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ACTA DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 6 D’AGOST DE 2018  
 
A les 13:30 hores del dia 6 d’agost de 2018, en Sessió ordinària, compareixen per a 
celebrar reunió de Junta de Govern Local, sota la presidència de l’Il·lma.  senyora 
Alcaldessa accidental:  
 
Sra. Eulàlia Sardà i Bonvehí, 4ª Tinent d’Alcalde, regidora de Medi Ambient, Benestar 
Social, Gent Gran i Salut, actuant com a Alcaldessa accidental.  
Sra. Silvia Vila i López, 2ª Tinent d’Alcalde, regidora de Cultura, d’Ensenyament i de 
Joventut .  
Sr. Daniel Mauriz i Vidal, 1r Tinent d’Alcalde, regidor d’hisenda i de promoció 
econòmica i portaveu del grup municipal CIU.  
 
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.  
 
Han excusat la seva presència: 
 
Sr. Joan Torres i Pérez, Alcalde - CIU  
Sra. Carme Jiménez i Fernández, 3ª Tinent d’Alcalde, regidora de Recursos Humans, 
Organització, Comunicació, Imatge i Serveis Municipals.  
Sr. Antoni Calveras i Fulgarolas, regidor d’Urbanisme i Esports.  
Sr. Antoni Coll i Gimenez, Interventor accidental  
  
Assisteix com a Secretari accidental el Sr. Lluc Basora i Pascual  
 
 
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 31 de juliol de 2018 
Passat aquest punt a votació, és Aprovat per Unanimitat dels assistents 
 
2.- DESPATX D’OFICI 
Es fa constar que no hi ha hagut cap intervenció en el present punt de l’ordre del dia 
 
3. - REGIDORIA DE MEDI AMBIENT, BENESTAR SOCIAL, GENT GRAN I SALUT  
 
“ PROPOSTA D'ACORD DE REGIDORA DE BENESTAR SOCIAL, SALUT, MEDI 
AMBIENT I GENT GRAN, Sr/a. EULALIA SARDA BONVEHI.  
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Assumpte  
 
PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE SERVEIS DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE 
PARCS I JARDINS, ZONES VERDES I ARBRAT MUNICIPAL DE SANT VICENÇ DE 
CASTELLET  
 
Atès que l'Ajuntament en la Junta de Govern Local, en Sessió ordinària, celebrada el 
proppassat dia 3 d´agost de 2016, va adjudicar el Contracte de serveis del servei de 
manteniment de parcs i jardins, zones verdes i arbrat municipal de Sant Vicenç de 
Castellet, a la societat Parcs i Jardins Catalunya, S.L per un import de contracte amb 
l’iva inclòs de DOS-CENTS NORANTA-TRES MIL VUIT-CENTS VUIT EUROS,AMB 
SETANTA-NOU CÈNTIMS (293.808,79€), desglossats amb un preu base abans 
d’incloure l’iva DOS-CENTS QUARANTA-DOS MIL VUIT-CENTS DISSET EUROS, 
AMB DIVUIT CÈNTIMS (242.817,18€), i CINQUANTA MIL NOU-CENTS NORANTA-
UN EUROS, AMB SEIXANTA-ÚN CÈNTIMS d’IVA (50.991,61€), d’acord amb el plec 
de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques aprovades 
a la Junta de Govern Local del dia 17 de febrer de 2016 i la proposta presentada per 
l’empresa.  
 
Atès data dia 30 de setembre de 2016, es va signat el contracte ADMINISTRATIU DE 
SERVEIS DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE PARCS I JARDINS, ZONES 
VERDES I ARBRAT MUNICIPAL DE SANT VICENÇ DE CASTELLET, amb una 
durada de dos anys, prorrogable per dos anys més La durada màxima del contracte, 
inclosos els períodes de prorroga, serà de quatre anys. La prorroga s’haurà de notificar 
al contractista amb una antelació mínima d’un mes a comptar abans de la finalització. 
del contracte, a comptar des del dia de la signatura del l'acta del contracte. 
  
Atès l’informe de la Tècnica de Medi ambient de data 30 de juliol de 2018, que en la 
seva part essencial i necessària estableix el següent:  
 
Havent efectuat el seguiment del present contracte, subjecte al Plec de Prescripcions 
Tècniques, i d’acord amb les instruccions manifestades per part dels serveis tècnics 
municipals cap a l’adjudicatari, sense detectar incompliments greus pel que fa a 
l’execució del mateix, s’informa favorablement la proposta de pròrroga prevista a la 
clàusula segona del citat contracte. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
- El Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei de contractes del Sector públic (TRLCSP), articles 23 i 303.  
- El Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general 
de la Llei de contractes de les administracions públiques.  
- El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya.  
- El Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, article 116.  

Atesa la disposició transitòria primera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol 
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les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 
febrer de 2014, en relació als expedients iniciats i contractes adjudicats amb 
anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta, 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. En 
el cas de procediments negociats sense publicitat, per determinar el moment d’iniciació 
s’ha de tenir en compte la data d’aprovació dels plecs. Tanmateix els contractes 
administratius adjudicats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta Llei es 
regeixen, pel que fa als seus efectes, compliment i extinció, inclosa la seva 
modificació, durada i règim de pròrrogues, per la normativa anterior.  

Considerant el que l’òrgan competent es la Junta de Govern Local, en virtut del Decret 
de l’Alcaldia 2015LLDC000609, de data 16 de juny de 2015 de delegació de 
competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local i les facultats que estableixen 
la disposició 2ª del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, l’art. 21 de la 
Llei 7/1985 de Bases de Règim Local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’apartat o) i amb concordança amb 
l’article 52 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, apartat o) pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.  

 
Per tot això,  

S’ACORDA: 
 

PRIMER.- PRORROGAR el contracte del servei de manteniment de parcs i jardins, 
zones verdes i arbrat municipal de Sant Vicenç de Castellet amb la societat Parcs i 
Jardins Catalunya, S.L amb CIF núm. B-61.112.652, des del dia 30 de setembre de 
2018 fins el dia 30 de setembre de 2020, aquest inclòs, d’acord amb allò establert en 
la clàusula 5ª del Plec de Clàusules Administratives Particulars que regulen el 
contracte del servei, mantenint inalterables les condicions del contracte inicial, 
concretament el Plec de Clàusules Tècniques i Administratives Particulars aprovades 
per la Junta de Govern Local en data 17 de febrer de 2016 i l’oferta presentada per 
l’adjudicatària.  
 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord a Parcs i Jardins Catalunya, S.L, en temps i forma 
i donar-ne compte a la Intervenció municipal als efectes oportuns de conformitat amb 
el que estableix 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 
 
 
4. - DONAR COMPTE DECRETS  
Tot seguit es dóna compte de la relació de decrets, donant-se els assistents per 
assabentats.  
 
5. - TEMES SOBREVINGUTS  
No hi ha hagut cap tema sobrevingut.  
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6. - PRECS I PREGUNTES  
No n’hi ha hagut ni precs i preguntes. 

 

Annex Decrets 

Data Decret Número Decret  
De data 
27/07/2018 

 
2018LLDC000804 

 

A data 
0108/2018 

 
2018LLDC000824 

 

 

I no havent-hi altres temes per a tractar a les 13:40 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. 

 

   SECRETARI ACCIDENTAL              ALCALDESSA ACCIDENTAL 


