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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 01/2018
A Castellví de Rosanes, quan són les 09:00 hores del divendres, 12 de GENER de
2018, a la Sala de Juntes de la Casa Consistorial i sota la Presidència de l'Alcalde, Sr.
JOAN CARLES ALMIRALL SÁNCHEZ, per tal de celebrar la sessió ordinària –ajornadade la Junta de Govern Local, es reuneixen els Tinents d'Alcalde, Srs. José Cara
Escudero, Carles Pitart Gràcia i Sr. Josep Ma. Mitjans Mitjans, assistits per la
sotasignant Secretària-Interventora, Sra. Isabel Arcobe i Curcó.
També hi assisteixen, convidades per l‟alcalde, les persones següents:




Regidores de Junts per Castellví-CP, Sra. Victòria Castellanos Núñez.
Regidor de Fem Poble-AM, Sr. Joan Carles Ventura Coll
Regidor NO ADSCRIT, Sr. Josep Ma. Massana Sàbat.

Excusen la seva assistència:


Regidores de Junts per Castellví-CP, Sres. Amalia Sánchez Lemos i Ma. Carmen Pérez
García

Assabentats els reunits que existeix "quòrum" per a la vàlida constitució de la Junta
de Govern, el Sr. Alcalde obre la sessió i tot seguit es passen a tractar els temes
compresos a l'ordre del dia.
APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR
Donada lectura de l‟esborrany de l‟acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern
núm. 21/2017, del dia 13 de desembre de 2017, s'aprova, per unanimitat.
CORRESPONDÈNCIA I DISPOSICIONS OFICIALS
No se‟n presenta.
APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES Núm. 01/2018
Atès que l‟adopció d‟aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern en virtut
de les delegacions efectuades per l‟alcalde d‟aquest Ajuntament, mitjançant resolució
núm. 133, de 29 de juny de 2015 i donada compte en la sessió plenària de 9 de juliol
de 2015.
Atesa la relació detallada de les factures conformades amb indicació de la seva partida
pressupostària i efectuada la comprovació de l‟existència de consignació pressupostària.
Atès l'art. 111 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que
s‟aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, que estableix que per
als contractes menors definits a l‟article 138.3 i la tramitació de l‟expedient només
s‟exigeix l‟aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent, que
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haurà de reunir els requisits que les normes de desenvolupament d‟aquesta llei
estableixin.
S'ACORDA:
Primer: Aprovar la relació de factures núm. 01/2018, de data 12/01/2018, d‟import
2.933,70 € que comprèn les següents:
Factures Núm. de Registre
F/2018/ 3-7, 9-17

ANY
2018

Segon: Disposar el trasllat del present acord a Tresoreria per a la comptabilització de
les factures i certificacions en document ADO. (Ex. 001/18 00302)
APROVACIÓ INFORMES DE LA REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL
Atès que l‟adopció d‟aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern en virtut
de les delegacions efectuades per l‟alcalde d‟aquest Ajuntament, mitjançant resolució
núm. 133 de 29 de juny de 2015 i donada compte en la sessió plenària de 9 de juliol
de 2015.
a) Anul·lació plaça d’aparcament per a persones amb discapacitat per baixa
com a resident del seu titular.
Atès que la Junta de Govern Local, en data 22/04/2015 va acordar la creació de plaça
d‟aparcament reservat per a persones amb discapacitat a l‟alçada del C/ de Sant
Isidre, núm. 34, per a ús dels familiars del titular no conductor de targeta
d‟aparcament núm. XXXXXXXXXX4276081123Y, per al vehicle matrícula XXXXXPT,
perquè complia els requisits que estableix el Decret 97/2002, de 5 de març.
Atès que el titular, amb DNI núm. XXXX1123Y, ha causat baixa en el padró
d‟habitants d‟aquest municipi en data 27/10/2017.
Vit l‟informe de la Treballadora Social de data 28/12/2017.
S‟ACORDA:
Primer: Anul·lar la plaça d‟aparcament reservat per a persones amb discapacitat a
l‟alçada del C/ de Sant Isidre, núm. 34, perquè el seu titular ha causat baixa en el
Padró Municipal d‟Habitants per canvi de residència.
Segon: Donar trasllat del present acord a la tècnica auxiliar, perquè coordini la tasca
d‟anul·lació, si s‟escau, de la plaça d‟aparcament indicada i a la treballadora social.
(Ex. 117/2015 50400)
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b) Creació de plaça d’aparcament per a persones amb discapacitat al carrer
Sant Isidre, 36 de Castellví de Rosanes
Vista la petició presentada en data 28/12/2017 (RGE 1397) per la Sra. Ma. Angeles
Acevedo Frageiro, amb DNI XXXX6682D, domicili a C/ XXXXXXXXXX d‟aquest
municipi demanant la creació d‟una plaça d‟aparcament reservat per a persones amb
discapacitat, ja que disposa de targeta acreditativa de la discapacitat (84%) i
targeta
d‟aparcament
per
a
persones
amb
discapacitat
(Núm.
XXXXXXXX0004456682D) Modalitat Titular No Conductor.
Atès que el Decret 97/2002, de 5 de març, sobre targetes d‟aparcament per a
persones amb discapacitat i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de
les persones amb mobilitat reduïda, en el seu article 3 apartat 5, regula que la
persona titular de la targeta d‟aparcament per a persones amb disminució

identificada com a titular no conductor, tindrà dret a la reserva de plaça
d‟aparcament a que es refereix l‟article 5.d) quan, tenint mobilitat reduïda sigui
menor de 18 anys o , si és més gran, tingui un grau igual o superior al 65 %.
Atès l‟informe de la Treballadora Social de data 28/12/2017.
Atès, igualment, l‟informe de l‟agent de la Guardia Municipal de data 16/06/2017
lliurat a requeriment de la Treballadora Social.
S‟ACORDA:

Primer: Aprovar la creació d‟una zona d‟aparcament reservat per a persones amb
discapacitat a l‟alçada del C/ de Sant Isidre, núm. 36, per a ús dels familiars de la
titular no conductora de targeta d‟aparcament núm. Núm. XXXXXXX0004456682D, i
per al vehicle matrícula XXXXXNW, perquè aquesta persona compleix els requisits
que estableix el decret.
Segon: Donar trasllat del present acord a la tècnica auxiliar, perquè coordini la tasca
de creació de la plaça d‟aparcament, segons els requisits indicats en l‟informe de
l‟agent de la Guardia Municipal, de data 16/06/2017, a la treballadora social i a la
família interessada. (Ex. 117/2017 50400)
c) Aprovació ajut social en aplicació del Reglament
Vist l‟informe de la Treballadora Social de data 09/01/2018.
Atesa la tramitació d‟ofici de prestacions econòmiques de caràcter social en aplicació del
Reglament de Prestacions Econòmiques de caràcter social aprovat definitivament per
aquest ajuntament en sessió plenària de data 18/03/2015, a favor de les persones
beneficiàries següents:
-DNI/NIE núm. XXXX3391E amb una valoració segons la qual la persona beneficiària ha obtingut una puntuació total
de 8 punts, per a la qual correspon un percentatge de finançament de la prestació del 100%.
Concepte:
subministraments bàsics, taxa escombraries i transport AJUT PROPOSAT: 331,02 €
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Atès que es disposa de prou consignació pressupostària per fer front a aquesta
prestació amb caràcter a la partida 1/231/48000.
S‟ACORDA:
Primer: Atorgar a les persones beneficiàries, les dades de la qual consten a
l‟expedient de Serveis Socials, amb càrrec a la partida 1/231/48000, els ajuts
següents:
-DNI/NIE núm. XXXX3391E
Concepte: subministraments bàsics, taxa escombraries i transport

AJUT: 331,02 €

Segon: Donar trasllat del present acord a les persones interessades, a la Treballadora
Social i a la Comptabilitat/Tresoreria, per a la formalització del document ADO i
pagament mitjançant transferència als comptes de les persones beneficiàries que
hauran de presentar els justificants corresponents a la prestació. (Ex. 163/17 50600)
APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS
D’ABRERA, CASTELLVI DE ROSANES, COLLBATÓ, ESPARREGUERA,
MARTORELL, OLESA DE MONTSERRAT, SANT ANDREU DE LA BARCA I SANT
ESTEVE SESROVIRES PER DUR A TERME UN PROJECTE SUPRAMUNICIPAL
EN L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ DELS CENTRES LOCALS DE SERVEIS A LES
EMPRESES
Atès que l‟adopció d‟aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern en virtut
de les delegacions efectuades per l‟alcalde d‟aquest Ajuntament, mitjançant resolució
núm. 133 de 29 de juny de 2015 i donada compte en la sessió plenària de 9 de juliol
de 2015.
Atès l‟informe de la tècnica de comunicació de data 08/01/2018.
Atesa la minuta del conveni de col·laboració per a l‟any 2018 a subscriure entre els
ajuntaments d‟ABRERA, CASTELLVI DE ROSANES, COLLBATÓ, ESPARREGUERA,
MARTORELL, OLESA DE MONTSERRAT, SANT ANDREU DE LA BARCA I SANT ESTEVE
SESROVIRES per dur a terme un projecte supramunicipal en l‟àmbit d‟actuació dels
centres locals de serveis a les empreses, que es transcriu a continuació:
“REUNITS:
D‟una part la Sr. Jesús Naharro Rodríguez, en qualitat d‟alcalde de l‟Ajuntament d‟Abrera, que
actua en representació d‟aquest, degudament facultat per a aquest acte, amb l‟assistència del Sr
Òscar Buxeres Soler, secretari de la Corporació, per l‟article 92 bis.1.a) de la Llei 7/1985, de 2
d‟abril, reguladora de les bases de règim local, introduït pel número 25 de l‟article 1r. de la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l‟Administració Local.
D‟altra part el senyor Joan Carles Almirall, en qualitat d‟alcalde de l‟Ajuntament de Castellví de
Rosanes que actua en representació d‟aquest, degudament facultat per a aquest acte, amb
l‟assistència de la Sra. Isabel Arcobé Curcó, secretària-interventora de la Corporació, per l‟article
92 bis.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de les bases de règim local, introduït pel
número 25 de l‟article 1r. de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat
de l‟Administració Local.
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D‟altra part la Sr. Miquel Solà i Navarro, en qualitat d‟alcalde de l‟Ajuntament de Collbató, que
actua en representació d‟aquest, degudament facultat per a aquest acte, amb l‟assistència de la
Sra. Pilar Ferrer Garrido, secretaria-interventora de la Corporació, per l‟article 92 bis.1.a) de la Llei
7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de les bases de règim local, introduït pel número 25 de l‟article 1r.
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l‟Administració Local.
D‟altra part el Sr. Eduard Rivas Mateo, Ajuntament d‟Esparreguera, en qualitat d‟Alcalde
d‟Esparreguera, que actua en representació d‟aquest, degudament facultat per a aquest acte, amb
l‟assistència del Sr. Francesc Fernández Ferran, secretari de la Corporació, per l‟article 92 bis.1.a)
de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de les bases de règim local, introduït pel número 25 de
l‟article 1r. de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l‟Administració Local.
D‟una part, Xavier Fonollosa i Comes, alcalde de l‟Ajuntament de Martorell, que actua en
representació d‟aquest, degudament facultat per aquest acte, amb l‟assistència del Sr. Jaume
Tramunt i Monsonet, secretari de la Corporació, per l‟article 92 bis.1.a) de la Llei 7/1985, de 2
d‟abril, reguladora de les bases de règim local, introduït pel número 25 de l‟article 1r. de la Llei
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l‟Administració Local
D‟altra, Pilar Puimedon Montclús, alcaldessa de l‟Ajuntament d‟Olesa de Montserrat, que actua en
representació d‟aquest, degudament facultada per aquest acte, amb l‟assistència de la Sra. Mònica
Clariana Nicolau, secretària de la Corporació, per l‟article 92 bis.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril,
reguladora de les bases de règim local, introduït pel número 25 de l‟article 1r. de la Llei 27/2013,
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l‟Administració Local.
D‟altra part, el Sr. M. Enric Llorca i Ibáñez, alcalde-president de l‟Ajuntament de Sant Andreu de la
Barca, que actua en representació d‟aquest, degudament facultat per a aquest acte, amb
l‟assistència del Sr. Rafael Fernández Ferrándiz, secretari de la Corporació, per l‟article 92 bis.1.a)
de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de les bases de règim local, introduït pel número 25 de
l‟article 1r. de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l‟Administració Local.
I d‟altra el Sr. Enric Carbonell i Jorba, en qualitat d‟alcalde de l‟Ajuntament de Sant Esteve
Sesrovires, que actua en representació d‟aquest, degudament facultat per a aquest acte, amb
l‟assistència del Sr. Ricard Rosich Palet, secretari de la Corporació, per l‟article 92 bis.1.a) de la Llei
7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de les bases de règim local, introduït pel número 25 de l‟article 1r.
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l‟Administració Local.
INTERVENEN:
Els alcaldes intervenen en nom i representació dels seus respectius ajuntaments, en exercici de les
facultats que els confereix l‟article 53.1.a) 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.
Les parts es reconeixen mútuament la competència i la capacitat legal per tal de formalitzar el
present conveni de col·laboració i exposen
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ:
I.- Des de l‟any 1994 els ajuntaments d‟Abrera, Collbató, Esparreguera, Martorell, Olesa de
Montserrat, Sant Andreu de la Barca i Sant Esteve Sesrovires han treballat en xarxa amb l‟objectiu
d‟informar, orientar i recolzar les persones que volen iniciar el seu projecte empresarial. En aquest
treball històric hem de destacar l‟acció de reconeixement a l‟emprenedoria amb l‟execució conjunta
de vuit edicions de concursos d‟iniciatives empresarials al territori del Baix Llobregat Nord. També
és històric que els emprenedors de la població de Castellví de Rosanes són atesos als Centres de
Serveis Locals dels municipis esmentats i en aquesta línea de treball aquesta entitat forma part del
conveni des de 2017.
II.- La Diputació de Barcelona per tal de reforçar, alinear tots els actors i els recursos existents al
territori convoca l‟ajut al finançament dels Centres Locals de Serveis a les Empreses amb el requisit
d‟actuació en un àmbit territorial d‟una població potencialment emprenedora de 16 a 64 anys igual
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o superior a 16.500 persones, i un nombre d'empreses igual o superior a 2.250 per a comarques
metropolitanes, i 11.250 persones i 975 empreses per a comarques no metropolitanes. Aquesta
cooperació ha de permetre optimitzar els recursos de suport a les persones emprenedores i
potenciar el territori i agrupacions d‟entitats locals.
III.- La voluntat de les parts és potenciar el territori, unificar recursos per l‟emprenedoria i
l‟empresa, formalitzar el treball en xarxa i sol·licitar l‟ajut econòmic de la convocatòria de la
Diputació de Barcelona com agrupació d‟entitats locals, essent l‟Ajuntament de Martorell l‟entitat
promotora i executora del projecte i els altres ajuntaments les entitats adherides.
Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte,
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:
PACTES
Primer.- Objecte del conveni.
L‟objecte del present conveni és regular la col·laboració entre els ajuntaments d‟Abrera, Castellví
de Rosanes,Collbató, Esparreguera, Martorell,Olesa de Montserrat, Sant Andreu de la Barca i Sant
Esteve Sesrovires per tal de desenvolupar el projecte supramunicipal de serveis dels Centres Locals
de Serveis a les Empreses, atès l‟interès comú existent de totes les parts per fomentar
l‟emprenedoria i la consolidació del teixit empresarial.
Segon.- Compromisos de les parts.
L‟Ajuntament de Martorell demanarà com entitat promotora del projecte supramunicipal de suport
als Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE) un ajut econòmic a la Diputació de Barcelona.
Les parts signants difondran les seves activitats entre els habitants de llurs municipis i derivaran els
potencials usuaris en funció de les seves necessitats i en relació al projecte supramunicipal. Alhora
les activitats a executar es realitzaran en l‟àmbit territorial dels municipis participants en el
projecte, fent ús de les seves pròpies instal·lacions i recursos tècnics i humans.
Els ajuntaments signants facilitaran la documentació necessària a l‟Ajuntament de Martorell amb la
finalitat d‟aconseguir els objectius del projecte supramunicipal dels CLSE i justificar-los davant de la
Diputació de Barcelona. Tanmateix les parts es comprometen a donar-se la informació necessària
per dur a terme el projecte supramunicipal, facilitant-se els mitjans logístics, d‟operativa i treballs
necessaris per al seguiment, desenvolupament de les accions i justificació econòmica de les
mateixes.
Tercer.- Finançament del Pla de Treball
Donat que la sol·licitud d‟ajut econòmic a la Diputació de Barcelona es tramitarà per l‟Ajuntament
de Martorell, haurà d‟esser aquest el que justifiqui econòmicament les actuacions del projecte
supramunicipal amb la col·laboració esmentada a l‟antecedent anterior.
Quart.- Comissió de seguiment
La Comissió de seguiment estarà integrada per un representant de cadascuna de les entitats
signatàries.
La Comissió tindrà les funcions següents:
-

-Estudiar i aprovar les accions concretes a realitzar i marcar les pautes de
desenvolupament del projecte.
-Realitzar una memòria final que detalli els treballs realitzats, els seus resultats, i una
relació de despeses directes i indirectes.

La Comissió es reunirà amb la periodicitat que estableixin els seus membres i, com a mínim, un
cop al mes.
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Cinquè.-Ampliació de col·laboració
Les parts signants es comprometen a realitzar els seus millors esforços per tal d‟ampliar en el futur
la col·laboració que s‟estableix mitjançant el present conveni, per tal de contribuir a potenciar i
difondre els seus respectius objectius envers el foment de l‟emprenedoria i consolidació d‟empreses
Sisè.- Modificació del conveni
Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en relació amb la
matèria aquí continguda, i recull l‟esperit i els objectius de les converses i els acords orals i escrits
que hagin pogut realitzar-se amb anterioritat a aquest conveni.
Qualsevol modificació d‟aquest conveni haurà de constar per escrit i estar signada per totes les
parts, estant aquestes degudament autoritzades per a fer-ho.
Setè.- Dades personals
Les parts s‟obliguen a guardar secret professional i absoluta discreció respecte de la informació i
les dades personals que puguin conèixer per raó del present conveni, abstenint-se de realitzar
accions, derivar o transmetre qualsevol informació d‟aquestes dades. L‟incompliment d‟aquesta
obligació suposarà la transgressió del principi de bona fe.
El deure de secret perdurarà també un cop closa aquesta relació de col·laboració.
Vuitè.- Durada del conveni
Aquest conveni de col·laboració tindrà vigència des de la data de la seva signatura fins el 31 de
març del 2019. En el supòsit que sigui prorrogat per la Diputació de Barcelona el projecte
supramunicipal de suport als CLSE, la vigència d‟aquest conveni també serà prorrogada en les
mateixes condicions i pel mateix termini.
Novè.- Causes de resolució del conveni
Seran causa d‟extinció del present conveni:
-L‟incompliment d‟obligacions que per a cada part dimanen d‟aquest conveni, sense perjudici de les
responsabilitats en que es pugui incórrer.
-El transcurs del termini previst
-Les causes generals que contempla la legislació vigent
Desè.- Naturalesa del conveni
El present conveni tindrà caràcter administratiu i obligarà les entitats signatàries de conformitat
amb les previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les previsions sobre
relacions interadministratives, per les normes comunes de la Llei 39/2015, d‟1 d‟octubre del
procediment administratiu comú de les administracions públiques i, per allò previst a la Llei
40/2015, d‟1 d‟octubre, de règim jurídic del sector públic i per la resta de la normativa que sigui
materialment aplicable a l‟objecte del conveni.
Onzè.-Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents, per resoldre en darrera
instància els conflictes i les incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l‟ordre jurisdiccional
contenciós administratiu.
I en prova de conformitat, les persones que l‟atorguen signen el present conveni, per duplicat
exemplar, en el lloc i la data al capdamunt indicats.”

S‟ACORDA
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre els ajuntaments d‟Abrera, Castellví
de Rosanes, Collbató, Esparreguera, Martorell, Olesa de Montserrat, Sant Andreu de
la Barca i Sant Esteve Sesrovires per dur a terme un projecte supramunicipal en
l‟àmbit d‟actuació dels centres locals de serveis a les empreses per a l‟any 2018.
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Segon.- Facultar a l‟Alcalde-President per a les signatures derivades de l‟aprovació
indicada a l‟apartat anterior.
Tercer.- Donar Trasllat del present acord a l‟Ajuntament de Martorell com entitat
promotora del projecte supramunicipal de suport als Centres Locals de Serveis a les
Empreses (CLSE) (Ex. 0138/2017 90600)
ADJUDICACIÓ CONTRACTE EXECUCIÓ OBRES D’ESTABILITZACIÓ TALÚS
ZONA VERDA C/ EVEREST DE CAN SUNYER, DE CASTELLVÍ DE ROSANES
Atès que l‟adopció d‟aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern en virtut
de les delegacions efectuades per l‟alcalde d‟aquest Ajuntament, mitjançant resolució
núm. 133 de 29 de juny de 2015 i donada compte en la sessió plenària de 9 de juliol
de 2015.
Vist l‟expedient de contractació per l‟adjudicació del contracte per a l‟execució de les
obres d‟estabilització de talús de la zona verda del C/Everest de Can Sunyer de
Castellví de Rosanes.
Vista la proposta efectuada per la Mesa de Contractació el dia 13 de desembre de
2017 per a la contractació de les obres d‟estabilització de talús de la zona verda del
carrer Everest de Castellví de Rosanes, que transcrita literalment diu:
“ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ I PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ
Lloc: Sala de Plens de l‟Ajuntament de Castellví de Rosanes
Data: 13 de desembre de 2017
Hora: 8:30
Hi assisteixen:
-JOAN CARLES ALMIRALL SANCHEZ, Alcalde-President de la Corporació, que actua com a President.
Vocals:
JOSE CARA ESCUDERO, Regidor delegat d‟Urbanisme
ISABEL ARCOBÉ CURCÓ, Secretària interventora municipal
OLGA JULIBERT VIÑALS, Auxiliar administrativa, en substitució de la T.A.G.
OLGA CID CARLES, Arquitecta tècnica municipal
Secretària:
-Sra. Rosa Planas i Bertran
Desenvolupament de la sessió
Es reuneix la Mesa de Contractació composada de la forma assenyalada precedentment per tal de procedir a
donar lectura de l‟informe lliurat pels Serveis Tècnics Municipals el dia 01/12/2017, en relació amb
l‟expedient de contractació de les OBRES D‟ESTABILITZACIÓ DE TALUS DE LA ZONA VERDA DEL C/
EVEREST DE CAN SUNYER DE CASTELLVÍ DE ROSANES, d‟acord amb l‟establert per aquesta mateixa Mesa
de Contractació que es va reunir el dia 20 de novembre de 2017.
En data 01/12/2017 s‟ha emès l‟informe (IN_ST/2017/00095), pels Serveis Tècnics Municipals una vegada
valorades les proposicions d‟acord amb el Plec de Condicions Tècniques, pel que fa a criteris exigits en els
esmentats plecs, es conclou i es proposa l‟adjudicació a la única proposició presentada.
L‟esmentat INFORME es transcriu a continuació:
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„1.RELACIÓ DE FETS:
Amb data 13/02/2017 s‟informa favorablement al projecte d‟estabilització del tal.lus de la zona verda del
c. Everest, presentat per l‟Àrea D'infraestructures, Urbanisme I Habitatge de la Diputació de Barcelona
(IN_ST/16/000307), amb un pressupost de 39.056,60 € (IVA exclòs)
En data 6/11/2017 i registre d‟entrada numero 001235 fou lliurat per l‟empresa Civil Stone l‟oferta en
relació als criteris de valor per la contractació de les obres d‟estabilització del talús de la zona verda del
c. Everest. No es presenta cap mes oferta.
es realitza l‟obertura del sobre 1 (documentació administrativa) el 13/11/2017. Es realitzar l‟obertura del
sobre 2 (proposició econòmica) el 20/11/2017
Un cop revisada tota la documentació lliurada en el sobre 2 per l‟únic ofertant, es realitzarà la valoració
dels criteris de valor (de conformitat amb l‟art. 150 del RDL 3/2011 del 14 de novembre, pel que
s‟aprova el text refós de la llei de contracte del sector públic) de la oferta per l‟adjudicació de l‟obra
d‟estabilització del talús de la zona verda del c. Everest
Segons la clausula 13ª del Plec de clàusules administratives els criteris de valoració de les ofertes es
realitzaran segons els criteris avaluables de manera automatica
Criteris
Resultats
Proposició econòmica
100,00
Valoració (Xi<XiMAX) = (Xi/XiMAX) x P

461,57

La proposta econòmica presentada es per un import de 38.595,03€ (IVA exclòs), que correspon al
1,01% de baixa segons el pressupost de projecte.
3. CONCLUSIÓ
Qui subscriu informa que la puntuació obtinguda per els criteris de valor seguint la metodologia per a la
valoració establerta en el Plec de clàusules administratives per l‟adjudicació de d‟obres d‟estabilització del
talús de la zona verda del c. Everest, i degudament justificada en aquest informe, i degut a que
l‟empresa Civil Stone S.L. ha estat l‟únic ofertant i la puntuació obtinguda es la màxima, per tant
l‟empresa proposada per l‟adjudicació de l‟obra és Civil Stone per un import de 38.595,03€ (IVA exclòs).‟
La mesa de contractació es mostra conforme amb el citat informe tècnic i, en conseqüència, es prenen els
següents ACORDS:
Proposar a la Junta de Govern Local l‟adjudicació del contracte a l‟empresa CIVIL STONE, SL, amb CIF
B65349623, pel preu de 38.595,03 € amb un 21% IVA de 8.104,96 € i per tant una despesa màxima de
contractació amb IVA inclòs de 46.699,99 €, pels motius que consten a l‟informe emès per la tècnica
municipal transcrit anteriorment.
A continuació se seguiran els tràmits que disposen les clàusules 16 i ss. del plec de clàusules
administratives particulars.
Finalitzat l‟acte, s‟estén la present acta que, després de ser llegida, passa a ser signada per part de tots els
membres de la Mesa de Contractació, de la qual cosa, com a Secretària, en dono fe.”

Estimant la mateixa correcta i degudament motivada i, una vegada acreditada per
part del licitador seleccionat, la presentació de la documentació a que és refereix
l´apartat 2 de l´article 151 del TRLCSP i la clàusula 16 del plec de clàusules
administratives particulars,
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
1. Adjudicació. L‟adjudicació ve regulada, per allò que disposa l‟article 151 i
concordants del TRLCSP.
2. Òrgan competent. Per raó de la quantia, i d‟acord amb la Disposició Addicional
Segona del TRLCSP, l‟òrgan competent per realitzar aquesta contractació és
l´Alcalde qui ho té delegat a la Junta de Govern Local, segons delegació
efectuada per Resolució 133 de 29 de juny de 2015
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Examinada la documentació d‟aquest expedient, de conformitat amb allò que
estableix l‟article 151.4 i la Disposició addicional segona TRLCSP,
S‟ACORDA:
Primer.- Adjudicar a l‟empresa CIVIL STONE, SL, amb CIF B65349623, de
conformitat amb la proposta de la Mesa de Contractació de 13 de desembre de 2017
en relació a la licitació del contracte que té per objecte l´execució de les obres
d´estabilització de talús de la zona verda del c/Everest de Can Sunyer de Castellví
de Rosanes per un import de 38.595,03 € i IVA del 21 % de 8.104,96 €, amb un
cost total de 46.699,99 €, d‟acord amb la seva oferta presentada i per un termini
d‟execució de dos mesos a comptar de la data de la signatura de l‟acta de
comprovació del replanteig.
Segon.- Disposar la despesa corresponent (IVA inclòs), derivada d‟aquesta
contractació, amb càrrec al exercici 2017, partida 1/1532/61000.
Tercer.- Comunicar a l‟empresa CIVIL STONE, SL que haurà de concórrer a
formalitzar el contracte dins el termini de quinze dies hàbils a comptar des del
següent al de la notificació de l´adjudicació.
Quart.- Designar com a responsable tècnica del contracte, amb les funcions previstes
a l‟art. 52 del TRLCSP a l‟arquitecta tècnica, Sra. Olga Cid Carles, essent aquesta
persona l‟única interlocutora vàlida a l‟efecte de les relacions de caràcter tècnic entre
les parts, així com per validar i conformar les factures presentades pel contractista.
Cinquè.- Notificar la present resolució a la tècnica designada, a l‟empresa que ha
pres part en el procediment de licitació i a la Comptabilitat, així com PUBLICAR
l‟adjudicació del contracte en el perfil de contractant de l‟Ajuntament de Castellví de
Rosanes.
Sisè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de contractes del
sector públic, de conformitat amb allò que disposa l‟article 333.3 del Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de
contractes del sector públic. (Ex.192/2017 60201)
PRECS I PREGUNTES
No se‟n presenten.
I en no haver-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió quan són les
09:25 hores del dia indicat a l‟encapçalament, de la qual cosa en dono fe.
L‟ALCALDE,

