ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 13 DE GENER DE
2020
Identificació de la sessió:
Núm. JGL2020000001
Caràcter: ordinari
Data: 13 de gener de 2020
Hora d’inici: 18:00 h
Hora de fi: 18:20 h
Lloc: Sala de Reunions
Hi assisteixen:
Adrià Camino Fideu, Alcalde
Jose Cara Escudero, Regidor/a
Amalia Sanchez Lemos, Regidor/a
Ma Carmen Perez Garcia
Assistits per la Secretària-Interventora, Sra. Isabel Arcobé Curcó
Amb veu i sense vot:
Hi assisteixen convidats per l’Alcalde:
Ma. Teresa Minguez
Joan Carles Almirall
Victoria Castellanos
Joan Carles Ventura
Anna Gil
Abans d’entrar a conèixer els punts de l’ordre del dia i havent-se detectat un error en la
numeració dels mateixos, es procedeix a la seva rectificació:
Ordre del dia:
1.- APROVACIO DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
2.- COMUNICACIONS
3.- APROVACIO DE FACTURES 01_2020 X2020000022
4.- APROV ANNEX CONVENI MARC MUNTANYES DEL BAIX X2019001970
5.- APROVACIO CONVENI RECOLLIDA SELECTIVA 2020 X2020000017
6.- APROVACIO 3A CERTIF OBRA PORTADA AIGUA TAIO X2019000922
7.- 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.
Previ inici de la sessió, el Sr. Alcalde esposa la necessitat de retirar de l’odre del dia el punt
número 4 de títol: APROV ANNEX CONVENI MARC MUNTANYES DEL BAIX
X2019001970, atès que està pendent una reunió amb Consell Comarcal per tracta
d’aquest tema i per un més acurat estudi. Tots els membres de la Junta mostren la seva
conformitat en la retirada del punt número 4
1.0.- APROVACIO DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Resultat; aprovat per UNANIMITAT
2.0.- COMUNICACIONS
No n’hi ha.
3.0.- APROVACIO DE FACTURES 01_2020 X2020000022
APROVACIO RELACIO DE FACTURES Núm. 01/2020
X2020000022
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 01/2020 de data 10/01/2020 i import que
12.618,55 € compren les següents factures:

FACTURA Núm. Registre

ANY

F/2019, 1062-1064, 1066-1075

2019

F/2020, 01, 04-06, 09-18

2020

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.- APROV ANNEX CONVENI MARC MUNTANYES DEL BAIX X2019001970
Retirat de l’odre del dia
5.0.- APROVACIO CONVENI RECOLLIDA SELECTIVA 2020 X2020000017
APROVACIÓ APORTACIÓ 2020 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE CCBLL I
AJUNTAMENT PER AL SERVEI RECOLLIDA SELECTIVA DE VIDRE, PAPER,
CARTRÓ I ENVASOS LLEUGERS
X2020000017
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. 577, de
27 de juny de 2019 i donada compte en la sessió plenària de 9 de juliol de 2019.
Atès que per acord de Junta de Govern del Consell Comarcal de data 19 de desembre de
2011, es va aprovar la subscripció del conveni de col·laboració per a la prestació del servei
comarcal de recollida selectiva de vidre, paper, cartró i envasos lleugers
Atès que per acord de Junta de Govern del Consell Comarcal de data 20 de novembre
de 2017 es va aprovar la pròrroga dels referits conveni fins a 31 de desembre de 2019.
Atès que la clàusula desena dels esmentats convenis disposa que anualment, durant el
darrer trimestre, s’aprovarà el pressupost del servei i les aportacions dels municipis per
l’any següent; i que per Decret de Presidència núm 210/2019, de 12 de juliol , es va
aprovar el pressupost del servei comarcal de recollida selectiva de vidre, paper, cartró i
envasos lleugers per a l’exercici 2020, així com es van aprovar les aportacions dels referits
municipis corresponents a l’any 2020 per a la prestació del servei de referència.
Atesa l’existència de consignació pressupostària a la partida 2/1621/22700 (RC
22020000026)
S’ACORDA:

Primer.- Aprovar la despesa d’import 12.245,27 € amb càrrec a la partida 2/1621/22700 pel
conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament per a la prestació dels
serveis comarcal de recollida selectiva de vidre, paper, cartró i envasos.
Segon.- Disposar la voluntat de continuar amb el Consell Comarcal per al prestació del
servei de recollida de vidre, paper, cartró i envasos.
Tercer.- Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal del Baix Llobregat i a la
comptabilitat per a la confecció dels documents ADO a la partida corresponent.
Resultat: Aprovat per unanimitat
6.0.- APROVACIO 3A CERTIF OBRA PORTADA AIGUA TAIO X2019000922
APROVACIÓ CERTIFICACIO NO 3 I FACTURA CORRESPONENT OBRA CONNEXIO
ENTRE DIPOSITS X201900922
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. 577, de
27 de juny de 2019 i donada compte en la sessió plenària de 8 de juliol de 2019.
Vist l’informe de l’enginyera municipal de data 09/01/2020 que es transcriu a continuació:
1. RELACIÓ DE FETS:
El 29 d’octubre de 2018 per sessió Plenària Municipal s’aprova definitivament el “PROJECTE
D’OBRES DE PORTADA D’AIGUA AL BARRI AL TAIÓ” redactat i signat per l’enginyer Jesús
Crespo núm. col·legiat: 2756, (EXP: X2018000869).
El 9/05/2019 es signa el contracte amb l’empresa ONGRUB MEDI AMBIENT, SL per l’execució de
les obres de portada d’aigua al barri al Taió (EXP: X2019000241).
El 20/05/2019 per Junta de Govern Local s’aprova la contractació dels serveis tècnics de direcció
d’obra i coordinació de seguretat i salut de l’obra de portada d’aigua al barri al Taió a l’empresa
CIVILSITE, SLP(X2018001282).
El 25/06/2019 i registre d’entrada núm.: E2019001604, l’empresa ONGRUB MEDI AMBIENT, SL
presenta el Pla de Seguretat i Salut de l’obra de portada d’aigua al dipòsit el Taió. I el mateix dia i
registre d’entrada núm.: E2019001602, l’empresa CIVILSITE, SLP presenta l’informe favorable del
PSS de l’obra presentat pel contractista, signat el 21 de juny de 2019 per la Coordinadora de
Seguretat i Salut l’enginyera tècnica industrial Isabel Maria Rojo Marin amb núm. col·legiat 2.587.
El 5/09/2019 i registre d’entrada núm.: E2019002151, l’empresa ONGRUB MEDI AMBIENT, SL
presenta la primera Certificació mensual signada per la mateixa empresa i per el director de l’obra i
l’enginyera municipal en relació a les feines fetes de l’obra de portada d’aigua al dipòsit del Taió.
Simultàniament ha presentat la factura pel registre electrònic de factures .

El 28/10/2019 i registre d’entrada núm.: E2019002660, l’empresa ONGRUB MEDI AMBIENT, SL
presenta la segona Certificació mensual signada per la mateixa empresa i per el director de l’obra
en relació a les feines fetes de l’obra de portada d’aigua al dipòsit del Taió. Simultàniament ha
presentat la factura pel registre electrònic de factures .
El 8 de gener de 2020 i registre d’entrada núm.: E20200000023, l’empresa ONGRUB MEDI
AMBIENT, SL presenta la tercera Certificació mensual signada per la mateixa empresa i per el
director de l’obra en relació a les feines fetes de l’obra de portada d’aigua al dipòsit del Taió.
Simultàniament ha presentat la factura pel registre electrònic de factures .
2. INFORME:
D’acord amb la clàusula 2.5 del PCAP que regula el present contracte mensualment s’ha d’expedir
les certificacions d’obra a efectes del seu pagament.
La 3a certificació mensual presentada s’ajusta a l’oferta presentada i a les feines realitzades, sent la
següent:

3.CONCLUSIÓ:

Es proposa aprovar la 3a certificació mensual presentada l’empresa ONGRUB MEDI AMBIENT, SL i
validada per el director d’obra l’empresa CIVILSITE, SLP en relació a l’execució de l’obra de portada
d’aigua al barri el Taió per un import de 53.752,65€ amb IVA.

Vist l’article 232.1 del TRLCSP i d’acord amb la competència que hem confereix l’article
60.1 del Reial Decret 500/1990, de 20d’abril, pel que es desenvolupa el TRLRHL.

Atesa l’existència de consignació pressupostària a la partida 1/161/62303 (projecte de
despesa 2017/2/TUB/T/1).
S’ACORDA:
Primer: Aprovar la CERTIFICACIÓ NO. 3 i la factura corresponent amb número 37
(F/2019/1065 al programa comptable Sicalwin) de les obres de porta d’aigua al barri del
Taió amb la connexió entre dipòsits per import total de 53.752,65 € amb càrrec a la partida
1/161/62303 (projecte de despesa 2017/2/TUB/T/1).
Segon: Donar trasllat del present acord a l’empresa adjudicatària de l’obra així com al
departament comptable per tal faci la corresponent transferència.
Resultat: Aprovat per unanimitat
En aquest punt s’informa que el dia 28 de gener de 2020 es farà la inauguració de l’obra de
connexió entre dipòsits amb l’assistència de responsables de l’ACA.
PRÈVIA DECLARACIO I VOTACIÓ DE L’URGÈNCIA, per unanimitat s’adopta l’acord
següent:
7.0.- URGENCIA APROV SERVEI PUNTUAL I COMPLENTARI NETEJA ESCOLA I CC
CAN SUNYER X2019001955
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. 577, de
27 de juny de 2019 i donada compte en la sessió plenària de 9 de juliol de 2019.
Atès l’informe de serveis tècnics de data 13 de gener de 2019, que es transcriu a
continuació;
1. RELACIÓ DE FETS:
El dia 07/01/2020 es va elaborar la corresponent sol·licitud d’oferta i es va notificar a les següents
empreses el dia 07/01/2020:
 HSC NETEGES MARTORELL, SL amb RS:S2020000016
 IDECAS SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS,SL amb RS: S2020000015
 NETEGES PIMOT, SL amb RS: S2020000014
El dia 10/01/2020 inclòs era el dia màxim de presentació d’ofertes, les següents empreses
presenten, oferta via electrònica, per el servei de neteja complementari i puntual dels edificis
municipals de l’ Escola Mare de Déu de Montserrat i el Centre Civic de Can Sunyer:



IDECAS SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS,SL amb RE: E2020000037 i data
9/01/2020,
 NETEGES PIMOT, SL amb RE: E2020000040 i data 9/01/2020.
2. INFORME:
Dos de les tres empreses aporten la documentació en temps i forma amb l’entrega de la
PRESENTACIÓ D’OFERTA DE MODEL DE CONTRACTE MENOR i l’ANNEX 1: MODEL OFERTA
ECONOMICA. Sent les ofertes les següents:
IDECAS SERVICIOS Y
MANTENIMIENTOS,SL
Preu €/h servei neteja sense IVA
Pressupost IVA exclòs

NETEGES PIMOT, SL

12,98€

13,50€

4.893,46

5.089,50€

Es puntuen les ofertes d’acord als criteris de valoració indicats en l’informe de sol·licitud sent
aquests d’aplicació de fórmula.
La puntuació màxima de valoració serà de 500 punts:
CRITERI

PUNTUACIÓ MÀXIMA

Criteris per aplicació de fórmula
Oferta econòmica

-

500

Total

500

IDECAS SERVICIOS Y
MANTENIMIENTOS,SL
Oferta econòmica sense
IVA
Formula
Puntuació
On;
P = Preu ofertat
Pmín = Preu mínim ofertat
Pmàx = Preu màxim ofertat

4.893,46

NETEGES PIMOT, SL

5.089,50€

= (450 x Pmín/ P)+ (50 x (Pmàx– P) / (Pmàx- Pmín))
500,00

482,67

3. CONCLUSIÓ:
S’informa que la puntuació obtinguda per els criteris d’aplicació de fórmula directa seguint la
metodologia establerta en la sol·licitud d’oferta per l’adjudicació del contracte el servei de neteja
complementari i puntual dels edificis municipals de l’ Escola Mare de Déu de Montserrat i el Centre
Civic de Can Sunyer fins la nova contractació del serveis de neteja dels edificis municipals i d’ús
municipal de Castellví de Rosanes, degudament justificada en aquest informe és la següent, sent la
millor puntuació la més alta:
- IDECAS SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS,SL obté 500 punts.
- NETEGES PIMOT, SL obté 482,67 punts.
Així, IDECAS SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS,SL és l’empresa que ha obtingut la puntuació més
alta sent la que es proposa la seva adjudicació.
Cal que s’iniciï el contracte el pròxim 20/01/2020.

Atès que es disposa de prou consignació pressupostària per fer front a aquesta despesa
amb càrrec a la partida 1/920/22799. (RC 220200000001)
S’ACORDA:
Primer: Adjudicar el contracte menor a l’empresa IDECAS SERVICIOS Y
MANTENIMIENTOS, SL, amb NIF B12927174, per realitzar les 377 hores de servei de
feines de neteja a l’Escola Mare de Deu de Montserrat i Centre Cívic de Can Sunyer dels
mesos de gener a abril de 2020 de conformitat amb l’informe tècnic anteriorment transcrit i
amb l’informe tècnic de data 07 de gener de 2020.
Segon: Aprovar la despesa d’import de 5.921,09 € (IVA inclós) amb càrrec a la partida
1/920/22799
Tercer: Disposar el trasllat del present acord a IDECAS SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS,
SL a la comptabilitat municipal i la seva publicació si s’escau.
Resultat: Aprovat per unanimitat
8.0.- PRECS I PREGUNTES
No n’hi ha.
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.
Signat i datat electrònicament,
L’ Alcalde

La Secretària

