
D'acord amb la normativa de protecció i seguretat de dades de caràcter personal i 
les indicacions de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades de Catalunya 
(APDCat), les actes de la Junta de Govern Local publicades no incorporen dades 
identificades o identificables. No obstant, podeu exercir els vostres drets a través 
dels procediments específics publicats al Catàleg de Tràmits o bé fer una 
consulta al correu electrònic protecciodedades@santquirzevalles.cat 
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ACTA SESSIÓ DE JUNTA DE GOVERN LOCAL 

Número: 2017000011 
Caràcter: Extraordinària 
Data:  5 de maig de 2017 
Constitució: 15:30 
Aixecament: 15:45 

RELACIÓ DE MEMBRES CORPORATIUS 

Assistents 

Elisabeth Oliveras i Jorba JUNTS-AM 
Marta Baldrich Caselles ICV 
Albert Falgueras Cuatrecasas JUNTS-AM 
Francesc Fernandez Lugo JUNTS-AM 

Absents sense justificació 

Cap 

Absents amb justificació 

Maria Domingo Soler JUNTS-AM 
  

PRESIDENTA 

Elisabeth Oliveras i Jorba. 

SECRETARIA 

Helena Muñoz Amorós. 

QUÒRUM 

Es verifica afirmativament el quòrum d’assistència a l’inici de la sessió i es manté durant 
el seu transcurs. 

CONVOCATÒRIA 

Primera. 

https://seu.santquirzevalles.cat/LlistaTramits/_YoH-PxCTySs9KFFC8_9AVVczXv_Xs4CArc3p3IJ-xBM
mailto:protecciodedades@santquirzevalles.cat
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ASSUMPTES CONEGUTS 

Tots els acords s’adopten per unanimitat dels membres presents, llevat que s’indiqui la 
seva abstenció o vot negatiu. 

 

 

1. Adjudicació del contracte de serveis de disseny, maquetació, impressió i 
distribució del butlletí municipal Informem 

 

ANTECEDENTS 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 7 de febrer de 2017, va aprovar l’expedient 
de contractació, de tramitació ordinària, i l’inici del procediment obert, per a l’adjudicació 
del contracte del servei de serveis de disseny, maquetació, impressió i distribució del 
butlletí municipal Informem de Sant Quirze del Vallès (3 lots).  
 
La mesa de licitació en sessió amb data 19 d’abril de 2017, d’acord amb la qualificació 
assolida pels participants, va elevar proposta d’adjudicació a favor de:  
 
LOT 1 :  Cèl·lula Acció Creativa, SL 

 
   LOT 2 :  Arts Gràfiques Grinver, SA 

   
LOT 3 :  YIM (dades personals) 
 
 
La present proposta d’adjudicació, es fa d’acord amb l’oferta presentada pels tres 
licitadors, en els termes i requisits previstos al plec de clàusules administratives 
particulars i al de condicions tècniques i el preu anual del contracte inclou les possibles 
despeses per qualsevol tipus d’impost i/o taxa,si s’escau.  
 
Amb data 19 d’abril de 2017, es va trametre als tres licitadors els preceptius requeriments 
previs a l’adjudicació i els contractistes, en temps i forma, han abonat la part proporcional 
que els corresponia a cadascun de l’import de les despeses en concepte d’anuncis 
oficials i han dipositat, a la Tresoreria Municipal, la garantia definitiva, per la quantitat que 
se’ls havia requerit. Les cartes de pagament consten a l’expedient.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
-Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic que modifica el TRLCSP. 
 

a) -Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció 
donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la 
modernització del govern local que la modifica. 

 
-Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, que desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 
30 d’octubre, de contractes del sector públic i Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, 
que aprova el Reglament General de la Llei de contractes de les administracions 
públiques, en tot allò que no contradiguin el Text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic. 
 
-Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, amb la redacció donada per les modificacions posteriors.  
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-Plecs de clàusules administratius particulars i plecs de prescripcions tècniques. 
 
DISPOSICIÓ 
 
S’adopta l’acord següent:  
 
Primer. Adjudicar el contracte de disseny, maquetació, impressió i distribució del butlletí 
municipal Informem, als següents licitadors:  

LOT 1 
 

Cèl·lula Acció Creativa, SL 
C. Montserrat, 22, 2n, 1a 
08201 Sabadell 

         CIF B60992468  
  

per un import anual de 13.300,02€, dels quals 10.991,75€ corresponen al preu del 
contracte i 2.308,27€  a l’impost sobre el valor afegit (21%).  

 
   LOT 2  

Arts Gràfiques Grinver, SA 
Av. Generalitat, 39 – PI Fontsanta 
08970 Sant Joan Despí 
CIF A58684978 

 
per un import anual de 25.740,00€, dels quals 24.750,00€ corresponen al preu del 
contracte i 990,00€  a l’impost sobre el valor afegit (4%), i amb les millores que consten a 
la seva proposició.  
   
LOT 3 
 

YIM (dades personals) 
San Andreu de la Barca (Barcelona) 

   
per un import anual de 6.655,00€, dels quals 5.500,00€ corresponen al preu del contracte 
i 1.155,00€ a l’impost sobre el valor afegit (21%). 
 
La present proposta d’adjudicació es fa d’acord amb la proposició, tant econòmica com  
de millores, presentada pels esmentats licitadors, en els termes i requisits previstos al 
plec de clàusules administratives particulars i al de prescripcions tècniques aprovat per 
l’Ajuntament.  
 
Segon. Requerir els adjudicataris per tal que, un cop transcorreguts 10 dies hàbils, a 
comptar de l’endemà de la tramesa de la notificació de l’adjudicació, procedeixin a atorgar 
la formalització dels contractes en document públic administratiu autoritzat per la fe 
pública de la secretària municipal. 

Tercer.  Aprovar els documents comptables derivats d’aquesta contractació, que es 
descriuen a continuació:   
 

Partida Any Document Tercer   Import (€) 
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1003 4910 2260201 

 
2017 

Compromís de la 
despesa (D) 

Cèl·lula Acció 
Creativa, SL 

  
     7.254,56€ 

 
1003 4910 2260201 

 
2017 

Compromís de la 
despesa (D) 

Arts Gràfiques 
Grinver, SA 

 
   14.040,00€ 

 
1003 4910 2400100 

 
2017 

Compromís de la 
despesa (D) 

YIM (dades 
personals) 

   
     3.630,00€ 

 
1003 4910 2260201 

 
2018 

Compromís futur 
despesa (D-Fut)  

Cèl·lula Acció 
Creativa, SL 

   
   13.300,02€ 

 
1003 4910 2260201 

 
2018 

Compromís futur 
despesa (D-Fut) 

Arts Gràfiques 
Grinver, SA 

   
   25.740,00€ 

 
1003 4910 2400100 

 
2018 

Compromís futur 
despesa (D-Fut)  

YIM (dades 
personals) 

   
     6.655,00€ 

 
1003 4910 2260201 

 
2019 

Compromís futur 
despesa (D-Fut) 

Cèl·lula Acció 
Creativa, SL 

   
   13.300,02€ 

 
1003 4910 2260201 

 
2019 

Compromís futur 
despesa (D-Fut) 

Arts Gràfiques 
Grinver, SA 

   
   25.740,00€ 

 
1003 4910 2400100 

 
2019 

Compromís futur 
despesa (D-Fut)  

YIM (dades 
personals) 

   
     6.655,00€ 

 
1003 4910 2260201 

 
2020 

Compromís futur 
despesa (D-Fut) 

Cèl·lula Acció 
Creativa, SL 

   
   13.300,02€ 

 
1003 4910 2260201 

 
2020 

Compromís futur 
despesa (D-Fut) 

Arts Gràfiques 
Grinver, SA 

   
   25.740,00€ 

 
1003 4910 2400100 

 
2020 

Compromís futur 
despesa (D-Fut)  

YIM (dades 
personals) 

   
     6.655,00€ 

 
1003 4910 2260201 

 
2021 

Autorització futura 
complementària 
(A-C  -Fut) 

    
     4.654,55€ 

 
1003 4910 2400100 

 
2021 

Autorització futura 
complementària 
(A-C  -Fut) 

    
        925,00€ 

 
1003 4910 2260201 

 
2021 

Compromís de la 
despesa (D-Fut) 

Cèl·lula Acció 
Creativa, SL 

   
     6.045,46€ 

 
1003 4910 2260201 

 
2021 

Compromís de la 
despesa (D-Fut) 

Arts Gràfiques 
Grinver, SA 

   
   11.700,00€ 

 
1003 4910 2400100 

 
2021 

Compromís de la 
despesa (D-Fut) 

YIM (dades 
personals) 

   
     3.025,00€ 

 
1003 4910 2260201 

 
2017 

Autorització 
negativa (fase A/ ) 

   
   13.614,53€ 

 
1003 4910 2400100 

 
2017 

Autorització  
negativa (fase A/ ) 

   
     1.970,00€ 

 
1003 4910 2260201 

 
2018 

Autorització futura 
despesa negativa 
(fase A_Fut/ ) 

   
     8.959,98€ 

 
1003 4910 2400100 

 
2018 

Autorització futura 
despesa negativa 
(fase A_Fut/ ) 

   
     1.045,00€ 

 
1003 4910 2260201 

 
2019 

Autorització futura 
despesa negativa 
(fase A_Fut/ ) 

   
     8.959,98€ 
 

 
1003 4910 2400100 

 
2019 

Autorització futura 
despesa negativa 
(fase A_Fut/ ) 

   
     1.045,00€ 

 
1003 4910 2260201 

 
2020 

Autorització futura 
despesa negativa 
(fase A_Fut/ ) 

  
     8.959,98€ 

 
1003 4910 2400100 

 
2020 

Autorització futura 
despesa negativa 
(fase A_Fut/ ) 

   
     1.045,00€ 
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Quart. Notificar aquesta resolució als interessats. 
 
 
 

2. Aprovació inicial del projecte executiu per a la rehabilitació dels vials de la 
urbanització del sector de Castelltort. 

 

ANTECEDENTS DE FET 
 
1. La JGL de 22/7/14 , en compliment de la sentència núm.113/2013 de 2 de maig de 

2013 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm.12 de Barcelona en el recurs 
ordinari 553/2010, va donar per rebuda l’obra d’urbanització del sector de Castelltort. 

2. Segons es desprèn de l’informe de l’Arquitecte municipal de data 2 de maig de 2017, a 
data d’avui i des d’un punt de vista tècnic queden pendents d’executar les següents 
reparacions de les obres d’urbanització, d’acord amb l’estat actual dels vials de l’àmbit 
corresponent al Pla Parcial de Castelltort : 

a. Fissures, esquerdes i esfondraments en el paviment asfàltic i en el de 
formigó. 

b. Tapes de pous, reixes interceptores i embornals enfonsats. 
c. Flonjalls i elevacions en el panot i vorades enfonsades. 
d. Entregues de la canal prefabricada malmeses. 
e. Incidències en la xarxa de clavegueram. 
f. Columnes d’enllumenat malmeses. 

 
3. Mitjançant Decret del Tinent d’Alcalde i Regidor delegat de Territori i Medi Ambient 

núm.2016/2700 de 12 de desembre de 2016, es va contractar la redacció del projecte 
executiu de les reparacions a realitzar en la urbanització de Castelltort a l’estudi 
d’enginyeria EMAB, Enginyeria i Medi Ambient de Badalona SL.  

4. El projecte comprèn 4 fases d’actuació a realitzar durant els exercicis 2017 a 2020 que 
importen 450.000 €, inclosa la direcció facultativa . Les obres estan cofinançades per 
la Diputació de Barcelona (50 %) a través de les Meses de Concertació i per 
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès (50 %). 

5. L’Ajuntament va explicar el projecte als veïns de Castelltort en la reunió celebrada el 
dia 3 d’abril de 2017 i va obrir un període d’audiència veïnal comprès entre els dies 10 
al 20 d’abril de 2017 prèvia a l’aprovació del projecte, durant el qual, els veïns varen 
poder consultar el projecte i fer les aportacions i/o les observacions que consideressin 
oportunes. 

6. En data 28 d’abril de 2017 RE 2017005640, l’equip redactor va presentar el projecte 
modificat de rehabilitació dels vials del Sector de Castelltort. Després d’analitzar les 
peticions realitzades pels veïns durant l’exposició pública de la maqueta del projecte, 
incorpora 2 annexos que recullen les accions adoptades i les respostes a les 
aportacions i suggeriments dels veïns: 

-Annex 9 del projecte: comprèn les actuacions incloses en el projecte derivades de 
les aportacions veïnals i les consideracions realitzades pel Servei de Via Pública 
en relació amb la mobilitat i senyalització de l’àmbit . També comprèn les millores 
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a proposar en la licitació de les obres derivades dels informes dels Serveis de Via 
Pública i Medi Ambient. 

-Annex 10 del projecte: comprèn les aportacions i suggeriments dels veïns que no 
tenen incidència en el projecte i que afecten a finques i/o propietaris de l’àmbit. 

7. Considerant l’informe tècnic del cap de Servei de Via Pública i de l’arquitecta tècnica 
del servei de Via Pública de data 19 d’abril de 2017. 

8. Considerant l’informe del tècnic de Medi Ambient de data 3 de maig de 2017. 

9. Considerant l’informe jurídic favorable de data 3 de maig de 2017. 

 

FONAMENTS DE DRET 

ATÈS que el preceptiu informe de l’Arquitecte municipal acredita que el projecte esmentat 
compleix la normativa urbanística, així com les prescripcions tècniques que hi són 
aplicables, i reuneix, alhora, tots els documents i requisits que els articles 24 a 33 del 
Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya, aprovat 
mitjançant el Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant, «ROAS») 
ATÈS que l’informe preceptiu esmentat també posa en relleu que el projecte d’obres de 
referència conté l’estudi de seguretat i salut que preveu l’article 5 del Reial decret 
1627/1997, de 24 d’octubre, mitjançant el qual s’estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció (en endavant, «RD 1627/1997»), la qual 
cosa fan avinent, de forma expressa, els Serveis Tècnics, per imperatiu de l’article 17.2 
del RD 1627/1997. 
 
ATÈS que de conformitat amb el que disposa l’article 53.1.p) del Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, la competència per a l’aprovació dels projectes d’obres i serveis és de l’Alcaldia, si 
bé per Decret de data 29/6/2015 l’Alcaldessa  va fer delegació d’aquestes competències 
a favor de la Junta de Govern Local, de conformitat amb allò que estableix l’apartat 3 de 
l’art.21 de la Llei de Bases del Règim Local . 
 
ATÈS que les obres definides en el projecte consisteixen en l’obra ordinària d’arranjament 
i rehabilitació de vials del sector de Castelltort i el projecte s’ha elaborat amb el contingut 
establert als articles 24 i següents del ROAS. 
 
ATÈS que el procediment d’aprovació dels projectes d’obres locals requereix, segons 
l’article 37 del ROAS, la seva aprovació inicial, la submissió a informació pública per un 
període mínim de trenta dies i l’aprovació definitiva, sense que es pugui aplicar en el 
present cas el procediment abreujat, propi de les obres de reparacions menors i de 
conservació i manteniment a què fan referència els articles 34, 35.2 i 37.6 del ROAS. 
 

DISPOSICIÓ 

S’adopta l’acord següent:  

Primer.- Aprovar inicialment el Projecte executiu de rehabilitació dels vials del sector de 
Castelltort, redactat per EMAB, Enginyeria i Medi Ambient de Badalona SL, amb un 
pressupost total per contracte de 405.319 € (IVA inclòs). 
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Segon.- Exposar l’expedient a informació pública per un període de trenta dies, a 
comptar des de la publicació de l’Anunci corresponent al BOP, al tauler d’anuncis de la 
casa consistorial i web municipal. 

Tercer.-  Donar audiència a les companyies de serveis (aigua, electricitat, telefonia i fibra 
i gas), perquè en aquest termini d’informació pública puguin presentar propostes i/o les 
observacions o al·legacions que considerin pertinents. 

Quart.- Disposar que l’aprovació inicial esdevindrà definitiva si no es formulen 
al·legacions i/o observacions durant el període d’informació pública i d’audiència als que 
fa referència els dos apartats anteriors del present acord. 

Cinquè.- Donar resposta individualitzada a cadascuna de les aportacions i observacions 
realitzades pels veïns de Castelltort durant el període d’Audiència Veïnal prèvia al tràmit 
aprovatori del projecte. 
 

DECLARACIÓ DE FE PÚBLICA 

Helena Muñoz Amorós, secretària de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès a efectes 
d’aquesta sessió, certifico que el seu contingut íntegre plasma el desenvolupament de la 
sessió de la Junta de Govern Local corresponent, en el lloc i la data de la sessió. 
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