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JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 29 D’OCTUBRE DE 2019
A la Sala de Juntes de la casa consistorial, el dia 29 d’octubre de 2019 es reuneix la
JUNTA DE GOVERN LOCAL, en sessió extraordinària i urgent, sota la presidència
de l’alcalde Sr. XAVIER LLUCH i LLOPART.
Hi concorren els regidors:
• Sr. SEBASTIÀ MOYA i ARENAS, 1r. Tinent d’Alcalde, regidor d’Hisenda, de
Recursos Humans i de Comunicació, Transparència i Polítiques Digitals.
• Sra. SÒNIA GUIMERÀ i VILARDELL, 2a. Tinent d’Alcalde, regidora
d’Ensenyament i de Patrimoni.
• Sr. FÈLIX TUTUSAUS i GALIMANY, regidor de Promoció de l’esport i de
Promoció Econòmica i Turisme.
Excusa la seva assistència el regidor:
• Cap.
De conformitat amb l’article 113.3 del Reial Decret 2568/86 i la resolució d’Alcaldia
núm. 86/2019, de 20 de juny, també hi assisteix la Sra. Ma del CARME SIBIL i
GALIMANY, regidora de Cultura, Festes, Igualtat i Agermanament i de Joventut
Joventut i el Sr. LLUÍS ORTEGA i REY, regidor de Serveis Municipals
Mediambientals, de Sanitat i Consum i de Gent Gran.
Assistits i actuant com a secretària – interventora, la Sra. EVA PUIG PÉREZ.
Oberta la sessió per la presidència a les 20:01 hores, una vegada comprovada per la
secretària – interventora accidental l’existència de quòrum que cal per a la sessió
extraordinària i urgent (article 113 Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens
Locals), es procedeix a conèixer els assumptes inclosos en l’ordre del dia.
ORDRE DEL DIA
1. Pronunciament de la Junta de Govern sobre la urgència de la sessió.
2. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació del servei de redacció de
projectes i direcció de l’obra de construcció d’un edifici d’habitatges d’ús social
per a gent gran, a l’Avda. Catalunya núm. 24 de Guardiola de Font-rubí.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
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PRIMER.- PRONUNCIAMENT DE LA JUNTA DE GOVERN SOBRE LA
URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.
L’Alcalde justifica i motiva la urgència de la convocatòria de la sessió perquè abans
del 30 d’octubre de 2019 cal haver aprovar l’expedient de contractació del servei de
redacció de projectes i direcció d’obra de construcció d’un edifici d’habitatges d’ús
social per a gent gran, per a complir amb les condicions fixades per la Diputació de
Barcelona i poder trametre el preacord de la Meses de Concertació per a l’obtenció
d’un ajut econòmic.
D’acord amb el que preveu l’article 113.1.a) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel que s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, cal sotmetre a ratificació la urgència de la convocatòria.
Subjecte la ratificació de la urgència de la convocatòria de la sessió, el resultat
de la mateixa és 4 (quatre) vots a favor dels regidors assistents. Per tant, la
Junta de Govern ratifica la urgència per unanimitat.
SEGON.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ
DEL SERVEI DE REDACCIÓ DE PROJECTES I DIRECCIÓ DE L’OBRA DE
CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI D’HABITATGES D’ÚS SOCIAL PER A GENT
GRAN, A L’AVDA. CATALUNYA NÚM. 24 DE GUARDIOLA DE FONT-RUBÍ.
La proposta presentada és la següent:
“Vista la Memòria de l’Alcaldia justificativa de la contractació del servei de redacció
del projecte de construcció d’un edifici d’habitatges d’ús social per a gent gran, a l’av.
Catalunya núm. 24 de Guardiola de Font-rubí, de data 17 d’octubre de 2019.
Vist l’informe emès per l’arquitecta municipal, en data 17 d’octubre de 2019, sobre la
insuficiència de mitjans econòmics i tècnics d’aquest Ajuntament per a dur a terme la
redacció del projecte.
A la vista de les característiques i de l'import del contracte que s’estableixen en la
memòria de justificació de la necessitat de contractació del servei, es proposa
l'adjudicació mitjançant procediment obert simplificat.
Vist l’informe emès per la secretària-interventora, en data 17 d’octubre.
Vista la Resolució de l’Alcaldia núm. 150/2019, de 17 d’octubre, per la que es va
resoldre Iniciar l'expedient per a la contractació del servei de redacció del projecte i
de la direcció de l’obra de construcció d’un edifici d’habitatges d’ús social per a gent
gran, a l’av. Catalunya núm. 24 de Guardiola de Font-rubí. Dita resolució va ser
ratificada per la Junta de Govern, en sessió de data 22 d’octubre de 2019.
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Vist que s’han incorporat a l’expedient el Plec de prescripcions tècniques i el Plec de
clàusules administratives particulars que han de regir la present contractació.
Vist l’informe de fiscalització emès per la secretària-interventora en data 29 d’octubre
de 2019.
Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb allò que s'ha
fixat en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i d’acord amb la Resolució de l’Alcaldia núm.
86/2019, de 20 de juny, de delegació de competències en la Junta de Govern, es
proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert
simplificat, del servei de redacció dels projectes i de la direcció de l’obra de
construcció d’un edifici d’habitatges d’ús social per a gent gran, a l’av. Catalunya
núm. 24 de Guardiola de Font-rubí, convocant la seva licitació.
SEGON.- Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de
Prescripcions Tècniques que regiran el contracte.
TERCER.- Aprovar la despesa per import de 58.800,00 euros i 12.348,00 euros
d’IVA, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 231.63200 del vigent pressupost de la
Corporació.
QUART.- Donar compte dels presents acords a Intervenció i a Tresoreria a l'efecte
de practicar les anotacions comptables que procedeixin.
CINQUÈ.- Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut
contemplat en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.
SISÈ.- Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de
l'expedient de contractació, en particular el plec de clàusules administratives
particulars i el de prescripcions tècniques. La documentació necessària per a la
presentació de les ofertes ha d'estar disponible aquest dia de publicació de l'anunci
de licitació.
SETÈ.- Designar als membres de la mesa de contractació, que ja consten a l’apartat
O del quadre de característiques del PCAP, i que la seva composició constarà en el
perfil de contractant:
• President: Xavier Lluch i Llopart, Alcalde, com a titular i com a suplent Sebastià
Moya i Arenas, regidor.
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•

•

Vocals:
o Eva Puig Pérez, secretària interventora;
o Ma. Isabel Rabal Lluch, arquitecta municipal;
Secretari: Cristina Roig Solà, administrativa adscrita a l'àrea de secretaria.”

I sotmesa la proposta a votació, la mateixa és aprovada per unanimitat.

No havent més assumptes de que tractar, l’alcalde-president aixeca la sessió quan
són les 20:06 hores, de la que estenc aquesta acta, del contingut de la qual, com a
Secretària, dono fe en el lloc i data indicats a l’encapçalament.
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