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ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 2 DE JULIOL  DE 2018  
 
A les 20:00 hores del dia 2 de juliol 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. 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 25 de juny 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 
 
 
3.- DONAR COMPTE DECRETS 
Tot seguit es dóna compte de la relació de decrets, donant-se els assistents per 
assabentats. 
 
 
4.- TEMES SOBREVINGUTS 
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4.1. Es vota a favor de la inclusió del següent punt: 
 
Assumpte 
  
6ª CERTIFICACIÓ D'OBRA, I ÚLTIMA 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 18 d’abril de 2018, amb núm. d’entrades núm. E2017011272 
la societat CATALANA D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS,S.L. va 
presentar la certificació núm. 6, i última, corresponent al projecte de referència en 
l’encapçalament, per un import sense l’iva de tretze mil set-cents vuitanta-quatre, amb 
vuit cèntims (13.784,08€) i per import IVA inclòs de setze mil sis-cents setanta-vuit 
euros, amb setanta-quatre cèntims (16.678,74€). 
 
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, 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 de febrer de 2018, van emetre un informe per part de 
l’Arquitecte Tècnic, en relació als preus contradictoris, que en la seva part essencial i 
resolutòria estableix el següent: 
 

L’empresa ofereix la millora 4 referent al soterrament de les línies aèries. 

La millora contempla poder ampliar la zona de pas de l’itinerari de vianants per adaptar-
lo a la ORDEN VIV561/2010, per tant es considera que es modificarà la vorera fins a un 
ample de 1.80mts. La millora inclou el tall de l’asfalt, demolició d’asfalt, vorada, panot i 
solera de formigó de vorera, excavació de rases per a passos d’instal·lacions, 
creuaments de carrer, estesa de canalitzacions, cablejat, bandes de senyalització 
segons indicacions i característiques de la companyia, col·locació de peces de vorada, 
guals i rigola, i aportació i compactat de material per a reblert de rasa, solera de formigó i 
col·locació de panot de 4cm a la totalitat de la vorera. Inclòs desplaçament i substitució 
d’embornals i la retirada dels elements existents de la instal·lació. 

Tanmateix, les companyies FECSA i Telefònica presenten la proposta per a l’execució 
dels treballs on exposen que s’ha de realitzar creuaments i rases fora de l’àmbit de la 
millora i que per tant no estarien incloses en la millora. 

El PC20 annex i acordat pel director de l’obra i el constructor es descriu de la següent 
manera: 

Rases per a pas d’instal·lacions per a connexions no incloses en les millores  
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PROPOSTA 

En relació a tot el que s’ha exposat en els antecedents, amb el meu honest saber i parer, 
es proposa DONAR CONFORMITAT AL PREU CONTRADICTORI 20 amb un PEM de 
PC-20 de 3700,21€/ut.  
 
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 municipal de data 15 de febrer 
de 2018.  
 
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 
l’acta de 15 de febrer de 2018 emesa per la direcció facultativa i la preceptiva conformitat 
del contractista. 
 
Considerant que segons informe de l’arquitecte tècnic municipal, de data 11 de maig de 
2018, dona la conformitat a la part d’obres executades corresponent a la certificació núm. 
2, que en la seva part essencial i necessària estableix el següent:  
 
Objecte  

L’objecte d’aquest informe és poder determinar la conformitat de la certificació d’obra 
número 6 i última de les obres de fase 1 del projecte d’equipament docent al carrer 
Mestre Massana, 6-8, al municipi de Sant Vicenç de Castellet.  

Antecedents  

L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet encarrega la redacció del projecte DE LA 
FASE 1 DE L’OBRA D’EQUIPAMENT DOCENT AL CARRER MESTRE MASSANA, de 
Sant Vicenç de Castellet. Un cop aprovat definitivament susdit projecte, aquest se sotmet 
a licitació  

A 29 de març de 2017, per unanimitat acord de Junta de Govern Local, s’aprova el Plec 
de Clàusules Administratives particulars per a la contractació mitjançant procediment 
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obert amb mes d’un criteri de l’Actuació del Projecte DE LA FASE 1 DE L’OBRA 
D’EQUIPAMENT DOCENT AL CARRER MESTRE MASSANA, de Sant Vicenç de 
Castellet.  

Un cop licitat, es presenten 4 empreses, de les quals n’és la més avantatjosa 
CATALANA D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS, SL  
 
A data 21 d’agost de 2017 es formalitza el contracte amb CATALANA 
D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS, SL. L’import d’adjudicació és de 
176.977,02€ + IVA, resultant un total de 214.142,19€.  
 
A data 29 d’agost es signa l’acta de comprovació del replantejament i inici d’obra.  
 
A data 13 de setembre de 2017 i registre d’entrada E2017008576 es presenta la primera 
certificació d’obra pels treballs realitzats, per un import de 14.996,12€ IVA INCLÒS.  
 
A data 20 de setembre de 2017 i registre d’entrada E2017008838 es presenta la segona 
certificació d’obra pels treballs realitzats, per un import de 16.087,92€ IVA INCLÒS  
 
A data 25 d’octubre de 2017 i registre d’entrada E2017010146 es presenta la tercera 
certificació d’obra pels treballs realitzats, per un import de 41.033,52€ IVA INCLÒS  
 
A data 28 de novembre de 2017 i registre d’entrada E2017011272 es presenta la quarta 
certificació d’obra pels treballs realitzats, per un import de 15.468,31€ IVA INCLÒS 
  
A data 8 de març de 2018 i registre d’entrada E2018002235 es presenta la cinquena 
certificació d’obra pels treballs realitzats, per un import de 128.866,32€ IVA INCLÒS  
 
A data 18 d’abril de 2018 i registre d’entrada E2018003727 es presenta la sisena i última 
certificació d’obra pels treballs realitzats, per un import de 16.678,74€ IVA INCLÒS  
 
Aquest preu s’incorpora la certificació 6, resumida a continuació:  

 
• Import de l’execució material.................................................................. 178.389,29 €  
• Despeses generals (13%) ...................................................................... .22.930,61 €  
• Benefici industrial (6%) ...................................................................... .....10.583,36 €  
• SUBTOTAL.............................................................................................. 209.903,25 €  
• Baixa (8,21%) ........................................................................................ – 17.233,06 €  
• TOTAL ................................................................................................ ...192.670,19 €  
• IVA (21%) .............................................................................................. ..40.460,74 €  
• Total obra executada a l’origen segons adjudicació ............................... 233.130,93 €  

 
 

• Total a deduir en CERTIFICACIÓ 1 ....................................................... - 14.996,12 €  
• Total a deduir en CERTIFICACIÓ 2 ....................................................... - 16.087,92 €  
• Total a deduir en CERTIFICACIÓ 3 ....................................................... - 41.033,52 €  
• Total a deduir en CERTIFICACIÓ 4 ....................................................... - 15.468,31 €  
• Total a deduir en CERTIFICACIÓ 5 ...................................................... -128.866,32 €  

 
• IMPORT CERTIFICACIÓ 6 .................................................................... 16.678,74 €  

 
Val a dir que la certificació núm. 6 incorpora els següents preus contradictoris, justificats 
en l’acta annex de preus contradictoris:  
 
PC20: Rases per a pas d’instal·lacions per a connexions no incloses en les millores.  
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Val a dir, que amb la certificació 6 i final, es realitza una alteració del pressupost de 
contracte per sobre el preu primitiu del contracte, resultant un 8,86735% per sobre el 
pressupost de 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 SISENA I ÚLTIMA CERTIFICACIÓ de les 
obres DE LA FASE 1 DE L’EQUIPAMENT DOCENT AL CARRER MESTRE MASSANA, 
de Sant Vicenç de Castellet, amb un import de la tercera certificació de 16.678,74€ 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  
 
Considerant del que es desprèn de l’informe de l’arquitecte municipal de data 11 maig 
de 2018, desprès de l’emissió de la certificació núm. 6 i última, una vegada s’ha 
presentat la liquidació de l’obra, que suposa un increment 8,86735% per un import 
suposen uns 18.988,74 € d’escreix del pressupost del projecte” i per tant en 
conseqüència entrarien dins els paràmetres que estableixen els articles 107 i 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, que en cap cas supera el 10 per 100 del 
projecte primitiu i no representa una alteració substancial de l’objecte inicial.  
 
Considerant el que disposa l'article 218 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 relació a la transmissió dels drets de cobrament, que en seu apartat 4 estableix que 
una vegada l’Administració tingui coneixement de l’acord de cessió, el manament de 
pagament ha de ser expedit a favor del cessionari. Abans que la cessió es posi en 
coneixement de l’Administració, els manaments de pagament a nom del contractista o 
del cedent tenen efectes alliberadors.  
 
Considerant que l’empresa CATALANA D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS 
ASSOCIATS, S.L. en data 18 d’abril de 2018 presenta escrit al registre general de 
l’Ajuntament amb el que comunica fefaentment la transmissió dels drets de cobrament 
de la seva factura núm. 003039 de data 16 d’abril de 2018, per import de SETZE MIL 
SIS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS , AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS 
(16.678,74€), corresponent a la 6a certificació d’obra del projecte d’Urbanització de la 
1a fase del projecte d’equipament docent situat al carrer Mestre Massana, en el marc 
del Contracte d’obra que l’empresa manté amb aquest Ajuntament, a favor de l'entitat 
NOVICAP LIMITED amb número d’identificació 9451409.  
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Considerant que segons indica l’escrit presentat per CATALANA 
D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS ASSOCIATS, S.L., la referida factura haurà 
d’esser abonada al seu número de compte. 
 
Considerant el que estableix l’article 57 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, 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, núm. 20, aprovació de 6ª certificació i donar-se per assabentats de les 
actes finals de la direcció facultativa de data 11 de maig 2018 , la transmissió dels dret 
de cobrament de 18 d’abril de 2018 i l’acta de recepció de data 11 de maig de 2018.  
 
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 
del PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA PRIMERA FASE DEL PROJECTE 
D’EQUIPAMENT DOCENT SITUAT AL CARRER MESTRE MASSANA, D’AQUEST 
MUNICIPI, a la societat CATALANA D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS 
ASSOCIATS, S.L. corresponents a l’acta de preus contradictoris, núm. 20 i la 
certificació d’obra núm. 6, transmissió dels drets cobrament i de l’acta de recepció de 
les obres.  
 
SEGON.- APROVAR l’acta de preus contradictoris de conformitat amb l’acta, emesa 
per la direcció facultativa i la conformitat del contractista i amb informe de l’Arquitecte 
municipals de data 15 de febrer de 2018.  
 
TERCER.- APROVAR la certificació d'Obres núm. 6, a favor de l’adjudicatària, la 
societat 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,  
D’AQUEST MUNICIPI, per un import sense l’iva de tretze mil set-cents vuitanta-quatre, 
amb vuit cèntims (13.784,08€) i per import IVA inclòs de setze mil sis-cents setanta-
vuit euros, amb setanta-quatre cèntims (16.678,74€).  
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QUART.- APROVAR la pressa de raó de la transmissió dels drets de cobrament 
notificada fefaentment per l'empresa CATALANA D’INFRAESTRUCTURES I SERVEIS 
ASSOCIATS, S.L., en relació a la seva factura núm. 002052 de data 18 d’octubre de 
2017, per import de QUARANTA - UN MIL TRENTA – TRES EUROS AMB 
CINQUANTA –DOS CÈNTIMS (41.033,52 €), corresponent a la 3a certificació d’obra 
del projecte d’Urbanització de la 1a fase del projecte d’equipament docent situat al 
carrer Mestre Massana, 6-8, en el marc del Contracte d’obra que l’empresa manté amb 
aquest Ajuntament, a favor de l'entitat NOVICAP LIMITED amb número d’identificació 
9451409, que caldrà ingressar al seu número de compte corrent. 
 
CINQUE.- ACCEPTAR I APROVAR l’acta de recepció de les obres, corresponent a 
l’actuació, PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA PRIMERA FASE DEL PROJECTE 
D’EQUIPAMENT DOCENT SITUAT AL CARRER MESTRE MASSANA, D’AQUEST 
MUNICIPI, adjudicada per la Junta de Govern Local, de data 16 d’agost de 2016, 
d’acord amb els informes favorables de la direcció facultativa de l’obra, per un import 
total amb l’iva inclòs de 233.130,93 € 
 
CINQUÈ.- DONAR CONFORMITAT a l’execució de les obres adjudicades per la 
Govern Local de 17 d’agost de 2017, corresponent al PROJECTE D’URBANITZACIÓ 
DE LA PRIMERA FASE DEL PROJECTE D’EQUIPAMENT DOCENT SITUAT AL 
CARRER MESTRE MASSANA, D’AQUEST MUNICIPI i que aquestes s’han executat 
de conformitat amb allò que establert a la normativa reguladora del contracte, segons 
les actes de final d’obra de data 11 de maig de 2018 i de recepció de les mateixes de 
la mateixa data  
 
SISÈ.- 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. 
 
SETÉ.- TRASLLADAR la documentació adient a la Diputació de Barcelona, per tal 
justificar la subvenció corresponent d’aquesta actuació  
” 
 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per unanimitat dels assistents 
 
 
“PROPOSTA D'ACORD DE REGIDOR URBANISME I ESPORTS, Sr/a. ANTONI 
CALVERAS FULGAROLAS.  
 
4.2. Es vota a favor de la inclusió del següent punt: 
 
Assumpte  
 
CONCEDIR LLICÈNCIA URBANISTICA DE DIVISIÓ HORITZONTAL DE LA FINCA 
SITUADA AL CARRER CREIXELL (EXP. 1/2018)  
 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS  

 
Considerant la sol·licitud de llicència urbanística de divisió horitzontal i la 
documentació adjunta, presentada en data 26 d’abril de 2018, expedient 1/2018, 
referent a la finques matriu situada al carrer Creixell, d’aquesta localitat.  
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Considerant l’informe tècnic preceptiu, de data 7 de juny de 2018, emès per 
l’Arquitecte Municipal, del Departament de Serveis Territorials d’aquest Ajuntament 
que estableix en les seves conclusions finals: “S’informa favorablement la divisió 
horitzontal de la finca cadastral 5434213XXXXXXXXXXX. La finca matriu compleix les 
condicions de parcel·lació que estableix el Pla General d’Ordenació Urbana per a la 
zona d’edificació d’alineació a vila (clau 1), publicat en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya en data 25 d’octubre de 1996, sobre usos urbanístics admesos, i que 
textualment diu: 

“INFORME TÈCNIC DE SERVEIS TERRITORIALS  
 
Assumpte: Sol·licitud de llicència urbanística per Divisió Horitzontal d’un edifici al c/ 
Creixell nº 17 de Sant Vicenç de Castellet.  
Expedient: 1/2018  
Informe: 52-2018-LIP  
Sol·licitant:  
Data registre entrada: 30/04/2018  
Registre d’entrada: E2018004146  
Emplaçament: c/ Creixell,  
 
Lluís Iglesias, arquitecte municipal de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, d’acord 
amb el que disposa l’art. 188.3 del Decret legislatiu 3/2012, del 22 de febrer, de 
modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme, emeto l’informe següent: 

 

 

II. NORMATIVA APLICABLE  
 

• Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
d'urbanisme.  

• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
d'urbanisme  

• Reial Decret 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del sol 
i rehabilitació urbana.  

•  Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament sobre protecció de la 
legalitat urbanística.  

• Pla director urbanístic del Pla de Bages, aprovat el 10 d’octubre de 2006  
• Pla territorial parcial de les Comarques Centrals, aprovat el 16 de setembre de 2008  
• Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Vicenç de Castellet, aprovat definitivament 

per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en data 2 d’agost de 1996, amb Text 
Refós aprovat el 27 de Juliol de 2005.  

• Altres: PTCT/planejament derivat: ACA (agència catalana de l’aigua)  

III. RÈGIM DEL SÒL  
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Planejament aprovat: Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Vicenç de Castellet, 
aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en data 2 d’agost de 
1996  
Classificació del sòl : Sòl urbà consolidat  
Zona/sector d’edificació: Clau 1 (zona en Alineació de Vial)  
 
IV. CONDICIONS DEL SOLAR  
 
Es tracta d’un solar en cantonada en un carrer urbanitzat i consolidat, totalment 
pavimentat, amb tots els serveis públics (aigua, electricitat, sanejament...). 
 
V. CONDICIONS DE PARCEL.LACIÓ, EDIFICACIÓ, USOS I ALTRES  
 

 
 
VI. DOCUMENTACIÓ DEL PROJECTE  
 
Projecte de Divisió Horitzontal visat.  
Autor del projecte: AF F 
Superfície construïda edifici existent: ........................................................506,97 m2  
 
VII.ANTECEDENTS DE FET  

 
- Vista la sol·licitud amb registre d’entrada número 1/2018 de 26/03/2018, on es sol·licita 
llicencia urbanística per DIVISIÓ HORITZONTAL D’EDIFICI situada a c/ Creixell de Sant 
Vicenç de Castellet.  

- Vist que la finca es troba situada en regim d’ús de sòl Urbà.  

- Vist que la finca es localitza, segons el PGOU de Sant Vicenç de Castellet, en sòl urbà 
en una zona de clau 1 (zona d’edificació d’alineació a vila). 

- Vist que l’edifici consta de baixos i 2 habitatges existents, segons escriptura de l’any 
1911.  

- Vist que segons l’escriptura aportada, s’adverteix que existeix discrepància entre la 
superfície que figura en el Registre de la Propietat, que és igual a 115,92 m2, i la que 
apareix en el cadastre que és de 210,02 m2.  

- Vist que en la proforma s’especifica que està declarat un excés de cabuda inscrita en 
escriptura autoritzada per la Sra. Notaria de Sant Vicenç de Castellet.  

- Vist que segons el projecte de divisió horitzontal de l’edifici consolidat, de planta baixa i 
dos, vol fer una divisió amb 3 locals de planta baixa, i 4 pisos a les plantes superiors.  
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- Vist que l’antiguitat de l’edifici que és anterior a 1984, i que per tant, els habitatges es 
podrien incloure com habitatges preexistents, segons l’Annex 2 del Decret d’habitabilitat 
141/2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. LLISTA D’ENTITATS  
Entitat nº 1: Local comercial de planta baixa amb referència cadastral del c/ Creixell de Sant Vicenç 
de Castellet.  
 Superfície construïda: 68,10 

 Accés: Per c/ Creixell  
 Límits: A dreta: amb vestíbul d’escala i entitat 2                   
 A esquerra: a finca del c/ Creixell  
A fons: amb finca de c/ Prim  
Percentatge: 13,31%  

 
Entitat nº 2: Local comercial de planta baixa amb referència cadastral del c/ Creixell de Sant Vicenç 
de Castellet. 
 Superfície construïda: 41,12 m2  

 Accés: cantonada i accés per c/ Prim i c/ Creixell  
 Límits: A dreta: amb c/ Prim  
A esquerra: amb entitat 1  
A fons: amb finca de c/ Prim  
Percentatge: 7,24%  

 
 Entitat nº 3: Local comercial de planta baixa amb referència cadastral del c/ Creixell  de Sant 
Vicenç de Castellet.  
 Superfície construïda: 35,99 m2  

Accés: Per c/ Prim  
Límits: A dreta: amb finca c/ Prim   
A esquerra: amb entitat 4 i entitat 1  
A fons: amb finca de c/ Creixell  
Percentatge: 6,35% 
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Entitat nº 4: Habitatge tipus dúplex amb referència cadastral del c/ Creixell  de Sant Vicenç de 
Castellet. 
 Superfície construïda: 161,83 m2  

Accés: Per c/ Prim nº 8  
Límits: A dreta: amb entitat 3 i amb finca c/ Prim   
A esquerra: amb entitat 2 i c/ Creixell  
A fons: amb entitat 1 i entitat 5 (habitatge p1-1)  
Percentatge: 28,50%  

 
Entitat nº 5: Habitatge planta 1 porta 1 amb referència cadastral del c/ Creixell de Sant Vicenç de 
Castellet. 
 Superfície construïda: 94,49 m2  

Accés: Per c/ Creixell  
Límits: A dreta: amb entitat 4  
A esquerra: amb finca c/ Creixell  
A fons: amb finca c/ Prim  
Percentatge: 16,64%  

 
Entitat nº 6: Habitatge planta 2 porta 1 amb referència cadastral del c/ Creixell  de Sant Vicenç de 
Castellet. 
 Superfície construïda: 77,99 m2  

Accés: Per c/ Creixell  
Límits: A dreta: amb finca c/ Prim   
A esquerra: amb entitat 7 (habitatge planta 2 porta 2)  
A fons: amb pati o finca c/ Prim  
Percentatge: 13,73% 

 
Entitat nº 7: Habitatge planta 2 porta 2 amb referència cadastral del c/ Creixell  de Sant Vicenç de 
Castellet. 
 Superfície construïda: 80,81 m2  

Accés: Per c/ Creixell  
Límits: A dreta: amb c/ Prim  
A esquerra: amb entitat 6 (habitatge planta 2 porta 1)  
A fons: amb pati o finca c/ Prim nº 6  
Percentatge: 14,23%  

                   
             
IV. INFORME  
 
D’acord amb la normativa d’urbanisme subjecte aquesta actuació i un cop analitzada la 
documentació aportada, per a realitzar una DIVISIÓ HORITZONTAL d’un edifici situat al 
c/ Creixell de Sant Vicenç de Castellet, considerant els fets detallats anteriorment, la 
segregació s’ajusta a les determinacions fixades en la normativa vigent, per la qual cosa 
es pot informar favorablement” 

 

FONAMENTS DE DRET 

Considerant que l’article 192.1 del text refós de la Llei d’Urbanisme, decret legislatiu 
1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme estableix 
que “Tota parcel·lació urbanística ha d'ésser objecte de llicència, llevat de la 
continguda en el projecte de reparcel·lació i d'altres excepcions regulades per 
reglament”. 

Considerant que l’article 193 de la susdita llei estableix com a requisit necessari per 
atorgar escriptures i per inscriure-les en el Registre de la Propietat la “d'acreditar que 
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es disposa de la llicència de parcel·lació o bé de la declaració que aquesta no és 
necessària”.  

Considerant que l’apartat 2.a de l’article 187 del Decret legislatiu 1/2010, que diu que 
resten subjectes a llicència urbanística les parcel·lacions urbanístiques.  

Considerant l’apartat 3 de l’article 187 del Decret legislatiu 1/2010, que diu que les 
llicències s’atorguen sense perjudici de les altres autoritzacions que siguin preceptives 
d’acord amb la legislació de Règim local o sectorial.  

Considerant que les Ordenances Fiscals, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 
19 d’octubre de 2017, concretament l’ordenança fiscal número 7 que estableix la taxa 
per llicències urbanístiques, per a l’exercici 2018.  

Considerant el que estableix l’article 21 de la Llei de Bases de règim local, Llei 7/1985, 
de 2 d’abril , reguladora de les bases del règim local, estableix que correspon a 
l’alcalde l’atorgament de les llicències, llevat que les lleis sectorials l’atribueixin 
expressament al Ple o a la Junta de Govern Local  

Considerant que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia mitjançant Decret núm. 
2015LLDC000609, de 16 de juny de 2015, i concretament l’apartat següent:  

EN MATÈRIA URBANÍSTICA:  

1.- L’aprovació de llicències d’obres majors, i primera utilització i ocupació, 
llicències parcel·lació i divisió horitzontal, corresponent a l’article 187 del Text 
refós de la Llei d’Urbanisme Decret Legislatiu 1/2010.  

Resultant que s’han complert els tràmits procedimentals que preceptuen la 
normativa més amunt assenyalada, així com l’emissió dels informes tècnics i 
jurídic 

Per tot això que,  

S’ACORDA  

PRIMER: CONCEDIR LLICÈNCIA URBANISTICA DE DIVISIÓ HORITZONTAL, 
sense perjudici de tercers i salvat el dret a la propietat, i sens perjudici de la resta 
d’autoritzacions que siguin preceptives d’acord amb la legislació local o sectorial, de la 
finca situada al carrer Creixell, (Finca 208), d’aquesta localitat, inscrita en el Registre 
de la Propietat de Manresa núm 4, Tomo 3584, Llibre 203, Foli 14, de Sant Vicenç de 
Castellet, la qual formarà la finca següent: 

 
Entitat nº 1: Local comercial de planta baixa amb referència cadastral del c/ Creixell de Sant Vicenç 
de Castellet.  
 Superfície construïda: 68,10 

 Accés: Per c/ Creixell  
 Límits: A dreta: amb vestíbul d’escala i entitat 2                   
 A esquerra: a finca del c/ Creixell  
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A fons: amb finca de c/ Prim  
Percentatge: 13,31%  

 
Entitat nº 2: Local comercial de planta baixa amb referència cadastral del c/ Creixell  de Sant 
Vicenç de Castellet. 
 Superfície construïda: 41,12 m2  

 Accés: cantonada i accés per c/ Prim i c/ Creixell  
 Límits: A dreta: amb c/ Prim  
A esquerra: amb entitat 1  
A fons: amb finca de c/ Prim  
Percentatge: 7,24%  

 
 Entitat nº 3: Local comercial de planta baixa amb referència cadastral del c/ Creixell  de Sant 
Vicenç de Castellet.  
 Superfície construïda: 35,99 m2  

Accés: Per c/ Prim  
Límits: A dreta: amb finca c/ Prim   
A esquerra: amb entitat 4 i entitat 1  
A fons: amb finca de c/ Creixell  
Percentatge: 6,35% 

 
Entitat nº 4: Habitatge tipus dúplex amb referència cadastral del c/ Creixell  de Sant Vicenç de 
Castellet. 
 Superfície construïda: 161,83 m2  

Accés: Per c/ Prim nº 8  
Límits: A dreta: amb entitat 3 i amb finca c/ Prim   
A esquerra: amb entitat 2 i c/ Creixell  
A fons: amb entitat 1 i entitat 5 (habitatge p1-1)  
Percentatge: 28,50%  

 
Entitat nº 5: Habitatge planta 1 porta 1 amb referència cadastral del c/ Creixell de Sant Vicenç de 
Castellet. 
 Superfície construïda: 94,49 m2  

Accés: Per c/ Creixell  
Límits: A dreta: amb entitat 4  
A esquerra: amb finca c/ Creixell  
A fons: amb finca c/ Prim  
Percentatge: 16,64%  

 
Entitat nº 6: Habitatge planta 2 porta 1 amb referència cadastral del c/ Creixell  de Sant Vicenç de 
Castellet. 
 Superfície construïda: 77,99 m2  

Accés: Per c/ Creixell  
Límits: A dreta: amb finca c/ Prim   
A esquerra: amb entitat 7 (habitatge planta 2 porta 2)  
A fons: amb pati o finca c/ Prim  
Percentatge: 13,73% 

 
Entitat nº 7: Habitatge planta 2 porta 2 amb referència cadastral del c/ Creixell  de Sant Vicenç de 
Castellet. 
 Superfície construïda: 80,81 m2  

Accés: Per c/ Creixell  
Límits: A dreta: amb c/ Prim  
A esquerra: amb entitat 6 (habitatge planta 2 porta 1)  
A fons: amb pati o finca c/ Prim nº 6  
Percentatge: 14,23%  

SEGON: APROVAR LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA, en aplicació de les Ordenances 
Fiscals en vigor, ordenances fiscals número 7 
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TERCER: NOTIFICAR el present decret de forma reglamentària, segons el que 
estableixen els articles 40 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’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.  
 
4.3. Es vota a favor de la inclusió del següent punt: 
 
Assumpte  
 
CONTRACTE D'ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA PER A LES DIFERENTS 
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS  
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 

Considerant que la Junta de Govern Local, de data 26 de febrer de 2018, va aprovar 
l’expedient per a la contractació del servei de neteja de les diferents dependències 
municipals, subjecte a regulació harmonitzada i mitjançant procediment obert, oferta 
econòmicament més avantatjosa i diversos criteris d’adjudicació.  
 
Atès que durant la licitació només es va presentar una proposició, que consten en 
l’expedient, i que és la següent:  

- ACTÚA MULTISERVICIOS, SL  
 

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 11 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 valoració econòmica de la única empresa presentada a la present licitació, acordant 



  
 

 
 

Expedient: JGL2018000027 

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

15 
 

 

per unanimitat dels present, passar tota la documentació al departament de serveis 
territorials, per tal que emetessin el corresponent informe de valoració.  

La mesa de contractació es va tornar a reunir el passat dia 25 de maig de 2018, a les 
08.45 hores, aprovant per unanimitat l’informe de valoració efectuat per l’arquitecte 
tècnic municipal, realitzat el dia 21 de maig de 2018, i del qual passem a transcriu el 
seu contingut:  

 
“ INFORME TÈCNIC 

 
1. Objecte  
L’objecte d’aquest informe és la valoració de les propostes presentades en termini i 
admeses d’acord amb les determinacions del Plec de Clàusules administratives 
particulars que regeix el contracte de serveis per a l’execució del SERVEI DE NETEJA 
DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS I CENTRES D’ENSENYAMENT A SANT VICENÇ 
DE CASTELLET, tot determinant quina és l’empresa més avantatjosa d’acord amb les 
millores descrites en susdit Plec.  

 
2. Antecedents  
L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet aprova per unanimitat de la Junta de Govern 
Local de data 28 de febrer de 2018 el plec de clàusules administratives particulars per al 
servei de neteja de diferents dependències municipals de l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Castellet.  
 
A data 7 de març de 2018 es publica al DOUE i el 8 de març de 2018 es publica al BOE i 
al BOP.  
Pressupost de licitació:  
  677.685,96 € sense IVA i de 820.000,01 € IVA inclòs (21,00%)  
 
Valor estimat del contracte:  

1.355.371,92 € sense IVA  
Durada del contracte:  
  2 anys, prorrogable anualment fins a un màxim de dos anys més.  
 
Termini de presentació d'ofertes:  
  23/04/18 14:00 h  
 
Criteris d’adjudicació:  

Criteri: 1. Baixa econòmica, amb un màxim de 40 punts  
Criteri: 2. Instal·lació d’un sistema de control de presència, es valorarà amb 40 
punts.  
Criteri: 3. Bossa d'hores anuals dedicades a donar cobertura a neteges 
extraordinàries, es valorarà amb un màxim de 20 punts  

 
Dins el termini de presentació d’ofertes, s’ha presentat les següents empreses: 

1.- ACTÚA MULTISERVICIOS, SL  

3. Valoració  

Els criteris de valoració i puntuació són els establerts en el Plec de Clàusules 
Administratives particulars que regeix el contracte de serveis per a l’execució del 
SERVEI DE NETEJA DE DEPENDÈNCIES MUNICIPALS I CENTRES 
D’ENSENYAMENT A SANT VICENÇ DE CASTELLET, tot determinant quina és 
l’empresa més avantatjosa d’acord amb les millores descrites en susdit Plec.  
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D’aquesta manera, a continuació es detalla cadascuna de les millores.  

1. Baixa econòmica, amb un màxim de 40 punts. La baixa econòmica es ponderarà a 
raó de l’aplicació de la següent relació:  

 
 

Valoració  
Es valorarà assignant la major puntuació possible (PxMAX) a la proposta que ofereixi la 
major baixa econòmica (a efectes del càlcul, es considerarà la xifra corresponent a la 
diferència entre el preu inicial que figura al plec i la baixa econòmica oferta).  

Es determinarà la puntuació de les propostes restants (PXi) d’acord amb la seva 
proporció respecte la proposta major baixa admissible.  

 
Les condicions de licitació són les següents: 
  
Pressupost de licitació: 677.685,96 € sense IVA i de 820.000,01 € IVA inclòs (21,00%) 
  
Durada del contracte: 2 anys, prorrogable anualment fins a un màxim de dos anys 
més.  
 
Pressupost anual de licitació: 338.842,98€ sense IVA i 410.000,00€ IVA inclòs (21%)  
 
Puntuació  
L’empresa Actúa Multiservicios, SL oferta un IMPORT ANUAL del SERVEI DE NETEJA 
DE DEPENDÈNCIES de TRES-CENTS SETANTA-TRES MIL CINC CENTRS DIVUIT 
EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS (373.518,83€) iva inclòs.  

BASE IVA TOTAL  
308.693,25€ 64.825,58€ 373.518,83€  

ACTÚA MULTISERVICIOS, SL és la única empresa presentada, la puntuació 
obtinguda per a la Millora 1.- Baixa econòmica és de 40 punts.  
 
2. Instal·lació d’un sistema de control de presència, es valorarà amb 40 punts. 
 
Per a la confirmació i control diari de les tasques, l’empresa que ofereixi aquesta millora 
resta obligat a utilitzar en aquest servei un programa informàtic de confirmació de 
tasques Online tipus que permeti saber exactament quan s’ha fet cada treball (hora 
d’inici i final de cada servei). 
  
Cada operari, al finalitzar la seva jornada confirmarà que s’ha realitzat el servei.  
 
Valoració  
Es valorarà la proposta que ofereixi aquesta millora en 40 punts. Tota proposta que no 
ofereixi la totalitat de la millora, o bé l’ofereixi parcialment o amb una limitació econòmica 
o tècnica, no rebrà cap puntuació en aquest apartat.  
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Puntuació  
ACTÚA MULTISERVICIOS, SL en el punt 5.2 de la seva oferta, es compromet a realitzar 
un control de presència mitjançant un full de control, que estarà en poder de la persona 
responsable del centre. D’aquesta manera, l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet 
podrà tenir un control de la presencia del persona i un control de les hores realitzades 
per cada treballador/a. 
 
Tanmateix, la definició de la millora explicita que l’empresa utilitza un servei de 
programa informàtic de confirmació de tasques Online tipus.  
 
ACTÚA MULTISERVICIOS SL no especifica l’ús d’un programa informàtic i per tant la 
puntuació obtinguda per a la Millora 2.- Baixa econòmica és de 0 punts.  

 
3. Bossa d’hores anuals dedicades a donar cobertura a neteges extraordinàries, es 
valorarà amb 20 punts  
 
Es valorarà el número d’hores anuals proposades que no suposaran cap cost afegit per a 
l’Ajuntament. Es valorarà a raó de 0,25 punts per hora anual oferta, amb un màxim de 20 
punts.  
 
ACTÚA MULTISERVICIOS, SL ofereix 80 hores extraordinàries, la puntuació 
obtinguda per a la Millora 3.- Bossa d’hores anuals dedicades a donar cobertura a 
neteges extraordinàries és de 20 punts.  
 
 
1. PUNTUACIÓ TOTAL  
 
A continuació es procedeix a la suma de les puntuacions parcials de cada categoria a 
fi i efecte de determinar, d’acord amb els barems establerts en el plec de clàusules, 
quina és l’empresa adjudicatària 

 
 
Millora: 1. Baixa econòmica, amb un màxim de 40 punts  

Millora: 2. Instal·lació d’un sistema de control de presència, es valorarà amb 40 
punts.  

Millora: 3. Bossa d'hores anuals dedicades a donar cobertura a neteges 
extraordinàries, es valorarà amb un màxim de 20 punts 

2. PROPOSTA  

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 
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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.” 

Considerant que en el termini establert el licitador ha donat compliment a les 
obligacions establertes en aquest acord i amb el que estableix la clàusula 15a., del 
Plec de Clàusules Particulars que regeixen la contractació del servei de neteja de les 
diferents dependències municipals, aportant la documentació i la fiança requerida. 

 
 

FONAMENTS DE DRET  
 

Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei de Contractes del Sector Públic.  
 
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 que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia-Presidència mitjançant 
Decret núm. 609, de 16 de juny de 2015.  
 
 
Per tot això que,  
 

S’ACORDA  
 

PRIMER.- Adjudicar el contracte de serveis de neteja de les diferents dependències 
municipals a l’empresa Actúa Multiservicios, SL, amb CIF B-65207953 i amb domicili 
fiscal al carrer Telemàtica, de Montcada i Reixach (CP 08110), per import sense IVA 
de SIS-CENTS DISSET MIL TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB 
CINQUANTA CÈNTIMS (617.386,50 €), més CENT VINT-I-NOU MIL SIS-CENTS 
CINQUANTA-UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS (129.651,16 €) en concepte d’IVA al 
tipus del 21%, i un total amb l’iva inclòs de SET-CENTS QUARANTA-SET MIL 
TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS (747.037,66 €), per un 
període de dos anys, i les condicions de millora ofertades per l’adjudicatari, i s’obliga 
a executar-les amb subjecció estricta al Plec de Clàusules Administratives Particulars i 
al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars aprovats per la Junta de Govern Local 
de data 26 de febrer de 2018.  
 
SEGON.- COMUNICAR a Actúa Multiservicios, SL, empresa adjudicatària del 
contracte, perquè procedeixi a formalitzar el corresponent contracte quan sigui 
requerit, en el ben entès que la dita formalització no es produirà abans del transcurs 
dels 15 dies hàbils següents a la remissió de la notificació del present acord. 
 
TERCER.- ESTABLIR l’obligació de l’article 44 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 
24 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors 
amb concordança amb l’article 65 del Conveni Col·lectiu de neteja d’edificis i locals de 
Catalunya vigent, disposa que el canvi de titularitat de l’empresa, centre de treball o 
d’unitat productiva autònoma no extingirà, per si mateix, la relació laboral quedant, el 
nou empresari, subrogat en els drets i obligacions laborals de l’anterior, reconeguts pel 
vigent conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Castellet, aprovat en sessió plenària del dia 28 de juliol de 2004, en tot allò que no 
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sigui contrari a dret , així com el compliment dels drets i obligacions que els atorga el 
calendari laboral del personal de neteja i del Conveni Col·lectiu de Neteja d'edificis i 
locals de Catalunya  
 
QUART. PUBLICAR aquesta resolució en el Diari Oficial de la Unió Europea i en el 
perfil del contractant de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, i una vegada 
realitzada la formalització, 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, en el perfil del contractant de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet  
 
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 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 
 
 
5.- PRECS I PREGUNTES 
No hi ha hagut ni precs ni preguntes 

  

Annex Decrets 

Data Decret Número Decret  
De data 
21/06/2018 

 
2018LLDC000650 

 

A data 
27/06/2018 

 
2018LLDC000666 

 

 

I no havent-hi altres temes per a tractar a les 20:15 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. 

 

SECRETARI ACCIDENTAL    L’ALCALDE- PRESIDENT  
      

 


