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ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 28 DE MAIG DE 2018 
 
A les 19:30 hores del dia 28 de maig de 2018,  en Sessió ordinària, compareixen per a 
celebrar reunió de la 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 21 de maig de 2018 
Passat aquest punt a votació, es Aprovat per Unanimitat dels assistents 
 
 
2.- DESPATX D’OFICI 
No hi ha hagut cap intervenció en aquest punt de l’ordre del dia 
 
 
3. - REGIDORIA D'HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
“ PROPOSTA D'ACORD DE REGIDOR D' HISENDA I PROMOCIÓ ECONÒMICA, 
Sr/a. DANIEL MAURIZ VIDAL. 
 
3.1. Assumpte 
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EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMERO 10/2018 DEL PRESSUPOST 
MUNICIPAL PER A L'EXERCICI 2018 PER TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT. 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Considerant el pressupost vigent per a l’exercici econòmic 2018, aprovat inicialment 
per l’Ajuntament en Ple en Sessió ordinària, celebrada el proppassat 25 d’octubre de 
2017, i que després de l’exposició pública i de no haver-se presentat cap reclamació el 
pressupost definitiu va ser publicat al Butlletí Oficial de la Província en data 7 de 
desembre de 2017. 
 
Considerant que es podrà imputar l'import total o parcial d’un crèdit a altres aplicacions 
pressupostàries corresponents a diferents nivells de vinculació jurídica mitjançant 
transferència de crèdit, amb les limitacions previstes a l’article 180 del Text refós de la 
llei d’Hisendes locals i de l’article 41 del Reial Decret 500/1990. 

Considerant que les modificacions d’inversions que es corresponguin a transferències 
dins de la mateix àrea de despesa correspondrà la seva aprovació a la Junta de 
Govern Local.  

Considerant la sol·licitud de modificació de crèdit per part d’alcaldia i de la Regidoria 
de Serveis Municipals, per adequar la consignació pressupostària del pressupost de 
despeses, es preveu una modificació de crèdit per transferències entre aplicacions 
pressupostàries. 

Considerant que s’ha tramitat l’expedient de modificació de crèdits corresponent, i que 
per part d’Intervenció s’ha emès el corresponent informe.  

 
FONAMENTS DE DRET 

 
Considerant el previst a l’article 180 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals i 
l’article 41 del Reial Decret 500/1990, en matèria de transferències entre aplicacions 
pressupostaries. 
 
Considerant el que estableix la normativa vigent sobre aquesta matèria i d’acord amb 
allò establert en l’art. 21 de la Llei 7/85 de Bases de Règim Local. 
 
Considerant les Bases d’Execució del Pressupost Municipal per a l‘exercici 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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ÚNIC: Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 10/2018 del pressupost 
municipal per a l’exercici 2018 mitjançant transferències entre aplicacions 
pressupostaries.  
 
DECREMENT APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA 
 

 
 
INCREMENT APLICACIÓ PRESSUPOSTARIA 
 

 
” 
 
Passat aquest punt a votació, es Aprovat per Unanimitat dels assistents 
 
4.- DONAR COMPTE DECRETS 
Tot seguit es dóna compte de la relació de decrets, donant-se els assistents per 
assabentats. 
 
5.- TEMES SOBREVINGUTS 
 
“PROPOSTA D'ACORD DE ALCALDE-PRESIDENT, Sr/a. JOAN TORRES PEREZ. 
 
5.1. Es vota a favor de la inclusió del següent punt: 
 
Assumpte 
 
CLASSIFICACIÓ PER ORDRE DECREIXENT DE LES PROPOSTES PRESENTADES 
PEL SERVEI DE NETEJA DE DIFERENTS DEPENDÈNCIES MUNCIPALS DE 
L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET (Exp. 5/2018) 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Considerant que per acord de la Junta de Govern Local de data 26 de febrer de 2018, 
es va aprovar l’expedient de contractació mitjançant, subjecte a regulació 
harmonitzada, mitjançant procediment obert oferta econòmicament més avantatjosa, 
diversos criteris d’adjudicació per al servei de neteja de dependències municipals , tot 
convocant-ne la licitació 
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Considerant que en data 3 de maig de 2018 a les 13:05 hores es va reunir la mesa de 
contractació per a l’adjudicació de la contractació abans esmentada amb la finalitat de 
fer l’obertura del sobre núm. 1, de Declaració responsable i formulari de dades. 
 
Considerant que en data 25 de maig de 2018, a les 12:00 hores, la Mesa de 
contractació es va tornar a reunir, per tal de procedir a l’obertura del sobre número 2, 
de criteris tècnics avaluable. 
 
Atès que el serveis tècnics municipals van procedir a valorar les ofertes presentades, 
del qual passem a transcriure la part essencial del seu informe, elaborat el dia 21 de 
maig de 2018: 
 
“Per tot l’exposat finalment un cop revisada l’oferta presentada atenent als barems de 
puntuació establerts en el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir 
la contractació serveis objecte del present informe, i atenent a tot allò que s’ha exposat 
en aquest informe que es proposa com a empresa més avantatjosa per a ser 
l’adjudicatària a ACTÚA MULTISERVICIOS, SL amb una puntuació de 60,00 punts 
sobre 100 punts a fi i efecte que, si s’escau, sigui l’òrgan competent qui determini la 
seva contractació per a l’execució de l’obra objecte d’aquest informe.” 
 
La mesa de contractació es va tornar a reunir el passat dia 25 de maig de 2018 a les 
8:45 hores i va procedir a donar lectura del susdit informe de data 21 de maig 
d’enguany, el qual va ésser aprovat per unanimitat dels presents i es van adoptar els 
següents acords: 
 
“PRIMER.- CLASSIFICAR per ordre decreixent les ofertes presentades: 
 

 
 
SEGON.- PROPOSAR l’adjudicació del contracte de servei de neteja dels diferents 
edificis municipals, a l’empresa Actúa Multiservicios, SL. 
 
TERCER.- REQUERIR a l’empresa Actúa Multiservicios, SL la documentació 
estipulada en el Plec de Clàusules administratives.” 
 
Considerant el que estableix la clàusula 15è de classificació de les ofertes i 
requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació, del plec de clàusules 
administratives particulars. 
 
Considerant el decret d’Alcaldia-Presidència núm. 605, de 15 de juny de 2015 de 
delegació i facultats genèriques i específiques als regidors. 
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Considerant el que estableix la Disposició Addicional Segona i del Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, que estableix que llur competència correspon a l’ Alcaldia, nogensmenys 
d’acord amb el Decret d’Alcaldia-Presidència 609, de 16 de juny de 2015, l’ esmentada 
competència ha estat delegada a la Junta de Govern Local. 
 
 
Per tot això que,  
 

S’ACORDA 
 

PRIMER.- APROVAR la classificació de les proposicions presentades pels licitadors, 
atenent la proposta portada a terme per la Mesa de Contractació, de data 25 de maig 
de 2018, de conformitat amb el següent ordre decreixent tal com estableix l’article 
151.1 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 i que a continuació es detalla: 
 

 
 
SEGON.- REQUERIR a la societat corresponent a l’oferta més avantatjosa, la 
presentada per l’empresa ACTÚA MULTISERVICIO, S.L. amb CIF B-65207953 amb 
domicili fiscal al carrer de la Telemàtica, 9 Polígon Industrial La Ferreria 08110 
Montcada i Reixac, per tal que en el termini de deu dies hàbils, a comptar des del 
següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, presenti la documentació 
següent: 
 

-Escriptura de constitució i/o modificació, en el seu cas, degudament inscrita en 
el Registre Mercantil i el NIF. Quan aquesta inscripció no sigui exigida per la 
legislació mercantil aplicable, s'aportarà l'escriptura o document de constitució, 
de modificació, estatuts o acta fundacional, en què constin les normes 
reguladores de l'activitat de l'empresa, inscrits, en el seu cas, en el Registre 
oficial corresponent. 

-Còpia legitimada notarialment o compulsada administrativament del NIF de 
l’empresa. 

-Acreditació de la representació i personalitat jurídica de les persones signants 
de les ofertes. 

-Document públic d'apoderament, i DNI i NIF del representant i del signant de la 
proposició econòmica. 

-Documentació que acrediti la solvència econòmica i financera, que acrediti un 
volum anual de negoci per import igual o superior a 400.000 euros durant els 
últims tres anys. 
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-Documentació que acrediti la solvència tècnica, professional, que s’especifica 
en la clàusula núm. 15 d’aquest plec administratiu. Una relació dels principals 
serveis realitzats els últims 5 anys, que siguin de la mateixa naturalesa que 
l’objecte del contracte i que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, 
dels mateixos. Els serveis o treballs efectuats, , s’acreditaran mitjançant 
certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una 
entitat del sector públic; o quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant 
un certificat expedit per aquest o a falta de certificat una declaració de 
l’empresari que va contractar els serveis amb el licitador. S’hauran d’acreditar 
haver realitzat un mínim de tres serveis de la mateixa naturalesa que el present 
contracte. Tanmateix, la solvència s'entendrà acreditada pel fet d'estar en 
possessió de la classificació en els grups, subgrups i categories que s'indiquen a 
continuació: 
 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

U 1 5 

Les classificacions empresarials atorgades amb anterioritat a l’entrada en vigor el 
RD 773/2015, i fins el dia 1 de gener de 2020, coexistiran amb les noves. 
L’equivalència de la categoria 5 coincideix amb la D de l’antic article 26 del RD 
1098/2001. 

-Si l’empresa proposada com adjudicatària és subjecte passiu de l’Impost sobre 
Activitats Econòmiques i està obligada a pagar aquest Impost, ha de presentar el 
document d’alta de l’impost relatiu a l’exercici corrent en l’epígraf corresponent a 
l’objecte del contracte o el darrer rebut de l’impost, s’ha d’acompanyar d’una 
declaració responsable de no haver estat donat de baixa en la matrícula de 
l’impost. 

-Certificat positiu de l’Agència Estatal d’Administració Tributària acreditant que 
l’empresa es troba al corrent d’obligacions tributàries i de la inexistència de 
deutes de naturalesa tributària amb l’Estat. 

-Certificat positiu, emès per la Tresoreria de la Seguretat Social, de trobar-se al 
corrent en el compliment de les obligacions de l’empresa amb la Seguretat 
Social. 

-Document acreditatiu de la constitució de la garantia definitiva, d’acord amb el 
que s’estableix en la clàusula 16à del Plec Administratiu, corresponent al 5% de 
l’import d’adjudicació sense iva, que ascendeix a 30.869,33 €. 

-Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil en vigor per respondre dels danys 
i perjudicis directes o indirectes que es puguin causar a l’Ajuntament o a tercers 
derivats de l’execució del contracte 
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TERCER. NOTIFICAR els presents acords a les parts interessades, d’acord amb el 
què estableixen els articles 40 i ss de la Llei 39/2015, de Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques.” 
 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per unanimitat dels assistents 

 
 
“ PROPOSTA D'ACORD DE REGIDORA D'ORGANITZACIÓ, COMUNICACIÓ I 
IMATGE, ATENCIÓ CIUTADANA, SERVEIS MUNICIPALS I RECURSOS HUMANS, 
Sr/a. M.DEL CARMEN JIMENEZ FERNANDEZ. 
 
 
5.2.- Es vota a favor de la inclusió del següent punt: 
 
Assumpte 
 
APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DEL PROCÉS 
SELECTIU, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE I PER LA VIA 
D’URGÈNCIA, PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA D’INTERINITAT 
D’AGENTS DE LA POLICIA LOCAL, QUE ACTUARÀ DE FORMA SUPLETÒRIA A 
LA BORSA VIGENT, A L’AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET. 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

Considerant que per Decret de l’Alcaldia Presidència núm. 2018LLDC000544, dictat en 
data 30 d’abril d’enguany, es va aprovar la constitució d’una borsa d’interinitat d’agents 
de la Policia Local, en la qual figuren tres aspirants, fruit del procés selectiu instat 
recentment per a la provisió de 3 places d’agent, que estaven vacants a la plantilla 
municipal. 
 
Considerant que per cobrir la substitució d’un agent que es troba en situació 
d’incapacitat temporal, s’ha hagut de recórrer a un nomenament de màxima urgència, 
atès que cap dels aspirants que forma part de la borsa ha manifestat la seva 
disponibilitat per poder acceptar l’esmentat nomenament. 
 
Considerant que durant el període d’estiu l’Ajuntament necessitarà incorporar, com 
cada exercici, a diversos agents que puguin substituir les vacances del personal de 
plantilla i que, davant de la possibilitat de no poder-los incorporar a través de 
l’esmentada borsa, es considera la necessitat de poder dur a terme un procés selectiu, 
per la via d’urgència, per poder reclutar als agents, de forma supletòria a la borsa 
oficial, i no haver de recórrer als nomenaments extraordinaris d’urgència. 
 
Considerant que, a aquests efectes, es pretenen aprovar unes bases específiques 
reguladores del procés selectiu per a la constitució de la borsa d’interinitat, per la via 
d’urgència, que permeti, sota els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, 
desenvolupar el procés selectiu per poder disposar de l’esmentada borsa d’interinitat. 
 
Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per Decret de l’Alcaldia. 
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FONAMENTS DE DRET 
 

Considerant la Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 
2017. 
 
Considerant Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que aprova el text refós 
de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic. 
 
Considerant el que disposa el Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova 
el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals. 
 
Considerant el Decret de l’Alcaldia Presidència núm. 2018LLDC000544, dictat en data 
30 d’abril d’enguany, pel qual es va aprovar la constitució d’una borsa d’interinitat 
d’agents de la Policia Local. 
 
Considerant l’Acord de ple de data 30 de desembre de 2015 d’aprovació dels sectors 
prioritaris i serveis essencials al municipi de Sant Vicenç de Castellet. 
 
Considerant el Pressupost municipal per a l’exercici 2018, provat en sessió plenària 
del dia 25/10/17. 
 
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 la tramitació de urgència del procediment tal com estableix l’article 
33 i 35 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, d’acord amb l’informe de la Cap de l’Àrea d’Organització i 
Recursos Humans de data 24 de maig de 2018 que consta a l’expedient. 
 
SEGON: APROVAR les bases específiques reguladores del procés selectiu, 
mitjançant concurs oposició lliure i per la via d’urgència, per a la constitució d’una 
borsa d’interinitat d’agents de la Policia Local de l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Castellet, que actuarà de forma supletòria a la borsa aprovada per Decret de l’Alcaldia 
Presidència núm. 2018LLDC000544, dictat en data 30 d’abril d’enguany. 
 
TERCER: DISPOSAR la publicació íntegra d’aquestes bases en el BOPB, en el tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament i a la seu electrònica (www.svc.cat), per tal de donar el 
tràmit de publicitat de deu (10) dies naturals, als efectes de què les persones 
interessades puguin presentar la seva sol·licitud per optar al procés selectiu. 
 
QUART: Facultar al Departament de Recursos Humans per a què dugui a terme tota 
la tramitació pertinent per a la selecció i ocupació d’aquestes places. 
 
CINQUÈ: Carregar les despeses corresponents a aquest procés selectiu a la partida 
corresponent del vigent pressupost municipal. 
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SISÈ: NOTIFICAR els presents acords segons el que estableix l’article 40 i següents 
de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
Administracions Públiques.” 
 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per unanimitat dels assistents 
 
 
6.-PRECS I PREGUNTES 
No hi ha hagut ni precs ni preguntes 
 
 
Annex Decrets 
Data Decret Número Decret  
De data 
17/05/2018 

 
2018LLDC000494 

 

A data 
23/05/2018 

 
2018LLDC000533 

 

 

I no havent-hi altres temes per a tractar a les 19:45 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. 


