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ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 16 D’ABRIL DE 2018 
 
A les 18:30 hores del dia 16 d’abril de 2018, en sessió ordinària 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. 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.  
 
Ha excusat la seva presència el Sra. Silvia Vila i López, 2ª Tinent d’Alcalde, regidora 
de Cultura, d’Ensenyament i de Joventut . 
 
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 9 d'abril 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  
 
“PROPOSTA D'ACORD DE ALCALDE-PRESIDENT, Sr/a. JOAN TORRES PEREZ.  
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4.1. Es vota a favor de la inclusió del punt 

Assumpte  
 
5ª CERTIFICACIÓ D'OBRA, CORRESPONET al PROJECTE D’URBANITZACIÓ 
DE LA PRIMERA FASE DEL PROJECTE D’EQUIPAMENT DOCENT SITUAT AL 
CARRER MESTRE MASSANA, 6-8 D’AQUEST MUNICIPI  
 
Considerant que en data 08 de març de 2018, amb núm. d’entrades núm. 
E2018002235 la societat CATALANA D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS 
ASSOCIATS,S.L. va presentar la certificació núm. 5, corresponent al projecte de 
referència en l’encapçalament, per un import sense l’iva de cent sis mil cinc-cents un 
euros, amb nou cèntims (106.501,09€) i per import IVA inclòs de cent vint-i-vuit mil 
vuit-cents seixanta-sis euros, amb trenta-dos cèntims (128.866,32€).  
 
Considerant que mitjançant acords de la Junta de Govern Local de data 16 d’agost de 
2017, va acordar adjudicar el contracte corresponent l’obra ordinària corresponent al 
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA PRIMERA FASE DEL PROJECTE 
D’EQUIPAMENT DOCENT SITUAT AL CARRER MESTRE MASSANA, 6-8 
D’AQUEST MUNICIPI, a la societat CATALANA D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS 
ASSOCIATS, S.L. amb un pressupost de contracte sense l’IVA de cent setanta-sis mil 
euros nou-cents setanta-set euros, amb dos cèntims (176.977,02 €) i trenta-set mil 
cent-seixanta-cinc euros, disset cèntims (37.165,17 €), amb un total del pressupost de 
contracte amb l’iva inclòs de dos-cents catorze mil cent quaranta-dos euros, amb dinou 
cèntims (214.142,19 €)  
 
Considerant que en data 15 febrer de 2018, van emetre un informe per part de 
l’Arquitecte Tècnic, en relació als preus contradictoris, als quals es dona la 
corresponent conformitat i que en la seva part essencial i resolutòria estableix el 
següent: 

PC01: Col·locació de reixa ACO BRICKSLOT acabat galvanitzat C250 en T H=7,5 
L=100cm per a canal SELF 100 i canal de formigó ACO SEFL CE H:9,7 i longitud 1m, 
totalment col·locada i connectada a clavegueram.  
 
PC02: Paviment de formigó tintat amb òxid sense additius de consistència plàstica, 
grandària màxima del granulat, 10 mm, escampat des de camió, estesa i vibratge 
manual i acabat ratllat manual.  
 
PC03 : Paviment de cautxú continu (SBR+Color) de 4cm de altura. (3cm SBR negro + 
1cm 3 colores EPDM). Inclou instal·lació, base de formigó HM-20/P/20/I de 
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20mm, excavació de caixa de 
paviment, repàs i piconatge de caixa de paviment, replanteig de nivells, preparació 
del terreny per a la recepció del nou paviment, retirada de terres sobrants a 
abocador, inclòs transport i cànon d'abocador.  
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PC05: Columna cilíndrica PLUS 5,00m diametre 0,60 en punta per acoplament de 
braç LUNA. Galvanitzada amb salican., amb 2 lluminàries NOVATILU 34 LEDS 71W 
3000K, inclou Caixa Sertsem IP-65, Piquetes de connexio a terres, totalment instal·lat 
i acabat  
 
PC07: Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació 
de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 
35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg 
  
PC08: Subministrament Celtis Australis 20/25 cm  
 
PC09: Subministrament Morus A. Fruitless 20/25 cm  
 
PC10: Subministrament Argyranthenum Frutescens 10 litres  
 
PC11: Subministrament Caseta de robinia El Bosc  
 
PC12: Subministrament Tobogan Fulla gran  
 
PC13: Subministrament de gronxador Country Margarites Mixte ( 1seient + 1bressol )  
 
PC14: Subministrament de molla Lumy Snail  
 
PC15: Subministrament de Balancí Betty & Nelly Bees  
 
PC16: Subministrament de molla Amy Ant  
 
PC17: Muntatge a obra de jocs infantils. 
  
PC18: Execució de base per a lletres 6,0x1,0x0,30m amb formigó HM-20, inclou 
excavació 
  
PC19: Subministrament i muntatge de conjunt de tres lletres SVC de aprox. 
200x800x400 de fons amb chapa de 3mm i forro amb chapa de 2mm, imprimació i 
pintat amb RAL segons criteris de la Direcció d'Obra 

 

Considerant que els contractes només podran modificar-se quan així s’hagi previst en 
els plecs o en l’anunci de licitació o en casos i amb els límits establerts de l’article 107 
del Text refós de la Llei de Contractes del Sector públic, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, sempre que es tracti de variacions estrictament 
indispensables per respondre a la causa objectiva que faci necessària llur modificació, 
tal i com s’ha posat de manifest en l’informe de l’arquitecte tècnic de data 12 de març 
de 2018.  
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Considerant que les modificacions o quantificatives, son les que produeixen un 
augment, reducció o supressió de les unitats d’obra o substitució d’una classe de 
fàbrica per altra, sempre que aquesta sigui una de compreses en el contracte.  
 
Considerant la legislació aplicable en la matèria, concretament el que estableix l’article 
234 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, apartat segon estableix que les 
modificacions que suposin la introducció d’unitats d’obra no previstes en el projecte, 
els preus aplicables han de ser fixats per l’administració, amb audiència prèvia del 
contractista per un termini de tres dies hàbils, en concordança amb l’article 158 del 
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la 
Llei de contractes de les administracions públiques que prescriu que quan es consideri 
necessari emprar materials o executar unitats d’obra que no figurin en el projecte, la 
proposta del director de l’obra sobre els nous preus que cal fixar s’ha de basar quan 
sigui aplicable en els costos elementals fixats en la descomposició dels preus unitaris 
integrats en el contracte i, en qualsevol cas, en els costos que corresponguin a la data 
en què va tenir lloc l’adjudicació. Els nous preus, una vegada aprovats per l’òrgan de 
contractació, es consideren incorporats a tots els efectes als quadres de preus del 
projecte, segons les actes de 15 de febrer de 2018 emeses per la direcció facultativa i 
la preceptiva conformitat del contractista. 
 
Considerant que segons informe de l’arquitecte tècnic , de data 12 de març 2018, dona 
la conformitat a la part d’obres executades corresponent a la certificació núm. 5, que 
en la seva part essencial i necessària estableix el següent: 
 

“ la certificació 5, es realitza una alteració del pressupost de contracte per sobre el preu 
primitiu del contracte. Tanmateix, considerant l’article 234.3, del TRLCSP, que exposa 
que es poden introduir variacions sense necessitat de l’aprovació prèvia quan 
consisteixin en l’alteració en el nombre d’unitats realment executades sobre les previstes 
en els mesuraments del projecte, sempre que no representin un increment de la despesa 
superior al 10 per cent del preu primitiu del contracte.  
 

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 CINQUENA CERTIFICACIÓ de les obres DE 
LA FASE 1 DE L’EQUIPAMENT DOCENT AL CARRER MESTRE MASSANA, 6-8, de 
Sant Vicenç de Castellet, amb un import de la tercera certificació de 128.866,32 € IVA 
inclòs. (CENT VINT-I-VUIT MIL SIS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS, amb TRENTA-
DOS CÈNTIMS). 

 

Considerant el que estableix l’article 57 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, el qual prescriu que 
l’administració actuant pot procedir a l'acumulació amb altres procediments amb els 
quals tingui una identitat substancial o una connexió íntima., per tant en conseqüència 
pot procedir a la tramitació de forma conjunta de l’acta de preus contradictoris, la 
supressió de partides d’obra i aprovació de la segona certificació d’obra 
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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 l’acumulació d’expedients corresponents a les obres d’execució 
al PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA PRIMERA FASE DEL PROJECTE 
D’EQUIPAMENT DOCENT SITUAT AL CARRER MESTRE MASSANA, 6-8 
D’AQUEST MUNICIPI corresponents a l’acta de preus contradictoris i la certificació 
d’obra núm. 5  
 
SEGON.- APROVAR les actes de preus contradictoris de conformitat amb les actes, 
emeses per la direcció facultativa i la conformitat del contractista i amb informe de 
l’Arquitecte tècnic de data 15 de febrer de 2018, las quals consten a l’expedient i en la 
part expositiva de la present proposta.  
 
TERCER.- APROVAR la certificació d'Obres núm. 5, a favor de l’adjudicatària 
CATALANA D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS, S.L. corresponent al 
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA PRIMERA FASE DEL PROJECTE 
D’EQUIPAMENT DOCENT SITUAT AL CARRER MESTRE MASSANA, 6-8 
D’AQUEST MUNICIPI, per un import sense l’iva de cent sis mil cinc-cents un euros, 
amb nou cèntims (106.501,09€) i per import IVA inclòs de cent vint-i-vuit mil vuit-cents 
seixanta-sis euros, amb trenta-dos cèntims (128.866,32€).  
 
QUART.- 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 

 
5. - PRECS I PREGUNTES  
No hi ha hagut ni precs ni preguntes  

Annex Decrets 
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Data Decret Número Decret  
De data 
06/04/2018 

 
2018LLDC000376 

 

A data 
11/04/2018 

 
2018LLDC000397 

 

 

I no havent-hi altres temes per a tractar a les 18:40 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. 


