ACTA NÚM. 1. SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
EL DIA 12 DE GENER DE 2016

Al Saló de Comissions de la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, a les
set de la tarda del dia 12 de gener de 2016, es reuneixen en primera convocatòria els
senyors relacionats a continuació, i es constitueix la Junta de Govern Local, per fer la
sessió ordinària convocada i tractar els assumptes que figuren a l'ordre del dia.

ASSISTENTS
Alcaldessa-Presidenta
Il·lma. Sra. M. Pilar Puimedon Monclús
Vocals
Sr. Joan Segado Cano
Sra. Susana Yañez Pino
Sra. Georgina Muñoz Gil
Sr. Francisco José Rosa Gutiérrez
Sr. Miquel Riera Rey
Sr. Dídac Solà Sánchez
Sr. Jorge López Guevara
Secretari
Sr. Òscar González i Ballesteros
Interventora
Sra. Betlem Trell Plaza

--------------------

Acord núm. 1.

Proposta d'aprovació de les actes corresponents a les sessions de
dates 22 i 29 de desembre de 2015.

La Junta acorda aprovar les actes de les sessions celebrades els dies 22 i 29 de desembre
de 2015, sense formular-se rectificació ni observació de cap mena.

Votació acta 22 de desembre:
APROVAT PER UNANIMITAT.

Votació acta 29 de desembre:
APROVAT per SET (7) vots a favor dels senyors/es Puimedon,Segado, Yañez, Muñoz,
Riera, Solà i López, CAP (0) vot en contra, i UNA (1) abstenció del senyor Rosa, per no
haver assistit a la sessió.

--------------------

Acord núm. 2.

Proposta aprovació adjudicació contracte d'obres. IBERLAND
INMUEBLES Y REFORMAS, SL.

ALCALDIA
MVT_16/ 1

Proposta de l'Alcaldia
Exp. 1619/15 Ctc.129-15. Atès que per Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data
17 de novembre de 2015 es va aprovar l’expedient de contractació i el plec de clàusules
administratives particulars, que juntament amb el Plec de Clàusules generals aprovat pel
Ple, ha de regir l’adjudicació del contracte de les obres per a l’execució del projecte que
porta per títol “Projecte de reforma i millora de la instal·lació de l’enllumenat d’un
tram del carrer Anselm Clavé (fase 2), mitjançant procediment negociat sense publicitat.
Vist allò que es disposa en 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), sobre
adjudicació dels contractes.
Atès que s’han complimentat tots els tràmits establerts en el TRLCSP i dels Plecs de
clàusules que regeixen aquesta contractació.
Vistes les actes de qualificació de la documentació general de data 09 de desembre de
2015, i d’obertura i valoració dels criteris discrecionals i proposició econòmica de dates 14 i
21 de desembre de 2015 respectivament, on la mesa acorda proposar per unanimitat
l'adjudicació del contracte a l’empresa Iberland Inmuebles y Reformas, SL.
Vist el requeriment de data 21 de desembre de 2015, d’acord amb l’article 151.2 del Reial
Decret Legislatiu 3/2011, el que s’ha donat compliment per part de l’empresa.
Atès que s’ha presentat la documentació següent:


Acreditació de la constitució de la garantia definitiva (d’import 8.255,55€)

Vistos els documents següents:



Acreditació del compliment de les obligacions tributàries.
Acreditació del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.

Per tot això, aquesta Alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
PRIMER. Adjudicar el contracte de les obres per a l’execució del projecte que porta
per títol “Projecte de reforma i millora de la instal·lació de l’enllumenat d’un tram del
carrer Anselm Clavé (fase 2), d’acord amb l’informe tècnic de data 17 de desembre de
2015, a l’empresa Iberland Inmuebles y Reformas, SL., amb un pressupost de CENT
SEIXANTA-CINC MIL CENT ONZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS (165.111,04€) més
TRENTA-QUATRE MIL SIS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS
CÈNTIMS (34.673,32€) corresponents al 21% d’IVA. El termini d’execució de les obres serà
d’un mes comptats des de la signatura de l’acta de replanteig de les obres.

SEGON. Aprovar la disposició (D) de la depesa per un import de CENT NORANTA-NOU
MIL SET-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS
(199.784,36€) amb càrrec a l’aplicació pressupostària 41N10 1532 61900 del pressupost
municipal per a 2016.
TERCER. Publicar l’anunci d’adjudicació al perfil del contractant i al BOP.
QUART. Formalitzar el contracte no més tard dels quinze dies hàbils següents al que es
rebi aquesta notificació d’adjudicació.
CINQUÈ. En la factura que emetrà l’adjudicatari és imprescindible que hi consti la següent
referència: exp.1619/15.
SISÈ. Notificar aquests acords a l’empresa adjudicatària, a la Regidoria d’Obres i Edificació
i als departaments de: Via Pública, Urbanisme, Intervenció i Tresoreria.
APROVAT PER UNANIMITAT.

--------------------

Acord núm. 3.

Assumptes urgents

La Junta, prèvia declaració i justificació de la urgència, acorda per UNANIMITAT DELS
MEMBRES PRESENTS el tractament de l'assumpte següent:

Acord núm. 3.1.

Proposta aprovació ratificació adhesió a acord marc pel
subministrament de vehicles de serveis policials. CONSORCI
CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL.

SEGURETAT CIUTADANA
VPS_16/ 1

Proposta de l'alcaldia
Atès que el 28 de desembre de 2012 la Junta de Govern Local va aprovar l’adhesió
d’aquest ajuntament al Sistema de Contractació centralitzada, amb destinació als ens locals
de Catalunya que realitzi en les adquisicions, previstes en l’article 205 del Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant TRLCSP), pel Consorci Català pel
Desenvolupament Local (en endavant, CCDL).
Atès que el 28 de gener de 2014 el Consorci Català pel Desenvolupament Local va
adjudicar l’Acord marc pel subministrament de vehicles de serveis policials, lot 1, vehicle
policial tot camí 4x2 diesel amb equipament bàsic i lot 2, vehicle policial tot terreny 4x4
diesel amb equipament bàsic, mitjançant la modalitat d’arrendament amb opció de compra,
a l’empresa BBVA Autorenting SA amb la relació de preus unitaris que figuren en l’esmentat
acord.
Atesa la formalització del contracte entre el Consorci Català pel Desenvolupament Local i

l’empresa BBVA Autorenting SA com adjudicatària de l’Acord marc es va signar per les
dues parts en data 1 d’abril de 2014 segons consta en el document que figura en
l’expedient de l’encàrrec de provisió tramitat per aquesta entitat local.
Atès que el 30 de març de 2015 es va formalitzar la primera pròrroga de l’acord marc, per
un termini de 12 mesos, finalitzant el 31 de març de 2016.
Atès que per cobrir les necessitats del parc mòbil de la policia local, aquest ajuntament
està interessat en adjudicar a l’empresa BBVA Autorenting SA l’encàrrec de provisió d’un
vehicle policial, en la modalitat d’arrendament amb opció de compra amb la relació de preus
unitaris que tot seguit es detallen i d’acord amb les condicions de la proposició econòmica.
Atès que un cop analitzades les necessitats del servei i segons el nombre d’usuaris que han
de fer servir aquest vehicle, el model a arrendar és el que es detalla a continuació:
Vehicle 1: NISSAN QASHQAI 1.6 dCi VISIA 4X2 130 cv 5 p.AM 2015(1 unitat)
Durada contracte: 48 mesos
Quilometratge anual: 27.500 kms
Preu vehicle: 1.155,43 euros al mes/vehicle IVA inclòs.
Abonament quilòmetres no consumits: 0.02 euros/km sense IVA
Pagament quilòmetres per excès: 0.045 euros/km sense IVA.
Opció de compra a 48 mesos: 6.080 euros més IVA per vehicle

En virtut de tot això, aquesta alcaldia proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
acords següents:
PRIMER.- Ratificar l’adhesió del 28 de desembre de 2012 de la Junta de Govern Local, on
es va aprovar l’adhesió d’aquest ajuntament al Sistema de Contractació centralitzada del
CCDL i en particular l’adhesió a l’Acord marc pel subministrament de vehicles de serveis
policials.
SEGON.- Establir el contracte pel subministrament d’un vehicle amb destinació als serveis
de vigilància i seguretat d’aquesta entitat local, d’acord amb els drets i obligacions que
consten en les condicions especifiques d’execució de l’encàrrec de provisió, el plecs de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques de l’Acord marc, les
condicions de l’oferta en el document d’acceptació de l’encàrrec i els preus i terminis que
es detallen en el quadre adjunt:
Vehicle 1: NISSAN QASHQAI 1.6 dCi VISIA 4X2 130 cv 5 p.AM 2015(1 unitat)
Durada contracte: 48 mesos
Quilometratge anual: 27.500 kms
Preu vehicle: 1.155,43 euros al mes/vehicle IVA inclòs.
Abonament quilòmetres no consumits: 0.02 euros/km sense IVA
Pagament quilòmetres per excès: 0.045 euros/km sense IVA.
Opció de compra a 48 mesos: 6.080 euros més IVA per vehicle

TERCER.- Aprovar l’autorització i disposició (AD) del cost econòmic d’aquest
subministrament, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 32.132.20400- SEGURETAT
CIUTADANA-ARRENDAMENT DE MATERIAL DE TRANSPORT-, amb la distribució
següent:

2016
2017
2018
2019
2020

març-desembre
gener-desembre
gener-desembre
gener-desembre
gener-febrer

11.554,3 €
13.865,16€
13.865,16€
13.865,16€
2.310,86€

QUART.- Formalitzar el contracte amb l’empresa BBVA Autorenting SA per un import total
de CINQUANTA-CINC MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA EUROS, AMB SEIXANTA–
QUATRE CÈNTIMS (55.460,64€) iva Inclòs. Aquesta quantia es dividirà en imports
mensuals de MIL CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS
(1155,43€.)
CINQUÈ.- Facultar a l’alcaldessa per a la signatura del contracte.
SISÈ.- En la factura que emetrà l’adjudicatari és imprescindible que hi consti la següent
referència: EXPEDIENT 1871/2015.
SETÈ.- Notificar aquest acord a l’empresa l’empresa BBVA Autorenting SA, al Consorci
Català pel Desenvolupament Local, al Departament de Contractació, a la Intervenció,
Tresoreria municipals.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 4.

Precs i preguntes

No s'han formulat.
--------------------

La presidència aixeca la sessió a un quart menys cinc de vuit del vespre, de la qual, com a
secretari, estenc aquesta acta de cinc pàgines.

