ESBORRANY
A Sant Cebrià de Vallalta, en segona convocatòria (de conformitat amb allò
establert a l’article 53 del Reglament Orgànic Municipal, aprovat definitivament
en sessió Plenària del 26 de març de 2015 i publicat al BOPB de data 20 d’abril
de 2015) essent les catorze hores del dos d’octubre de dos mil disset, es
reuniren a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila, prèvia citació i per la
celebració de sessió ordinària de la Junta de Govern Local els següents tinents
d’alcalde: Cristina Romero Martínez, Raul Sánchez Martos i Javier Mallo
Martínez, sota la presidència de l’alcaldessa Sònia Scafa Álvarez, assistits per
la secretària accidental de l’Entitat, Marta Brecha Romà.
Assisteix com a oient sense dret a vot, el regidor Sr. Daniel Lienas Grande
d’acord resolució d’Alcaldia 2015-0518 de data 27 de juliol de 2015.
Comprovada l’existència de quòrum l’alcaldessa donà per oberta la sessió
entrant-se a l’examen dels assumptes inclosos dins de l’ordre del dia.
1r punt . APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
DARRERA
Preguntats els assistents per si volen formular alguna al·legació reclamació
contra l’esborrany de l’acta de la darrera sessió (25 de setembre de dos mil
disset), no es va produir cap intervenció, i per tant, l’acta restà aprovada per
l’assentiment de la unanimitat dels assistents.
APARTAT A. ACORDS PER COMPETÈNCIA PRÒPIA O PER DELEGACIÓ
D’ALCALDIA
2n punt A) CONEIXEMENT , APROVACIÓ i ORDENACIÓ DE LA RELACIÓ
DE FACTURES
Atès que pel desenvolupament de l’activitat pròpia de l’Ajuntament es generen
despeses per a l’adquisició de materials, subministraments, etc.
Atès que aquestes despeses es converteixen en factures i altres documents
girats per creditors contra l’Ajuntament.
Atès que cal procedir a l’aprovació dels esmentats documents.
Atès que la Instrucció de Comptabilitat per l’Administració Local (Ordre
HAP/1781/2013, de 20 de setembre per la qual s’aprova la Instrucció del Model
Normal de Comptabilitat Local) i especialment el RD 500/1990, de 20 d’abril
(art. 67 i 68) possibilita als Ajuntaments unificar les fases d’autorització (A),
disposició (D) i reconeixement de l’obligació (O) en una sola (ADO), tal i com es
recull a la base 32 de les Bases d’Execució del Pressupost 2017.
Vist que els documents dels creditors han estat revisats, conformats i
comptabilitzats.
Tenint en compte allò que possibilita la base 8.4 de les Bases d’Execució del
pressupost de 2017.
Per l’atribució que se li reconeix a l’ Alcaldia en l’article 21.1.f de la Llei 7/1985
de 2 d’abril (Bases del Règim Local) i l’article 185 del RDL 2/2004, de 5 de
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març (Text LRHH).
Des de la regidoria d’intervenció es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer. Aprovar les despeses en fase “ADO” incloses en la relació comptable
numero F/2017/31 que cal diligenciar als efectes, per un import total de
10.231,19€.
Número Data
Número de Data
Nom tercer
de
registre
document document
registre
2017/1125 27/07/2017 F17 125
27/07/2017 Serveis informatics i
comunicacions
2017/1299 12/09/2017 0100220977
08/09/2017 Bona Compra SL
2017/1325 14/09/2017 Reb13/09/2017 Ferrer Ojeda Asociados
1000626574
2017/1328 14/09/2017 0A17
31/08/2017 Ruscalleda SAU
000600
2017/1339 14/09/2017 145-17
04/09/2017 Eloi Capdevila Pesquer
2017/1343 20/09/2017 00 82
31/08/2017 Assessors Gestio Local
2017/1347 22/09/2017 1588
15/09/2017 Hiperescola Girona sl
2017/1348 19/09/2017 231/17
15/09/2017 Consell Comarcal del
Maresme

Import factura

2.370,39€
978,91€
637,88€
4.080,70€
157,30€
1.754,50€
26,61€
225,00€
10.231,29€

Posada a votació l’anterior proposta d’acord, la unanimitat dels assistents
l’aprovà, amb un quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels membres
de la Junta de Govern Local.
3r punt A) CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA A GAS NATURAL
CATALUNYA SDG, S.A. PER A LES OBRES D’OBRIR RASA PER
ESCOMESA DE GAS AL C/CAN TORRENT, 4 (URB. CAN PALAU) (EXP.
1110/2017)
Vista la instància presentada per GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A. , en
virtut de la qual sol·licita llicència d'obres per OBRIR RASA PER ESCOMESA
DE GAS al C/CAN TORRENT, 4 (URB. CAN PALAU) d'aquest municipi.Vistos
els informes favorables dels serveis tècnics municipals de data 22 de setembre
de 2017 i de secretaria de data 28 de setembre de 2018 que consten a
l'expedient.Atès que l'adopció d'aquesta resolució és competència d'aquesta
Junta de Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia
mitjançant Decret núm. 2015-0440, de 25 de juny, des de la Regidoria
d'Urbanisme es proposa l'adopció dels següents
ACORDS
Primer. Concedir llicència urbanística a GAS NATURAL CATALUNYA SDG,
S.A., per OBRIR RASA PER ESCOMESA DE GAS al C/CAN TORRENT, 4
(URB. CAN PALAU) d'aquest municipi, sense perjudici de tercers i salvat el dret
de propietat, AMB LES SEGÜENTS CONDICIONS:
• Les condicions tècniques i de Seguretat i Salut definides al “Projecte de
les Instal·lacions de Distribució amb MOP <= 16 bar a fer durant l’any
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2016 a l’àmbit territorial de Catalunya” presentat en data 06 de febrer de
2017 i RE 2017-E-RC-526.
• Les obres s’ajustaran a la memòria tècnica i plànols d’emplaçament
signades per l’enginyer tècnic industrial, Sr. XXX, amb núm. de col·legiat
17.168.
• Caldrà portar a terme la reposició de la calçada o vorera afectada per les
obres, amb els mateixos materials utilitzats per a la seva construcció
inicial.
• La correcte senyalització que puguin afectar a la mobilitat (senyalització
de les obres, control de la circulació, ..), durant el desenvolupament de
les obres.
• La correcte gestió dels residus generats a l’obra.
Segon. Aprovar la liquidació de les taxes corresponents que consten a l'informe
tècnic municipal de data 28 de setembre de 2017.
Tercer. Notificar la present resolució a l'interessat amb oferiment de recursos
(8), alhora que comunicar-ho a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació
de Barcelona perquè procedeixi a efectuar les liquidacions pertinents.
Posada a votació l’anterior proposta d’acord, la unanimitat dels assistents
l’aprovà, amb un quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels membres
de la Junta de Govern Local.
4t punt A) CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA A GAS NATURAL
CATALUNYA SDG, S.A. PER A LES OBRES D’OBRIR RASA PER
ESCOMESA DE GAS AL C/CAMI DE CANET, 41 (URB. VISTAMAR) (EXP.
1361/2017)
Vista la instància presentada per GAS NATURAL CATALUNYA SDG, S.A. , en
virtut de la qual sol·licita llicència d'obres per OBRIR RASA PER ESCOMESA
DE GAS al C/CAMI DE CANET, 41 (URB. VISTAMAR) d'aquest municipi.
Vistos els informes favorables dels serveis tècnics municipals de data 22 de
setembre de 2017 i de secretaria de data 28 de setembre de 2018 que consten
a l'expedient.
Atès que l'adopció d'aquesta resolució és competència d'aquesta Junta de
Govern Local en virtut de les delegacions efectuades per l'Alcaldia mitjançant
Decret núm. 2015-0440, de 25 de juny, des de la Regidoria d'Urbanisme es
proposa l'adopció dels següents
ACORDS
Primer. Concedir llicència urbanística a GAS NATURAL CATALUNYA SDG,
S.A., per OBRIR RASA PER ESCOMESA DE GAS al C/CAMI DE CANET, 41
(URB. VISTAMAR) d'aquest municipi, sense perjudici de tercers i salvat el dret
de propietat, AMB LES SEGÜENTS CONDICIONS:
•

Les condicions tècniques i de Seguretat i Salut definides al “Projecte de
les Instal·lacions de Distribució amb MOP <= 16 bar a fer durant l’any
2016 a l’àmbit territorial de Catalunya” presentat en data 06 de febrer de
2017 i RE 2017-E-RC-526.
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•

Les obres s’ajustaran a la memòria tècnica i plànols d’emplaçament
signades per l’enginyer tècnic industrial, Sr. XXX, amb núm. de col·legiat
17.168.
• Caldrà portar a terme la reposició de la calçada o vorera afectada per les
obres, amb els mateixos materials utilitzats per a la seva construcció
inicial.
• La correcte senyalització que puguin afectar a la mobilitat (senyalització
de les obres, control de la circulació, ..), durant el desenvolupament de
les obres.
• La correcte gestió dels residus generats a l’obra.
Segon. Aprovar la liquidació de les taxes corresponents que consten a l'informe
tècnic municipal de data 28 de setembre de 2017.
Tercer. Notificar la present resolució a l'interessat amb oferiment de recursos
(8), alhora que comunicar-ho a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació
de Barcelona perquè procedeixi a efectuar les liquidacions pertinents.
Posada a votació l’anterior proposta d’acord, la unanimitat dels assistents
l’aprovà, amb un quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels membres
de la Junta de Govern Local.
5è punt A) ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR PER LA REDACCIÓ DEL
PROJECTE EXECUTIU DEL NOU ENLLUMENAT A LA URBANITZACIÓ
CASTELLAR D’INDIES
Relació de fets
Mitjançant informe de data 25 de setembre de 2017, l’enginyera tècnica
municipal sol·licita la contractació menor del servei de redacció del projecte
executiu del nou enllumenat de la urbanització de Castellar d’Índies de Sant
Cebrià de Vallalta, per un import de 12.746,72 € (IVA exclòs), i proposa la seva
adjudicació a favor de l’empresa Gestió d'Enginyeria Serveis I Arquitectura
Gesa, per ser l’oferta més avantatjosa econòmicament de les tres que s’han
sol·licitat, i que són les següents:
1. GESA
12.746,72 € (IVA exclòs)
2. INTEC VALLS ENGINYERIA S.C.P.
13.560,00 € (IVA exclòs)
3. ALFRED SA LAGO
14.000,00 € (IVA exclòs)
La justificació de la necessitat d’aquesta contractació consta en l’esmentat
informe.
Fonaments de Dret
1. L’objecte de la contractació correspon a l’anomenat contracte de servei,
d’acord amb el previst a l’art. 10 del RD legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.
2. Atès que l’import pressupostat com a màxim per a la realització del servei és
inferior a 18.000,00 euros, exclòs l’IVA, estem davant d’un contracte menor,
d’acord amb el previst a l’art. 138.3 de la norma abans esmentada.
3. D’acord amb el previst a l’annex primer les bases d’execució del Pressupost
municipal 2017, al tractar-se d’un contracte d’import superior a 10.000€ cal
sol·licitar un mínim de 3 pressupostos a empreses capacitades per l’execució
del servei.
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4. És òrgan competent per a la present contractació es la Junta de Govern
Local, d’acord amb el decret d’Alcaldia núm. 440/2015 de 25 de juny de 2015,
de delegació de competències.
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. decret d’Alcaldia
núm. 550/2015 de 25 de juny de 2015, de delegació de competències, qui
subscriu, regidor delegat d’Urbanisme i Obres Públiques, PROPOSA a la Junta
de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Aprovar la contractació menor de l’empresa Gestió d'Enginyeria
Serveis I Arquitectura Gesa SL, per la realització del servei de redacció del
projecte executiu del nou enllumenat de la urbanització de Castellar d’Índies de
Sant Cebrià de Vallalta de 12.746,72 € (IVA exclòs), d’acord amb les
condicions que es fixen a l’informe tècnic i a la proposta presentada per
l’empresa i que són les següents:
1- Recollida de la informació cartogràfica de la urbanització.
2- Anàlisi de la normativa obligatòria que és d’aplicació Decret 1890/2008,
190/2015 i reglament electrotècnic de baixa tensió entre d’altres.
3- Anàlisi de les preexistències i serveis existents.
4- Estudi de les necessitats d’il·luminació de cada sector.
5- Disseny i presentació prèvia de les diverses propostes a l’equip de
govern de l’ajuntament.
6- Disseny i valoració de la proposta escollida per part de serveis tècnics.
7- Redacció del projecte executiu de la urbanització incloent els annexos
justificatius d’eficiència energètica i demes necessaris.
8- Presentació del projecte en les reunions que es requereixi.
9- Entrega del projecte en format digital editable i una còpia en paper.
10-Suport en la redacció dels plecs de clàusules per la licitació de les obres
Incloent-hi tots els documents legals necessaris per contractar les instal·lacions
de forma individualitzada:
• Memòria amb els seus annexes
• Plànols
• Plecs de condicions
• Pressupost amb el quadre de preus número 1 el número 2, estat
d’amidaments pressupostos parcials i pressupost general.
11- Els treballs hauran d’estar realitzats en el termini d’un mes a partir de la
data de signatura del contracte.
Segon. Autoritzar i disposar a favor de l’empresa Gestio d'Enginyeria Serveis I
Arquitectura Gesa SL l’import de 15.423,53 € IVA inclòs a càrrec de la partida
920.227.06 del pressupost municipal 2017, per vinculació jurídica.
Tercer. Notificar aquest acord a la part interessada amb oferiment de recursos
(16)
Posada a votació l’anterior proposta d’acord, la unanimitat dels assistents
l’aprovà, amb un quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels membres
de la Junta de Govern Local.
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6è punt. SUGGERIMENTS I PREGUNTES
No se’n formulà cap.
Al no haver-hi més assumptes a tractar la Sra. alcaldessa dóna la sessió per
acabada essent les catorze hores i trenta minuts, de la qual s’estén la present
acta, de la que dono fe.
L’alcaldessa,

La secretària accidental,
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