ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 16-10-2018
Identificació de la sessió:
Núm. JGL2018000016
Caràcter: Sessió Extraordinària
Data: 16 d´octubre de 2018
Hora d‟inici: 09:00 h
Hora de fi: 09:30 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, Isabel Arcobe Curcó.
Amb veu i sense vot:
Hi assisteixen convidats per l‟Alcalde:
Josep Maria Massana Sabat, Regidor/A
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

APROVACIO DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
COMUNICACIONS
APROVACIO RELACIO DE FACTURES NO 17/2018 (X2018000095)
APROVACIÓ DEVOLUCIÓ FIANÇA DIPOSITADA EN EL CONTRACTE DE SERVEIS
DEL CASAL DE VACANCES A PETICIÓ DE L‟ADJUDICATARI, PRAT ACTIU SLU
(X2018000169 >> X2018000665)
APROVACIÓ RETIRADA DE LA PLAÇA D‟APARCAMENT RESERVADA PER A
PERSONES AMB DISCAPACITAT PER CANVI DE DOMICILI HABITUAL DEL
TITULAR DE LA PLAÇA (X2018001079)
CONTRACTACIÓ SERVEI TRANSPORT SORTIDA AL TEATRE DINS DEL ACTES
DEL 25N. (X2018001016)
CONTRACTACIÓ ENTRADES TEATRE KURSAAL DE MANRESA DINS DEL ACTES
DEL 25N. (X2018001017)
APROVACIÓ CONTRACTACIO IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL EL CASTELL 33
(X2018001053)

9. CONTRACTACIÓ SERVEI ANIMACIO FESTA HOMENATGE A LA VELLESA DINS
DE LA SETMANA DE LA GENT GRAN (X2018001096)
10. APROVACIÓ SUBMINISTRAMENT PRODUCTES D‟HIGIENE PER A L‟ESCOLA
(X2018001113)
11. APROVACIÓ CONTRACTACIÓ DE VESTUARI AMB DESTINACIO A LA GUARDIA
MUNICIPAL (X2018001185)
12. APROVACIO AJUT SOCIAL TARGETA MONEDER (RENOVACIO) DE FORMA
URGENT I EXCEPCIONAL (X2018001203)
13. AJUT SOCIAL DE SUPORT AL PAGAMENT DE DESPESES
SUBMINISTRAMENTS BÀSICS (AIGUA, LLUM) (X2018001158)

PER

14. AJUT SOCIAL PER SUBMINISTRAMENTS BÀSICS (ROBA MENORS)
(X2018001205)
15. APROVACIO CONVENI 2018 AMB EL CONSORCI DE TURISME DEL BAIX
LLOBREGAT
PER
FINANÇAR
LA
REALITZACIÓ
DEL
PROJECTE
“DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I TURÍSTIC DE LA ZONA NORD DEL BAIX
LLOBREGAT” (X2018000928)
16. 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
Donada lectura de l‟esborrany de l‟acta de la sessió de la Junta de Govern núm.
15/2018, del dia 17 de setembre de 2018, s'aprova, per unanimitat.
2.0.- COMUNICACIONS
Es dóna compte del comunicat de data 26/09/2018, tramès per correu electrònic per
part de CORREUS (atcliente.informes@correos.com) de resposta a la reclamació (Nº
R-180197623W-2) presentada per aquest Ajuntament en data 13/08/2018, relativa a
les incidències que s‟estaven produint en la prestació del servei de lliurament de
correspondència, on s‟indica que se‟n va informar al responsable de la distribució de
trameses a la zona per tal que analitzés els fets indicats a la reclamació. i que s‟han
donat les instruccions necessàries i s‟han pres les mesures pertinents per evitar
anomalies amb el lliurament. Indiquen que, “per això, els carters extremaran l‟atenció i
es farà el seguiment degut, a fi de prestar-vos un servei postal eficient i que us resulti
satisfactori”.
3.0.- APROVACIO RELACIO DE FACTURES Núm. 17/2018 (X2018000095)
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.
Ates el que disposen els articles 52 i següents del Reial Decret 500/1990, de 20d‟abril,
pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos, els articles
183 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s‟aprova el
text refós de la llei reguladora de hisendes locals, l‟article 9.4 de la Llei 25/2013, de 27
de desembre, d‟impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de
factures en el Sector Públic, i els articles 16è i següents de les bases d‟execució del
pressupost de l‟exercici 2018 i les regles 35 a 44 de l‟Ordre HAP/1782/2013, de 20 de
setembre, per la que s‟aprova la instrucció del model simplificat de comptabilitat local i
es modifica la instrucció del model bàsica de comptabilitat local aprovada per l‟ordre
EHA/4040/2004, de 23 de novembre.
S'ACORDA:
Primer: aprovar la relació de factures número 17/2018 de data 10/10/2018 i import que
5.946,65 € compren les següents factures:
FACTURA Núm. Registre
F/2018, 818-827

ANY
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.- APROVACIÓ DEVOLUCIÓ FIANÇA DIPOSITADA EN EL CONTRACTE DE
SERVEIS DEL CASAL DE VACANCES A PETICIÓ DE L’ADJUDICATARI, PRAT
ACTIU SLU (X2018000169 >> X2018000665)
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 18/06/2018 es va adjudicar a PRAT ACTIU SLU (NIF: B67067389) el
contracte de SERVEIS DE GESTIÓ I EXECUCIÓ CASAL DE VACANCES 2018 i es va
signar el contracte administratiu en data 21/06/2018 (X2018000169)
Atès que; prèviament, en data 02/06/2018 s‟havia dipositat la fiança d‟import 1.195,38
€ per execució d‟aquest contracte segons document comptable Ingrés Núm.
20180000126.
Atès l‟expedient incoat per al SEGUIMENT CONTRACTACIO CASAL VACANCES
2018 (X2018000665) en el qual la tècnica municipal en data 18/09/2018 ha lliurat
l‟informe següent:

“1.RELACIÓ DE FETS:
El 17/09/2018 i registre d‟entrada núm.:E20181978, l‟empresa Prat Actiu, SLU presenta
memòria del Casal d‟estiu 2018 i sol·licita el retorn de la fiança en relació al contracte
servei de Casal d‟Estiu 2018 a Castellví de Rosanes (Expedient relaciona:
X2018000169).
2.INFORME
En data 18/06/2018, en l‟expedient de contractació núm.: X2018000169, va ser adjudicat
i formalitzat el contracte de casal de vacances 2018 a l‟empresa Prat Actiu, SLU.
D‟acord a la clàusula 1.17 dels plecs administratius es fixa una garantia definitiva d‟un
5% de l‟import d‟adjudicació, sent a aquesta d‟un import de 1.195,38€, que s‟acreditava
mitjançant carta de pagament.
En la clàusula de 2.8 del plec administratiu no es fixa termini de garantia del contracte
donades les característiques i naturalesa de la present contractació.
Es manifesta que les prestacions contemplades en l'objecte del contracte han estat
satisfactòriament executades dins del termini fixat ajustant-se a les prescripcions
establertes per a la mateixa en els plecs.
3. CONCLUSIÓ
Es proposa d‟acord a l‟esmentat en l‟apartat anterior i no havent termini de garantia
definitiva fixat retornar la garantia a l‟empresa Prat Actiu, SLU.
Informe que es lliura pels efectes oportuns, sense perjudici d‟altra opinió més
fonamentada.
Judit Ollé
Tècnica Municipal”

Atès que ha finalitzat el termini de durada del contracte fixat entre els dies 25 de juny i
27 de juliol de 2018, ambdós inclosos (clàusula Quarta del contracte)
S‟ACORDA:
Primer: Aprovar la devolució de la fiança d‟import 1.195,38 € per execució d‟aquest
contracte, dipositada segons document comptable Ingrés Núm. 20180000126, i
segons l‟informe tècnic precedent.
Segon: Donar trasllat del present acord a l‟empresa adjudicatària i a la comptabilitat
municipal.
Resultat: Aprovat per unanimitat
5.0.- APROVACIÓ RETIRADA DE LA PLAÇA D’APARCAMENT RESERVADA PER
A PERSONES AMB DISCAPACITAT PER CANVI DE DOMICILI HABITUAL DEL
TITULAR DE LA PLAÇA (X2018001079)
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 Treballadora social de data 27/09/2018 relatiu a la retirada de la
plaça d‟aparcament reservada per a persones amb discapacitat vinculada al vehicle
amb matrícula 9577JNV, ubicada al C/Sant Isidre de Castellví de Rosanes, per canvi
de domicili habitual de la persona titular de la plaça que va causar baixa al padró
municipal d‟habitants.
S‟ACORDA:
Primer: Aprovar la retirada de la plaça d‟aparcament reservada per a persones amb
discapacitat vinculada al vehicle amb matrícula 9577JNV, ubicada al C/Sant Isidre de
Castellví de Rosanes, per canvi de domicili habitual de la persona titular de la plaça
que va causar baixa al padró municipal d‟habitants.
Segon: Donar trasllat del present acord a la Brigada Municipal.
Resultat: Aprovat per unanimitat
6.0.- CONTRACTACIÓ SERVEI TRANSPORT SORTIDA AL TEATRE DINS DEL
ACTES DEL 25N. (X2018001016)
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 Decret núm. 573, de 07/09/2018 d‟incoació de l‟expedient per a contractació
servei transport sortida al teatre dins del actes del 25N.
Vist l‟informe de SSTT relatiu a la Necessitat de contractació de 20/09/2018.
Atès l‟informe de contractació de data 28/09/2018 lliurat per la Treballadora Social que
es transcriu a continuació:
“1.Antecedents i relació de fets
L‟Ajuntament de Castellví de Rosanes ofereix periòdicament activitats al municipi per tal
de dinamitzar l‟activitat cultural i afavorir la cohesió dels veïnat. En el marc d‟aquesta
programació, el regidor de Cultura i Benestar Social considera oportú organitzar una
sortida al teatre el mes de novembre, en el marc de la commemoració del dia
internacional contra la violència de gènere del proper 25 de novembre.
Enguany, igual que l‟any anterior, per tal de donar visió al paper de la dona en el món
actual i per tal de reivindicar la igualtat de gènere, es realitzarà una sortida al teatre, i que
tindrà lloc el dimecres 28 de novembre i durant la qual s‟assistirà a la representació de
l‟obra de teatre “La maternitat d‟Elna” de Josep Galindo i protagonitzada per Rosa
Galindo.
2.Pressupostos rebuts
Atès l‟objecte, la tipologia contractual que correspon és la del contracte menor de serveis
d‟acord amb l‟article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, motiu pel qual s‟ha sol•licitat pressupost per al servei indicat en l‟apartat anterior i
s‟ha rebut el següent:

• Transports Generals d‟Olesa, S.A. (A08006967) aporta pressupost de 385 euros, IVA
inclòs.
3. Valoració i trasllat
Atès el pressupost rebut, en temps i forma abans de la realització de l‟activitat,atès que
el servei s‟ajusta a les necessitats i objectius de la regidoria de Cultura quant a la sortida
al teatre en commemoració del dia contra la violència de gènere, atesa la relació qualitatpreu del servei artístic pressupostat i atès que existeix consignació pressupostària
suficient per fer front a la despesa, tal com consta a la RC 22018001436 inclosa en
aquest mateix expedient, es trasllada el següent pressupost a l‟òrgan competent per a la
seva aprovació, si escau:
•
Transports Generals d‟Olesa, S.A. (A08006967) aporta pressupost de 385
euros, IVA inclòs.
Es lliura aquest document als efectes oportuns, sens perjudici d‟altra opinió més
fonamentada ni d‟altres dades que puguin incorporar-se en el mateix expedient amb
posterioritat.
Marta Miralles Casas -Treballadora Social-”

Vist el Resum dels imports de contractació anual que s‟indiquen en base al que disposa
l‟article 118.3 de la LCSP.
Vist el certificat de data 27/09/2018 d‟existència de consignació pressupostària per
vinculació jurídica a la partida 1/ 231/48023 que s‟incorpora a l‟expedient.
Atès l‟article 31 1.2 c) de les bases d‟execució del pressupost en els contractes de
pressupost superior a 2500 euros ( IVA exclòs ) hauran de constar a l‟expedient un mínim
de tres pressupostos.
Atès l‟ article 118 de la Llei de Contractes del Sector Públic es consideren contractes
menors els contractes de valor estimat inferiors a 40.000 euros, quan es tracti de
contractes d‟obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de subministres o de
serveis.
Atès l‟ article 36.1 i 37.2 de la Llei de Contractes del Sector Públic els contractes
menors no requereixen per al seu perfeccionament la formalització. La tramitació de
l‟expedient de contractació exigeix tal i com disposa l‟article 118:
- Un informe de l‟òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte.
- L‟aprovació de la despesa (RC 220180004225) i
- La incorporació a l‟expedient de la factura corresponent que haurà de reunir els requisits que
les normes de desenvolupament estableixin.

A l‟expedient s‟ha justificat que :
- Que no se està alterant l‟objecte del contracte per evitar l‟aplicació de les regles generals de
contractació
- Que el contractista no ha subscrit mes contracte menors que individual o conjuntament superin
la xifra de 40.000 o 15. 000 euros en funció de l‟objecte del contracte.

L‟òrgan de contractació ha de comprovar el compliment de dita regla, excepte que
conforme l‟article 168.a).2.º de la Llei de Contractes del Sector Públic es tracti d‟obres,
subministres o serveis que només puguin ser encomanats a un empresari determinat.
En aplicació de l‟article 63.4 de la Llei de Contractes del Sector Públic, ha de
publicar-se en el Perfil de contractant la informació relativa als contractes menors al
menys trimestralment.
S‟ACORDA:

Primer.- Aprovar el pressupost presentat per Transports Generals d‟Olesa, S.A.
(A08006967) i adjudicar-li el contracte menor per al SERVEI TRANSPORT SORTIDA
AL TEATRE DINS DEL ACTES DEL 25N, el dimecres, 28 de novembre, de Castellví a
MANRESA, Teatre Kursaal (Passeig Pere III, 35) amb sortides des del nucli urbà antic
(C/ St. Antoni, 1 -16:15h-) i del Barri Can Sunyer (Can Sunyer (C/Sant Llorenç de
Morunys 6 Bis -16:45h-) i retorn des de Manresa a les 19:45 h.
Segon.- Aprovar la despesa d‟import 385,00 €, (IVA inclòs), amb càrrec a la partida 1/
231/48023 del pressupost i donar trasllat a la comptabilitat per a la realització del
document AD.
Tercer.- Notificar el present decret a l'empresa adjudicatària.
Quart.- Disposar la publicació en el Perfil del Contractant en compliment de l‟article
63.4 de la LCSP.
Resultat: Aprovat per unanimitat
7.0.- CONTRACTACIÓ ENTRADES TEATRE KURSAAL DE MANRESA DINS DEL
ACTES DEL 25N. (X2018001017)
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 Decret núm. 572, de 07/09/2018 d‟incoació de l‟expedient per a
SUBMINISTRAMENT ENTRADES TEATRE PER A ACTIVITAT DEL 25N DIA
INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA ENVERS LES DONES
Vist l‟informe de SSTT relatiu a la Necessitat de contractació de 20/09/2018.
Atès l‟informe de contractació de data 28/09/2018 lliurat per la Treballadora Social que
es transcriu a continuació:
“1.Antecedents i relació de fets
L‟Ajuntament de Castellví de Rosanes ofereix periòdicament activitats al municipi per tal
de dinamitzar l‟activitat cultural i afavorir la cohesió dels veïnat. En el marc d‟aquesta
programació, el regidor de Cultura i Benestar Social considera oportú organitzar una
sortida al teatre el mes de novembre, en el marc de la commemoració del dia
internacional contra la violència de gènere del proper 25 de novembre.
Enguany, igual que l‟any anterior, per tal de donar visió al paper de la dona en el món
actual i per tal de reivindicar la igualtat de gènere, es realitzarà una sortida al teatre, i que
tindrà lloc el dimecres 28 de novembre i durant la qual s‟assistirà a la representació de
l‟obra de teatre “La maternitat d‟Elna” de Josep Galindo i protagonitzada per Rosa
Galindo.
2.Pressupostos rebuts
Atès l‟objecte, la tipologia contractual que correspon és la del contracte menor de serveis
d‟acord amb l‟article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic, motiu pel qual s‟ha sol•licitat pressupost per al servei indicat en l‟apartat anterior i
s‟ha rebut el següent:

• Manresana Equipaments Escènics S.L. (Passeig Pere III 35) amb CIF. B64471923, per
a les entrades a l‟espectacle amb un cost màxim de 15 euros/persona. L‟import és de
436,36 euros més IVA, fent un total de 480,00 euros, IVA inclòs, en cas d‟assolir-se el
màxim d‟assistents previst i sense possibilitat de descomptes per edat.
3. Valoració i trasllat
Atès el pressupost rebut, en temps i forma abans de la realització de l‟activitat,
atès que el servei s‟ajusta a les necessitats i objectius de la regidoria de Cultura
quant a la sortida al teatre en commemoració del dia contra la violència de gènere, atesa
la relació qualitat-preu del servei artístic pressupostat i atès que existeix consignació
pressupostària suficient per fer front a la despesa, tal com consta a la RC 22018001435
inclosa en aquest mateix expedient, es trasllada el següent pressupost a l‟òrgan
competent per a la seva aprovació, si escau:
• Manresana Equipaments Escènics S.L. (Passeig Pere III 35) amb CIF. B64471923, per
a les entrades a l‟espectacle amb un cost màxim de 15 euros/persona. L‟import és de
436,36 euros més IVA, fent un total de 480,00 euros, IVA inclòs, en cas d‟assolir-se el
màxim d‟assistents previst i sense possibilitat de descomptes per edat.
Es lliura aquest document als efectes oportuns, sens perjudici d‟altra opinió més
fonamentada ni d‟altres dades que puguin incorporar-se en el mateix expedient
amb posterioritat.
Marta Miralles Casas -Treballadora Social-”

Vist el Resum dels imports de contractació anual que s‟indiquen en base al que disposa
l‟article 118.3 de la LCSP.
Vist el certificat de data 27/09/2018 d‟existència de consignació pressupostària per
vinculació jurídica a la partida 1/ 231/48023 que s‟incorpora a l‟expedient.
Atès l‟article 31 1.2 c) de les bases d‟execució del pressupost en els contractes de
pressupost superior a 2500 euros ( IVA exclòs ) hauran de constar a l‟expedient un mínim
de tres pressupostos.
Atès l‟ article 118 de la Llei de Contractes del Sector Públic es consideren contractes
menors els contractes de valor estimat inferiors a 40.000 euros, quan es tracti de
contractes d‟obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de subministres o de
serveis.
Atès l‟ article 36.1 i 37.2 de la Llei de Contractes del Sector Públic els contractes
menors no requereixen per al seu perfeccionament la formalització. La tramitació de
l‟expedient de contractació exigeix tal i com disposa l‟article 118:
- Un informe de l‟òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte.
- L‟aprovació de la despesa (RC 220180004223) i
- La incorporació a l‟expedient de la factura corresponent que haurà de reunir els requisits que
les normes de desenvolupament estableixin.

A l‟expedient s‟ha justificat que :
- Que no se està alterant l‟objecte del contracte per evitar l‟aplicació de les regles generals de
contractació
- Que el contractista no ha subscrit mes contracte menors que individual o conjuntament superin
la xifra de 40.000 o 15. 000 euros en funció de l‟objecte del contracte.

L‟òrgan de contractació ha de comprovar el compliment de dita regla, excepte que
conforme l‟article 168.a).2.º de la Llei de Contractes del Sector Públic es tracti d‟obres,
subministres o serveis que només puguin ser encomanats a un empresari determinat.

En aplicació de l‟article 63.4 de la Llei de Contractes del Sector Públic, ha de
publicar-se en el Perfil de contractant la informació relativa als contractes menors al
menys trimestralment.
S‟ACORDA:
Primer.- Aprovar el pressupost presentat per Manresana Equipaments Escènics S.L.
(CIF. B64471923) i adjudicar-li el contracte menor per al SERVEI TRANSPORT
SUBMINISTRAMENT ENTRADES TEATRE, per al dimecres, 28 de novembre, Teatre
Kursaal (Passeig Pere III, 35) a l‟obra de teatre “La maternitat d‟Elna” de Josep
Galindo, amb un cost màxim de 15 euros/persona (x 32 unitats)
Segon.- Aprovar la despesa d‟import 480,00 €, (IVA inclòs), amb càrrec a la partida 1/
231/48023 del pressupost i donar trasllat a la comptabilitat per a la realització del
document AD.
Tercer.- Notificar el present decret a l'empresa adjudicatària.
Quart.- Disposar la publicació en el Perfil del Contractant en compliment de l‟article
63.4 de la LCSP.
Resultat: Aprovat per unanimitat
8.0.- APROVACIÓ CONTRACTACIO IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL EL
CASTELL 33 (X2018001053)
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 Decret núm. 587 de data 17/09/2018 d‟incoació de l‟expedient de contractació.
Vist l‟informe de SSTT relatiu a la Necessitat de contractació de 21/09/2018.
Vist l‟informe emès pels serveis tècnics municipals en data 05/10/2018 que es transcriu
literalment:
“1. Antecedents i relació de fets
L‟Ajuntament de Castellví de Rosanes edita, de forma periòdica, el Butlletí d‟Informació
municipal „El Castell‟, amb número de dipòsit legal B 10.974-2000. El pròxim número (33)
està previst que surti durant el darrer trimestre del 2018, i per aquest motiu caldrà contractar
la impressió del mateix. El disseny, maquetació i contingut es faran internament des de
l‟àrea de Comunicació de l‟Ajuntament.
Del format imprès de „El Castell‟ en faran falta 800 unitats, per repartir a cadascun dels
domicilis del municipi i tenir prou excedent per conservar-ne a l‟arxiu de l‟Ajuntament de
Castellví de Rosanes, posar-ne a disposició de la ciutadania a les oficines municipals i
remetre a l‟Oficina del Dipòsit Legal les quatre còpies que estableix la legislació vigent sobre
aquesta matèria.

En relació amb aquesta activitat prevista, es considera necessari contractar el
subministrament de la impressió de les 800 unitats del butlletí en base a l‟article 118.1 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, motivant la necessitat
d‟aquest contracte, tal com consta a l‟informe de necessitat inclòs en aquest expedient.
Característiques del producte a subministrar: 800 unitat impreses a 4/4 tintes del butlletí
d‟informació municipal El Castell segons disseny que s‟aportarà, en paper estucat semimat
100g. Revista de 16 pàgines format tancat A4 vertical, obert A3 horitzontal, cosit amb dues
grapes a llom. Lliurament a Castellví de Rosanes del material imprès.
2. Pressupostos rebuts
Atès l‟objecte, la tipologia contractual que correspon és la del contracte menor de
subministraments d‟acord amb l‟article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, motiu pel qual s‟han sol•licitat pressupostos per al
subministrament indicat en l‟apartat anterior i s‟han rebut els següents:
•
Cevagraf SCCL (NIF F58137001) per a 800 unitats impreses del butlletí segons
característiques indicades en l‟apartat 1 d‟aquest informe, per import de 567,45 euros, IVA
inclòs.
•
Gràfiques del Foix SL (NIF B08908519) per a 800 unitats impreses del butlletí segons
característiques indicades en l‟apartat 1 d‟aquest informe, amb paper mat en comptes de
semimat, per import de 435 euros sense IVA i 452,40 euros amb IVA inclòs.
3. Valoració i trasllat
D‟acord amb els pressupostos rebuts, atès que els dos productes oferts satisfan les
necessitats de l‟àrea de Comunicació (la variació entre paper semimat i mat no afecta el
resultat esperat), atès que existeix consignació pressupostària suficient per fer front a la
despesa, segons consta a la RC 220180004369 inclosa en aquest expedient, i a la relació
qualitat-preu del producte pressupostat, es trasllada el següent pressupost a l‟òrgan
competent per a la seva aprovació, si escau:
•
Gràfiques del Foix SL (NIF B08908519) per a 800 unitats impreses del butlletí segons
característiques indicades en l‟apartat 1 d‟aquest informe, amb paper mat en comptes de
semimat, per import de 435 euros sense IVA i 452,40 euros amb IVA inclòs.
Es lliura aquest document als efectes oportuns, sens perjudici d‟altra opinió més
fonamentada ni d‟altres dades que puguin incorporar-se en el mateix expedient amb
posterioritat.”

Vist el Resum dels imports de contractació anual que s‟indiquen en base al que disposa
l‟article 118.3 de la LCSP.
Vist el certificat de data 05/10/2018 d‟existència de consignació pressupostària a la
partida 1/920/22001 que s‟incorpora a l‟expedient.
Atès l‟article 31 1.2 c) de les bases d‟execució del pressupost en els contractes de
pressupost superior a 2500 euros (IVA exclòs) hauran de constar a l‟expedient un mínim
de tres pressupostos.
Atès l‟article 118 de la Llei de Contractes del Sector Públic es consideren contractes
menors els contractes de valor estimat inferiors a 40.000 euros, quan es tracti de
contractes d‟obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de subministres o de
serveis.
Atès l‟article 36.1 i 37.2 de la Llei de Contractes del Sector Públic els contractes
menors no requereixen per al seu perfeccionament la formalització. La tramitació de
l‟expedient de contractació exigeix tal i com disposa l‟article 118:
- Un informe de l‟òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte.
- L‟aprovació de la despesa (RC 220180004369) i

- La incorporació a l‟expedient de la factura corresponent que haurà de reunir els
requisits que les normes de desenvolupament estableixin.

A l‟expedient s‟ha justificat que :
- Que no se està alterant l‟objecte del contracte per evitar l‟aplicació de les regles
generals de contractació
- Que el contractista no ha subscrit mes contracte menors que individual o
conjuntament superin la xifra de 40.000 o 15.000 euros en funció de l‟objecte del
contracte.

L‟òrgan de contractació ha de comprovar el compliment de dita regla, excepte que
conforme l‟article 168.a).2.º de la Llei de Contractes del Sector Públic es tracti d‟obres
, subministres o serveis que només puguin ser encomanats a un empresari determinat.
En aplicació de l‟article 63.4 de la Llei de Contractes del Sector Públic, ha de
publicar-se en el Perfil de contractant la informació relativa als contractes menors al
menys trimestralment.
S‟ACORDA:
Primer.- Aprovar el pressupost presentat per l‟empresa Gràfiques del Foix SL (NIF
B08908519) i adjudicar-li el contracte menor per 800 unitats impreses del butlletí segons
característiques indicades en l‟apartat 1 de l‟informe transcrit, amb paper mat en comptes
de semimat, per import de 435 euros sense IVA i 452,40 euros amb IVA inclòs.
Segon.- Aprovar la despesa d‟import 452,40 € (IVA inclòs), amb càrrec a la partida
1/920/22001 del pressupost i donar trasllat a la comptabilitat per a la realització del
document AD.
Tercer.- Notificar el present acord a l'empresa adjudicatària.
Quart.- Disposar la publicació en el Perfil del Contractant en compliment de l‟article
63.4 de la LCSP.
Resultat: Aprovat per unanimitat
9.0.- CONTRACTACIÓ SERVEI ANIMACIO FESTA HOMENATGE A LA VELLESA
DINS DE LA SETMANA DE LA GENT GRAN (X2018001096)
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 Decret núm. 614 de data 24/09/2018 d‟incoació de l‟expedient de contractació.
Vist l‟informe de SSTT relatiu a la Necessitat de contractació de 25/09/2018.
Vist l‟informe emès pels serveis tècnics municipals en data 04/10/2018 que es transcriu
literalment:

“ INFORME DE CONTRACTACIÓ ACTUACIO MUSICAL ANIMACIO FESTA DE LA GENT
GRAN 2018
1. Antecedents i relació de fets
L’Ajuntament de Castellví de Rosanes organitza durant el mes d’octubre la Setmana de la
Gent Gran, que és previst que
inclogui diferents activitats adreçades a aquest col·lectiu de
veïns i veïnes del municipi, però sense excloure la resta de la població en algunes de les
activitats que, per la seva naturalesa, puguin acollir gent de totes les edats.
Dins de la programaci ó de la Setmana de la Gent Gran es preveu, el dia 21 d’octubre, fer
una festa homenatge als veïns i veïnes de més edat de Castellví de Rosanes en un acte a la
sala a migdia, durant el qual es vol oferir una petita activitat d’animació musical per
amenitzar la vetllada.
En relació amb aquesta activitat prevista, es considera necessari contractar els serveis
d’animació per a la festa homenatge a la gent gran en base a l’article 118.1 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, motivant la necessit
at d’aquest
contracte, tal com consta a l’informe de necessitat inclòs en aquest expedient.
2. Pressupost rebut
Atès l’objecte, la tipologia contractual que correspon és la del contracte menor de serveis
d’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector
Públic, motiu pel qual s’ha sol·licitat a pressupost per al servei indicat en l’apartat anterior i
s’ha rebut el següent:
2018 (diumenge) amb el títol ‘Records musicals dels ’60, ’70 i ‘80’, per import de 600 euros
més IVA (726 euros en total).
3. Valoració i trasllat
D’acord amb el pressupost rebut, atès que l’actuació pressupostada s’ajusta als objectius de
la regidoria de Cu ltura pel que fa a l’actuació per a la Festa de la Gent Gran de Castellví de
Rosanes del 2018 i al fet que existeix consignació pressupostària suficient per fer front a la
despesa, tal com consta a la RC220180004320 inclosa en aquest mateix expedient, es
trasllada el següent pressupost a l’òrgan competent per a la seva aprovació, si escau:
(diumenge) amb el títol ‘Records musicals dels ’60, ’70 i ‘80’, per import de 600
euros més
IVA (726 euros en total).
Es lliura aquest document als efectes oportuns, sens perjudici d’altra opinió més
fonamentada ni d’altres dades que puguin incorporar -se en el mateix expedient amb
posterioritat. ”

Vist el Resum dels imports de contract ació anual que s’indiquen en base al que disposa
l’article 118.3 de la LCSP.
Vist el certificat de data 03/10/2018 d’existència de consignació pressupostària a la
partida 1/463 /22609 que s’incorpora a l’expedient.
Atès l’article 31 1.2 c) de les bases d’
execució del pressupost en els contractes de
pressupost superior a 2500 euros (IVA exclòs) hauran de constar a l’expedient un mínim
de tres pressupostos.
Atès l’article 118 de la Llei de Contractes del Sector Públic es consideren contractes
menors els contractes de valor estimat inferiors a 40.000 euros, quan es tracti de
contractes d’obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de subministres o d
e
serveis.

Atès l‟article 36.1 i 37.2 de la Llei de Contractes del Sector Públic els contractes
menors no requereixen per al seu perfeccionament la formalització. La tramitació de
l‟expedient de contractació exigeix tal i com disposa l‟article 118:
- Un informe de l‟òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte.
- L‟aprovació de la despesa (RC 220180004320) i
- La incorporació a l‟expedient de la factura corresponent que haurà de reunir els
requisits que les normes de desenvolupament estableixin.

A l‟expedient s‟ha justificat que :
- Que no se està alterant l‟objecte del contracte per evitar l‟aplicació de les regles
generals de contractació
- Que el contractista no ha subscrit mes contracte menors que individual o
conjuntament superin la xifra de 40.000 o 15.000 euros en funció de l‟objecte del
contracte.

L‟òrgan de contractació ha de comprovar el compliment de dita regla, excepte que
conforme l‟article 168.a).2.º de la Llei de Contractes del Sector Públic es tracti d‟obres
, subministres o serveis que només puguin ser encomanats a un empresari determinat.
En aplicació de l‟article 63.4 de la Llei de Contractes del Sector Públic, ha de
publicar-se en el Perfil de contractant la informació relativa als contractes menors al
menys trimestralment.
S‟ACORDA:
Primer.- Aprovar el pressupost presentat per Albert Capellades Mitjans (NIF
XXXX4542H) i adjudicar-li el contracte menor per a actuació musical el dia 21 d‟octubre
(diumenge) amb el títol „Records musicals dels ‟60, ‟70 i „80‟, per import de 600 euros
més IVA (726 euros, en total).
Segon.- Aprovar la despesa d‟import 726,00 € (IVA inclòs), amb càrrec a la partida
1/463/22609 del pressupost i donar trasllat a la comptabilitat per a la realització del
document AD.
Tercer.- Notificar el present acord a l'adjudicatari.
Quart.- Disposar la publicació en el Perfil del Contractant en compliment de l‟article
63.4 de la LCSP.
Resultat: Aprovat per unanimitat
10.0.- APROVACIÓ SUBMINISTRAMENT
L’ESCOLA (X2018001113)

PRODUCTES

D’HIGIENE

PER

A

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 Decret núm. 627, de data 26/09/2018 d‟incoació d‟expedient per a l‟adquisició de
productes de neteja per a l‟escola.

Vist l‟informe de la tècnica relatiu a la Necessitat de contractació de 08/10/2018 que es
transcriu literalment:
“1.RELACIÓ DE FETS:
En data 25/09/2018 i registre d‟entrada núm.:E2018002039, l‟empresa BELLONBELL, SL, a
petició dels serveis tècnics municipals presenta pressupost de material fungible necessaris
per l‟escola Mare de Deu de Montserrat.
2. NECESSITAT A SATISFER, JUSTIFICACIÓ DE LA DESPESA I OBJECTIOS A
ASSOLIR:
L‟Ajuntament té la necessitat pública de contractar el subministrament de tovalloletes de
paper i paper WC per l‟escola Mare de Déu de Montserrat per tal de mantenir uns mínims en
condicions higiènic–sanitàries dels usuaris, es fa necessari subministrar de forma periòdica
aquest material fungible.
3.CONCLUSIÓ:
Es proposa aprovar el pressupost per l‟adquisició del material necessari esmentat en
l‟apartat anterior presentat per l‟empresa BELLONBELL, SL amb un import de 112,11€
sense IVA.
Per l‟import que s‟estima es tracta d‟un contracte menor. Es fa constar que tot i que és
sol·liciti un màxim de 5 vegades l‟any aquets material per imports similars en cap moment el
sumatori d‟aquest supera el 2.500,00€ sense IVA.
I atès a l‟article 31.1.2. c) de les bases d‟execució del pressupost en els contractes d‟import
superior a 2.500,00€ amb IVA exclòs hauran de constar a l‟expedient un mínim de tres
pressupostos.
Informe que es lliura pels efectes oportuns, sense perjudici d‟altra opinió més fonamentada.
Judit Ollé Aguilera, Tècnica Municipal”

Vist el Resum dels imports de contractació anual que s‟indiquen en base al que disposa
l‟article 118.3 de la LCSP.
Vist el certificat de data 08/10/2018 d‟existència de consignació pressupostària a la
partida 2/920/22110 que s‟incorpora a l‟expedient.
Atès l‟article 31 1.2 c) de les bases d‟execució del pressupost en els contractes de
pressupost superior a 2500 euros ( IVA exclòs ) hauran de constar a l‟expedient un mínim
de tres pressupostos.
Atès l‟ article 118 de la Llei de Contractes del Sector Públic es consideren contractes
menors els contractes de valor estimat inferiors a 40.000 euros, quan es tracti de
contractes d‟obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de subministres o de
serveis.
Atès l‟article 36.1 i 37.2 de la Llei de Contractes del Sector Públic els contractes
menors no requereixen per al seu perfeccionament la formalització. La tramitació de
l‟expedient de contractació exigeix tal i com disposa l‟article 118:
- Un informe de l‟òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte.
- L‟aprovació de la despesa (RC 220180004595) i
- La incorporació a l‟expedient de la factura corresponent que haurà de reunir els
requisits que les normes de desenvolupament estableixin.

A l‟expedient s‟ha justificat que :
- Que no se està alterant l‟objecte del contracte per evitar l‟aplicació de les regles
generals de contractació

- Que el contractista no ha subscrit mes contracte menors que individual o
conjuntament superin la xifra de 40.000 o 15. 000 euros en funció de l‟objecte del
contracte.

L‟òrgan de contractació ha de comprovar el compliment de dita regla, excepte que
conforme l‟article 168.a).2.º de la Llei de Contractes del Sector Públic es tracti d‟obres,
subministres o serveis que només puguin ser encomanats a un empresari determinat.
En aplicació de l‟article 63.4 de la Llei de Contractes del Sector Públic, ha de
publicar-se en el Perfil de contractant la informació relativa als contractes menors al
menys trimestralment.
S‟ACORDA:
Primer.- Aprovar el pressupost presentat per l‟empresa BELLONBELL, SL (NIF
B65166514) i adjudicar-li el contracte menor per al subministrament de tovalloletes de
paper i paper WC per l‟escola Mare de Déu de Montserrat de Castellví de Rosanes.
Segon.- Aprovar la despesa d‟import 135,65 euros (IVA inclòs), amb càrrec a la partida
2/920/22110 del pressupost i donar trasllat a la comptabilitat per a la realització del
document AD.
Tercer.- Notificar el present decret a l'empresa adjudicatària.
Quart.- Disposar la publicació en el Perfil del Contractant en compliment de l‟article
63.4 de la LCSP.
Resultat: Aprovat per unanimitat
11.0.- APROVACIÓ CONTRACTACIÓ DE VESTUARI AMB DESTINACIO A LA
GUARDIA MUNICIPAL (X2018001185)
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 Decret núm. 654 de data 09/10/2018 d‟incoació de l‟expedient de contractació.
Vist l‟informe de SSTT relatiu a la Necessitat de contractació de 09/10/2018
Vist l‟informe emès en data 09/10/2018 pels serveis tècnics municipals que es transcriu
literalment:
“1. Antecedents i relació de fets
L‟Ajuntament de Castellví de Rosanes
En relació amb la necessitat d‟adquirir roba per a la Guàrdia Municipal ,segons el conveni cada
any es dotarà de la roba necessària, i es per això que es considera necessari la comprar a
Sastreria Fernàndez, per un import de 449€ IVA apart, en base a l‟article 118.1 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, motivant la necessitat d‟aquesta
comprar.

2. Pressupost rebut
Atès la necessitat de la comprar, la tipologia contractual que correspon és la del contracte
menor de subministraments d‟acord amb l‟article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, motiu pel qual se sol·licita pressupost per al servei indicat en
l‟apartat anterior.
3. Valoració i trasllat
D‟acord amb la necessitat d‟adquirir la roba per la Guàrdia Municipal, i segons estipular el
conveni es considera necessari la comprar a Sastreria, de 4 Forros polars i 6 samarretes
tèrmiques.
Es lliura aquest document als efectes oportuns, sens perjudici d‟altra opinió més fonamentada
ni d‟altres dades que puguin incorporar-se en el mateix expedient amb posterioritat.
Tània Martínez Rodenas
Guàrdia Municipal 04.”

Vist el Resum dels imports de contractació anual que s‟indiquen en base al que disposa
l‟article 118.3 de la LCSP.
Vist el certificat de data 09/10/2018 d‟existència de consignació pressupostària a la
partida 2/130/2104 que s‟incorpora a l‟expedient.
Atès l‟article 31 1.2 c) de les bases d‟execució del pressupost en els contractes de
pressupost superior a 2500 euros ( IVA exclòs ) hauran de constar a l‟expedient un mínim
de tres pressupostos.
Atès l‟ article 118 de la Llei de Contractes del Sector Públic es consideren contractes
menors els contractes de valor estimat inferiors a 40.000 euros, quan es tracti de
contractes d‟obres, o a 15.000 euros, quan es tracti de contractes de subministres o de
serveis.
Atès l‟article 36.1 i 37.2 de la Llei de Contractes del Sector Públic els contractes
menors no requereixen per al seu perfeccionament la formalització. La tramitació de
l‟expedient de contractació exigeix tal i com disposa l‟article 118:
- Un informe de l‟òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte.
- L‟aprovació de la despesa (RC 220180004596) i
- La incorporació a l‟expedient de la factura corresponent que haurà de reunir els
requisits que les normes de desenvolupament estableixin.

A l‟expedient s‟ha justificat que :
- Que no se està alterant l‟objecte del contracte per evitar l‟aplicació de les regles
generals de contractació
- Que el contractista no ha subscrit mes contracte menors que individual o
conjuntament superin la xifra de 40.000 o 15. 000 euros en funció de l‟objecte del
contracte.

L‟òrgan de contractació ha de comprovar el compliment de dita regla, excepte que
conforme l‟article 168.a).2.º de la Llei de Contractes del Sector Públic es tracti d‟obres,
subministres o serveis que només puguin ser encomanats a un empresari determinat.
En aplicació de l‟article 63.4 de la Llei de Contractes del Sector Públic, ha de
publicar-se en el Perfil de contractant la informació relativa als contractes menors al
menys trimestralment.
S‟ACORDA:

Primer.- Aprovar el pressupost presentat per Sastreria Fernandez (empresa GRUPO
ESDEPUNT THECNICS, SL -B66345638-) i adjudicar-li el contracte menor per a
l‟adquisició de 4 forros polars i 6 samarretes tèrmiques amb destí a l‟equipament de la
guàrdia municipal.
Segon.- Aprovar la despesa d‟import 543,29 €, (IVA inclòs), amb càrrec a la partida
2/130/2104 del pressupost i donar trasllat a la comptabilitat per a la realització del
document AD.
Tercer.- Notificar el present acord a l'empresa adjudicatària.
Quart.- Disposar la publicació en el Perfil del Contractant en compliment de l‟article
63.4 de la LCSP.
Resultat: Aprovat per unanimitat
12.0.- APROVACIO AJUT SOCIAL TARGETA MONEDER (RENOVACIO) DE
FORMA URGENT I EXCEPCIONAL (X2018001203)
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.
Vist el Decret d‟incoació núm. 2018DECR000455, de 11/07/2018 de l‟expedient
X2018000847 (anterior renovació).
Atès l‟informe lliurat per la Treballadora Social en data 09/10/2018, relatiu a l‟aprovació
d‟ajuts socials (renovació targeta moneder) a favor d‟una persona resident al municipi
amb NIF X-XXXX391E, corresponent als mesos d‟octubre (extraordinari) –novembre i
desembre 2018 i gener 2019, de forma urgent i excepcional.
Atès que es disposa de prou consignació pressupostària per fer front a aquesta
prestació amb càrrec a la partida 1/231/480.04. (RC 220180004602)

S‟ACORDA:
Primer: Atorgar a la persona beneficiària, amb NIF X-XXXX391E les dades de la qual
consten a l‟informe de Serveis Socials indicat, la prestació social de targeta moneder
per un import trimestral de 400,00 € corresponent als mesos d‟octubre (extraordinari) –
novembre i desembre 2018 i gener 2019, de forma urgent i excepcional, amb càrrec a la
partida 1/231/480.04.
Segon: Disposar el trasllat del present acord a la persona beneficiària, 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
13.0.- AJUT SOCIAL DE SUPORT AL PAGAMENT DE DESPESES PER
SUBMINISTRAMENTS BÀSICS (AIGUA, LLUM) (X2018001158)
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 a petició de la interessada d‟ajut de caràcter social a favor de la
usuària amb NIE núm. X-XXXX391-E segons l‟informe de la Treballadora social de
data 05/10/2018 que, en aplicació del Reglament de Prestacions econòmiques de
caràcter social aprovat definitivament per aquest ajuntament en sessió plenària de
data 18/03/2015 i la seva modificació aprovada en data 09/11/2015, en fa una
valoració segons la qual a la persona sol·licitant li correspon un percentatge de
finançament de la prestació del 95% i, en atenció a la situació d‟extrema necessitat de
la unitat familiar, es considera necessari establir, per aquest cas, una prestació del
100%, tal i com estableix l‟article 9.4 de l‟esmentat reglament
Atès que es disposa de prou consignació pressupostària per fer front a aquesta
prestació amb càrrec a la partida 1/ 231/ 48001 (RC 220180004594).
S‟ACORDA:
Primer: Atorgar a la persona sol·licitant amb NIE núm. X-XXXX391-E, les dades de la
qual consten a l‟expedient de Serveis Socials, una prestació social d‟import 193,40 €
(100%), en concepte de subministraments bàsics (aigua, llum), 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
14.0.- AJUT SOCIAL PER SUBMINISTRAMENTS BÀSICS (ROBA MENORS)
(X2018001205)
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‟usuari
interessat amb NIE núm. X-XXXX391-E segons l‟informe de la Treballadora social de
data 09/10/2018 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 08 punts, per a la qual correspon li correspon un percentatge de
finançament de la prestació del 95% i, en atenció a la situació d‟extrema necessitat de
la unitat familiar, es considera necessari establir, per aquest cas, una prestació del
100%, tal i com estableix l‟article 9.4 de l‟esmentat reglament.
Atesos els tres darrers paràgrafs de l‟informe lliurat per la treballadora social en data
09/10/2018, en què es proposta un ajut de 200,00 €, en concepte de suport al
pagament de despeses de subministraments bàsics (roba fills menors).
Atès que es disposa de prou consignació pressupostària per fer front a aquesta
prestació amb càrrec a la partida 1/231/480.01. (RC 220180004601)
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 200,00 €, en concepte de suport al
pagament de despeses de subministraments bàsics (roba fills menors)., amb càrrec a
la partida 1/231/480.01.
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 al compte bancari facilitat, havent de presentar el
justificant del pagament de les factures de l‟ajut social.
Resultat: Aprovat per unanimitat

15.0.- APROVACIO CONVENI 2018 AMB EL CONSORCI DE TURISME DEL BAIX
LLOBREGAT
PER
FINANÇAR
LA
REALITZACIÓ
DEL
PROJECTE
“DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I TURÍSTIC DE LA ZONA NORD DEL BAIX
LLOBREGAT” (X2018000928)
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 mitjançant comunicat del Consell Comarcal del Baix Llobregat (E2018001642
de data 24/07/2018), es notifica acord de la seva Junta de Govern de data 16 de juliol
de 2018 relatiu a l‟aprovació de la subscripció de sengles convenis de col·laboració
amb el Consorci de Turisme del Baix Llobregat i els Ajuntaments de la zona Nord
(Abrera, Castellví de Rosanes, Collbató, Esparreguera, Martorell, Olesa de Montserrat
i Sant Esteve Sesrovires) per a la implementació del projecte “Desenvolupament
econòmic i turístic de la zona nord del Baix Llobregat; de conformitat amb la minuta de
convenis que s‟incorporen a l‟expedient i s‟aproven simultàniament.
Atès el correu electrònic de 25/07/2018 on la Coordinadora del Consorci de Turisme
del Baix Llobregat indicant que s‟adjunta el conveni.
Atès que aquest Ajuntament en ple en data 29/03/2016 va acordar l‟adhesió al
Consorci de Turisme del Baix Llobregat. (Ex.175/2016 00100)
Atès que en l‟esmentat acord es fixen els imports que els municipis han de fer efectius
durant l‟any 2018 per finançar la realització del projecte “Desenvolupament econòmic i
turístic de la zona nord del Baix Llobregat” segons el qual a Castellví de Rosanes li
correspon la quantitat de 750,00€.
Atès que es disposa de consignació pressupostària per atendre aquesta despesa a la
partida 1/432/22699 (promoció turística) segons RC 220180004600 que s‟incorpora a
l‟expedient.
S'ACORDA:
Primer: Aprovar la subscripció del conveni de col·laboració entre el Consorci de
Turisme del Baix Llobregat, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, i els Ajuntaments
de la zona Nord per a la implementació del Pla estratègic de “Desenvolupament i
dinamització econòmica i turística de la Zona Nord del Baix Llobregat”, any 2018 ,
tenint en compte que s‟haurà de realitzar l‟aportació que s‟especifica :
...
Castellví de Rosanes: 750,00 €
...
Segon: Facultar l‟alcalde-president per a la signatura de tota la documentació que es
derivi de l‟aprovació del present acord.
Tercer: Donar-ne trasllat als regidors designats com a representants, a la Tresoreria
Municipal, a la Consellera de Turisme del Consell Comarcal del Baix Llobregat i al
Consorci de Turisme del Baix Llobregat.
Resultat: Aprovat per unanimitat

16.0.- PRECS I PREGUNTES
No se‟n presenten.
I no havent altres assumptes a tractar objecte de la present convocatòria, L‟alcalde
aixeca la sessió, de la qual com a secretària estenc aquesta acta.
L‟ Alcalde
(Signat i datat electrònicament)

La Secretària-Interventora

