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ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 5 D’ABRIL  DE 2018  
 
A les 13:15 hores del dia 5 d’abril de 2018, compareixen per a celebrar reunió de Junta 
de Govern Local, sota la presidència de l’Il·lm. senyor Alcalde :  
 
Sr. Joan Torres i Pérez, Alcalde - CIU  
Sr. Daniel Mauriz i Vidal, 1r Tinent d’Alcalde, regidor d’hisenda i de promoció econòmica 
i portaveu del grup municipal CIU.  
Sra. Silvia Vila i López, 2ª Tinent d’Alcalde, regidora de Cultura, d’Ensenyament i de 
Joventut .  
Sra. Carme Jiménez i Fernández, 3ª Tinent d’Alcalde, regidora de Recursos Humans, 
Organització, Comunicació, Imatge i Serveis Municipals.  
Sra. Eulàlia Sardà i Bonvehí, 4ª Tinent d’Alcalde, regidora de Medi Ambient, Benestar 
Social, Gent Gran i Salut.  
 
A requeriment de l’Alcaldia, tal com preveu l’art. 113 del ROF, assisteixen a la reunió els 
Regidors:  
Sra. Esther Sánchez i Milán, regidora de Participació Ciutadana, de la Dona, de Turisme 
i Comerç.  
Sr. Samuel Cabot i Santafé, regidor d’Administració i Seguretat Ciutadana.  
Sr. Antoni Calveras i Fulgarolas, regidor d’Urbanisme i Esports.  
 
Assisteix com a Secretari accidental el Sr. Lluc Basora i Pascual i com a Interventor 
accidental el Sr. Antoni Coll i Gimenez, Interventor accidental 
 
Tot seguit, obert l’acte per la Presidència, el Secretari de la Corporació, llegeix i passa 
a consideració de la Junta de Govern els següents punts de l’ordre del dia: 
 
 
1.- LECTURA I APROVACIÓ, SI PROCEDEIX, DE LA MINUTA DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ ANTERIOR 
 
1.1. - Acta de Junta de Govern Local de 28 de març de 2018 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per Unanimitat dels assistents 
 
2.- DESPATX D’OFICI 
No hi ha hagut cap intervenció en aquest punt de l’ordre del dia 
 
3. - DONAR COMPTE DECRETS  
Tot seguit es dóna compte de la relació de decrets, donant-se els assistents per 
assabentats. 
  
4. - TEMES SOBREVINGUTS  
 
4.1. Es vota a favor de la inclusió del punt 
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“PROPOSTA D'ACORD DE REGIDORA DE BENESTAR SOCIAL, SALUT, MEDI 
AMBIENT I GENT GRAN, Sr/a. EULALIA SARDA BONVEHI. 
 
Assumpte  
 
ESTABLIMENT BASES PER A LA CONCESSIÓ D'AJUTS EN CONCEPTE DE 
LLIBRES I/O MATERIAL ESCOLAR. SEGON CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL, 
EDUCACIÓ PRIMÀRIA I ESO. CURS 2018-2019  
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 

Considerant que des del Departament de Serveis Socials es veu la necessitat de 
convocar ajuts socials en concepte de llibres i material escolar, per ajudar a garantir la 
igualtat d’oportunitats, la inclusió educativa i la no discriminació per qüestions 
econòmiques i socials.  
Considerant que des de la Regidoria de Serveis Socials es considera necessària 
l’existència d’uns ajuts municipals per llibres i material escolar pels infants i 
adolescents del municipi i les seves famílies, ja que són un suport per l’atenció i la 
prevenció del risc social.  
Considerant que des de la Regidoria de Serveis Socials, s’han elaborat unes BASES 
REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS DE LLIBRES I/O MATERIAL 
ESCOLAR PEL SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL, EDUCACIÒ PRIMÀRIA I 
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA DEL CURS 2018/2019, annexes a 
l’expedient.  

FONAMENTS DE DRET  
 

Considerant el que preveu la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de 
caràcter econòmic que té per objecte regular les prestacions socials de caràcter 
econòmic que s’emmarquen en l’ordenament jurídic aplicable a les prestacions 
econòmiques d’assistència social.  
 
Considerant el que preveu la Llei 12/2007 d’11 d’octubre de Serveis Socials.  
 
Considerant la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació.  
 
Considerant l’informe tècnic emès per l’educadora social municipal en data 27 de març 
de 2018  
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per Alcaldia-Presidència núm. 609, de 16 
de juny de 2015 de règim de sessions de la Junta de Govern i delegacions 
  
Per tot això que,  
 

S’ACORDA  
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PRIMER: APROVAR les bases específiques per a la concessió d’ajuts de llibres i/o 
material escolar, per segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació 
secundària obligatòria, pel curs 2018-2019.  
 
SEGON: DISPOSAR la publicació d’aquestes bases al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament les quals restaran exposades al 
públic durant un termini de 30 dies naturals, passat el qual, sense haver-se presentat 
cap reclamació, esdevindran definitives.”  
 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per Unanimitat dels assistents 
 
“PROPOSTA D'ACORD DE REGIDORA DE BENESTAR SOCIAL, SALUT, MEDI 
AMBIENT I GENT GRAN, Sr/a. EULALIA SARDA BONVEHI. 
 
4.2. Es vota a favor de la inclusió del punt 
 
Assumpte  
 
ESTABLIMENT  BASES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS PER INFANTS ENTRE 3 
i 15 ANYS DE SANT VICENÇ DE CASTELLET PER A LA REALITZACIÓ D’UNA 
ACTIVITAT EXTRAESCOLAR NO ESPORTIVA, CURS 2018-2019  
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 

Considerant que des del Departament de Serveis Socials es veu la necessitat de 
convocar ajuts socials en concepte d’activitat extraescolar no esportiva, per ajudar a 
garantir la igualtat d’oportunitats, la inclusió educativa i la no discriminació per 
qüestions econòmiques i socials.  
 
Considerant que des de la Regidoria de Serveis Socials es considera necessària 
l’existència d’uns ajuts municipals per realitzar activitats extraescolars no esportives, 
pels infants del municipi d’entre 3 i 12 anys i les seves famílies, ja que són un suport 
per l’atenció i la prevenció del risc social.  
 
Considerant que des de la Regidoria de Serveis Socials, s’han elaborat unes BASES 
REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS PER A LA REALITZACIÓ D’UNA 
ACTIVITAT EXTRAESCOLAR NO ESPORTIVA, DESTINADES A INFANTS DEL 
MUNICIPI D’ENTRE 3 i 12 ANYS. CURS 2018-2019.  
 

FONAMENTS DE DRET  
 

Considerant el que preveu la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de 
caràcter econòmic que té per objecte regular les prestacions socials de caràcter 
econòmic que s’emmarquen en l’ordenament jurídic aplicable a les prestacions 
econòmiques d’assistència social.  
 
Considerant el que preveu la Llei 12/2007 d’11 d’octubre de Serveis Socials  
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Considerant la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació.  
 
Considerant l’informe tècnic emès per l’educadora social municipal en data 27 de març 
de 2018. 
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per Alcaldia-Presidència núm. 609, de 16 
de juny de 2015 de règim de sessions de la Junta de Govern i delegacions. 
 
Per tot això que,  

S’ACORDA  
 

PRIMER: APROVAR les bases específiques per a la concessió d’ajuts a la realització 
d’una activitat extraescolar no esportiva per a infants de Sant Vicenç de Castellet 
d’entre 3 i 15 anys. Curs 2018-2019.  
 
SEGON: DISPOSAR la publicació d’aquestes bases al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, les quals restaran exposades al 
públic durant el termini de 30 dies naturals, passat el qual, sense haver-se presentat 
cap reclamació, esdevindran definitives.” 
 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per Unanimitat dels assistents 
 
 
“PROPOSTA D'ACORD DE ALCALDE-PRESIDENT, Sr/a. JOAN TORRES PEREZ.  
 
4.3. Es vota a favor de la inclusió del punt 
 
Assumpte  
 
1ª CERTIFICACIÓ D'OBRA corresponent al PROJECTE DE MESURES URGENTS A 
LA RIERA DE CASTELLET SANT VICENÇ DE CASTELLET 
 
Considerant que en data 6 de març de 2018, amb núm. d’entrades núm. E2018002137 
la societat CATALANA D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS,S.L. va 
presentar la certificació núm. 1, corresponent al projecte de referència en 
l’encapçalament, per un import sense l’iva de trenta – tres mil cent quaranta-tres euros, 
amb vint-i-vuit cèntims (33.143,28€) i , per import IVA inclòs de QUARANTA MIL 
CENT-TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS (40.103,37€).  
 
Considerant que mitjançant acords de la Junta de Govern Local de data 18 desembre 
de 2017, va acordar adjudicar el contracte corresponent l’obra ordinària 
corresponent al PROJECTE DE MESURES URGENTS A LA RIERA DE 
CASTELLET SANT VICENÇ DE CASTELLET, en el tram comprés entre el pont de la 
C55 fins masies de Can Tinet i amb un pressupost de contracte sense l’IVA de 
cinquanta-cinc quatre-cents seixanta-cinc, amb setanta-quatre cèntims (55.465,74 €) i 
onze mil sis-cents quaranta-set, vuitanta-ún cèntims (11.647.81 €), amb un total del 
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pressupost de contracte amb l’iva inclòs de seixanta-set mil cent tretze euros, amb 
cinquanta-cinc cèntims (67.113,55 €).  
 
Considerant que segons informe de l’arquitecte tècnic de serveis territorials, de data 12 
de març de 2018, dona la conformitat a la part d’obres executades corresponent a la 
certificació núm. 1, que en la seva part essencial i necessària estableix el següent:  
 

En relació a tot el que s’ha exposat en els antecedents, amb el meu honest saber i 
parer, es proposa informar FAVORABLEMENT la PRIMERA CERTIFICACIÓ de les 
obres MESURES URGENTS A LA RIERA DE CASTELLET, de Sant Vicenç de 
Castellet, amb un import de la primera certificació de 40.103,37 € IVA inclòs. 
(CATORZE MIL NOU-CENTS NORANTA SIS EUROS, amb DOTZE CÈNTIMS). 

 
Considerant el que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, 
concretament la disposició transitòria primera, els expedients iniciats i contractes 
adjudicats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta Llei.  
 

1. Els expedients de contractació iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei 
es regeixen per la normativa anterior. A aquests efectes, s’entén que els expedients 
de contractació s’han iniciat si s’ha publicat la convocatòria corresponent del 
procediment d’adjudicació del contracte. 

 
Considerant que l’òrgan competent per l’aprovació d’aquesta certificació es la Junta de 
Govern Local de conformitat amb el que estableix el Decret de l’Alcaldia–Presidència 
núm.2015LLDC000609, de data 16/06/2015, en matèria de contractació  
 

1.- Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import superi la 
quantitat de 60.101,21 € i no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost 
ni, en tot cas els 6.000.000 €, incloses les de caràcter plurianual quan la seva 
durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les 
seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del 
pressupost del primer exercici, ni la quantia indicada. La delegació comprendrà les 
modificacions contractuals i les actualitzacions i revisions de preus, així com dels 
cànons, en el seu cas. 

 
Es per això que,  

S’ACORDA 
 

PRIMER.- APROVAR la certificació d'Obres núm. 1, a favor de l’adjudicatària 
CATALANA D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS, S.L. corresponent al 
corresponent al PROJECTE DE MESURES URGENTS A LA RIERA DE 
CASTELLET SANT VICENÇ DE CASTELLET, en el tram comprés entre el pont de la 
C-55 fins masies de Can Tinet, per un import sense l’iva de trenta – tres mil cent 
quaranta-tres euros, amb vint-i-vuit cèntims (33.143,28€) i amb l’IVA inclòs de 
QUARANTA MIL CENT-TRES EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS (40.103,37€)  
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SEGON.- Donar trasllat dels precedents acords, de forma reglamentaria, al 
Departament d'Hisenda d'aquest Ajuntament i a la gerència de l'Empresa CATALANA 
D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS, S.L.”  
 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per Unanimitat dels assistents 
 
 
“PROPOSTA D'ACORD DE REGIDORA DE BENESTAR SOCIAL, SALUT, MEDI 
AMBIENT I GENT GRAN, Sr/a. EULALIA SARDA BONVEHI. 
 
4.4. Es vota a favor la inclusió del punt 
 
Assumpte  
 
ACCEPTACIÓ DEL FONS DE PRESTACIÓ DEL FINANÇAMENT DE L’ÀMBIT DE 
BENESTAR SOCIAL EN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS 2018, DEL PLA 
"XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019"  
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 

Considerant que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 22 de febrer 
de 2018 va aprovar la concessió del Fons de Prestació de Benestar Social dins el 
Catàleg de serveis de l’any 2018.  
 
Considerant que els destinataris dels esmentats fons de prestació són els Ajuntaments 
de municipis de fins a 300.000 habitants.  
 
Considerant que els Ajuntaments tenen garantida una dotació econòmica destinada a 
l’àmbit de Benestar Social calculada en base a una ràtio per habitant prenent com a 
referència les dades de població oficial.  
 
Considerant que s’ha introduït diferents mesures correctores per a garantir, entre 
altres, que cap Ajuntament pugui rebre un import inferior a 1.500€, ni un import inferior 
en més d’un 10% respecte a l’import del 2017.  
 
Considerant el tram de població i la ràtio euro/habitant, la Diputació de Barcelona ha 
atorgat a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet la següent aportació econòmica: 
 
Concepte Import concedit Codi 
Finançament de l’àmbit de benestar 
social 

32.643,00€ 18/Y/249082 

 
 

FONAMENTS DE DRET  
 

Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per Alcaldia-Presidència núm. 609, de 16 
de juny de 2015 de règim de sessions de la Junta de Govern i delegacions.  
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Per tot això que,  

 
S’ACORDA  

 
PRIMER.- APROVAR l’acceptació de l’aportació econòmica de la Diputació de 
Barcelona pel finançament de l’àmbit de benestar social en el marc del catàleg de 
serveis de l’any 2018 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 
SEGON.- DONAR trasllat d’aquesta resolució al departament de Intervenció i a 
Serveis Socials per tal de notificar-ho a la Diputació de Barcelona en el termini 
establert.”  
 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per Unanimitat dels assistents 
 
 
“PROPOSTA D'ACORD DE ALCALDE-PRESIDENT, Sr/a. JOAN TORRES PEREZ.  
 
4.5. Es vota a favor de la inclusió del punt 
 
Assumpte  
 
1ª certificació d’obres corresponent a la l’obra ordinària del PROJECTE DE 
CONSOLIDACIÓ DEL TALÚS SITUAT SOTA L'ERMITA I LA CASA DE L'ERMITÀ. 
(ZONA CAMÍ DE PONENT ACCÉS CASTELLET 
 
Considerant la certificació d'obres núm.1 , de data 23 de febrer de 2018 i registre 
d’entrada E2018001756, referida a les obres corresponents al PROJECTE DE 
CONSOLIDACIÓ DEL TALÚS SITUAT SOTA L'ERMITA I LA CASA DE L'ERMITÀ. 
(ZONA CAMÍ DE PONENT ACCÉS CASTELLET) d’aquesta localitat, ), amb un import 
de la primera certificació de 21.914,88 € IVA inclòs. (VINT-I-UN MIL NOU-CENTS 
CATORZE euros amb VUITANTA-VUIT cèntims).  
 
Considerant que aquesta corporació local, mitjançant acords de la Junta de Govern de 
data 6 de novembre de 2018, va aprovar. ADJUDICAR el contracte corresponent 
l’obra ordinària corresponent al PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ DEL TALÚS 
SITUAT SOTA L'ERMITA I LA CASA DE L'ERMITÀ D’AQUEST MUNICIPI, a la 
societat Inaccés Geotècnica Vertical SL amb domicili al Poligon Ind.Can Negoci, 
Ptge Amics d’Argentona, núm. 32, 08310 Argentona, amb un pressupost de contracte 
sense l’IVA de cent catorze mil nou-cents vint-i-quatre euros, amb noranta-dos cèntims 
(114.924,92 €) i vint-i-quatre mil cent trenta-quatre euros, amb vint-i-tres 
cèntims(24.134,23 €) d’IVA, amb un total del pressupost de contracte amb l’iva inclòs 
de cent trenta-nou mil cinquanta-nou euros, amb quinze cèntims(139.059,15€) 

Considerant l’informe de l’arquitecte municipal de data 27 de febrer de 2018, que 
estableix el següent:  
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A data 23 de febrer de 2018 i registre d’entrada E2018001756 es presenta la primera certificació 
d’obra pels treballs realitzats, per un import de 21.914,88 € IVA INCLÒS.  
 
Aquest preu s’incorpora la certificació 1, resumida a continuació:  

 
• Import de l’execució material................................................................... 17.601,12 €  

• Despeses generals (13%) ........................................................................ 2.288,14 €  

• Benefici industrial (6%) ........................................................................... 1.056,07 €  

• SUBTOTAL............................................................................................ 20.945,34 €  

• Baixa (13,52983%) ............................................................................... – 2.833,87 €  

• TOTAL ................................................................................................. 18.111,47 €  

• IVA (21%) .............................................................................................. 3.803,41 €  

• Total obra executada a l’origen segons adjudicació ............................... 21.914,88 €  
 

PROPOSTA 
 

En relació a tot el que s’ha exposat en els antecedents, amb el meu honest saber i parer, es proposa informar 
FAVORABLEMENT la PRIMERA CERTIFICACIÓ de les obres de consolidació del talús situat sota l’ermita i la 
casa de l’ermità (zona de ponent accés a Castellet), amb un import de la primera certificació de 21.914,88 € 
IVA inclòs. (VINT-I-UN MIL NOU-CENTS CATORZE euros amb VUITANTA-VUIT cèntims). 

 
 
Considerant que l’òrgan competent per l’aprovació de la present certificació, és la Junta 
de Govern Local, tal i com estableix el decret de la delegació de competències núm. 
2015LLDC000609, de data16/06/2015  
 
Es per això que,  
 

S’ACORDA  
 

PRIMER.- APROVAR la certificació d'Obres núm.1, a favor de l’adjudicatària la 
societat INACCES GEOTECNICA VERTICAL,S.L. ,al PROJECTE DE 
CONSOLIDACIÓ DEL TALÚS SITUAT SOTA L'ERMITA I LA CASA DE L'ERMITÀ. 
(ZONA CAMÍ DE PONENT ACCÉS CASTELLET), d’aquesta localitat, amb un import 
de la primera certificació de 21.914,88 € IVA inclòs. (VINT-I-UN MIL NOU-CENTS 
CATORZE euros amb VUITANTA-VUIT cèntims).  
 
SEGON.- DONAR trasllat dels precedents acords, de forma reglamentaria, al 
Departament d'Hisenda d'aquest Ajuntament i a la gerència de l'Empresa INACCES 
GEOTECNICA VERTICAL,S.L.  
” 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per Unanimitat dels assistents 
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“PROPOSTA D'ACORD DE REGIDORA DE JOVENTUT, CULTURA I 
ENSENYAMENT, Sr/a. SILVIA VILA LOPEZ.  
 
4.6. Es vota a favor de la inclusió del punt 
 
Assumpte  
 
APROVACIÓ BASES CONCURS FOTOGRÀFIC 10a FIRA DEL VAPOR, QUE ES 
PORTARÀ A TERME ELS DIES 26 I 27 DE MAIG DE 2018  
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Considerant que, L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET, mitjançant la 
Regidoria de Cultura juntament amb la Regidoria de Comerç i Promoció Econòmica, 
organitza la 10a FIRA DEL VAPOR, a la nostra vila, la qual tindrà lloc els propers dies 
26 i 27 de maig d’enguany. 
 
Considerant que la Regidoria de Cultura, creu adient organitzar, amb motiu d’aquesta 
10a FIRA DEL VAPOR, un concurs de fotografia que tindrà lloc durant l’esmentada fira 
els dies 26 i 27 de maig d’enguany. 
 
Considerant que caldrà regular aquest concurs mitjançant unes Bases.  
 
Considerant les bases que s’han elaborat per part de la Regidoria de Cultura d’aquest 
Ajuntament i que s’adjunta a l’expedient.  
 

FONAMENTS DE DRET  
 

Considerant la Llei General de Subvencions 38/2003 de 17 de novembre.  
 
Considerant la Llei 15/2014 que modifica la Llei General de Subvencions.  
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per Alcaldia-Presidència núm. 609, de 16 
de juny de 2015 de règim de sessions de la Junta de Govern i delegacions.  
 
Per tot això que,  
 

S’ACORDA  
 

PRIMER.- ORGANITZAR un concurs de fotografia amb motiu de la 9a FIRA DEL 
VAPOR, que tindrà lloc els dies 26 i 27 de maig.  
 
SEGON.-APROVAR les BASES DEL 10è CONCURS DE FOTOGRAFIA DE LA FIRA 
DEL VAPOR, elaborat per a regular el concurs abans esmentat, per tal de garantir el 
bon desenvolupament del mateix i que s’adjunta a l’expedient.  
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TERCER.- REALITZAR la reserva de crèdit de 750 euros, per les possibles despeses 
que siguin ocasionades.  
 
QUART.- EXPOSAR les esmentades bases al públic, als taulons d’edictes d’aquest 
Ajuntament i fer-ne difusió per als possibles interessats.  
 
CINQUÈ: NOTIFICAR els presents acords segons el que estableix l’article 40 i 
següents de la Llei 39/2015, d’1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques.”  
 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per Unanimitat dels assistents 
 
 
“PROPOSTA D'ACORD DE ALCALDE-PRESIDENT, Sr/a. JOAN TORRES PEREZ.  
 
4.7. Es vota a favor de la inclusió del punt 
 
Assumpte  
 
CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT, SENSE PUBLICITAT, 
DEL MANTENIMENT, PROGRAMARI I IMPLEMENTACIÓ DEL SDE GENESIS 
D’AUDIFILM DE L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET  
 
Considerant que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, celebrada el 5 de març 
de 2018, va aprovar l’expedient de contractació l’expedient de contractació, per mitja 
de procediment negociat sense publicitat del contracte de serveis de manteniment, 
programari i implementació al SDE Genesis de l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Castellet., que en la seva part resolutòria, corresponent als apartats 1è a 5è estableix 
el següent:  
 

“PRIMER. APROVAR l’expedient de contractació, per mitja de procediment negociat 
sense publicitat del contracte de serveis de manteniment, programari i implementació al 
SDE Genesis de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet.  
 
SEGON. AUTORITZAR, la despesa plurianual derivada d’aquesta contractació anirà a 
càrrec del pressupost de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet de l’exercici 2018 i 
2019, 2020 a les aplicacions pressupostàries i pels imports que tot seguit es detallen, 
sota la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per atendre les 
obligacions que es derivin d’aquest contracte en el exercici corresponent, corresponent 
a la partida pressupostària núm. 17.491.216020.  
 
TERCER. APROVAR el Plec de Clàusules Administratives Particulars i de 
Prescripcions Tècniques que han de regir contracte de serveis de manteniment, 
programari i implementació al SDE Genesis de l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Castellet  
 
QUART. PUBLICAR en el Perfil de Contractant anunci de licitació i l’adjudicació.  
 
CINQUÈ. FACULTAR a l’Alcalde o persona que legalment el substitueixi, per tal que 
dugui a terme l’efectivitat dels precedent acords i en especial el requeriment a l’oferta 



 

 

 

 

 
Plaça de l’Ajuntament, 10 - 08295 Sant Vicenç de Castellet. Tel. 936930611 - Fax 936930610 - www.svc.cat - A/e: svcastellet@svc.cat 

11 
 

 

més avantatjosa, tal com estableix l’article 151 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del sector públic”. 

 
Atès que en data 21 de març de 2018, amb registre d’entrada E2018002723, 
l’empresa Audifilm Grupo AL va presentar el sobre 1 i 2 per optar al susdit contracte 
incloent en el sobre 2 la proposició econòmica.  
 
Atès l’informe del tècnic informàtic de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet que en 
la seva part resolutòria estableix:  
 

“La durada del contracte és de tres anys essent el preu anual de licitació de 25.750€ 
anuals sense iva (i de 31.157,50€ iva inclòs) essent la proposta econòmica presentada 
per l’empresa Audifilm Grupo AL de 24.400€ anuals iva no inclòs i 29.524€ amb iva 
inclòs.  
 
També adjunten una proposta de millora al contracte de manteniment de les 
aplicacions Genesys.  
 
El 23 de març de 2018 es negocia via electrònica que el contracte inclogui també les 
tasques de migració del actual servidor cap a maquines virtuals essent acceptada 
aquesta millora per l’empresa i incloent-se en la proposta ofertada.  
 
Per tot l’exposat Informo favorablement la contractació de l’empresa Audifilm Grupo AL. pel 
serveis de manteniment, programari i implementació al SDE Genesis ja que la seva oferta 
compleix el Plec de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques aprovats 
el 5 de març de 2018 per la Junta de Govern Local i ofereixen una millora econòmica, una 
millora en el manteniment i s’inclou les tasques de migració del actual servidor cap a maquines 
virtuals.” 

 
Considerant que l’import total del contracte és de 73.200€ més iva amb una duració de 
3 anys a raó de 24.400€ anual + iva.  
 
Considerant que la susdita empresa es troba inscrita al Registre Electrònic de 
Licitadors de la Generalitat de Catalunya, (Número de Registre NG1607649) que 
s’adjunta a l’expedient i d’acord amb la declaració responsable que consta a 
l’expedient les dades que hi consten són vigents.  
 
Considerant el que estableix la clàusula quinzena “garantia definitiva i adjudicació del 
contracte” del plec de clàusules administratives particulars.  
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per Alcaldia-Presidència núm. 609, de 16 
de juny de 2015 de règim de sessions de la Junta de Govern i delegacions. 
  
Per tot això que,  

S’ACORDA  
 

PRIMER.- ADJUDICAR el contractació, per mitja de procediment negociat sense 
publicitat del contracte de serveis de manteniment, programari i implementació al SDE 
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Genesis de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet a l’empresa Audifilm Grupo AL. 
amb NIF B83998740 per un període de tres anys d’acord amb el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars i el Plec de Condicions Tècniques aprovades per Junta de 
Govern Local de data 5 de març de 2018 i a l’oferta presentada per un import total de 
contracte de setanta – tres mil dos –cents euros sense IVA (73.200€ sense IVA, 
24.400€/anuals) i un import amb IVA inclòs de vuitanta – vuit mil cinc – cents setanta – 
dos euros (88.572€, 29.524€/anuals).  
 
SEGON.- CONDICIONAR l’adjudicació de la contractació a la presentació dins del 
termini de deu dies hàbils, a comptar del següent a aquell en què hagi rebut el 
requeriment, del resguard de dipòsit de la garantia definitiva per quantia del 5% de 
l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA (3.660€), o bé document signat on sol·liciti la seva 
retenció de la/es primera/es factures que presenti al cobrament en relació amb el 
servei contractat d’acord amb la clàusula quinzena del plec de clàusules 
administratives particulars.  
 
TERCER. Requerir a Audifilm Grupo AL adjudicatària del contracte, perquè procedeixi 
a formalitzar el corresponent contracte, d’acord amb l’art. 156 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, en un termini no superior a 15 dies hàbils a comptar des 
del següent a la presentació de la garantia definitiva amb concordança amb el punt 
anterior.  
 
QUART. Publicar aquesta resolució en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Sant 
Vicenç de Castellet i l’anunci de formalització del contracte un cop signat d’acord amb 
l’article 154 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.  
 
CINQUÈ. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del 
Sector Públic, de conformitat amb allò que disposa l’article 333 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic.  
 
SISÈ.- Notificar els presents acords segons el que estableix l’article 40 i següents de la 
Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques”  
 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per Unanimitat dels assistents 
 
 
5. - PRECS I PREGUNTES  
No hi ha hagut ni precs ni preguntes 
 
 
 
Annex Decrets 
Data Decret Número Decret  
De data   
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23/03/2018 2018LLDC000334 
A data 
26/03/2018 

 
2018LLDC000347 
 

 

 

I no havent-hi altres temes per a tractar a les 13:30 hores, la Presidència aixeca la 
reunió de tot el qual s’estén la present acta que signa l’Il·lm. senyor Alcalde-president, 
juntament amb mi, el Secretari accidental, que certifico. 


