ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 29-10-2018
Identificació de la sessió:
Núm. JGL2018000017
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 29 d´octubre de 2018
Hora d’inici: 18:00 h
Hora de fi: 18:15 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, Sra. Isabel Arcobe Curco
Amb veu i sense vot:
Hi assisteixen convidats per l’Alcalde:
Josep Maria Massana Sabat, Regidor/A
Joan Carles Ventura Coll (FEM POBLE-AM)
Victòria Castellanos Núñez (JUNTS PER CASTELLVÍ-CP)
Amàlia Sánchez Lemos (JUNTS PER CASTELLVÍ-CP)
Han excusat la seva absència:
Ma. Carmen Pérez Garcia (JUNTS PER CASTELLVÍ-CP)
Ordre del dia:
1. APROVACIO DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
2. COMUNICACIONS
3. APROVACIO RELACIO DE FACTURES Núm. 18/2018 (X2018000095)
4. CONTRACTACIO DE L’OBRA MENOR DE 3 REDUCTORS DE VELOCITAT AL
BARRI DE CAN SUNYER. (Ex. X2018000601)
5. DENUNCIA ACORD REGULADOR DE CONDICIONS DE TREBALL DEL
PERSONAL LABORAL I FUNCIONARI I INICI DE LA NEGOCIACIÓ
COL·LECTIVA (X2018001280)
6. RECTIFICACIÓ ACORD DE RATIFICACIÓ 10 DECRETS D’ALCALDIA Del Núm.
476 al núm. 485, de 23/07/2018 D’APROVACIÓ ATORGAMENT BEQUES
ESCOLARITZACIO I MODIFICACIÓ PER INCLUSIO D’UNA BAIXA (Ex.
X20180000043)
7. RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA Núm. 682 de 23/10/2018 D’APROVACIÓ
SOL·LICITUD PROGRAMA TREBALL I FORMACIO (Ex. X2018001302)
8. 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.
16/2018, del dia 16 D’OCTUBRE de 2018, s'aprova, per unanimitat.
2.0.- COMUNICACIONS
No se’n presenten.
3.0.- APROVACIO RELACIO DE FACTURES Núm. 18/2018 (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 18/2018 de data 24/10/2018 i import de
78.774,18 € que compren les següents factures:
FACTURA Núm. Registre
ANY
F/2018, 828-876
2018
(S’ha anul·lat la factura núm. 869, per duplicitat amb la factura núm. 873, i s’ha
modificat l’import del total)
Segon: Disposar el trasllat del present acord a Tresoreria per a la comptabilització de
les factures i certificacions en document ADO.

Resultat: Aprovat amb esmena per unanimitat
4.0.- CONTRACTACIO DE L’OBRA MENOR DE 3 REDUCTORS DE VELOCITAT AL
BARRI DE CAN SUNYER. (Ex. X2018000601)
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
La Junta de Govern en data 18 de juny de 2018 va aprovar inicialment la MEMÒRIA
VALORADA PER A LA INSTAL·LACIÓ DE 3 REDUCTORS DE VELOCITAT AL
BARRI DE CAN SUNYER.
Vist l’informe de necessitats i valoració d’ofertes de l’Arquitecte Municipal, Sr. Manel
Francés Mogas, de data 22/10/2018, que es transcriu literalment a continuació:
“1.RELACIÓ DE FETS:
- Que el passat 12/06/2018 l’arquitecte tècnica Municipal Olga Cid Carles va informar la
MEMÒRIA VALORADA PER A LA INSTAL•LACIÓ DE 3 REDUCTORS DE VELOCITAT
AL BARRI DE CAN SUNYER
- Que el total pressupost de contracte que figura en la referida memòria és de 12.089,59
€, IVA inclòs.
- Que el passat 15/06/18 l’arquitecte tècnica Municipal Olga Cid Carles va informar el
INFORME SOBRE LA NECESSITAT D’EXPOSICIÓ PUBLICA DE LA MEMORIA
VALORADA PER LA REALITZACIÓ DE 3 REDUCTORS DE VELOCITAT AL BARRI DE
CAN SUNYER
2.PLANEJAMENT URBANISTIC
- El PGOU del municipi de Castellví de Rosanes delimita aquesta àrea com a La Unitat
d’Actuació n.5 (UA5) CAN SUNYER, i determina, en dita àrea, que el sistema de gestió
aplicable és el de cooperació.
- Que en dit sistema de gestió, l'administració actuant executa les obres d'urbanització
en relació als serveis bàsics que concreta l'article 27.1 del DECRET LEGISLATIU
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i que dites
obres d’urbanització aniran a càrrec de les personers propietàries.
- Que els serveis bàsics, acord amb l’article referit són:
a) La xarxa viària que tingui un nivell de consolidació suficient per permetre la
connectivitat amb la trama viària bàsica municipal.
b) Les xarxes d'abastament d'aigua i de sanejament.
c) El subministrament d'energia elèctrica.
- Que les obres per la instal•lació de 3 reductors de velocitat, atès les seves
característiques, no es poden considerar "serveis urbanístics bàsics", i per tant les pot
executar i sufragar l’Ajuntament.

3. NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE
- Que vistos els informes de la Guàrdia municipal que figuren en el expedient.
- Que atès que a la urbanització de Can Sunyer existeixen diversos punts crítics pel que
fa a l’excés de velocitat dels automòbils, tal i com s’indica en la memòria valorada
realitzada per l’Arquitecta tècnica.
- Atès lo exposat, es creu necessari la instal•lació de 3 reductors de velocitat a la
urbanització de Can Sunyer per tal de resoldre els punts crítics, en quan l’excés de
velocitat dels automòbils, indicats en el document MEMÒRIA VALORADA PER A LA
INSTAL•LACIÓ DE 3 REDUCTORS DE VELOCITAT AL BARRI DE CAN SUNYER
3.PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ:
- Que d’acord amb l’article 31è- Contractes menors, del Capítol III –Normes sobre
contractació, de les Bases d’execució del pressupost exercici 2018 del pressupost de
l’Ajuntament de Castellví de Rosanes, 2.c) En les contractes de pressupost superiors a
2.500€ (IVA exclòs) hauran de constar a l’expedient un mínim de tres pressupostos.
- Que el 25/04/2018 l’empresa SORIGUÈ, amb DNI A60493582, va presentar oferta
econòmica per la instal•lació de 3 reductors de velocitat a Can Sunyer per un import de
9.200€ -IVA NO INCLÒS- Que el 07/05/2018 l’empresa TECNO FIRMES, amb DNI A85058618, va presentar
oferta econòmica per la instal•lació de 3 reductors de velocitat a Can Sunyer per un
import de 8.200€ -IVA NO INCLÒS- Que 07/05/2018 l’empresa DEUMAL, amb DNI A59082644, va presentar oferta
econòmica per la instal•lació de 3 reductors de velocitat a Can Sunyer per un import de
9.700€ -IVA NO INCLÒSUna vegada revisada la documentació presentada pels l’ofertants, es considera que la
oferta més avantatjosa per l’Ajuntament es la presentada per l’empresa TECNO
FIRMES per un import de 8.200€ -IVA NO INCLÒS3. CONCLUSIÓ
Atès lo exposat, l’empresa proposada per l’adjudicació de les obres per la instal•lació de
3 reductors de velocitat a la urbanització de Can Sunyer, és TECNO FIRMES per un
import de 8.200€ -IVA NO INCLÒSA Castellví de Rosanes, 22/10/2018.”

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 22/10/2018 d’existència de consignació pressupostària a la
partida 2/920/62300 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 220180004674) 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 TECNOFIRMES, (NIF
A85058618) i adjudicar-li el contracte menor per a les obres de instal•lació de 3 reductors
de velocitat a la urbanització de Can Sunyer indicats en el document MEMÒRIA
VALORADA PER A LA INSTAL·LACIÓ DE 3 REDUCTORS DE VELOCITAT AL BARRI
DE CAN SUNYER, detallats a continuació:
a. REDUCTOR 1 – C. Sant Llorenç de Morunys, a l’alçada del numero 10
b. REDUCTOR 2 – C. Montseny, a l’alçada del numero 35
c. REDUCTOR 3 - C. Montseny, a l’alçada del numero 45
Segon.- Aprovar la despesa d’import 9.922,00 € (IVA inclòs), amb càrrec a la partida
2/920/62300 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
5.0.- DENUNCIA ACORD REGULADOR DE CONDICIONS DE TREBALL DEL
PERSONAL LABORAL I FUNCIONARI I INICI DE LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA
(X2018001280)
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 amb data 01/01/2009 va entrar en vigor l´acord conjunt de condicions del
personal funcionari i laboral de l´ajuntament de Castellví de Rosanes que fou publicat
al BOPB núm. 031, de data 05/02/2010.
Atès que l´esmentat acord de condicions fou signat per una durada de quatre anys.
Atès que la vigència d’aquest acord de condicions va finalitzar el dia 31/12/2012, i
posteriorment, va ser prorrogat automàticament, de conformitat amb el que fixa l´article
3 de l´esmentat acord.
Atès que és voluntat d´aquest equip de govern denunciar aquest acord de condicions
del personal funcionari i laboral de l´ajuntament de Castellví de Rosanes prorrogat.
Atès que per aquest motiu es va sol·licitar a la Diputació de Barcelona el dia 11 de
juliol de 2018 un recurs tècnic per l´assistència a l´ajuntament de Castellví de Rosanes
durant el procés de negociació col·lectiva. (Ex. X2018000839)
Vist el que disposen els articles 3 de l´Acord Regulador de les condicions de treball del
personal laboral i funcionari de l´ajuntament de Castellví de Rosanes, l´article
38,11,12,13 , i concordants del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, els articles 86 a 89 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
articles 35,36 i concordants de la Llei 9/1987, de 12 de juny, de Organos de
Representación, Determinación de las Condiciones de Trabajo y Participación del
Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. i demés normativa aplicable.
S’ACORDA:
Primer.-Denunciar l’acord conjunt de condicions del personal funcionari i laboral de
l´ajuntament de Castellví de Rosanes inscrit a la Secció de Relacions Col·lectives del
Departament de Treball amb el núm. d’expedient 08/0031/09 i codi de conveni
0815472 i publicat al BOPB núm. 031, de data 05/02/2010.
Segon.-Iniciar les negociacions per a l´elaboració d´un nou conveni que substitueixi
l´anterior.
Tercer.-Notificar el present acord als delegats sindicals de l´ajuntament als efectes
oportuns.
Quart.-Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona, Servei d'Assistència en
Recursos Humans,
Resultat: Aprovat per unanimitat
6.0.- RECTIFICACIÓ ACORD DE RATIFICACIÓ 10 DECRETS D’ALCALDIA Del
Núm. 476 al núm. 485, de 23/07/2018 D’APROVACIÓ ATORGAMENT BEQUES
ESCOLARITZACIO I MODIFICACIÓ PER INCLUSIO D’UNA BAIXA (Ex.
X20180000043)
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’acord adoptat per aquesta Junta de Govern Local de data
3 de setembre de
2018, relatiu a la RATIFICACIÓ 10 DECRETS D’ALCALDIA Del Núm. 476 al núm.
485, de 23/07/2018 D’APROVACIÓ ATORGAMENT BEQUES ESCOLARITZACIO,
que es transcriu a continua ció:
“Vistos els Decrets d’Alcaldia del núm. 476 al núm. 485 de data 23/07/2018 relatius a
l’atorgament d’una subvenció destinada a atendre les despeses d’escolarització dels mesos
de gener a juliol de l’alumnat d’escoles bressol per complir les bases
específiques als
següents beneficiaris, amb càrrec a la partida 1/231/48020 i que, en extracte, es relacionen
a continuació:
Núm
Decret
485

Expedient
X2018000485

Beneficiari
/Registre d’entrada
./E208000768

484

X2018000524

/ E208000797

483

X2018000527

/ E208000740

483

X2018000527

482

X2018000540

/ E208000740
(pendent de matriculació)
./ E208000820

481

X2018000573

480

X2018000574

/ E208000833
(pendent de matriculació)
./E208000849

479

X2018000578

/ E208000850

478

X2018000579

E208000851

477

X2018000580

/ E208000852

476

X2018000581

/ E208000853
(pendent de matriculació)

Import a percebre
/període
266,75 €
(de gener de maig)
198,00 €
(d’abril de juliol)
345,00 €
(de gener a maig)
400,00 €
(de stbre. a dsbre.)
479,55 €
(de gener de maig)
(import inferior gener)
140,00 €
(de stbre. a dsbre.)
149,38 €
(de gener de juliol)
276,00 €
(de gener a juliol)
(import inferior juliol)
373,45 €
(de gener a juliol)
373,45 €
(de gener de juliol)
4000,00 €*
(de stbre. a dsbre.)

*En aquest Decret s’ha apreciat una errada numèrica que s’esmena en el present acord:
On diu: 4000,00 €, ha de dir: 400,00 €
S’ACORDA:
-Ratificar els decrets precedents, tal com s’indica al seu apartat

Quart.”

Atès que, per haver -se detectat errades materials en la transcripció de l’acta de la
comissió de valoració de data 19/07/2018, i fetes les comprovacions oportunes,
correspon rectificar l’acord de ratificació.

Atès, altrament, el nou informe de la Treballadora Social de data 22/10/2018 relatiu a
baixes produïdes per haver causat baixa la família en el padró municipal d’habitants a
partir de 04/07/2018.
S’ACORDA:
Primer : RECTIFICAR
l’acord de la Junta de Govern Local de data
3 de setembre de
2018 , relatiu a la RATIFICACIÓ 10 DECRETS D’ALCALDIA Del Núm. 476 al núm.
485, de 23/07/2018 D’APROVACIÓ ATORGAMENT BEQUES ESCOLARITZACIO que
queda redactat tal com s’indica a continuació:
“Vistos els Decrets d’Alcaldia del núm. 476 al núm. 485 de data 23/07/2
018 relatius a
l’atorgament d’una subvenció destinada a atendre les despeses d’escolarització dels mesos
de gener a juliol de l’alumnat d’escoles bressol per complir les bases específiques als
següents beneficiaris, amb càrrec a la partida 1/231/48020 i q
ue, en extracte, es relacionen
a continuació:
Núm
Decret
485

Expedient
X2018000485

Beneficiari
/Registre d’entrada
/E208000768

484

X2018000524

./ E208000797

483

X2018000527

/ E208000740

483

X2018000527

482

X2018000540

/ E208000740
(pendent de matriculació)
/ E208000820

481

X2018000573

/ E208000833

480

X2018000574

/E208000849

479

X2018000578

./ E208000850

478

X2018000579

/ E208000851

477

X2018000580

/ E208000852

476

X2018000581

/ E208000853
(pendent de matriculació)

Import a percebre
/període
266,75 €
(de gener de maig)
396,00 €
(d’abril a juliol, de stbre a dsbre)
345,00 €
(de gener a maig)
400,00 €
(de stbre. a dsbre.)
479,55 €
(de gener de maig)
-import inferior gener 110,40 €
(de stbre. a dsbre.)
149,38 €
(de gener a juliol)
441,60 €
(de gener a juliol)
-import inferior juliolI de stbre a dsbre.)
586,85 €
(de gener a juliol i de stbre a dsbre.)
373,45 €
(de gener a juliol)
400,00 €
(de stbre. a dsbre.)

S’ACORDA:
-Ratificar els decrets precedents, tal com s’indica al seu apartat Quart.”

Segon : Donar de baixa la beca per ESCOLARITZACIO d’import 400,00 € (de stbre. a
dsbre.), atorgada pel decret núm. 483 de data 23/07/2018, pel que fa al seu apartat
Ter cer, que es transcriu seguidament:

(Ex. X2018000527) perquè la família s’ha donat de baixa en el Padró Municipal
d’Habitants en data 04/07/2018.
Resultat: Aprovat per unanimitat
7.0. - RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA Núm. 68
2 de 23/10/2018 D’APROVACIÓ
SOL· LICITUD PROGRAMA TREBALL I FORMACIO (Ex. X2018001302)
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 d’Alcaldia núm. 682

, de data 23/107/2018 que es transcriu a continuació:

“Vista l’ORDRE TSF/156/2018, de 20 de setembre per la qual s’aproven les bases
reguladores per a la concessió de subvencions del Programa de Treball i Forma
ció adreçat
a persones en situació d’atur, i les resolucions TSF/2265/2018, en que s’obre el termini de la
convocatòria per a l’any 2018, dictades pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
de la Generalitat de Catalunya.
HE RESOLT

:

Primer: Aprova r la sol·licitud al Consell Comarcal del Baix Llobregat per a què presti el
servei comarcal del projecte comarcal de suport administratiu i en l’atenció al públic durant
un període de 6 mesos, i el projecte comarcal d’assessorament i sensibilització
en accions
cíviques i mediambientals durant el període de 12 mesos en el marc del Programa
TREBALL I FORMACIÓ, que regula l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, i Resolució
TSF/2265/2018, d’1 d’octubre, per la qual s’obre convocatòria per a l’any 2018.
Segon: Assumir el compromís d’assumir despeses de gestió derivades del projecte que
s’acabi disposant.
Tercer: Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat.
Quart: RATIFICAR el present decret en la propera Junta de Govern.
”

S’ ACORDA:
-Ratificar el decret precedent, tal com s’indica a l’apartat Quart.
Resultat: Aprovat per unanimitat

8.0.- 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-President
(Signat i datat electrònicament)

La Secretària

