ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL 1 D´ABRIL DE 2019
Identificació de la sessió:
Núm. JGL2019000007
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 1 d´abril de 2019
Hora d’inici: 18:00 h
Hora de fi: 18:30 h
Lloc: Sala de Reunions
Hi assisteixen:
Joan Carles Almirall Sánchez, 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. Elisabet Arcob´çe i Curcó
Amb veu i sense vot:
Hi assisteixen convidats per l’Alcalde:
Josep Maria Massana Sàbat, Regidor/A
Joan Carles Ventura Coll (FEM POBLE-AM)
Victòria Castellanos Núñez (JUNTS PER CASTELLVÍ-CP)
Ma Carmen Pérez Garcia (JUNTS PER CASTELLVÍ-CP)
Han excusat la seva absència:
Amàlia Sánchez Lemos (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 Núm. 09/2019 (X2018000039)
AJUT EN APLICACIÓ DEL REGLAMENT PRESTACIONS SOCIALS (DESPESES PER
SUBMINISTRAMENTS BÀSICS) X2019000542
APROVACIO AJUT SOCIAL PER DESPESA DE TRANSPORT ADAPTAT DE
DESPLAÇAMENT AL TALLER OCUPACIONAL ASPACE DEL PARC DE MONTJUÏC
MITJANÇANT LA SUBVENCIÓ PER A TRANSPORT ADAPTAT DEL CONSELL COMARCAL
DEL BAIX LLOBREGAT (X2019000417)
CONTRACTACIO TRANSPORT EN AUTOCAR SORTIDA AL TEATRE (X2019000363)
APROVACIO CONTRACTACIO ENTRADES TEATRE LA PASSIO (X2019000364)
APROVACIÓ ACCEPTACIÓ AJUTS PER FONS DE PRESTACIÓ “ACTIVITATS CULTURAS
DE LES FESTES MAJORS” 19/Y/264885 DEL CATÀLEG DE SERVEIS 2019 (DIPUTACIÓ DE
BARCELONA) (X2019000443)

9. APROVACIÓ ACCEPTACIÓ PROGRAMA COMPLENTARI GARANTIA BENESTAR SOCIAL
2019 19/X/266022 (DIPUTACIÓ DE BARCELONA) (X2019000527)
10. CONTRACTACIÓ ACTIVITAT HÀBITS SALUDABLES PER A TOTHOM (X2019000434)
11. CONTRACTACIO TRANSPORT SORTIDA CULTURAL 9 ABRIL 2019 (X2019000375)
12. CONTRACTACIÓ APAT SORTIDA CULTURAL 9-ABRIL 2019 (X2019000378)
13. DONAR COMPTE DE REDACCIÓ ESTUDI INVESTIGACIO TITULARITAT DE CAMINS DE
CASTELLVI DE ROSANES, AJUT TÈCNIC DE DIPUTACIO CODI 16/Y/228934
(X2019000199)
14. 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 ordinària de la Junta de Govern
núm. 06/2019, del dia 18 de març de 2019, s'aprova, per unanimitat.
2.0.- COMUNICACIONS
No se’n presenten.
3.0.- APROVACIO RELACIO DE FACTURES Núm. 09/2019 (X2018000039)
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 09/2019 de data 28/03/2019 i import que
34.834,82 € compren les següents factures:
FACTURA Núm. Registre
F/2019, 233, 235-246

ANY
2019

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.- AJUT EN APLICACIÓ DEL REGLAMENT PRESTACIONS
(DESPESES PER SUBMINISTRAMENTS BÀSICS) X2019000542

SOCIALS

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 E2019000760, de 25/03/2019 de prestació econòmica de caràcter
social que consta a l’expedient de Serveis Socials, que n’han assenyalat la urgència.
Vist l’informe de la Treballadora social de data 26/03/2019 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 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 80%.
Atès que es disposa de prou consignació pressupostària per fer front a aquesta
prestació amb càrrec a la partida 1/231/480.00 (RC 220190001263).
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 100.66 €
(80% de la despesa) en concepte de suport a despesa de subministraments bàsics
(AIGUA I 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

5.0.- APROVACIO AJUT SOCIAL PER DESPESA DE TRANSPORT ADAPTAT DE
DESPLAÇAMENT AL TALLER OCUPACIONAL ASPACE DEL PARC DE
MONTJUÏC MITJANÇANT LA SUBVENCIÓ PER A TRANSPORT ADAPTAT DEL
CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT (X2019000417)
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 petició (E2019000569, de 06/03/2019) d’ajut/subvenció per al transport
adaptat d’un discapacitat.
Vist l’informe lliurat per la Treballadora social de data 18/03/2019 que es transcriu
parcialment a continuació:
“ .../...Donat que l’Ajuntament de Castellví de Rosanes rep una subvenció del Consell
Comarcal del Baix Llobregat en concepte de desenvolupament i finançament del transport
adaptat, que serà de 1.511,29 € per a l’any 2019 per a que els Serveis Socials puguin donar
suport econòmic a aquelles famílies que requereixen de l’ús de transport adaptat, i donat
que Sr. Antonio Valero tindrà una despesa al llarg del 2019 de 840 €, des de Serveis Socials
de Castellví de Rosanes es proposa a la Junta de Govern Local concedir un ajut social de
840 € en concepte de transport adaptat de suport a cobrir les despeses de desplaçament al
taller ocupacional Centre de Teràpia Ocupacional Poblenou .../...”

Atès que es disposa de prou consignació pressupostària per fer front a aquesta
prestació amb càrrec a la partida 1/321/480.00 (RC 220190001246)
S’ACORDA:
Primer: Atorgar a la persona beneficiària, les dades de la qual consten a l’expedient de
Serveis Socials, ajut social de 840,00 € en concepte de transport adaptat de suport a
cobrir les despeses de desplaçament al taller ocupacional Centre de Teràpia
Ocupacional Poblenou, amb càrrec a la partida 1/321/480.00, mitjançant subvenció del
Consell Comarcal del Baix Llobregat en concepte de desenvolupament i finançament
del transport adaptat.
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.
Signat electrònicament
Resultat: Aprovat per unanimitat

6.0.- CONTRACTACIO TRANSPORT EN AUTOCAR SORTIDA AL TEATRE
(X2019000363)
Es retira per haver-se produït nous esdeveniments que fan l’acord inviable.
7.0.- APROVACIO
(X2019000364)

CONTRACTACIO

ENTRADES

TEATRE

LA

PASSIO

Es retira per vinculació amb l’anterior.
8.0.- APROVACIÓ ACCEPTACIÓ AJUTS PER FONS DE PRESTACIÓ “ACTIVITATS
CULTURAS DE LES FESTES MAJORS” 19/Y/264885 DEL CATÀLEG DE SERVEIS
2019 (DIPUTACIÓ DE BARCELONA) (X2019000443)
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 comunicat de la Diputació de Barcelona de data 08/03/2018 pel qual, en el marc
del Catàleg de serveis 2019 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” es
comunica l’aprovació per la Junta de Govern en data 28/02/2019 dels recursos
econòmics (fons de prestació del Catàleg de serveis 2019) següents:
CODIFICACIÓ

Centre Gestor

19/Y/264885

Oficina d’Estudis
Recursos culturals

Concepte
i

Fons de prestació “”Activitats
culturals de les festes majors”

Import atorgat
1.187,00 €

Atès que per fer efectiva la concessió és necessari que els ens locals destinataris
manifestin expressament l’acceptació de l’ajut abans del 01/07/2019, a través del
Portal de Tràmits.
S’ACORDA:
Primer: Acceptar expressament, en tots els termes de la concessió i les condicions de
la seva execució, els ajuts atorgats per la Diputació de Barcelona amb destí als fons
de prestació del Catàleg de Serveis 2019, següents:
CODIFICACIÓ

Centre Gestor

19/Y/264885

Oficina d’Estudis
Recursos culturals

Concepte
i

Fons de prestació “”Activitats
culturals de les festes majors”

Import atorgat
1.187,00 €

dels quals se n’haurà de trametre l’acceptació mitjançant el Portal de tràmits.
Segon: Disposar la tramitació de la justificació de despeses en els models
normalitzats, i donar-ne trasllat a la Diputació de Barcelona.
Resultat: Aprovat per unanimitat

9.0.- APROVACIÓ ACCEPTACIÓ PROGRAMA COMPLENTARI GARANTIA
BENESTAR SOCIAL 2019 19/X/266022 (DIPUTACIÓ DE BARCELONA)
(X2019000527)
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 comunicat de la Diputació de Barcelona de data 20/03/2019 pel qual, en el marc
del Catàleg de serveis 2019 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” es
comunica l’aprovació per la Junta de Govern en data 28/02/2019 dels recursos
econòmics (PROGRAMA COMPLEMENTARI PER A LA GARANTIA DEL BENESTAR
SOCIAL 2019) següents:
CODIFICACIÓ

Centre Gestor

Concepte

19/X/266022

Gerència de Serveis
de Benestar Social

Programa complementaria per a
la garantia del benestar social

Import atorgat
10.338,89 €

Atès que per fer efectiva la concessió és necessari que els ens locals destinataris
manifestin expressament l’acceptació de l’ajut abans d’un mes de la rebre la notificació
a través del Portal de Tràmits.
S’ACORDA:
Primer: Acceptar expressament, en tots els termes de la concessió i les condicions de
la seva execució, els ajuts atorgats per la Diputació de Barcelona amb destí al
Programa complementari per a la garantia del benestar social:
CODIFICACIÓ

Centre Gestor

Concepte

19/Y/266022

Gerència de Serveis
de Benestar Social

Programa complementaria per a
la garantia del benestar social

Import atorgat
10.338,89 €

dels quals se n’haurà de trametre l’acceptació mitjançant el Portal de tràmits.
Segon: Disposar la tramitació de la justificació de despeses en els models
normalitzats, i donar-ne trasllat a la Diputació de Barcelona.
Resultat: Aprovat per unanimitat
10.0.- CONTRACTACIÓ ACTIVITAT HÀBITS SALUDABLES PER A TOTHOM
(X2019000434)
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. 261 de data 12/03/2019 d’incoació de l’expedient de contractació.
Vist l’informe de SSTT relatiu a la Necessitat de contractació de 13/03/2019
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data 19/03/2019 que es transcriu
literalment:
“1. Antecedents i relació de fets
L’Ajuntament de Castellví de Rosanes, a través de les regidories d’Esports i Benestar
Social, vol fomentar els hàbits saludables entre la població. Per fer-ho, té previst dur a terme
durant els mesos de primavera activitats obertes a tothom per incentivar la realització
d’activitat física i l’alimentació saludable. El calendari final previst per a aquestes activitats
és el primer diumenge d’abril i el primer diumenge de maig del 2019.
Per a dur a terme les activitats de foment de l’exercici físic –adaptat a les necessitats i nivell
de cada persona- caldrà una persona que faci el monitoratge.
En relació amb aquesta activitat prevista, es considera necessari contractar els serveis de
monitoratge per a activitat física saludable 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 en l’informe 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 el regidor ha sol•licitat pressupost per al servei indicat en l’apartat anterior i
s’ha rebut el següent:
•
Carme Vea Gómez (NIF 3810****B) de l’Espai Dansa Martorell, per a dues sessions de
dansa al carrer a celebrar els diumenges 7 d’abril i 5 de maig, per import de 150 euros + IVA
la sessió (363 euros, IVA inclòs, en total).
3. Valoració i trasllat
Atès el pressupost rebut, a la relació qualitat-preu del mateix, al fet que el servei ofert
s’ajusta a les necessitats de la regidoria d’Esports i Benestar social per a l’activitat de
foment dels hàbits saludables i al fet que existeix consignació pressupostària suficient per
fer front a la despesa, tal com consta a la RC 220190001048 inclosa en aquest expedient,
es trasllada el següent pressupost a l’òrgan competent per a la seva aprovació, si escau:
•
Carme Vea Gómez (NIF 3810****B) de l’Espai Dansa Martorell, per a dues sessions de
dansa al carrer a celebrar els diumenges 7 d’abril i 5 de maig, per import de 150 euros + IVA
la sessió (363 euros, IVA inclòs, 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 contractació anual que s’indiquen en base al que disposa
l’article 118.3 de la LCSP.
Vist el certificat de data 19/03/2019 d’existència de consignació pressupostària a la
partida 4 340 22706 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 220190001048) 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 Carme Vea Gómez (NIF 3810****B) de
l’Espai Dansa Martorell i adjudicar-li el contracte menor per a dues sessions de dansa al
carrer a celebrar els diumenges 7 d’abril i 5 de maig, per import de 150 euros € (IVA
exclòs) cada sessió.
Segon.- Aprovar la despesa d’import 363,00 € (IVA inclòs), amb càrrec a la partida 4
340 22706 del pressupost i donar trasllat a la comptabilitat per a la realització del
document AD.
Tercer.- Notificar el present acord a l’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.- CONTRACTACIO TRANSPORT SORTIDA CULTURAL 9 ABRIL 2019
(X2019000375)

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. 234 de data 04/03/2019 d’incoació de l’expedient de contractació.
Vist l’informe de SSTT relatiu a la Necessitat de contractació de 08/03/2019.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data 19/03/2019 que es transcriu
literalment:
“1. Antecedents i relació de fets
L’Ajuntament de Castellví de Rosanes organitza periòdicament sortides de caire cultural
arreu de Catalunya obertes a la participació de tota la població. L’activitat està pensada per
conèixer el patrimoni cultural, gastronòmic, natural, social i etnològic del país, a banda de
ser un espai de convivència entre els veïns i veïnes dels diferents barris.
La regidoria de Cultura tenia programada inicialment la pròxima sortida per al dia 8 d’abril
del 2019 (dilluns) i la previsió d’aforament era la mateixa que en les sortides anteriors: 70
places obertes a inscripció més 2 acompanyants de l’Ajuntament de Castellví de Rosanes.
Finalment, per causa sobrevinguda, la sortida serà el dia 9 d’abril (dimarts) i per al mateix
aforament abans indicat: 72 persones (70+2).
La sortida cultural d’abril es farà per la zona de l’Empordà, espai que encara no s’havia
visitat, segons que ha fixat el regidor de Cultura. La ruta prevista és Castellví de Rosanes
(recollida al Centre Cívic de Can Sunyer i a la plaça del poble) – l’Estartit – Llofriu – Pals i
retorn a Castellví de Rosanes (dues parades).
En relació amb aquesta activitat prevista, es considera necessari contractar els serveis de
transport per a la sortida cultural 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.
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 pressupost per al servei i ruta indicats en l’apartat
anterior i s’ha rebut el següent:
•
Transports Generals d’Olesa SA Unip. (NIF A08006967) per a ruta Castellví de
Rosanes- l’Estartit- Llofriu – Pals i retorn per a 72 persones el dia 9 d’abril, amb inici del
servei a les 07.15h del matí i final de servei previst a les 20.30h, per import de 700 euros,
IVA inclòs.
3. Valoració i trasllat
D’acord amb el pressupost rebut, a la relació qualitat-preu del servei ofert, al fet que s’ajusta
a les necessitats de la regidoria de Cultura quant a la sortida cultural prevista per al dia 9
d’abril i al fet que existeix consignació pressupostària suficient per fer front a la despesa, tal
com consta a la RC 220190001050 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 SA Unip. (NIF A08006967) per a ruta Castellví de
Rosanes- l’Estartit- Llofriu – Pals i retorn per a 72 persones el dia 9 d’abril, amb inici del

servei a les 07.15h del matí i final de servei previst a les 20.30h, per import de 700 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.”

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 19/03/2019 d’existència de consignació pressupostària a la
partida 1 340 22300 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 220190001050) 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 SA Unip.
(NIF A08006967) i adjudicar-li el contracte menor per a ruta Castellví de Rosanesl’Estartit- Llofriu – Pals i retorn per a 72 persones el dia 9 d’abril, amb inici del servei a
les 07.15h del matí i final de servei previst a les 20.30h, per import de 700,00 € (IVA
inclòs).
Segon.- Aprovar la despesa d’import 700,00 € (IVA inclòs), amb càrrec a la partida 1
340 22300 del pressupost i donar trasllat a la comptabilitat per a la realització del
document AD.
Tercer.- Notificar el present acord a l’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.- CONTRACTACIÓ APAT SORTIDA CULTURAL 9-ABRIL 2019 (X2019000378)
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. 232 de data 04/03/2019 d’incoació de l’expedient de contractació.
Vist l’informe de SSTT relatiu a la Necessitat de contractació de 08/03/2019.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data 19/03/2019 que es transcriu
literalment:
“1. Antecedents i relació de fets
L’Ajuntament de Castellví de Rosanes organitza periòdicament sortides de caire cultural
arreu de Catalunya obertes a la participació de tota la població. L’activitat està pensada per
conèixer el patrimoni cultural, gastronòmic, natural, social i etnològic del país, a banda de
ser un espai de convivència entre els veïns i veïnes dels diferents barris.
La regidoria de Cultura tenia programada inicialment la pròxima sortida per al dia 8 d’abril
del 2019 (dilluns) i la previsió d’aforament era la mateixa que en les sortides anteriors: 70
places obertes a inscripció més 2 acompanyants de l’Ajuntament de Castellví de Rosanes.
Finalment, per causa sobrevinguda, la sortida serà el dia 9 d’abril (dimarts) i per al mateix
aforament abans indicat: 72 persones (70+2). La sortida cultural d’abril es farà per la zona
de l’Empordà, espai que encara no s’havia visitat.
En el transcurs de la jornada, es preveu realitzar un dinar per a tots els participants, tal com
és habitual en aquest tipus d’activitats programades per la regidoria.
En relació amb aquesta activitat prevista, es considera necessari contractar el
subministrament de dinar per a la sortida cultural 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 en 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
subministraments d’acord amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, motiu pel qual el regidor de Cultura sol•licitat pressupost per
al subministrament indicat en l’apartat anterior en un restaurant del municipi de Llofriu, en el
marc de la ruta prevista, i s’ha rebut el següent:
•
Restaurant Sala Gran SL (NIF B17357898) situat a Llofriu, per a 72 menús segons
proposta adjunta en aquest expedient per al dia 9 d’abril del 2019, per import unitari de
27,27 euros/menú sense IVA (30 euros/menú amb IVA) i un import total de 1.963,44 euros
sense IVA i 2.159,78 euros, IVA 10% inclòs.
3. Valoració i trasllat
D’acord amb el pressupost rebut, atesa la relació qualitat-preu i al fet que el menú
pressupostat s’ajusta amb els objectius del regidor de Cultura quant a l’àpat de la sortida
cultural del mes d’abril, i atès que existeix consignació pressupostària suficient per fer front a
la despesa, tal com consta a la RC 220190001049 inclosa en aquest mateix expedient, es
trasllada el següent pressupost a l’òrgan competent per a la seva aprovació, si escau:

•
Restaurant Sala Gran SL (NIF B17357898) situat a Llofriu, per a 72 menús segons
proposta adjunta en aquest expedient per al dia 9 d’abril del 2019, per import unitari de
27,27 euros/menú sense IVA (30 euros/menú amb IVA) i un import total de 1.963,44 euros
sense IVA i 2.159,78 euros, IVA 10% inclòs.
4. Observacions
L’Ajuntament de Castellví de Rosanes té aprovat un preu públic per a activitats d’aquesta
naturalesa, fet que caldrà tenir present a l’hora d’obrir les inscripcions a la sortida cultural.
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 19/03/2019 d’existència de consignació pressupostària a la
partida 1/ 924 /22610 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 220190001049) 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 Restaurant Sala Gran SL (NIF
B17357898) situat a LLOFRIU i adjudicar-li el contracte menor per a 72 menús per al
dia 9 d’abril del 2019, per import de 27,27 euros/menú sense IVA (30 euros/menú amb
IVA) i un import total de 1.963,44 € (IVA exclòs).

Segon.- Aprovar la despesa d’import 2.159,78 € (IVA inclòs), amb càrrec a la partida 1/
924 /22610 del pressupost i donar trasllat a la comptabilitat per a la realització del
document AD.
Observacions: L’Ajuntament de Castellví de Rosanes té aprovat un preu públic per a
activitats d’aquesta naturalesa, fet que caldrà tenir present a l’hora d’obrir les
inscripcions a la sortida cultural.
Tercer.- Notificar el present acord a l’adjudicatària.
Quart.- Disposar la publicació en el Perfil del Contractant en compliment de l’article
Resultat: Aprovat per unanimitat
13.0.- DONAR COMPTE DE REDACCIÓ ESTUDI INVESTIGACIO TITULARITAT DE
CAMINS DE CASTELLVI DE ROSANES, AJUT TÈCNIC DE DIPUTACIO CODI
16/Y/228934 (X2019000199)
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 de la Diputació de Barcelona (E2019000274, de data 30/01/2019) trametent
ESTUDI INVESTIGACIO TITULARITAT DE CAMINS DE CASTELLVI DE ROSANES,
ajut tècnic codi 16/Y/228934, atorgat dins del Catàleg de Suport als serveis i activitats
locals-2016, amb un cost de 6.050,00 € assumit íntegrament per la Diputació.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals en data 26/03/2019 que es transcriu
literalment:
“1.RELACIÓ DE FETS:
El 30 de gener de 2019 amb registre d’entrada núm.: E2019000274, la Diputació de
Barcelona presenta “Investigació de la titularitat dels camins del municipi de Castellví de
Rosanes” (Codi 16/Y/228934).
2.INFORME:
La present Investigació té l’objecte recollir, ordenar i processar les dades obtingudes durant
el procés d’investigació, així com, facilitar la informació necessària per tal de justificar la
inclusió en aquest estudi.
Aquesta Investigació conté una memòria, té l’índex següent:
1. Introducció
2. Objecte
3. Descripció de la metodologia utilitzada
4. Descripció de la fitxa d’inventari
5. Annexos d’informació
6. Relació de camins estudiats ( S’han estudiat 8 camins ).
7. Conclusions
8. Fitxes d’inventari

3. CONCLUSIÓ:
Es dona per rebut el treball “Investigació de la titularitat dels camins del municipi de Castellví
de Rosanes”, dels 8 camins, realitzat per la Diputació de Barcelona.
Informe que es lliura pels efectes oportuns, sense perjudici d’altra opinió més fonamentada.
L’Arquitecta Tècnica
Nausica Soria Fernàndez”

S’ACORDA:
Primer.- Quedar assabentats de ESTUDI INVESTIGACIO TITULARITAT DE CAMINS
DE CASTELLVI DE ROSANES, ajut tècnic codi 16/Y/228934 atorgat dins del Catàleg de
Suport als serveis i activitats locals-2016, amb un cost de 6.050,00 € assumit íntegrament
per la Diputació, en base a l’informe de l’arquitecta tècnica transcrit més amunt.
Segon.- Donar trasllat del present acord a la Diputació de Barcelona, mitjançant el
Portal de Tràmitst
Resultat: Aprovat per unanimitat
PRÈVIA DECLARACIÓ I VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA Per 4 Vots A Favor (Joan
Carles Almirall Sánchez, Jose Cara Escudero, Carlos Pitart Gracia, Josep Maria
Mitjans Mitjans) s’adopta l’acord següent:
APROVACIÓ CONVENI RECTIFICAT PER A IMPLEMENTACIO DEL PROJECTE
“AUXILIARS DE CONVERSA PER L’IMPULS DE LA LLENGUA ANGLESA” A
L’ESCOLA DE CASTELLVÍ DE ROSANES, ENTRE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA/DEPARTAMENT D’EDUCACIO I L’AJUNTAMENT DE CASTELLVÍ DE
ROSANES (X2018001416)
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 06/02/2019 els Serveis Territorials del Baix Llobregat. del
Departament d´Educació envien a l´Ajuntament de Castellví de Rosanes per correu
electrònic la proposta de conveni "Conveni de col·laboració entre l’administració de la
Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament de
Castellví de Rosanes per a la implementació del projecte “auxiliars de conversa per
l’impuls de la llengua anglesa” a l’Escola Mare de Déu de Montserrat", validada per
l´assessoria jurídica del Departament d´Educació als efectes de que sigui aprovada
per la Junta de Govern Local de l´Ajuntament de Castellví de Rosanes.
Atès que la JGL l’aprova en sessió extraordinària de data 12 de febrer de 2019.
Atès el correu electrònic de data 29/03/2019 tramès per la Tècnica – Secretaria
Serveis Territorials al Baix Llobregat (Departament d'Educació) adjuntant de nou el

conveni modificat, després que l’Assessoria Jurídica va presentar novament alguns
canvis i que es transcriu a continuació:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I L’AJUNTAMENT DE
CASTELLVÍ DE ROSANES PER A LA IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE “AUXILIARS DE
CONVERSA PER L’IMPULS DE LA LLENGUA ANGLESA” A L’ESCOLA MARE DE DÉU
DE MONTSERRAT
REUNITS
El senyor Josep Vallcorba Cot, director general de Currículum i Personalització del
Departament d’Educació, DECRET 278/2018, de 20 de desembre, de nomenament del
senyor Josep Vallcorba Cot com a director general de Currículum i Personalització del
Departament d'Educació. (DOGC núm. 7774) actuant d’acord amb les facultats delegades
per la Resolució ENS/1839/2011, de 20 de juliol, de delegació de competències de la
persona titular del Departament d’Educació (DOGC núm. 5930 de 28.7.2011).
I de l’altra
L’Il·lustríssim senyor Joan Carles Almirall Sánchez, alcalde-president de l’Ajuntament de
Castellví de Rosanes, amb NIF P0806500E, elegit pel Ple municipal de data 13 de juny de
2015, en virtut de les facultats que li són reconegudes pels articles 53.1 i 71.1 del Text refós
de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28
d’abril, i facultat per aquest acte per Acord de la Junta de Govern de 12 de febrer de 2019.
En ús de les seves atribucions, ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat
jurídica suficient per formalitzar aquest conveni.
MANIFESTEN
1. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya en el seu article 44.2 recull que els poders públics
han de promoure el coneixement suficient d’una tercera llengua en finalitzar l’ensenyament
obligatori.
2. La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació en el seu article 40.1 insta les diferents
administracions educatives a impulsar acords de col·laboració per potenciar conjuntament
accions educatives.
3. El Decret 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària,
en el seu art. 3 sobre els objectius de l’ensenyament de primària cita en el punt h) “adquirir,
almenys en una llengua estrangera, la competència comunicativa bàsica que permeti
expressar i comprendre missatges senzills i comunicar-se amb els altres en situacions
quotidianes”.
Així mateix, en el seu article 4.3 estableix que “en acabar l’ensenyament obligatori, el
sistema educatiu a Catalunya ha de garantir que tots els alumnes, independentment del seu
origen lingüístic familiar, tinguin un ple domini de les dues llengües oficials i el coneixement
de, com a mínim, una llengua estrangera amb l’objectiu que assoleixin les competències
bàsiques que s’estableixen en el Marc europeu comú de referència per a les llengües. Els
centres podran oferir opcionalment, la introducció d’una segona llengua estrangera.”
4. Que l’Ajuntament de Castellví de Rosanes té la voluntat de col·laborar amb
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, en el
desenvolupament de les competències en llengua anglesa de l’alumnat d’educació infantil i
primària del centre educatiu públic Escola Mare de Déu de Montserrat del municipi amb la
finalitat de promoure un coneixement d‘aquesta llengua que permeti millorar l’aprenentatge i
facilitar l’èxit social de l’alumnat.

Per tot això, ambdues parts acorden la subscripció d’aquest conveni de conformitat amb les
següents
CLÀUSULES
PRIMERA. Objecte
L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la col·laboració entre l’Ajuntament de
Castellví de Rosanes i l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el
Departament d’Educació per contribuir, a través del “Programa d’Auxiliars de Conversa per
l’impuls de la llengua anglesa” que impulsa l’Ajuntament, a potenciar l’aprenentatge de la
llengua anglesa entre l’alumnat d’educació infantil i primària de l’Escola Mare de Déu de
Montserrat.
SEGONA. Compromisos del Departament d’Educació
Per a l’assoliment dels objectius d’aquest conveni, el Departament d’Educació es
compromet a:
1. Facilitar la implementació del programa d’auxiliars de conversa de l’Ajuntament de
Castellví de Rosanes al centre d’educació infantil i primària Escola Mare de Déu de
Montserrat mitjançant el Projecte lingüístic del centre i d’acord amb les finalitats i les
prioritats del Departament d’Educació.
2. Col·laborar en la informació i formació dels auxiliars de conversa, per garantir que tinguin
un coneixement bàsic del sistema educatiu a Catalunya i de les eines pedagògiques
bàsiques necessàries per dur a terme la seva tasca.
3. Orientar i acompanyar la direcció del centre educatiu per tal d’optimitzar l’ús del recurs, i
coordinar el programa amb l’Ajuntament i el centre mitjançant la Inspecció Educativa i el
Servei Territorial d’Educació del Baix Llobregat.
4. Autoritzar l’accés al centre educatiu als auxiliars de conversa durant l’horari lectiu, amb el
benentès que la seva acció es durà a terme amb l’acompanyament del professor del centre.
5. Vetllar pel bon desenvolupament del programa i avaluar-ne els resultats en col·laboració
amb l’Ajuntament de Castellví de Rosanes.
TERCERA. Compromisos de l’Ajuntament
Per a l’assoliment dels objectius d’aquest conveni, l’Ajuntament de Castellví de Rosanes es
compromet a:
1. Proporcionar auxiliars de conversa en llengua anglesa a l’Escola Mare de Déu de
Montserrat, centre públic d’educació infantil i primària de Castellví de Rosanes.
2. Vetllar per tal que aquests auxiliars de conversa tinguin un coneixement bàsic del sistema
educatiu de Catalunya i la formació pedagògica requerida per dur a terme la seva tasca.
3. Establir, conjuntament amb el Departament, el nombre d’hores setmanals de dedicació
per part de l’auxiliar de conversa al centre educatiu. Aquest temps es distribuirà entre
conversa a l’aula i coordinació amb el professorat d’anglès.
4. Coordinar el programa a través dels serveis tècnics municipals adscrits al Servei
d’Educació de l’Ajuntament, amb la col·laboració del Servei Territorial d’Educació del Baix
Llobregat i la supervisió de la Inspecció d’Educació.
5. Comprovar i garantir, amb caràcter previ al seu nomenament, que els auxiliars
compleixen els requisits establerts a la clàusula sisena.
6. La realització de les seves funcions per part d’aquestes persones que l’Ajuntament posa a
disposició de l’Escola Mare de Déu de Montserrat, no generarà cap altre compromís que els
acordats en aquest conveni, i en cap cas generaran les obligacions pròpies d’un contracte

laboral o nomenament en règim administratiu amb la Generalitat de Catalunya, els seus
organismes o entitats.
7. Vetllar pel bon desenvolupament del programa i avaluar-ne els resultats en col·laboració
amb el Departament d’Educació.
QUARTA. Seguiment i avaluació
Per al seguiment i la valoració de les actuacions objecte d’aquest conveni es constituirà una
comissió de seguiment de la qual en seran membres, per part del Departament d’Educació,
el director o directora del Servei Territorial d’Educació de Barcelona Comarques o persona
en qui delegui, i el tècnic o tècnica que gestioni el programa de millora de l’aprenentatge de
la llengua anglesa a l’educació secundària obligatòria que es determini. Per part de
l’Ajuntament, el regidor d’Educació o persona en qui delegui i el tècnic o tècnica que es
determini. La Comissió es reunirà un mínim de dues vegades durant el curs escolar, essent
una al començament i l’altra en finalitzar el curs.
En finalitzar el curs escolar es valoraran els resultats globals del projecte i l’oportunitat de
donar-hi continuïtat. El projecte serà avaluat conjuntament per l’Ajuntament i el Departament
d’Educació a través del Servei Territorial d’Educació de Barcelona Comarques i amb la
col·laboració de la Inspecció d’Educació.
Aquesta comissió també tindrà com a funció de resoldre els problemes d’interpretació i
compliment que es puguin plantejar respecte el conveni i establir les conseqüències en cas
d’incompliment i aquests efectes es reunirà a sol·licitud d’una de les parts.
CINQUENA. Protecció de dades
Les parts es comprometen al compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament
Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques
pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual
es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).
La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia
dels drets digitals i la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor,
a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.
Les dades personals esmentades seran guardades i custodiades amb la més estricta
confidencialitat i en cap cas seran tractades per a una finalitat diferent de la que és objecte
d’aquest conveni. Tampoc es comunicaran a tercers, llevat dels supòsits legalment
previstos.
SISENA. Protecció del menor
Les parts es comprometen a que el seu respectiu personal, sigui propi o extern, que
intervingui en la execució d’aquest conveni, complirà la normativa vigent en matèria de
protecció del menor, i concretament el requisit que determina l’apartat 5 de l’article 13 de la
Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener de Protecció jurídica del menor, de modificació parcial
del codi civil i de la Llei d’enjudiciament civil.
SETENA. Vigència
Aquest conveni serà vigent des de la data de la seva signatura, i desplegarà els seus
efectes fins el 31 d’agost de 2019, sense perjudici que, per acord unànime de les parts es
prorrogui mitjançant addenda, abans de la seva extinció, fins a un termini màxim de quatre
anys addicionals.
VUITENA. Difusió del projecte

Les parts faran constar en totes les accions de divulgació i promoció, per qualsevol mitjà, la
mútua col·laboració entre les dues administracions, indicant “amb el suport del Departament
d’Educació i l’Ajuntament de Castellví de Rosanes”.
NOVENA. Resolució del conveni
Seran causes de resolució d’aquest conveni les establertes a l’article 51 de la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
DESENA. Règim jurídic
Aquest conveni té naturalesa administrativa i es regeix pels articles 47 i següents de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i pels articles 108 i següents de la
Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.
Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els
efectes d’aquest conveni, que no puguin ser resoltes d'acord amb el que es determina en el
mecanisme de seguiment i avaluació que es crea en la clàusula quarta seran resoltes per la
jurisdicció contenciosa administrativa.
I, perquè així consti, s’estén aquest document a un sol efecte i, en prova de conformitat, el
signen les parts implicades.
Per l’Ajuntament de Castellví de Rosanes, L’Alcalde
Pel Departament d’Educació, el director general de Currículum i Personalització”

S’ACORDA:
Primer: MODIFICAR el conveni aprovat per la Junta de Govern en sessió
extraordinària de data 12 de febrer de 2019 pels motius indicats en la part expositiva
de la present proposta..
Segon: Facultar l’alcalde per a la signatura dels documents que calguin per a
l’aplicació del present acord.
Quart: Donar trasllat del present acord als Serveis Territorials d’Educació al Baix
Llobregat acompanyant el conveni, signat electrònicament mitjançant la plataforma
EaCat.
Resultat: Aprovat per unanimitat
PRÈVIA DECLARACIÓ I VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA Per 4 Vots A Favor (Joan
Carles Almirall Sánchez, Jose Cara Escudero, Carlos Pitart Gracia, Josep Maria
Mitjans Mitjans) s’adopta l’acord següent:
CONTRACTACIO
(X2019000363)

TRANSPORT

EN

AUTOCAR

SORTIDA

AL

TEATRE

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. 230 de data 04/03/2019 d’incoació de l’expedient de contractació.
Vist l’informe de SSTT relatiu a la Necessitat de contractació de 05/03/2019.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals (treballadora social) en data
12/03/2019 que es transcriu literalment:
“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 d’abril, per veure la representació de La Passió a Olesa de Montserrat.
La sortida tindrà lloc el proper dissabte 13 d’abril, a les 17:30, i es preveu un oferir a la
ciutadania un total de 38 places, més dues places per els acompanyants. També està
previst, un cop finalitzada la representació, una petita visita al teatre amb una durada de 30
minuts.
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.U (C/ Teixedors 20, 08640 Olesa de Montserrat)
amb NIF. A08006967, per el servei d’autobús. L’import és de 345 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 del proper 13 d’abril, atesa la relació qualitat-preu del servei pressupostat i atès que
existeix consignació pressupostària suficient per fer front a la despesa, tal com consta a la
RC 220190000999 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.U (C/ Teixedors 20, 08640 Olesa de Montserrat) amb
NIF. A08006967, per el servei d’autobús. L’import és 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..”

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 13/03/2019 d’existència de consignació pressupostària a la
partida 1 340 22300 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 220190000999) 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 D-029761 (28/02/19) presentat per Transports Generals
d’Olesa, S.A.U (NIF A08006967) i adjudicar-li el contracte menor per servei de transport
38 places més dues dels acompanyants (CASTELLVI-OLESA-CASTELLVI), per import
total de 385,00 € (IVA inclòs), per Sortida: 13/04/19 16:15 i Arribada: 13/04/19 23:30.
Segon.- Aprovar la despesa d’import 385,00 € (IVA inclòs), amb càrrec a la partida 1/
340/22300 del pressupost i donar trasllat a la comptabilitat per a la realització del
document AD.
Tercer.- Notificar el present acord a l’adjudicatària i a la comptabilitat municipal.
Quart.- Disposar la publicació en el Perfil del Contractant en compliment de l’article
63.4 de la LCSP
Resultat: Aprovat per unanimitat
14.0.- 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

