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SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL NÚM. 14/2016
A Castellví de Rosanes, quan són les 18:00 hores del dilluns, 25 de juliol de 2016, 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 de la Junta de
Govern Local es reuneixen els Tinents d'Alcalde, Srs. José Cara Escudero, Carles
Pitart Gràcia i Josep Ma. Mitjans Mitjans, assistits pel sotasignant SecretariInterventor, Sr. JORDI MARTORELL JORBA.
També hi assisteixen, convidades per l’alcalde, les persones següents:
 Regidor NO ADSCRIT, Sr. Josep Ma. Massana Sàbat.
 Regidor de Fem Poble-AM, Sr. Joan Carles Ventura Coll
 Regidora-portaveu de Junts per Castellví-CP, Sra. Victòria Castellanos Núñez
Excusen llur assistència:
 Regidora de Junts per Castellví-CP, Sra. Amàlia Ma. Sánchez Lemos
 Regidora de Junts per Castellví-CP, Sra. Ma. Carmen Pérez García
Assabentats els reunits que existeix "quòrum" per a la vàlida constitució de la Junta
de Govern, el Sr. Alcalde accidental obre la sessió i tot seguit es passen a tractar els
temes compresos a l'ordre del dia.
LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR
Donada lectura de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern
núm. 13/2016, del dia 18 de juliol de 2016, s'aprova, per unanimitat.
CORRESPONDÈNCIA I DISPOSICIONS OFICIALS
No se’n presenta.
APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES 14/2016
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.
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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. 14/2016, de data 25/06/2016, d’import
28.326,90 € que comprèn les següents:
Factures Núm. de Registre
F/2016/421, 433, 435, 440, 442, 443, 445, 447-449, 452-454, 456-458, 480,
486, 488, 489, 494, 498, 499, 501, 502

ANY
2016

Segon: Disposar el trasllat del present acord a Tresoreria per a la comptabilització de
les factures i certificacions en document ADO. (Ex. 001/16 00302)
APROVACIO PRESSUPOST ACTUACIÓ FESTES DEL TAIÓ
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 celebració de les Festes del Taió els dies 26 a 28 d’agost de 2015 Festa de
l’Aigua el 31 de juliol de 2016.
Vist el pressupost presentat per Cia MagJoan per l’espectacle Incompletos per import
de 400,00 € (IVA exclòs).
Vista la proposta del Regidor de Cultura.
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 prou consignació amb càrrec a la partida 1/924/22609 del pressupost
vigent.
S'ACORDA:
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Primer: Adjudicar directament mitjançant un contracte menor a Cía MagJoan segons
pressupost indicat a la part expositiva pel preu de 484 € (IVA inclòs), segons
pressupost presentat.
Segon: Aprovar la despesa d’import 484 € (IVA inclòs) amb càrrec a la partida
2/920/22000.
Tercer: Donar trasllat del present acord a l'empresa adjudicatària i a la Tresoreria
(Comptabilitat) per a confecció del corresponent document AD. (Ex. 150/16 40202)
APROVACIÓ PRESSUPOST INSTAL.LACIÓ PARALLAMPS
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 les instal·lacions de parallamps requereixen un manteniment periòdic per
assegurar el seu correcte funcionament d’acord a les normes UNE-EN 62.305 i UNE
21.186.
Atès que es va adjudicar la inspecció dels parallamps per Junta de Govern de 21 de
març de 2016 a l’empresa TORRENTE TECNO INDUSTRIAL, S.L per tal d’assegurar el
bon funcionament del parallamps i amb el fi de protegir a les persones i bens es
sol·licita pressupost de inspecció dels parallamps a l’edifici de l’Ajuntament, de l’escola
nova i edifici ajuntament vell.
Vist que de la inspecció efectuada es disposa que dels tres parallamps a revisar sols
existeix el parallamps ubicat a la coberta de la pista poliesportiva de l’entorn de l’escola
i es presenta Certificat d’Inspecció d’Instal·lació de parallamps on indica que aquest no
disposa del certificat d’homologació de la punta i per tant el sistema de captació no
compleix la normativa actual UNE 2186/2011.
Atès que les mesures correctives per donar compliment a la normativa indicada que
indica el certificat són:
 Instal.lació d’una nova punta de parallamps que disposi del cerificat
d’homologació oficial, emés per un laboratori homologat d’acord UNE
21186/2011.
 Instal.lació d’arqueta amb separador de la presa de terra i fer la nova lectura.
Atès que l’empresa presenta oferta econòmica per adequació de la instal·lació a la
normativa amb un cost total de 996,00 euros sense IVA.
Atès l’informe lliurat per la tècnica de comunicació en data 22 de juliol de 2016.
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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 es disposa de consignació pressupostària a la partida 5/321/21203 per fer
front a aquesta despesa.
S’ACORDA:
Primer: Aprovar el pressupost d’import 1.205.16 € (IVA inclòs) a l’empresa TORRENTE
TECNO INDUSTRIAL,SL amb càrrec a la partida 5/321/21203.
Segon: Donar trasllat del present acord a l’empresa esmentada així com a la
comptabilitat per a la confecció del document AD amb càrrec a la partida esmentada
a l'apartat anterior. (Ex. 071/2016, 90202)
APROVACIÓ SOL·LICITUD LÍNEA DE SUBVENCIONS PER A DESPESES DE
REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DEL PLA ÚNIC D’OBRES I
SERVEIS DE CATALUNYA PER AL PERÍODE 2016-2017
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 que per Decret 273/2016, de 12 de juliol de 2016 pel qual s’aproven les bases
reguladores de la línia de subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i
conservació del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya per al període 2016-2017, i
s’obre la convocatòria per a aquest període.
Vist que cal aprovar la sol·licitud i tramitar-la via EACAT abans del 12 de setembre de
2016.
S'ACORDA:
Primer: Aprovar la sol·licitud de la línia de subvencions per a despeses de reparacions,
manteniment i conservació del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya per al període
2016-2017 i realitzar la tramitació per eacat
Segon: Donar trasllat del present acord a l'empresa i a la Comptabilitat per a
confecció del corresponent document AD. (Ex. 195/2016 10205).
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APROVACIÓ PRESSUPOST ADQUISICIÓ ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ DE
LES BANDES REDUCTORES DE VELOCITAT AL BARRI DEL TAIÓ
Aquest punt és retirat de l’ordre del dia i roman a l’espera d’un informe tècnic extern.
APROVACIÓ PRESSUPOST TANCA SENYALITZACIÓ OBRA VIA PÚBLICA
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 s’ha de disposar de tanques metàl·liques per senyalitzar les feines a la via
pública de la brigada municipal.
Vist el pressupost ref. 000628/2016, de 08/07/2016, presentat per ALQUILER
ENCOFRADOS Y MAQUINARIA BARCELONA, S.L per import de 240 € (IVA exclòs).
Vist el pressupost ref. 6458/2016, de 21/07/2016, presentat per PL4
SENYALITZACIONS, SL per import de 792,00 € (IVA exclòs).
Atès l’informe de serveis tècnics municipals ( IN_ST 199/2016)
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.
Atesa l’existència de consignació a la partides 2/130/21500 del pressupost vigent
S’ACORDA:
Primer: Aprovar el pressupost presentat per ALQUILER ENCOFRADOS Y MAQUINARIA
BARCELONA, S.L per l’adquisició de 20 unitats de tanques metàl·liques per import de
290,40 € (IVA inclòs)
Segon: Aprovar la despesa total d'import 290,40 € (IVA inclòs) amb càrrec a partida
2/130/21500.
Tercer: Donar trasllat del present acord a l'empresa i a la Comptabilitat per a
confecció del corresponent document AD. (Ex. 27/2016 10102).
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APROVACIÓ PRESSUPOST REPARACIÓ VEHICLE Mitsubishi L 200
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 la darrera revisió d’ITV es van detectar diferents errors greus i lleus en el
vehicle de la brigada MITSUBISHI L200 que cal reparar.
Vist el pressupost ref. 14/2016, de 15/07/2016, presentat per AUTOREGENERACIÓ
S.L per import de 1.099,44 € (IVA exclòs).
Vist el pressupost ref. 124/2016, de 19/07/2016, presentat per TALLERS TARADELL,
S.L per import de 1.074,00 € (IVA exclòs).
Atès l’informe lliurat pels SSTT (IN_ST/0169/2016).
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 prou consignació amb càrrec a la partida 2/150/21400 del pressupost
vigent.
S'ACORDA:
Primer: Aprovar el pressupost presentat per a l’empresa TALLERS TARADELL, SL, pel
preu de 1.299,54 € (IVA inclòs), segons pressupost presentat.
Segon: Aprovar la despesa d’import 1.299,54 € (IVA inclòs) amb càrrec a la partida
2/150/21400.
Tercer: Donar trasllat del present acord a l'empresa adjudicatària i a la Tresoreria
(Comptabilitat) per a confecció del corresponent document AD. (Ex. 071/16 90202)
APROVACIÓ AJUTS AMB CÀRREC AL FONS 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.
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Atès que als arts. 4 a 9 de l’Annex I –Reglament Fons Social- de l’Acord Regulador de
les condicions de treball del personal laboral i funcionari es reconeix la creació d’un
Fons Social per import anual acumulable per finançar ajuts o subvencions
degudament justificats.
Atès que l’article 1. del Reglament indica qui pot ser-ne beneficiari i que a l’art. 7
disposa que l'admissió de sol·licituds s'efectuarà fins el dia 15 de desembre de cada
any i si és posteriorment, i dins l’any, passaran al primer trimestre de l’any següent.
Ateses les peticions presentades pel personal següents:
R.E. i data

Persona

813 21/07/2016

Olga Julibert Viñals

Despeses justificades

odontologia = 1.000 €

Grup
%
C2
45%

Import ajut (€)

450,00

Atès que es disposa de consignació pressupostària a la partida 1/920/15101.
S’ACORDA:
Primer: Aprovar, amb càrrec a la partida 1/920/15101, els ajuts amb càrrec al fons
social a favor del personal següents:
R.E. i data

Persona

813 21/07/2016

Olga Julibert Viñals

Despeses justificades

odontologia = 1.000 €

Grup
%
C2
45%

Import ajut (€)

450,00

Segon: Donar trasllat del present acord a les persones interessades i a la
comptabilitat per a la mecanització en document ADO. (Ex. 108/16 20102)
INICI EXPEDIENT REGULARITZACIÓ HIDRANTS DEL MUNICIPI
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 18/07/2016 ( RE 797 ) la concessionària de la gestió de l’abastament
d’aigua potable al municipi presenta informe de l’estat dels hidrants contra incendis i
pressupost d’arranjament.
Vist l’informe de Serveis Tècnics de data 18 de juliol de 2016
S’ACORDA:
Primer.- Requerir a SOREA perquè indiqui la pressió i el cabdal de l’hidrant i així poder
completar les dades de l’informe presentat. (Ex. 200/2016 90300)
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PRECS I PREGUNTES
No se’n presenten.
I en no haver-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió quan són les
18:30 hores del dia indicat a l’encapçalament, de la qual cosa en dono fe.
L’ALCALDE,
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