ACTA NÚM. 19. SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL EL DIA 17 DE MAIG DE 2016

Al Saló de Comissions de la Casa Consistorial de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, a dos
quarts de set de la tarda del dia 17 de maig 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 l'acta corresponent a la sessió de data 10
de maig de 2016.

La Junta acorda aprovar l'acta de la sessió celebrada el dia 10 de maig de 2016, sense
formular-se rectificació ni observació de cap mena.
APROVAT per SET (7) vots a favor dels senyors/es Puimedon, Yañez, Muñoz, Rosa,
Riera, Solà i López, CAP (0) vot en contra, i UNA (1) abstenció del senyor Segado, per no
haver assistit a la sessió.

-------------------Acord núm. 2.

Proposta aprovació expedient de contractació i plecs clàusules
comunicacions mòbils de veu i dades.

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ
LTL_16/ 33

Proposta de la Regidoria de Tecnologies de la Informació i Comunicació

Exp.532/16 Ctc.52-16. Atès que el departament de tecnologies de la informació i

comunicació creu necessari cobrir les necessitats de telefonia mòbil a fi d’homogeneïtzar
les tarifes dels diferents serveis i operadors juntament amb la reducció de costos
d’explotació de les comunicacions mòbils de veu i dades.
Atès que per portar a terme la contractació corresponent s’ha d’iniciar procediment OBERT,
d’acord amb allò que estableixen els articles 157 i concordants del Reial Decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova la Llei de Contractes del Sector Públic.
Atès que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària, celebrada el dia 2 de febrer de
2016 va aprovar els Plecs de Clàusules Administratives particulars (PCAP) de contractació
de caràcter estàndard aplicables als contractes de serveis, de subministraments i d’obres
tramitats mitjançant procediment obert i negociat sense publicitat de l’Ajuntament d’Olesa
de Montserrat, adequats al TRLCSP.
Atès que s’han redactat el quadre de característiques i els annexos de l’1 al 7 del Plec de
clàusules administratives particulars i el Plec de Prescripcions tècniques, que juntament
amb el Plec general aprovat pel Ple, en sessió ordinària de data 26 de juny de 2014, han de
regir l’adjudicació i execució del contracte, mitjançant procediment obert.
Atès que a l’aplicació pressupostària 22 9203 22200 del pressupost municipal hi ha
consignació suficient i adequada per afrontar la despesa d’aquesta contractació:
Vist allò que disposen els articles 110, 115, 157 i concordants del TRLCSP.

Per tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació del servei per a les comunicacions
mòbils de veu i dades de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat amb un pressupost
BIANUAL de VINT-I-SIS MIL QIUATRE CENTS EUROS (26.400,00€), més CINC MIL
CINC-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS (5.544,00€) corresponents al 21% d’IVA
SEGON. Autoritzar la despesa de caràcter plurianual derivada d’aquest contracte,
subordinada al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos, d’acord
amb el que disposa l’article 174 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER. Aprovar el quadre de característiques i els annexos de l’1 al 7 del Plec de
clàusules administratives particulars i Prescripcions Tècniques, que juntament amb el Plec
de Clàusules generals aprovat pel Ple, han de regir l’adjudicació i execució del contracte.
QUART. Aprovar l’autorització (A) de la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22
9203 22200 d’acord amb el següent detall:
Període
Juny – desembre 2016
Gener – desembre 2017
Gener – maig 2018

Import
9.317,00€
15.972,00€
6.655,00€

CINQUÈ. Obrir el procediment de licitació, mitjançant la publicació del corresponent anunci
de licitació al BOP i al perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat.
SISÈ. Notificar aquest acord a la Regidoria de TIC, als departaments de: TIC, Intervenció i
Tresoreria.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 3.

Proposta aprovació modificació de crèdit 13/16, per generació de
crèdit.

HISENDA
MLA_16/ 16

Proposta de la regidora d’Economia i Hisenda
Exp. 908/2016
Vist l'informe del servei de Promoció Econòmica, de sol·licitud de modificació de crèdit, en
el qual s’indica que la Diputació de Barcelona ha atorgat a l’Ajuntament d’Olesa de
Montserrat una subvenció per un import total de 210.404,24 €, per al Programa
complementari de foment de l’ocupació, i la necessitat de generar crèdit.
Atès que per decret de l’Alcaldia, del dia 20 d’abril de 2016, es va acceptar la subvenció
abans esmentada.
Vist l’informe del cap de la Unitat de Gestió de Recursos Humans.
Vist l’informe de la instructora i el d’Intervenció, la regidora d’Economia i Hisenda proposa a
la Junta de Govern Local l’adopció dels acords següents:

PRIMER. Aprovar la modificació de crèdits 13/16, per generació de crèdit, per un import de
210.404,24 €, al pressupost de 2016, en la forma expressada al resum de modificacions de
crèdit contingut a l’expedient.
SEGON.
“2016/3/PEP14/14
Aprovar
el
projecte
comptable
COMPLEMENTARI DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ” .

PROGRAMA

TERCER. Comunicar aquests acords a la regidoria d'Empresa i Ocupació i a la Unitat de
Gestió de Recursos Humans.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 4.

Proposta aprovació liquidació. OPCIONES VIALES, SL.

HISENDA
TEJ_16/ 15

Proposta de la regidora d’Economia i Hisenda
Exp. núm. 111/2009
Exp. núm. 111/2009. L’Ajuntament Ple en data 23 de desembre de 2010, va adjudicar el
contracte de servei públic de regulació i control de l’estacionament a les vies públiques
mitjançant parquímetres a l’empresa OPCIONES VIALES SL amb NIF B62713417, amb un
cànon anual de CINQUANTA-DOS MIL CINC-CENTS EUROS (52.500,00 €) més NOU MIL
QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS (9.450,00 €).
Atès que l’índex de preus al consum, en còmput nacional des de l’1 de febrer de 2015 a l’1
de febrer de 2016 ha disminuït en un -0,8 %.
Atès que la formalització del contracte es va produir el proppassat 24 de gener de 2011 el
qual estableix a la clàusula quarta literalment: “La concessió objecte del contracte tindrà
una durada de SIS (6) anys. S’estableix expressament el caràcter improrrogable del
present contracte. La data d’inici del contracte ha de ser el dia 1 de febrer de 2011”.
Atès que l ’import de cànon s’ha d’abonar per trimestres naturals anticipats d’acord amb la
clàusula 10 del plec de clàusules d’explotació del servei públic municipal de regulació i
control de l’estacionament a les vies públiques mitjançant parquímetres.
Atès que l’Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 28 de febrer de 2013 va
aprovar, entre d’altres assumptes la modificació del contracte de gestió del servei públic de
regulació i control de l’estacionament a les vies públiques mitjançant parquímetres amb un
increment del cànon anual de CINC MIL SET-CENTS EUROS (5.700,00 €).
Vist l’informe de la tresoreria, la regidora d’Economia i Hisenda proposa a la Junta de
Govern Local l’adopció dels ACORDS següents:

PRIMER. Aprovar la liquidació del 2n trimestre de l’exercici 2016 del contracte de servei
públic de regulació i control de l’estacionament a les vies públiques mitjançant parquímetres
a l’empresa OPCIONES VIALES SL amb NIF ******417 per un import de QUINZE MIL
SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS (15.065,85 €) sense IVA amb
càrrec al concepte d’ingrés 35.55000 “Concessions administratives zona blava” del
pressupost municipal d’ingressos per a 2016.
SEGON. Notificar aquest acord a OPCIONES VIALES SL, a la intervenció municipal i a la
unitat administrativa de contractació.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 5.

Proposta aprovació bases específiques i convocatòria de dues
places vacants d'agent de la policia local.

RÈGIM INTERN
BVI_16/ 14

Proposta de l’Alcaldia
Ra080-16 i expedient número 1021/2016, relatiu a les bases específiques i convocatòria de
dues places vacants d’agent de la policia local.
Elaborades les bases específiques reguladores del procés selectiu per a la provisió de dues
places vacants d’agent de la Policia Local corresponent a l’oferta d’ocupació pública per
l’any 2016 i a les vacants produïdes amb posterioritat, incloses dins la Plantilla i Relació de
Llocs de Treball d’aquesta Corporació, realitzades de conformitat a les disposicions
establertes en el Reial decret legislatiu 5/2015, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, el Decret legislatiu 1/1997, de 31
d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos
legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local; 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 i a la resta de
normes i acords de caràcter general o singular que siguin d’aplicació en els seus àmbits
respectius.
Vist l’informe del Departament de Recursos Humans, aquesta Alcaldia proposa a la Junta
de Govern Local l’adopció dels acords següents;

1. Aprovar les Bases específiques i la convocatòria del procés selectiu per a la provisió de
dues places vacants d’agent de la policia local, corresponents a l’oferta d’ocupació pública
per l’any 2016, que figuren com a annex.
2. Publicar les bases i la convocatòria al DOGC i seguir els tràmits corresponents fins la
cobertura definitiva de les places convocades.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 6.

Proposta aprovació justificació Model normalitzat 12 Campanya del
Somriure d'Olesa de Montserrat.

SERVEIS SOCIALS
CRS_16/ 17

Proposta de la Regidora de Benestar Social
El passat 29 de desembre de 2015, la Junta de Govern Local en sessió ordinària va aprovar
la concessió de subvenció directa a nom de la CAMPANYA DEL SOMRIURE d’Olesa de
Montserrat.
En l’esmentat acord hi mancaven dades que fan referència a la llei de subvencions i vist el
marc legal pel qual es regeixen en concret la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de desenvolupament, aprovat pel

Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així com els articles 118 a 129
del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS).
Vist l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament que fou aprovada definitivament
per acord del Ple extraordinari urgent de data 28/03/2012, i publicada al Butlletí Oficial de la
Província número 022012009293, corresponent al dia 2 de maig de 2012 (en endavant
l’Ordenança).
Atès que en aquesta Ordenança estableix al seu article 15 els supòsits que habiliten a
concedir subvencions pel procediment de concessió directa, de conformitat amb allò previst
a l’article 22.2 de la LGS.

Concretament el punt 3 de l'Ordenança contempla la compatibilitat amb altres subvencions,
ajudes, ingressos o recursos per la mateixa finalitat, procedents de qualsevols
Administració o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes
internacionals.
El termini de vigència de l'acord, anirà del 29 de desembre de 2015 fins l’2 de febrer de
2016, i la forma de pagament de la subvenció anticipat del 100% i posterior justificació.
El termini per a justificar la subvenció serà d'un mes a comptar des del seu pagament i la
forma de justificació a través dels formularis de justificació de subvenció que té l'Ajuntament
d'Olesa de Montserrat.
En data 11 de Febrer la Campanya del somriure presenta a l’Ajuntament el Model
normalitzat 12 Declaració d’acceptació subvenció de la Subvenció correctament emplenat.
Per tot això, la Regidora de Benestar Social proposa a la Junta de govern Local l’adopció
dels ACORDS següents:
PRIMER.- Acceptar la justificació segons Model normalitzat 12, d’acceptació de la
subvenció.
SEGON.- NOTIFICAR a l’entitat interessada
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 7.

Proposta aprovació conveni de col·laboració per a la formació
pràctica. ECA DEL PIRINEU I AJUNTAMENT D'OLESA DE
MONTSERRAT.

MEDI AMBIENT
CDP_16/ 14

Proposta del regidor d'Espai Públic i Medi Natural
Exp. 991/2016, relatiu al conveni de col·laboració per a la formació pràctica amb l'ECA del
Pirineu.

Atès que l'ECA del Pirineu imparteix el cicle de formació professional d'Aprofitament i
conservació del medi natural (AR30) en el qual es preveu la realització de pràctiques per un
total de 196 hores durant el segon curs.
Atès que per la validesa d’aquestes pràctiques cal que el centre col·laborador formalitzi
amb l’escola un conveni de col·laboració que caldrà signar.
Atès que l’Ajuntament ha analitzat l’interès de tenir alumnes en pràctiques, així com la
repercussió educativa i formativa dels aprenentatges assolits pels alumnes, formació que
es reconeixen tant en l’àmbit acadèmic com en el laboral, facilitant la incorporació al mercat
laboral i/o la continuïtat del seu itinerari formatiu.
Atès que el centre educatiu ha ofert a l’Ajuntament la possibilitat de que l’alumne Xavier
Clanchet Salvador realitzi les seves pràctiques en aquesta administració.
Vist l'informe del tècnic cap del Departament de Medi Ambient

Per tot això, el regidor d'Espai Públic i Medi Natural proposa a la Junta de Govern Local la
resolució dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar la realització de les pràctiques del segon curs del cicle de formació
professional d'Aprofitament i conservació del medi natural (AR30), per l’alumne Xavier
Clanchet Salvador i un total de 196 hores.
SEGON.- Facultar a l’alcaldessa per la signatura del conveni.
TERCER.- Notificar aquests acords a l'ECA del Pirineu, a l’alumne interessat, al
Departament de Recursos Humans i als representants legals dels treballadors.

APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 8.

Assumptes urgents

La Junta, prèvia declaració i justificació de la urgència, acorda per UNANIMITAT DELS
MEMBRES PRESENTS el tractament dels assumptes següents:

Acord núm. 8.1.

Proposta aprovació adjudicació contracte serveis WIMAX. LOOPS
CLOUD COMPUTING, SL.

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ
LTL_16/ 28

Proposta de la Regidoria de Tecnologies de la Informació i Comunicació
Exp. 1980/15 Ctc.41-16. Atès que per Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data

23 de febrer de 2016 es va aprovar l’expedient de contractació i el plec de clàusules
administratives particulars i prescripcions tècniques, que juntament amb el Plec de
Clàusules generals aprovat pel Ple, ha de regir l’adjudicació del contracte de serveis per
al manteniment de les antenes Wimax per al bon funcionament de la interconnexió
dels edificis municipals (antenes i switchos als quals estan connectades les
antenes), 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 21 de març de 2016 i
d’obertura i valoració de la proposició econòmica de dates 30 de març i 8 d’abril de 2016
respectivament, on la mesa acorda proposar per unanimitat l'adjudicació del contracte a
l’empresa LOOPS CLOUD COMPUTING, SL.
Atès que s’ha presentat la documentació següent:

-

Acreditació de constitució de la garantia definitiva (d’import 512,88€).

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 Regidoria proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
PRIMER. Adjudicar el contracte de serveis per al manteniment de les antenes Wimax
per al bon funcionament de la interconnexió dels edificis municipals (antenes i
switchos als quals estan connectades les antenes), d’acord amb l’informe tècnic de
data 31 de març de 2016, a l’empresa LOOPS CLOUD COMPUTING, SL amb un
pressupost BIANUAL de DEU MIL DOS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB
CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS (10.257,58€) més DOS MIL CENT CINQUANTA-QUATRE
EUROS AMB NOU CÈNTIMS (2.154,09€) corresponent al 21% d’IVA, pel període de dos
anys a comptar des de la data de formalització del contracte.
SEGON. Aprovar la disposició (D) de la depesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22
9203 21600 del pressupost municipal d’acord amb el detall següent:
Períodes
Juny - desembre 2016
Gener - desembre 2017
Gener - maig 2018

Import
3.620,05€
6.205,80€
2.585,82€
(per reajustament de cèntims d’euro)

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.1980/15.
SISÈ. Notificar aquests acords a tots els licitadors, a l’adjudicatari, a la Regidoria de de
Tecnologies de la Comunicació i la Informació, i als departament de: TIC, Intervenció i
Tresoreria.
APROVAT PER UNANIMITAT.
Acord núm. 8.2.

Proposta adjudicació contracte material oficina. GAVIME, SL
PAPERERIA LLIBRERIA NURIA, SL.

-

CONTRACTACIÓ
LTL_16/ 32

Proposta de la Regidoria de Contractació i Patrimoni

Exp. 1689/15 Ctc.50-16. Atès que per Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 2
de febrer de 2016 es va aprovar l’expedient de contractació i el plec de clàusules
administratives particulars i prescripcions tècniques, que juntament amb el Plec de
Clàusules generals aprovat pel Ple, ha de regir l’adjudicació del contracte del
subministrament de material d’oficina per a les dependències municipals, 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 4 de març de 2016 i
d’obertura i valoració de la proposició econòmica de dates 9 de març de 2016 i 15 d’abril de
2016, on la mesa acorda proposar per unanimitat l'adjudicació del contracte a les empreses
següents:

Lot
1 MATERIAL OFICINA
2 PAPER
3. MATERIAL LOGOTIP
4. CONSUMIBLES D’IMPRESSORES

Adjudicatari
GAVIME, SL
PAPERERIA LLIBRERIA NURIA, SL
PAPERERIA LLIBRERIA NURIA, SL
DESERT

Vistos els requeriments de data 15 d’abril de 2016, d’acord amb l’article 151.2 del Reial

Decret Legislatiu 3/2011, el que s’ha donat compliment per part de les empreses
adjudicatàries.
Vistos els documents següents:

GAVIME, SL
-

Acreditació del compliment de les obligacions tributàries.
Acreditació del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
Acreditació de la constitució de la garantia definitiva LOT-1 (d’import 263,32€)

PAPERERIA LLIBRERIA NURIA, SL
-

Acreditació del compliment de les obligacions tributàries.
Acreditació del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social.
Acreditació de la constitució de la garantia definitiva LOT-2 (d’import 544,68€)
Acreditació de la constitució de la garantia definitiva LOT-3 (d’import 157,36€)

Per tot això, aquesta Regidoria proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
PRIMER. Adjudicar el contracte del subministrament del material d’oficina per a les
dependències municipals a les empreses i pels imports BIANUALS següents a comptar des
del mes de juny de 2016:

Lot
1
2
3

Adjudicatari
GAVIME, SL
PAPERERIA LLIBRERIA NURIA, SL
PAPERERIA LLIBRERIA NURIA, SL

Base

IVA

Total

5.266,48€
10.893,60€
3.147,24€

1.105,96€
2.287,66€
660,92€

6.372,44€
13.181,26€
3.808,16€

SEGON. Aprovar la disposició (D) de la depesa a l’aplicació pressupostària 26 9202 22000
del pressupost municipal per un import de SIS MIL TRES-CENTS SETANTA-DOS EUROS
AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS (6.372,44€) corresponent al Lot 1 de l’esmentat
contracte, essent l’adjudicatari l’empresa GAVIME, SL, amb la següent distribució:

Període
Juny a desembre 2016
Gener a desembre 2017
Gener a maig 2018

Import
1.858,64€
3.186,24€
1.327,56€ (per reajustament de cèntims de €)

TERCER. Aprovar la disposició (D) de la depesa a l’aplicació pressupostària 26 9202 22000
del pressupost municipal per un import de SETZE MIL NOU-CENTS VUITANTA-NOU AMB
QUARANTA-DOS CÈNTIMS (16.989,42€) corresponent als Lots 2 i 3 de l’esmentat
contracte, essent l’adjudicatari l’empresa PAPERERIA LLIBRERIA NÚRIA, SL, amb la
següent distribució:

Període
Juny a desembre 2016
Gener a desembre
2017

Lot 2
3.844,54€
6.590,64€

Lot 3
1.110,69€
1.904,04€

Gener a maig 2018

2.746,10€

793,35€

Import total
4.955,23€
8.494,68€
3.539,51€
(per reajustament de cèntims de €)

QUART. Anul·lar l’autorització (A\) aprovada per la Junta de Govern Local de data 2 de
febrer de 2016, per haver quedat deserta la licitació corresponent al Lot 4, d’acord amb el
detall següent:
Número operació
22016/211
220169/20

Import
3.289,90 €
4.605,83€

CINQUÈ. Publicar l’anunci d’adjudicació al perfil del contractant i al BOP.
SISÈ. Formalitzar el contracte no més tard dels quinze dies hàbils següents al que es rebi
aquesta notificació d’adjudicació.
SETÈ. En la factura que emetrà l’adjudicatari és imprescindible que hi consti la següent
referència: exp.1689/15 indicant el lot que correspongui en cada cas.
VUITÈ. Notificar aquest acords a tots els licitadors, a l’empresa adjudicatària, a la Regidoria
de Contractació i Patrimoni i als departaments de: Copisteria, Contractació, Intervenció i
Tresoreria.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 8.3.

Proposta aprovació adjudicació contracte serveis recollida animals
companyia. ASSOCIACIÓ PROTECTORA D'ANIMALS DE L'ANOIA.

SANITAT I CONSUM
LTL_16/ 34

Proposta de la Regidoria de Sanitat i Consum
Exp. 1993/15 Ctc.53-16. Atès que per Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 9
de febrer de 2016 es va aprovar l’expedient de contractació i el plec de clàusules
administratives particulars i prescripcions tècniques, que juntament amb el Plec de
Clàusules generals aprovat pel Ple, ha de regir l’adjudicació del contracte del servei per a la
recollida, manteniment i control d’animals de companyia, abandonats, perduts o
ensalvatgits del terme municipal d’Olesa de Montserrat, 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 07 de març de 2016 i
d’obertura i valoració de la proposició econòmica de dates 11 de març de 2016 i 06 d’abril
de 2016, on la mesa acorda proposar per unanimitat l'adjudicació del contracte a
l’ASSOCIACIÓ PROTECTORA D’ANIMALS DE L’ANOIA.
Vist el requeriment de data 07 d’abril de 2016, 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 1.795,50€)

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 Regidoria proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
PRIMER. Adjudicar el contracte del servei per a la recollida, manteniment i control d’animals
de companyia, abandonats, perduts o ensalvatgits del terme municipal d’Olesa de
Montserrat a l’ASSOCIACIÓ PROTECTORA D’ANIMALS DE L’ANOIA, per un import de
TRENTA-CINC MIL NOU-CENTS DEU EUROS (35.910,00€) més SET MIL CINC-CENTS
QUARANTA-UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS (7.541,10€) corresponent al 21% d’IVA pel
període d´un (1) any.
SEGON. Aprovar la disposició (D) de la depesa per un import de 25.346,44€ amb càrrec a
l’aplicació pressupostària del pressupost municipal 61 311 22706 corresponent a la
despesa dels mesos de juny a desembre 2016
TERCER. Aprovar la disposició (D) de la depesa per un import de 18.104,66€ (per
reajustament de cèntims d´euro) corresponent a la despesa dels mesos de gener a maig
2017.
QUART. Publicar l’anunci d’adjudicació al perfil del contractant i al BOP.
CINQUÈ. Formalitzar el contracte no més tard dels quinze dies hàbils següents al que es
rebi aquesta notificació d’adjudicació.
SISÈ. En la factura que emetrà l’adjudicatari és imprescindible que hi consti la següent
referència: exp.1993/15.
SETÈ. Notificar aquest acords a l’empresa adjudicatària, i a la regidoria de Sanitat i
Consum i als departaments de: Sanitat i Consum, Intervenció i Tresoreria.

APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 8.4.

Proposta aprovació adjudicació contracte de servei de suport
jurídic. LA TEIXIDORA.

POLÍTIQUES D'IGUALTAT
MVT_16/ 48

Proposta de la Regidoria d’Igualtat
Exp. 1840/15 Ctc.43-16. Atès que per Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data
02 de febrer de 2016 es va aprovar l’expedient de contractació i el plec de clàusules
administratives particulars i prescripcions tècniques, que juntament amb el Plec de
Clàusules generals aprovat pel Ple, ha de regir l’adjudicació del contracte del servei
d’assessorament, atenció i suport jurídic en l’àmbit de la igualtat home-dona del SIAD-CIRD
“La Teixidora”, mitjançant procediment obert.
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, publicades en el Perfil del Contractant de la web municipal, de qualificació
de la documentació general de data 14 de març de 2016, d’obertura i valoració dels criteris
discrecionals de dates 18 i 19 de març de 2016 i d’obertura i valoració de la proposició
econòmica de dates 23 de març de 2016 i 06 d’abril de 2016 on la mesa acorda proposar
per unanimitat l'adjudicació del contracte a l’empresa ORTIZ & FONT ADVOCATS, SCP.
Vist el requeriment de data 21 d’abril de 2016, 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 125,50€)
Acreditació d’haver fet efectives les despeses de publicació de la licitació del
contracte (d’import 135,70€)

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 Regidoria proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
PRIMER. Adjudicar el contracte del servei d’assessorament, atenció i suport jurídic en
l’àmbit de la igualtat home-dona del SIAD-CIRD “La Teixidora”, d’acord amb l’informe tècnic

de data 04 d’abril de 2016, a l’empresa ORTIZ & FONT ADVOCATS, SCP pel període d’un
any.
SEGON. Aprovar la disposició (D) de la depesa amb un pressupost anual de DOS MIL
CINC-CENTS DEU EUROS (2.510,00€) més CINC-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB DEU
CÈNTIMS (527,10€) corresponent al 21% d’IVA amb càrrec a l’aplicació pressupostària 64
2311 22706 del pressupost municipal i amb la següent distribució:
Període

Import

Juny –desembre 2016

1.771,63€

Gener – maig 2017

(per reajustament de cèntims
d’euro)

1.265,47€

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.1840/15.
SISÈ. Notificar aquest acords a l’empresa adjudicatària, i a la Regidoria d’Igualtat i als
departaments de: Igualtat, Intervenció i Tresoreria.
APROVAT PER UNANIMITAT.

Acord núm. 8.5.

Proposta aprovació cessió d'ús d'habitatge d'urgència i acollida.

SERVEIS SOCIALS
CRS_16/ 19

Proposta del Regidor de Serveis Socials
Atès que l’Ajuntament disposa d’un pis de propietat municipal situat al C/ Grup Sta. Oliva 5
9è 1a.
Atès que l’esmentat pis es va rehabilitar per a poder destinar-lo a habitatge d’urgència i
acollida per a un màxim de sis persones amb necessitats econòmiques greus i manca de
suport familiar que comptessin amb pla de treball per part dels professionals dels serveis
socials.
Atès que es valora com adient que el pis sigui reconegut com un servei d’habitatge
d’urgència i acollida.
Atès que l’elaboració del projecte de creació de servei és un procés llarg i que està
tramitant-se.

Atès que actualment tenim a una persona amb necessitat urgent d’habitatge i que
reuneixen el perfil d’usuària previst i que compten amb el seguiment d’un professional del
servei.

Per tot això, el Regidor de Serveis Socials proposa a la Junta de Govern Local l’adopció
dels ACORDS següents.
PRIMER. Aprovar la cessió d’ús de l’habitatge a la Sra. ADL amb caràcter d’urgència i
provisionalitat.
SEGON. Aprovar que la durada del període de cessió d’us de l’habitatge va relacionada als
canvis en la situació que van provocar l’entrada en l’habitatge de l’usuari/a atès i que en cap
cas aquesta cessió serà superior als quatre anys.
TERCER. Aprovar el model de document a signar on queda reflectida la provisionalitat del
recurs i restar-la supeditada a l’aprovació del projecte d’establiment i on manifesta ser
coneixedora de la situació per la qual entra en caràcter d’urgència.
QUART. Notificar aquests acords a la Secretaria municipal, a la Regidoria d’Habitatge i a la
persona interessada.
APROVAT PER UNANIMITAT.

-------------------Acord núm. 9.

Precs i preguntes

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

La presidència aixeca la sessió a les set menys cinc minuts de la tarda, de la qual, com a
secretari, estenc aquesta acta de quinze pàgines.

