLES
OLOT) 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
PROPOSO
Primer.- Aprovar l’informe emès per Ricard Sargatal i Pont de data 7-4-2022 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 DAVID BARTI ROTA (HIVERNACLES OLOT) amb NIF núm.
****, el contracte menor de serveis de muntatge, manteniment, reparacions i
desmuntatge del tendal de l’edifici Hospici (Olot, Girona) pel preu de nou mil tres-cents
vuitanta-tres euros amb cinquanta-cinc cèntims (9.383,55€), IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en set mil set-cents cinquanta-cinc euros (7.755,00€) de
pressupost net i mil sis-cents vint-i-vuit euros amb cinquanta-cinc cèntims (1.628,55€)
d’IVA calculat amb un tipus del 21 %
Tercer.- Els serveis es portaran a terme durant el període: muntatge abans del 31-52022 i desmuntatge el mes d’octubre de 2022
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 9.383,55€, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida CONSERVACIÓ D’EDIFICIS CULTURALS 22 142 333 212000 del
Pressupost municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22142 333 212000

Import
9383.55

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
CONSERVACIO EDIFICIS CULTURALS400 010 070 107 000 000

Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses que han presentat pressupost.
Setè.- AJUNTAMENT D'OLOT adjuntarà una còpia d’aquest acord a la factura
electrònica o hi farà constar el número d’expedient CC012022000284.
S’aprova per unanimitat.
7.2. - CULTURA SUBMINISTRAMENT DEL NOU TENDAL DE L’EDIFICI HOSPICI
PER PODER REALITZAR ACTIVITATS A COBERT AL PATI DE L’EDIFICI
Núm. de referència : X2022015962
Antecedents
Primer.- Atès que és necessari executar el subministrament del nou tendal de l’edifici
Hospici (Olot, Girona) com es desprèn de l’informe de data 6-4-2022, emès pel Director
de Cultura i Educació.
Segon.- Atès que es tracta d’un subministrament 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 el
subministrament del nou tendal de l’edifici Hospici (Olot, Girona):
1.- Tecnodimensión hinchable SL; NIF: B17706987, ****
2.- Xamosia, SL NIF: B64109663, ****
3.- Pentacarpa, SL; NIF: B17479288; ****
Quart.- D’acord amb l’informe de valoració, la millor proposta és la presentada per
TECNODIMENSIÓN HINCHABLE, SL pel motiu 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 TECNODIMENSIÓN HINCHABLE, 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 subministrament regulada a l’article 16 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
PROPOSO
Primer.- Aprovar l’informe emès per Ricard Sargatal i Pont de data 6-4-2022 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 TECNODIMENSIÓN HINCHABLE, SL, amb NIF núm. B17706987,
el contracte menor de subministrament del nou tendal de l’edifici Hospici (Olot, Girona)
pel preu de disset mil cinc-cents vuitanta-un euros amb trenta cèntims (17.581,30€),
IVA inclòs.
L’esmentat preu es desglossa en catorze mil cinc-cents trenta euros (14.530€) de
pressupost net i tres mil cinquanta-un euros amb trenta cèntims (3.051,30€) d’IVA
calculat amb un tipus del 21%
Tercer.- El termini de lliurament serà abans del 25-5-2022
Quart.- Aprovar i Disposar la despesa per import de 17.581,30€, IVA inclòs, amb càrrec
a la partida ACTUACIONS EDIFICIS CULTURALS 22 140 333 63203 del Pressupost
municipal.
Operació Referència
200220

Tipus
Partida
Despeses 22140 333 63203

Import
17581.30

Descripció
CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6
ACTUACIONS EDIFICIS CULTURALS (PR22400 010 070 099 000 000
30.000)

Cinquè.- Informar a l’adjudicatari que el pagament s’efectuarà contra presentació de la
factura pels mitjans legalment establerts, una vegada realitzada la prestació.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a les empreses que han presentat pressupost.
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 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

LA SECRETÀRIA

