ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL DIA 19 DE FEBRER DE 2018
Identificació de la sessió:
Núm. JGL2018000003
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 19 de febrer de 2018
Hora d’inici: 18:00 h
Hora de fi: 18:50 h
Lloc: Sala de Reunions
Hi assisteixen:
Joan Carles Almirall Sanchez, Alcalde
Jose Cara Escudero, 1r Tinent Alcalde
Carlos Pitart Gracia, 2n Tinent Alcalde
Josep Maria Mitjans Mitjans, 3r Tinent Alcalde
Assistits per la Secretària-Interventora Accidental, Sra. Alícia Ribas Costa
Amb veu i sense vot:
Hi assisteixen convidats per l’Alcalde :
Josep Ma. Massana Sàbat (Regidor no adscrit)
Joan Carles Ventura Coll (FEM POBLE-AM)
Han excusat la seva absència:
Victòria Castellanos Núñez (JUNTS PER CASTELLVÍ-CP)
Amàlia Sánchez Lemos (JUNTS PER CASTELLVÍ-CP)
Ma. Carmen Pérez Garcia (JUNTS PER CASTELLVÍ-CP)
Ordre del dia:
1.- APROVACIO DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 02/2018
2.- CORRESPONDÈNCIA I DISPOSICIONS OFICIALS
2.1.- DONAR COMPTE NOVES TARIFES AIGUA ATLL A LA JGL 03/2018 19/02/2018
3.- APROVACIO RELACIO DE FACTURES 03/2018
4.- AJUTS SOCIALS
4.1.- AJUT EN APLICACIÓ DEL REGLAMENT DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES DE

CARÀCTER SOCIAL (suport al pagament del menjador escolar)
4.2.- APROVACIO AJUT SOCIAL MENJADOR I MEDICACIÓ (X2018000159 )
4.3.- APROVACIÓ AJUT EN APLICACIÓ DEL REGLAMENT DE PRESTACIONS
ECONÒMIQUES DE CAR. SOCIAL (BEQUES ESPORTIVES)
4.4.- AJUT SOCIAL PEL REGLAMENT PRESTACIONS SOCIALS (suport al pagament de
subministraments i quota de lloguer)
5.- RENOVACIÓ AJUT SOCIAL TARGETA MONEDER PER A TRES FAMÍLIES
(MESOS DE MARÇ-ABRIL I MAIG 2018)
6.- RECEPCIO ESTUDI DE L'ADEQUACIÓ D'UN CAMÍ ALTERNARIU D'EMÈRGENCIA
D'ACCÈS AL NUCLI URBÀ
7.- APROVACIÓ DESPESA PER REPOSICIO VIDRE ESCOLA (AULA P3)
8.- ADHESIO AL REGISTRE PUBLIC DE CONTRACTES DE CATALUNYA SERVEI AOC
9.- INCOACIO EXPEDIENT CONTRACTACIO NETEJA EDIFICIS
10.- PRECS I PREGUNTES
Desenvolupament de la sessió.
Una vegada comprovada per la secretària l’existència del “quòrum” que cal, perquè
pugui ser iniciada es passa a tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia.
1.0.- APROVACIO DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 02/2018
Donada lectura de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern
núm. 02/201, del dia 29 de gener de 2018, s'aprova, per unanimitat.
2.0.- CORRESPONDÈNCIA I DISPOSICIONS OFICIALS.
No se’n presenta cap
2.1.- DONAR COMPTE NOVES TARIFES AIGUA ATLL A PARTIR DE 01/01/2018
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.
Vist l’escrit amb registre d’entrada E2018000042, de data 15/01/2018, presentat per
CONCESSIONARIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SA (ATLL) NIF
A65929093 informant que el Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua,
a proposta del Consell Comarcal de la Xarxa d’abastament Ter-Llobregat, en la sessió
de 28 de desembre de 2017, ha acordat l’aprovació de les tarifes 2018 per al
subministrament en alta mitjançant les instal·lacions de la xarxa Ter-Llobregat,
gestionades per ATLL i que seran d’aplicació a partir de l’1 de gener de 2018, segons
el qual s’informa que la tarifa aplicable a Castellví de Rosanes serà:
Tarifa aprovada 2018
TS
0,151687
QFR 43.865,59 €
QFM
0,00 €.
On;
TS = la tarifa de subministrament que s’aplica exclusivament als m3 subministrats als
usuaris i s’expressa en €/m3.
QFR = la quota fixa regional, que s’aplica a tots els municipi amb l’import aprovat per
cada un. És terme fix de la tarifa. S’expressa en €/any.
QFM = la quota fixa metropolitana.
Vist l’informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 07/02/2018.
S’ACORDA:
Primer: Disposar l’assabentat de l’aprovació de les tarifes 2018 per e subministrament
en alta mitjançant les instal·lacions de la xarxa Ter-Llobregat, gestionades per ATLL i
que seran d’aplicació a partir de l’1 de gener de 2018, i que han estat informades pels
Serveis Tècnics Municipals
Segon: Donar trasllat del present acord a CONCESSIONARIA DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA, SA (ATLL)
Resultat: Aprovat per unanimitat
3.0.- APROVACIO RELACIO DE FACTURES 03/2018
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 haurà de reunir
els requisits que les normes de desenvolupament d’aquesta llei estableixin.
S'ACORDA:
Primer: Aprovar la relació de factures núm. 03/2018, de data 15/02/2018, d’import
25.165,02 € que comprèn les següents:
Factures Núm. de Registre
ANY
F/2018/ 49-92, 95,96
2018
Segon: Disposar el trasllat del present acord a Tresoreria per a la comptabilització de les
factures i certificacions en document ADO.
Resultat: Aprovat per unanimitat
4.0.- AJUTS SOCIALS
4.1.- AJUT EN APLICACIÓ DEL REGLAMENT DE PRESTACIONS ECONÒMIQUES
DE CARÀCTER SOCIAL (suport al pagament del menjador escolar)
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 tramitació petició de la usuària de prestació econòmica de caràcter social a
favor de la usuària amb DNI núm. XXXX8435F, segons l’informe de la Treballadora
social de data 14/02/2018 que, en aplicació del Reglament de Prestacions
econòmiques de caràcter social aprovat definitivament per aquest ajuntament en
sessió plenària de data 15/05/2016, en fa una valoració segons la qual la persona
sol·licitant ha obtingut una puntuació total de 4,5punts, per a la qual correspon un
percentatge de finançament de la prestació del 60%.
Atès que es disposa de prou consignació pressupostària per fer front a aquesta
prestació amb càrrec a la partida 1/231/480.03.
S’ACORDA:
Primer: Atorgar a la persona beneficiària, les dades de la qual consten a l’expedient de
Serveis Socials, una prestació social d’import 30,00 € (60% del total de despesa en
suport al pagament de menjador escolar, amb càrrec a la partida 1/231/480.03.

Segon: Disposar el trasllat del present acord a la persona beneficiària, a la
Treballadora social i a la Comptabilitat per a la formalització en document ADO i
pagament mitjançant transferència bancària al compte indicat en l’informe social, en el
benentès que la persona beneficiària està obligada a presentar el justificant del
pagament de les factures en el termini màxim establert al reglament, a comptar des de
la recepció de l’ajut social.
Resultat: Aprovat per unanimitat
4.2.- APROVACIO AJUT SOCIAL MENJADOR I MEDICACIÓ
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 tramitació d’ofici de prestació econòmica de caràcter social a favor de
l’interessat amb DNI núm. XXXX3065D, segons l’informe de la Treballadora social de
data 14/02/2018 que, en aplicació del Reglament de Prestacions econòmiques de
caràcter social aprovat definitivament per aquest ajuntament en sessió plenària de
data 18/03/2015, en fa una valoració segons la qual la persona beneficiària ha obtingut
una puntuació total de 7 PUNTS, per a la qual correspon un percentatge de
finançament de la prestació del 80%.
Atès que es proposten els ajuts següents:
500,00 €, en concepte de suport al pagament del menjador
138.04 €, en concepte de suport al pagament de medicació amb prescripció
Atès que es disposa de prou consignació pressupostària per fer front a aquesta
prestació amb càrrec a les partides 1/231/480.03 i 1/231/480.00, respectivament.
S’ACORDA:
Primer: Atorgar a la persona beneficiària, les dades de la qual consten a l’expedient de
Serveis Socials, una prestació social d’import 500,00 €, en concepte de suport al
pagament del menjador, amb càrrec a la partida 1/231/480.03.
Segon: Atorgar a la persona beneficiària, les dades de la qual consten a l’expedient de
Serveis Socials, una prestació social d’import 138.04 €, en concepte de suport al
pagament de medicació amb prescripció, amb càrrec a la partida 1/231/480.00.
Tercer: Disposar el trasllat del present acord a la persona beneficiària, a la
Treballadora social i a la Comptabilitat per a la formalització en document ADO i

pagament mitjançant transferència al compte bancari facilitat, havent de presentar el
justificant del pagament de les factures de l’ajut social.
Resultat: Aprovat per unanimitat
4.3.- APROVACIÓ AJUT EN APLICACIÓ DEL REGLAMENT DE PRESTACIONS
ECONÒMIQUES DE CAR. SOCIAL (BEQUES ESPORTIVES)
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 tramitació d’ofici de beques esportives de caràcter social a favor de l’usuari
interessat amb NIE núm. X-XXXX391-E segons l’informe de la Treballadora social de
data 14/02/2018 a través de la subvenció de beques de l’Area d’Esports de la
Diputació que, en aplicació del Reglament de Prestacions econòmiques de caràcter
social aprovat definitivament per aquest ajuntament en sessió plenària de data
13/07/2016, en fa una valoració segons la qual ñi correspon ja sigui per la seva
situació socioeconòmica, o bé per problemes de salut, valoració de discapacitat, o bé
per altres situacions en seguiment per part de serveis socials.
Atès que es disposa de prou consignació pressupostària per fer front a aquesta
prestació amb càrrec a la partida 1/326/480.01.
S’ACORDA:
Primer: Atorgar a la persona beneficiària, les dades de la qual consten a l’expedient de
Serveis Socials, beques esportives de caracter social per a sortides escolars dels seus
fills previstes per el curs 2017-2018 de l’Escola Mare de Déu de Montserrat, d’import
74,70 € amb càrrec a la partida 1/326/480.01.
Segon: Disposar el trasllat del present acord a la persona beneficiària, a la
Treballadora social i a la Comptabilitat per a la formalització en document ADO i
pagament mitjançant transferència bancària al compte indicat en l’informe social, en el
benentès que la persona beneficiària està obligada a presentar el justificant del
pagament de les factures en el termini màxim establert al reglament, a comptar des de
la recepció de l’ajut social. 2779-000001-2018 (X2018000162)
Resultat: Aprovat per unanimitat
4.4.- AJUT SOCIAL PEL REGLAMENT PRESTACIONS SOCIALS (suport al
pagament de subministraments i quota de lloguer)
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 sol·licitud de prestació econòmica de caràcter social tramitada d’ofici que
consta a l’expedient de Serveis Socials.
Vist l’informe de la Treballadora social de data 14/02/2018que, en aplicació del
Reglament de Prestacions econòmiques de caràcter social aprovat definitivament per
aquest ajuntament en sessió plenària de data 18/03/2015 i la seva modificació
aprovada en data 09/11/2015, en fa una valoració segons la qual la persona sol·licitant
amb NIE núm. XXXX7399Y ha obtingut una puntuació total de 8 punts, per a la qual
correspon un percentatge de finançament de la prestació del 100%.
Atès que es disposa de prou consignació pressupostària per fer front a aquesta
prestació amb càrrec a la partida 1/231/480.01.
S’ACORDA:
Primer: Atorgar a la persona sol·licitant amb NIE núm. XXXX7399Y, les dades de la
qual consten a l’expedient de Serveis Socials, una prestació social d’import 266,12 €
(100%) amb càrrec a la partida 1/231/480.01.
Segon: Disposar el trasllat del present acord a la persona interessada, a la
Treballadora social i a la Comptabilitat per a la formalització en document ADO i
pagament i pagament mitjançant transferència bancària al compte facilitat a aquest
efecte, en el benentès que la persona beneficiària està obligada a presentar el
justificant dels pagaments efectuats en el termini màxim establert al reglament, a
comptar des de la recepció de l’ajut social.
Resultat: Aprovat per unanimitat
5.0.- RENOVACIÓ AJUT SOCIAL TARGETA MONEDER PER A TRES FAMÍLIES
(MESOS DE MARÇ-ABRIL I MAIG 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.
Atès que en data 24/10/2016 per resolució d’alcaldia es va aprovar el contracte de
d’emissió de targetes prepagament en aplicació del conveni de col·laboració subscrit, en
data 23/02/2015, entre la Diputació de Barcelona, CaixaBank, SA, Caixabank Electrònic
Money Ede, SL (NIF B65866105) i la Fundació bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona “Caixabank” per al desenvolupament del programa targeta moneder d’impacte
social, amb les dades identificadores següents:
Titular: Ajuntament de Castellví de Rosanes NIF. P0806500E
Contracte: 20160310 Data d’Alta: 12/09/2016

Tipus de targeta: PREPAGAMENT

Modalitat: AJUDES SOCIALS

que incorpora com Annex I les CONDICIONS D’ÚS de la targeta “Ajuda Social” i que
consta de disset condicions generals.
Atès que en la mateixa resolució es designava com a persona de contacte d’aquest
Ajuntament la Treballadora Social.
Atès l’informe lliurat per la Treballadora Social en data 14/02/2018, relatiu a l’aprovació
d’ajuts socials (targetes moneder) a favor de tres persones residents al municipi, per
renovació, corresponent als mesos de MARÇ-ABRIL I MAG-2018.
Atès que es disposa de prou consignació pressupostària per fer front a aquesta
prestació amb càrrec a la partida 1/231/480.04.
S’ACORDA:
Primer: Atorgar a la persona beneficiària, amb DNI XXXX0597-X les dades de la qual
consten a l’informe de Serveis Socials indicat, la prestació social de targeta moneder
per un import trimestral de 180,00 € amb càrrec a la partida 1/231/480.04.
Segon: Atorgar a la persona beneficiària, amb DNI XXXX5463A les dades de la qual
consten a l’informe de Serveis Socials indicat, la prestació social de targeta moneder
per un import trimestral de 180,00 € amb càrrec a la partida 1/231/480.04.
Tercer: Atorgar a la persona beneficiària, amb DNI XXXX8435F les dades de la qual
consten a l’informe de Serveis Socials indicat, la prestació social de targeta moneder
per un import trimestral de 180,00 € amb càrrec a la partida 1/231/480.04.
Quart: Disposar el trasllat del present acord a les persones beneficiàries, a l’empresa
CAIXABANK ELECTRÒNIC MONEY EDE, SL i a la Treballadora social per a la
tramitació de les targetes moneder, segons les CONDICIONS D’ÚS de la targeta “Ajuda
Social”.
Resultat: Aprovat per unanimitat
6.0.- RECEPCIO ESTUDI DE L'ADEQUACIÓ
D'EMÈRGENCIA D'ACCÈS AL NUCLI URBÀ

D'UN

CAMÍ

ALTERNARIU

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.
Vista la redacció de l’Estudi d’Adequació un camí alternatiu d’emergència d’accés al
nucli urbà com a recurs tècnic del Centre Gestor Servei d’Equipaments i Espai Públic .

Atès que el marc de l’acord regulador del Catàleg del Pla “Xarxa de Govern Locals” i
l’acord de concessió s’ha de procedir a la recepció de l’Estudi d’Adequació un camí
alternatiu d’emergència d’accés al nucli urbà.(Codi 17/Y/244644)
Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- RECEPCIONAR el treball Estudi Adequació d’un camí alternatiu
d’emergència d’accés nucli urbà Codi 17/Y/244644
SEGON.- Trametre el model C6-002-16 per correu ordinari a l’adreça:
Servei d’Equipaments i Espai Públic.
Diputació de Barcelona.
Edifici del Rellotge
Urgell, 187 4t Planta
08036 BARCELONA
Resultat: Aprovat per unanimitat
7.0.- APROVACIÓ DESPESA PER REPOSICIO VIDRE ESCOLA (AULA P3)
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 el perill que presenta el vidre trencat de l’aula de P-3 de l’escola Mare de Déu de
Montserrat
Vista la necessitat de canviar-lo el més aviat possible.
Vist l’informe de l’arquitecta tècnica de data 14/02/2018 en que dona per vàlid el
pressupost de l’empresa CRISTALERIAS EL PLA, SL (B-5848079) per import total de
188,38 € (IVA inclòs)
Vist 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
haurà de reunir els requisits que les normes de desenvolupament d’aquesta llei
estableixin.
Atès que hi ha consignació pressupostària amb càrrec a la partida 5/321/21203 del
pressupost vigent.
S’ACORDA

Primer: Aprovar l’oferta presentada per l’empresa CRISTALERIAS EL PLA, SL (B5848079) d’import 188,38 € (IVA inclòs) per canviar el vidre de l’aula de P-3 de
l’Escola Mare de Déu de Montserrat,
Segon: Aprovar la despesa d'import 188,38 € (IVA inclòs) amb càrrec a la partida
5/321/21203.
Tercer: Donar trasllat del present acord a la Tresoreria (Comptabilitat) per a confecció
del corresponent document AD.
Resultat: Aprovat per unanimitat
8.0.- ADHESIO AL REGISTRE PUBLIC DE CONTRACTES DE CATALUNYA
SERVEI AOC
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 disposició addicional vuitena de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern disposa que les
Administracions locals catalanes estan obligades a informar al RPC els contractes
formalitzats i els que estan en licitació o en altres fases contractuals.
Per la seva banda, l’art. 333 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
(TRLCSP), aprovat per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, estableix
que els òrgans de contractació de totes les Administracions públiques han de
comunicar determinades dades al Registro de Contractes del Sector Públic, obligació
que es manté en l’art. 346 de la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic (LCSP).
Amb l’alta al RPC i la tramesa d’informació legalment exigida, l’Ajuntament de Castellví
de Rosanes donarà compliment a les previsions de la Llei 19/2014, el TRLCSP i a la
nova LCSP, en el moment de la seva entrada en vigor (9 de març de 2018).
S’ACORDA:
Primer.- Aprovar la petició d’’ALTA del Servei AOC del Registre Públic de Contractes
de Catalunya mitjançant la presentació del formulari específic i la tramesa mitjançant el
tràmit corresponent d’EACAT.
Resultat: Aprovat per unanimitat
9.0.- APROVACIÓ EXPEDIENT CONTRACTACIO NETEJA EDIFICIS

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 el Decret núm. 30 de data 1 de febrer 2018 per la qual es va aprovar l’inici
d’expedient per a la contractació del servei de neteja d’edificis municipal i d’ús
municipal de Castellví de Rosanes.
Vist el Plec de clàusules particulars que hauran de regir la contractació del servei de
neteja d’edificis municipals i d’ús municipal informat favorablement per la SecretàriaInterventora Accidental als efectes del que disposa l’article 275.1 c del Text Refós de
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de
28 d’abril.
Vist el Plec de clàusules tècniques per a la contractació del servei de neteja d’edificis
municipals i d’ús municipal.
Atès que existeix consignació pressupostària a la partida 1/920/22799 ( RC
220180000296)
Atès que completat l’expedient de contractació procedeix de conformitat amb allò
disposat a l’article 110 del TRLCSP, l’aprovació del mateix, disposant l’obertura del
procediment d’adjudicació, així com l’aprovació de la despesa que ascendeix en el
2018 a l’import de 12.520,17 euros anuals ( IVA inclòs) , en el 2019 ascendeix a
l’import de 16.926,70 euros anuals ( IVA inclòs) i en el 2020 ascendeix a l’import de
4.038,68 euros anuals ( IVA inclòs)
Segons el que s'ha dit i en virtut de les competències conferides per la legislació vigent
i, en concret, en virtut d'allò disposat a la Disposició Addicional Segona del Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s´aprova el text refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic, es proposa l'adopció del següent acord la
competència del qual recau en la Junta de Govern Local de conformitat amb el
cartipàs municipal
S’ACORDA:
PRIMER: Aprovar l’expedient de contractació pel procediment ordinari del contracte de
servei de neteja d’edificis municipals i d’ús municipal de Castellví de Rosanes.
SEGON: Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i tècniques que ha de
regir l’adjudicació del contracte.
TERCER: Disposar l'obertura del procediment de licitació mitjançant procediment obert

sotmès als criteris de gestió eficient del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de
mesures urgents en matèria de contractació pública.
QUART: Aprovar la despesa del contracte que ascendeix a 12.520,17 euros anuals
(IVA inclòs) amb càrrec a la partida 1/920/22799.
CINQUÈ.- Constituir la Mesa de Contractació que estarà integrada pels següents
membres:
- President:- Sr. Joan Carles Almirall Sánchez, Alcalde-president de
l’Ajuntament de Castellví de Rosanes.
- Vocals:
- Sr. José Cara . Regidor d’Urbanisme
- Sr. Josep Maria Mitjans. Regidor de Cultura
- Sr. Isabel Arcobé Curcó. Secretaria Interventora de l’Ajuntament
- Sra. Alícia Ribas Costa. Tècnica d’Administració
- Sr. Judit Ollé. Enginyer tècnica municipal.
- Secretària: - Sra. Rosa Planas Bertran, funcionària de carrera de l’Ajuntament
de Castellví de Rosanes, amb veu i sense vot, que aixecarà l’acta corresponent
de cada sessió.
SISÈ.- Publicar anunci de licitació al perfil del contractant de l’Ajuntament de Castellví
de Rosanes a l'efecte d'obrir el termini de 15 dies naturals per a la presentació de
sol·licituds de participació, de conformitat amb l’article 8 del Decret Llei 3/2016, de 31
de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
Resultat: Aprovat per unanimitat
10.0.- PRECS I PREGUNTES
No se’n presenten
I no havent-hi altres assumptes a tractar objecte de la present convocatòria, L’alcalde
aixeca la sessió, de la qual com a secretària acctal. estenc aquesta acta.
L’ Alcalde
(Signat i datat electrònicament)

La Secretària acctal.

