AJUNTAMENT DE CALDES DE MALAVELLA
ACTA 23 /2017
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DIA: 21 DE JUNY DE 2017

A Caldes de Malavella, el vint-i-u de juny de dos mil disset, sota la Presidència del Sr.
Alcalde Salvador Balliu i Torroella, es reuneixen els membres de la Junta de Govern Local,
per tal de celebrar sessió ordinària en primera convocatòria amb assistència dels Srs. Sergi
Mir i Miquel, Àngela Ma. Frigolé i Bagudanch, Gemma Alsina i Mir i Maria Subirana i
Armengol. Hi assisteix també les Sres. Mercè Rossell i Rius i Maribel Reig i Montero. Actua
com a Secretària la Sra. Maria Casadevall i Viñas.
Comprovat que el número d’assistents constitueix el quòrum establert per l’article 40 del
Reglament Orgànic Municipal, el President declara oberta la sessió a dos quarts de nou del
matí i posa en consideració dels assistents els diferents punts de l’ordre del dia.
PRIMER.- AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I RECONEIXEMENT I LIQUIDACIÓ
DE DESPESES.
Per unanimitat, la Junta de Govern Local, acorda:
1.1) Aprovar l'autorització, disposició i el simultani reconeixement i liquidació de les
despeses representades per la relació de documents núm. O/2017/32 de data 20/6/2017, per
un import de 54.497,46 €.
1.2) Aprovar l’autorització de les despeses representades per la relació de documents núm.
A/2017/28, de data 13/6/2017, per un import 4.662,07 €, que figura diligenciada a
l’expedient.
SEGON.- LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
Vistes les instàncies presentades en sol·licitud de llicència urbanística i vistos els informes
dels serveis tècnics municipals, la Junta de Govern Local, per unanimitat, adopta els següents
acords:
2.1) EXP. 672/2017.- ----------------------..- Concedir llicència de primera ocupació per un
habitatge unifamiliar aïllat exp. 298/2015 a c/ Puigmal, 7, amb llicència d’obres exp.
298/2015.
Simultàniament s’aprova la liquidació de la taxa per import de 68,50 € que ja han estat
prèviament ingressats.

2.2) EXP. 368/2017.- DETOT GRUP CENTRE COMERCIAL, S.L..- Concedir llicència per
ampliar gual de sortida de la benzinera en 3 m i desplaçar senyal a c/ Sant Sebastià, 41.
Condicions de llicència
- Les de caràcter general (veure annex a la resolució)
- La propietat haurà de fer la reposició d'aquells elements situats en sòl públic que hagin
quedat malmesos a causa de les obres.
- Els residus s’hauran de portar a un dipòsit controlat de runes autoritzat.
- S’utilitzaran el mateix tipus de material que els del gual actual, i amb les mateixes
pendents.
- S’hauran d’aportar a l’ajuntament els certificats de conformitat CE de les peces
prefabricades que es col·loquin.
- En cas de col·locació de contenidors de runes s’haurà de fer la corresponent sol·licitud
d’ocupació de la via pública.
- Tractant-se d’una obra en via pública es tindrà en especial consideració les mesures
adients per la seguretat dels vianants i el vehicles, prenent totes les mesures de precaució,
protecció, seguretat i senyalització que facin al cas, amb l’enllumenat a les hores
nocturnes necessari.
Simultàniament s’aprova la liquidació de l’ICIO per import de 14 € i la fiança de runes per
import de 150 € que ja han estat prèviament ingressats.
2.3) EXP. 422 / 2017.- ----------------------..- Concedir llicència per construir una piscina a
AIGÜES BONES, 5-D-I (C/ Tarragonès, 43).
Condicions de la llicència:
 les de caràcter general (veure annex a la resolució).
- Caldrà que es gestionin els residus d’acord al Decret 89/2010. Es retornarà la fiança
quan es justifiquin, mitjançant models normalitzats de l’Agència Catalana de Residus,
els residus de construcció i les terres procedents d’excavació que consten en el
projecte d’acord al càlcul del present informe.
- Caldrà connectar el desguàs de la piscina a la sortida de plujanes de la casa.
- En el moment dels buidatges de piscina, cal efectuar l'abocament de forma esglaonada,
en el decurs d’una setmana.
Simultàniament s’aprova la liquidació de l’ICIO per import de 362,65 € i el dipòsit de la
fiança per gestió de runes d’import 436,52 € que ja han estat prèviament ingressats.
2.4) EXP. 1104/2016.- ----------------------..- Atès allò establert en l’art. 7 de l’Ordenança
Municipal reguladora d’obres i actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, i
d’enderrocament subjectes a règim de comunicació prèvia, de 13 de gener de 2011, en el qual
s’estableix la potestat de l’Administració municipal per inspeccionar si les obres o treballs
realitzats s’ajusten al contingut de l’escrit de comunicació.
Atès que en data 20/06/2017, es van iniciar les tasques de comprovació per part dels Serveis
Tècnics Municipals d’aquest Ajuntament referent a reparació de coberta plana transitable a
Aigües Bones, 9-F-II - c/ Noguera, 29.

La Junta de Govern Local, en virtut de les atribucions que li han estat conferides per decret de
l’alcalde núm. 115/2015 de 19 de juny, acorda:
Primer.- Comunicar a l’interessat que han conclòs les tasques d’inspecció i/o comprovació
referent a reparació de coberta plana transitable a Aigües Bones, 9-F-II - c/ Noguera,
29, sense perjudici de les futures que es portin a terme.
Segon.- Comunicar a l’interessat que disposarà d’un termini d’un mes des de la presentació de
la comunicació per iniciar les obres i 6 mesos per acabar-les des del seu començament.
Tercer.- Advertir a l’interessat que finalitzats els anteriors terminis sense que l’obra
comunicada hagi començat o acabat, es considerarà caducada la legitimació per a la seva
realització, d’acord amb el que estableix l’art. 6 de l’Ordenança esmentada.
Quart.- Simultàniament s'aprova la liquidació de l’ICIO per import de 149,88 € i el dipòsit de
la fiança per gestió de runes d'import 150 € que ja han estat prèviament ingressats.
2.5) EXP. 1162/2016.- ----------------------..- Aprovar la devolució de la fiança per gestió de
runes d’import 150 € corresponent a l’exp. 1104/2016 per l’obra de reparació de coberta plana
transitable a Aigües Bones, 9-F-II - C/ Noguera, 29.

TERCER.- ALTRES ASSUMPTES
A proposta de la Regidoria de l’Àrea, per unanimitat, s’acorda:
3.1) Exp. 420/2017.- Monitor Brigada Jove 2017
Vista la proposta del Tribunal avaluador, s’acorda la contractació del Sr. Eugeni Hidalgo
Cervera com a Monitor de la Brigada Jove 2017, en règim de contracte laboral temporal a
temps parcial, pel període comprès entre el 22 de juny i el 4 de setembre, d’acord amb les
Bases que regeixen la convocatòria.
3.2) Exp. 418/2017.- Monitors Casal Jove 2017
Vista la proposta del Tribunal avaluador, s’acorda la contractació com a Monitors del Casal
Jove 2017, en règim de contracte laboral temporal a temps parcial, pel període comprès entre
el 22 de juny i el 31 de juliol, d’acord amb les Bases que regeixen la convocatòria, de:
- Laura Vendrell Pifarre
- Susana Turon Oliver
3.3) Exp. 418/2017.- Monitors Casal Jove 2017
Degut a la manca de candidats a la convocatòria pública per la selecció de 3 monitors de
lleure pel casal J de Jove, és necessari procedir amb urgència a contractar una persona que
cobreixi el lloc de treball que ha quedat descobert.

Per això, es fa una petició formal al Servei d’Orientació Laboral de Caldes per què en la
major brevetat possible, enviïn una relació dels usuaris que tenen experiència com a monitors,
tinguin o no el títol, ja que no és necessari per cobrir la ràtio del Casal (Decret 267/2016, del 5
de juliol, de les activitats de lleure).
Després de posar-nos en contacte amb els usuaris derivats, només el Sr. Aleix Ros Cutrinas
està disponible en les dates de contractació per a ser contractat com a Monitor de Lleure.
Per això, proposo la seva contractació com a Monitor de Lleure del Casal Jove del 22/06/2017
al 31/07/2017, en règim de contracte laboral temporal a temps parcial.
La proposta és aprovada per unanimitat.
3.4) Exp. 522/2017.- Convocatòria Personal brigada jove 2017
Vista la proposta del Tribunal avaluador, s’acorda la contractació d’acord amb les Bases que
regeixen la convocatòria, del personal que ha de formar part de la Brigada Jove pels mesos de
juliol i agost de 2017,
Peons de la Brigada mes de juliol:
-

Alan Coronado Garcia
David Rodriguez Ciurana
Alba Caballero Gonzalez
Azahara Martinez de Arévalo Montero

Peons de la Brigada mes d’agost:
-

Julio Velardiez Morales
David Rojas Rissech
Nerea Moyano Morales
Marina Ruiz Garcia

Auxiliar administratiu per treballar el mes de juliol:
-

Elder Canales Segura

3.5) Exp. 657/2017.- Selecció de personal laboral interí administratiu tràmit d’urgència
Atès que s’ha tramitat l’expedient de Selecció de personal laboral interí administratiu tràmit
d’urgència per a cobrir un període de dos mesos o fins que es resolgui la convocatòria del
procés de selecció de dos administratius i constitució de borsa de personal, expedient obert
amb el número 616/2017, fet que s’ha vist agreujat per una punta de treball, i baixes per part
del personal adscrits a l’àrea de secretaria.
Atesa l’acta del Tribunal Qualificador, la Junta de Govern, per unanimitat,
ACORDA:

PRIMER. Procedir a la contracció dels dos aspirants amb major puntuació Srs. Yolanda
Garcia Fernández i Aleix Bargalló Marés, mitjançant un contracte laboral temporal per
circumstàncies de la producció de dos mesos de durada des del dia 27 de juny de 2017,
prorrogable fins que es resolgui la convocatòria del procés de selecció de dos administratius.
Segon.- La classificació dels aspirants per a possibles substitucions queda en la prelació
següent:
1. Yolanda Garcia Fernández
2. Aleix Bargalló Marés
3. Anna Pujol Suñé
4. Carla Oliveras Parxés
5. Albert Vila Gras
6. Alícia Sánchez Lopez
7. Lídia Moya Solans
8. Enric Vila Pertiñez
9. Noèlia Rodríguez Morales
10. Sabina Jordán Sánchez
11. Montse Vilà Vendrell
SEGON. Notificar els interessats la contractació.
TERCER.- D’acord amb el que disposa l’Article 291.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de
abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aquesta contractació de personal laboral per tràmit d’urgència es publicarà en el BOP i en el
DOGC, i se’n donarà compte al Ple en la primera sessió que celebri.
3.6) Exp. 308/2015.- Devolució fiança
Vist l’informe del Tècnic director de l’obra, s’acorda autoritzar la devolució de l’aval
dipositat per l’empresa Rubau Tarrés, S.A.U. adjudicatària de l’obra del Projecte bàsic i
executiu de millora de part del ferm de la pista d’atletisme i de diversos carrers del nucli.
3.7) Exp. 1275/2016.- Coordinació Seguretat i Salut
INFORME PROPOSTA DELS SERVEIS TÈCNICS PER LA CONTRACTACIÓ
MENOR
Atès que per provisió de l’Alcalde de 15 de juny de 2017 es va iniciar la tramitació del
contracte menor per la prestació dels serveis consistents en la coordinació de la Seguretat i
Salut de les obres del projecte d’un tram de la carretera de Llagostera, així com es va
justificar la necessitat de efectuar la present contractació.
Efectuada la tramitació del present contracte menor d’acord amb les següents,
DADES GENERALS:
Descripció contracte menor: Coordinació de la Seguretat i Salut de les obres del Projecte
d’un tram de la carretera de Llagostera.

Codi CPV: 71317200-5 Salut i Seguretat d’obres
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En data 15 de març de 2017 es va invitar a les següents empreses i se’ls hi va comunicar a
totes les condicions del present contracte: C2 ARQ serveis d’arquitectura i aparellador SLP,
GRUVASA 2015 IU ERIC BRONSOMS CREIXANS .
En el termini concedit les empreses invitades han presentat les següents ofertes:
‐ C2 ARQ serveis d’arquitectura i aparellador SLP : 5.040,00 € sense IVA
‐ GRUVASA 2015 SL: 3.090,00 € sense IVA
‐ ERIC BRONSOMS CREIXANS : 4.500,00€, sense IVA
Considerant les tres propostes rebudes i d’acord amb l’objecte del contracte la oferta
econòmicament més avantatjosa és la presentada per GRUVASA 2015 SL
Per tot això, d’acord amb l’article 138 en relació amb l’article 111 del Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic,
així com les atribucions de la legislació de règim local es proposa ala Junta de Govern Local,
l’adopció del següent ACORD:
PRIMER: ADJUDICAR contracte menor consistent en Coordinació de la Seguretat i Salut de
les obres del Projecte d’un tram de la carretera de Llagostera, a l’empresa GRUVASA 2015
SL amb CIF B55250377 i domicili al carrer Àngel Guimerà núm. 60 entresol, 17190- Salt pel
preu de 3.090,00 de base més 648,90 € d’IVA (total 3.738,90 €). La duració del present
contracte serà des de l’acta de replanteig fins a l’acte de recepció de les obres (es preveu
inicialment una duració de 6 mesos).
SEGON: Aprovar la despesa de 3.738,90 € a càrrec del vigent pressupost.
TERCER: Una vegada realitzada la prestació i incorporada la factura es tramitarà el pagament
si s’escau.

QUART: Aprovar el contracte tipus per a la formalització del present contracte menor i que
conté el seu redactat en la part dispositiva.
La proposta és aprovada per unanimitat.
3.8) Exp. 543/2017.- INFORME PROPOSTA DELS SERVEIS TÈCNICS PER LA
CONTRACTACIÓ MENOR
Atès que per provisió de l’Alcalde de 15 de maig de 2017 es va iniciar la tramitació del
contracte menor per la prestació dels serveis consistents en la redacció de Projecte bàsic i
executiu de la reforma i ampliació de la Pista Poliesportiva coberta de Caldes de Malavella,
així com es va justificar la necessitat de efectuar la present contractació, mitjançant Informe
dels Serveis Tècnics Municipals.
Efectuada la tramitació del present contracte menor d’acord amb les següents,
DADES GENERALS:
Descripció contracte menor: redacció de Projecte bàsic i executiu de la reforma i ampliació
de la Pista Poliesportiva coberta de Caldes de Malavella.
Codi CPV: 71242000-6 Elaboració de projectes disseny i pressupostos
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Segons informe del tècnic de l’arquitecte municipal del dia 16 de maig de 2017 únicament
s’ha sol·licitat una oferta a tres persones amb capacitat d’obrar i habilitació professional
necessària: OSCAR FRAGO (CODI), arquitecte, Ricard Fina Calatrava, arquitecte i Ricard
Turon, arquitecte.
De les tres invitacions efectuades, s’han presentat les següents dos ofertes:

OSCAR FRAGO (CODI ESTUDI D’ARQUTIECTURA):
RICARD FINA CALATRAVA:
RICARD TURON:

18.000,00 € més IVA
17.836,00 € més IVA
17.956,00 € més IVA

Per tot això, d’acord amb l’article 138 en relació amb l’article 111 del Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, que aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic,
així com les atribucions de la legislació de règim local es proposa ala Junta de Govern Local,
l’adopció del següent ACORD:
PRIMER: ADJUDICAR contracte menor consistent en redacció del PROJECTE BÀSIC I
EXECUTIU DE LA REFORMA I AMPLIACIÓ DE LA PISTA POLIESPORTIVA
COBERTA DE CALDES DE MALAVELLA, a l’arquitecte RICARD FINA CALATRAVA,
amb núm. de col·legiat COAC 30.130-2 i domicili al carrer Cor de Maria núm. 4 baixos de
Girona (17002) pel preu de 17.836,00 € , de base i 3.745,56 € d’IVA (total 21.581,56 €).
-

La duració del present contracte s’estima que serà de 3 mesos a contar des de la
notificació del present acord.
L’objecte del present contracte inclou les següents condicions:
Redacció del Projecte Basic i Executiu i Estudi de Seguretat i Salut de reforma i
ampliació pel costat Nord-est del Polivalent de Caldes de Malavella, amb el
següent programa d’uns 500 m2 :
o Grades per a espectadors, en planta baixa, utilitzant en part la part
perimetrals de la pista existent.
o 4 vestuaris per a equips de Basket, volei i altres esports i 2 vestuaris per
àrbitres. 2 dels vestuaris hauran de ser accessibles des de la piscina i hauran
de poder independitzar-se i donar-hi façana.
o Lavabos per al públic.
o Bar interior.
o Enfermeria.
o Instal·lacions.
o Magatzem al costat est i enderroc dels vestuaris i bar existents.
El projecte es desglossarà en 2 fases, d’acord a les dotacions pressupostàries
municipals.
Es presentarà 1 maqueta per a la seva revisió i 2 còpies de l’executiu un cop
redactat el projecte, així com una darrera còpia digital on s’inclogui la informació
digital en format CAD, TCQ I DOC.

SEGON: Aprovar la despesa de 21.581,56 € a càrrec de la partida 8.315.919.00 del vigent
pressupost.
TERCER: Una vegada realitzada la prestació i incorporada la factura es tramitarà el pagament
si s’escau.
La proposta és aprovada per unanimitat.
3.9) Exp. 330/2017.- Contracte menor de serveis Lloguer i muntatge envelat Festa Major

Vist l’expedient tramitat i en base a l’informe emès pel tècnic municipal en data 20 de juny, la
Junta de Govern Local acorda:
Aprovar el pressupost de l’empresa Grupo Maestrat, Carpas, Espectáculos y Eventos S.L. per
al lloguer de l’envelat per a la festa major d’enguany, pel preu de 17.300 €, més IVA, fent un
total de 20.933 €, amb les millores proposades que figuren a la seva oferta.
3.10) Exp. 484/2017.- Assumptes: Llicència d’ús. Ocupació de vial Can solà Gros I, per fer
practiques de moto per Auto Escola.
INFORME- PROPOSTA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Atès que mitjançant escrit de la senyora ----------------------.del dia 11 d’abril de 2017 es va
presentar sol·licitud (RE: 2130) per autorització per poder realitzar practiques de moto al
carrer Murillo (carrer Joaquim Vayreda amb la nomenclatura actual de carrers) d’urbanització
Can Solà I, un parell de dies al mes.
Atès el requeriment efectuat a la sol·licitant, senyora ----------------------., per tal que esmeni la
sol·licitud especificant la persona que sol·licita l’autorització, documentació acreditativa de
l’assegurança de responsabilitat civil i plànol de la part de la via publica on es realitzaran les
pràctiques.
Atès que en el termini concedit s’ha presentat la següent documentació i s’acredita per la
interessada el següent:
‐
‐
‐
‐
‐

La persona que sol·licita l’autorització d’ús privatiu del carrer Joaquim Vayreda, és
la senyora ----------------------.DNI ----------------------., titular dels vehicles
d’autoescola.
Assegurança en vigor de responsabilitat civil a nom de ----------------------.per
l’activitat d’autoescola.
Assegurança en vigor del vehicle YAMAHA YBR 125, matrícula 6891DMV, per a
ús d’escola de conductors.
Plànol d’ubicació de l’activitat sol·licitada, al tram final del carrer Joaquim
Vayreda, a l’altura dels horts, amb compromís de garantir la seguretat de les
persones mitjançant senyals d’abalisament.
Les practiques sol·licitades es realitzaran de dilluns a divendres de 10 hores a 17
hores.

Atès que el dia 19 de maig de 2017 mitjançant s’ha emès informe favorable del Cap de la
Policia Local de Caldes de Malavella (informe 70/2017) i posa de manifest el següent: es
valora favorablement realitzar practiques de moto en els 150 metres finals del carrer, ja que
no hi ha habitatges i el carrer és tallat i en tot cas es proposen les següents condicions:
‐
‐

S’ha de tallar el carrer sencer a la zona on s’han de fer les practiques i s’ha de
protegir el pas de la vorera pels vianants que vulguin passar als horts que hi ha al
final del carrer.
Els elements a utilitzar per tancar tot el perímetre de la zona són tanques.

Vist que l’article 57 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del
patrimoni dels ens locals, disposa el següent:
57.1 L'ús privatiu és el constituït per l'ocupació directa o immediata d'una porció del domini
públic, de manera que limiti o exclogui la utilització per part dels altres interessats.
57.2 L'ús privatiu que no comporta la transformació o la modificació del domini públic resta
subjecte a l'atorgament d'una llicència d'ocupació temporal que origina una situació de
possessió precària essencialment revocable per raons d'interès públic i amb dret a
indemnització, si s'escau.
57.3 En el cas que els sol·licitants siguin més d'un s'han de tenir en compte els principis
d'objectivitat, publicitat i concurrència.
Com sigui que s’ha seguit la tramitació legalment establerta i en ús de les facultats que
atribueix la legislació de règim local, la Junta de Govern Local adopta el següents acords:
PRIMER: Concedir autorització d’us privatiu a la senyora ----------------------. per practiques
d’autoescola de moto al carrer Joaquim Vayreda de la urbanització Can Solà Gros I de dilluns
a divendres de 10 hores a 17 hores i fins a 31 de desembre de 2017, amb les següents
condicions:
Les practiques es realitzaran en els 150 metres finals del carrer Joaquim Vayreda,
respectant les normes de seguretat pels vianants i la circulació.
S’ha de tallar el carrer sencer a la zona on es faran les pràctiques, protegint el pas de la
vorera pels vianants que vulguin passar als horts que hi ha al final del carrer.
S’ha d’utilitzar tanques mòbils de color groc per tancar tot el perímetre de la zona.
SEGON: Liquidar una taxa per utilitzacions privatives o aprofitaments especials de béns de
domini públic local per un import de 223,20 €.
TERCER: Notificar el present acord als interessats.
3.11) Autoritzar al Sr. ----------------------., l’ocupació amb un silo, de 10 m² de via pública
durant 1 dia al C/ Alt Camp, 7
S’efectuarà la senyalització de seguretat diürna i nocturna i s’adoptaran totes aquelles
precaucions que siguin necessàries per a eliminar situacions de risc o perill a la via pública, en
especial, per als vianants i per a la circulació de vehicles.
Simultàniament s’aprova la liquidació de la taxa per import de 3,60 €.
3.12) Exp. 194/2017.- Autoritzar al Sr. ----------------------., l’ocupació per càrrega i
descàrrega, de 10 m² de via pública durant 2 dies al C/ Girona, 68.
S’efectuarà la senyalització de seguretat diürna i nocturna i s’adoptaran totes aquelles
precaucions que siguin necessàries per a eliminar situacions de risc o perill a la via pública, en
especial, per als vianants i per a la circulació de vehicles.
Simultàniament s’aprova la liquidació de la taxa per import de 7,20 €.
3.13) Exp. 478/2017.- Autoritzar al Sr. ----------------------., l’ocupació amb bastides, de 6 m²
de via pública durant 9 dies, al C/ Girona, 1 cantonada Av. Catalunya.
S’efectuarà la senyalització de seguretat diürna i nocturna i s’adoptaran totes aquelles
precaucions que siguin necessàries per a eliminar situacions de risc o perill a la via pública, en
especial, per als vianants i per a la circulació de vehicles.

Simultàniament s’aprova la liquidació de la taxa per import de 19,44 € que ja han estat
prèviament ingressats.
3.14) Exp. 284/2017.- Autoritzar el gaudi d’un gual de 3,5 m al C/ Mas Bernadí, 11, a la Sra. ---------------------..
Simultàniament s’aprova la liquidació de la taxa per import de 12,78 €, corresponent als 2
últims trimestres de l’exercici 2017. Aquest preu no inclou la placa.
3.15) Primer.- Acceptar la preinscripció a la Llar d’Infants de la nena ----------------------.al
curs P-1, per 2017- 2018.
Segon.- Acceptar la preinscripció a la Llar d’Infants de la nena ----------------------.al curs P-2,
per 2017- 2018.
3.16) Exp. 5/2017.- Atorgar la targeta d’aparcament individual per a persones amb
disminució a la Sra. Ma. ----------------------., amb domicili a Av. Països Catalans, 52, com a
titular no conductor, amb número 17033_2017_00007_1572S, i amb validesa fins al 06/2017.
3.17) Exp. 5/2017.- Atorgar la targeta d’aparcament individual per a persones amb
disminució al Sr. ----------------------., amb domicili al C/ Joan Miró, 19, com a titular
conductor, amb número 17033_2017_00008_9089N, i amb validesa fins al 06/2017.
3.18) Exp. 5/2017.- Atorgar la targeta d’aparcament individual per a persones amb
disminució a la Sra. ----------------------., amb domicili al C/ Joan Miró, 19, com a titular no
conductor, amb número 17033_2017_00009_1087W, i amb validesa fins al 06/2017.
3.19) Exp. 588/2017
Títol: Informe- proposta sobre
d’Assessorament jurídic

Contracte menor de serveis jurídics / Ca l´Oller

INFORME-PROPOSTA DE SECRETARIA
D'acord amb l'ordre d'Alcaldia mitjançant provisió de data 24 / de maig / 2017 i en
compliment amb allò que estableix l'article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de
setembre, per el que es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració local amb
habilitació de caràcter nacional, emeto el següent,
INFORME
PRIMER. Són contractes de serveis, en virtut d'allò que estableix l'article 10 del text refós de
la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, «aquells l'objecte dels quals són prestacions de fer consistents en el
desenvolupament d'una activitat o adreçades a l'obtenció d'un resultat diferent d'una obra o un
subministrament. Als efectes de l'aplicació d'aquesta Llei, els contractes de serveis es
divideixen en les categories enumerades a l'annex II».
SEGON. La legislació aplicable és la següent:

— Els articles 10, 111, 138 i la disposició addicional segona del text refós de la Llei de
contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
— L'article 72 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
— La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.
— El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007,
de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.
TERCER. L'objecte del present contracte és: Assessorament jurídic.
QUART. Atès el preu del contracte referenciat que ascendeix a 6000 euros i 1260 euros
d'IVA, i de l'Informe d'Intervenció, l'òrgan competent per efectuar aquesta contractació i
tramitar l'expedient de conformitat amb la disposició addicional segona del text refós de la
Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, serà Junta de Govern Local, en virtut de la delegació efectuada per l’Alcaldia
mitjançant Decret núm. 115/2015, de 19 de juny, publicat al BOP de Girona núm. 135, de 15
de juliol.
CINQUÈ. Ateses les característiques del servei es considera com a procediment més adequat
per a la seva adjudicació el del contracte menor.
SISÈ. En cap cas els contractes menors poden tenir una durada superior a un any, ni ser
objecte de pròrroga (article 23 del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat
pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre).
De la mateixa manera, en els contractes menors no es pot portar a terme la revisió de preus, de
conformitat amb allò que estableix l'article 89.2 del text refós de la Llei de contractes del
sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre; i en cap cas
s'exigirà formalització del contracte (article 156.2 del text refós de la Llei de contractes del
sector públic).
SETÈ. El procediment a seguir és el següent:
A. Mitjançant provisió d'Alcaldia es va assenyalar i informar sobre la necessitat de realitzar la
contractació del servei de/d' Assessorament jurídic tot expressant-ne la seva justificació.
B. La Intervenció va acreditar l'existència de crèdit suficient i adequat per finançar la despesa
que comporta la celebració del contracte; i es va emetre informe sobre el percentatge que
suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, als efectes
de determinar l'òrgan competent per contractar.
C. De conformitat amb la disposició addicional segona del text refós de la Llei de contractes
del sector públic, la Junta de Govern Local adjudicarà el contracte, aprovarà la despesa, i
sol·licitarà la incorporació de la factura que farà de document contractual.

En la factura s'ha d'incloure, a més de les dades i requisits establerts en el Reglament pel qual
es regulen les obligacions de facturació aprovat per Reial decret 1619/2012, de 30 de
novembre, els següents extrems previstos en l'apartat segon de la disposició addicional trentatresena del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, així com en la normativa sobre facturació electrònica:
a) Que l'òrgan de contractació és Junta de Govern Local.
b) Que l'òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública és .
c) Que el destinatari és l’Ajuntament de Caldes de Malavella
d) Que el codi DIR3 és L01170335
e) Que l’oficina comptable és L01170335
f) Que l’òrgan gestor és L01170335
g) Que la unitat tramitadora és L01170335
Al seu torn a la factura s’inclourà la referència AD
D. La resolució de la Junta de Govern Local s'ha de notificar a l'adjudicatari dins del termini
de deu dies a partir de la data en què l'acte s'hagi dictat, i ha de contenir el text íntegre de la
resolució, tot indicant si és o no definitiu en la via administrativa, l'expressió dels recursos
que siguin procedents, òrgan davant del qual s'hagin de presentar i termini per interposar-los,
sense perjudici que l'adjudicatari pugui exercitar, si escau, qualsevol altre que consideri
convenient de conformitat amb allò que estableixen els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Atesos els antecedents i de conformitat amb allò que estableix l'article 175 del Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, qui subscriu eleva la proposta de resolució següent:
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PRIMER. Portar a terme el servei d' Assessorament jurídic mitjançant el procediment del
contracte menor, amb el contractista ------- per un import de 6.000 euros i 1260 euros d'IVA
d´acord amb la justificació de la proposta .
SEGON. L'objecte del present contracte és: Assessorament jurídic.
TERCER. Aprovar la despesa corresponent a la prestació del servei Assessorament jurídic
amb càrrec a l'aplicació del Pressupost de 2017 03 920 22604 Jurídics i Contenciosos Defensa Jurídica vigent.
QUART. En tot cas, la factura haurà de contenir les següents esments:
a) Que l'òrgan de contractació és Junta de Govern Local.
b) Que l'òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública és .
c) Que el destinatari és l’Ajuntament de Caldes de Malavella
d) Que el codi DIR3 és L01170335
e) Que l’oficina comptable és L01170335
f) Que l’òrgan gestor és L01170335

g) Que la unitat tramitadora és L01170335
CINQUÈ. Una vegada realitzada la prestació, incorporació de la factura i tramitació del
pagament si escau.
SISÈ. Notificar la resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la
signatura de la Resolució.
La proposta és aprovada per unanimitat.
3.20) EXP.: 405/2017
Títol: Contracte de Serveis per a l’assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i
executiu BIBLIOTECA CENTRE CULTURAL
Assumpte: Classificació de les ofertes
PROPOSTA D’ACORD
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern, adoptat en sessió del dia 11 d’abril de 2017
s'aprovà l'expedient i els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques per a l'adjudicació del contracte de serveis de Contracte de serveis per a l'assistència
tècnica per a la redacció del projecte bàsic i executiu “BIBLIOTECA-CENTRE
CULTURAL”, per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos
criteris d'adjudicació, i així mateix es procedí a aprovar la despesa que suposa l'adjudicació
del contracte.
Vist que es publicà un anunci de licitació per un termini de 15 dies en el Butlletí Oficial de la
Província i en el perfil del contractant, a fi que els interessats presentessin les seves
proposicions.
Vist que durant la licitació es presentaren les proposicions que consten en l'expedient.
Vist que el dia 19 de juny de 2017 es constituí la Mesa de Contractació, i aquesta,
posteriorment a la recepció de l'informe de valoració tècnica del comitè d’experts, realitzà la
següent proposta d’empreses que passaven a la fase de licitació
-

-

Segons el plec de clàusules administratives, els criteris de valoració dels elements
inclosos en aquests apartat sumen un total de 65 punts i són els següents:
1. Proposta organitzativa, de 0 a 50 punts.
2. Programa de treball i metodologia de 0 a 10 punts.
3. Millores addicionals a l’execució del contracte de 0 a 5 punts.
D’acord amb el punt 2 de l’annex 9 del plec de clàusules que regeixen aquest
contracte, les puntuacions inferiors a 40 punts en aquest apartat quedaran
excloses.
Una vegada examinats la documentació presentada pels licitadors, i d’acord amb
els quadres de puntuació annexos a aquest informe, la puntuació final del punt 2
“Oferta tècnica” és la següent:

Of. 1
Of. 2
Of. 3
Of. 4
Of. 5
Of. 6
Of. 7
Of. 8
Of. 9
Of. 10
Of. 11
Of. 12
Of. 13
Of. 14
Of. 15
Of. 16
Of. 17
Of. 18
Of. 19
Of. 20
Of. 21
Of. 22
Of. 23
Of. 24
Of. 25
Of. 26
Of. 27
Of. 28

Comas-Pont Arquitectes SLP
UTE Adrià Felip Campistol i Camps Felip Arquitecturia SLP
Forgas Arquitectes SLP
Dopec, SL
Joan Puigcorbé- Xavier Vilagran UTE
PROUS I SEGUI UTE
Taller 9s Arquitectes,SCPProfessional – Oriol Cusidó – Irene Marzo
Roldán.Berengué Arqts, SCP – Mercè Berengué
Coviarq 2007, slp – Josep Comas
Kasval Arquitectes SLP
Feu i Godoy Arquitectes SLP – Anna Feu Jordana
UTE IDOM consulting, engineerering architecture sau- moran arq slp
Santiago Vives Sanfeliu.
UTE Aquidos-NAO-CMP – Oriol Marin Gordi
Espinet/Ubach Arquitectes I Associats
UTE Josep Benedito i Rovira + Estudi d´arquitectura MIM-A SPC
Pere Puig arquitecte slp & Col·lectiu Brusi slp UTE
Aragó Arquitectura Enginyeria, SL – Laura Pont Raméntol
RGA Arquitectes – Barto Busom Masjoan
Tous Arquitectes, SLUP – Joan Tous
Dilmé Fabré Torras i Associats, SLP – Lluís Dilmé
Martínez Lapeña-Torres Arquitectos, SLP – José Antonio Martínez
Lapeña
UTE Habitan Portal Palluel
Manel Bosch Aragó
Nogué Onzain López Arquitectes, SLP – Joan Nogué Arbusà
Anna Ibarz Pascual
Jordi Carreras Güell
Sierra Rozas Arquitectes, SCP – Ana Belén Rozas, Antonio Sierra

50,68
46,51
55,05
35,62
39,35
42,25
53,41
52,86
27,31
47,15
44,86
50,85
51,72
37,81
48,20
44,45
44,55
33,06
42,84
23,35
48,84
42,75
41,97
45,76
50,22
33,24
41,93
51,59

Vistes les puntuacions finals d’aquest apartat, queden excloses les empreses que es relacionen
tot seguit, no havent assolit la puntuació mínima de 40 punts:
Of. 4
Of. 5
Of. 9
Of. 14
Of. 18
Of. 20
Of. 26

Dopec, SL
Joan Puigcorbé- Xavier Vilagran UTE
Coviarq 2007, slp – Josep Comas
UTE Aquidos-NAO-CMP – Oriol Marin Gordi
Aragó Arquitectura Enginyeria, SL – Laura Pont Raméntol
Tous Arquitectes, SLUP – Joan Tous
Anna Ibarz Pascual

Com sigui que el dia 20 de juny de 2017 la Mesa de Contractació es va constituir per efectuar
la puntuació total de les propostes que han passat a la fase de licitació i es posa de manifest el
següent:

Una vegada informats els criteris de valor (sobre 2) es va procedir a l’obertura de les ofertes
econòmiques (sobre 3) amb els següents resultats:
Empresa

OFERTA
ECONOMICA

JORDI CARRERAS GÜELL
FEU I GODOY ARQUTIECTES SLP

139.358,00 €
145.664,35 €

PROUS I SEGUI UTE - JAIME PROUS MARTÍN
SANTIAGO VIVES SANTFELIU

146.662,05 €
149.655,15 €

DILMÉ FABRÉ TORRAS I ASSOCIATS SLP- LLUÍS DILMÉ
TALLER 9 ARQUTIECTESSCP
COMAS PONT ARQUITECTES SLP
NOGUÉ ONZAIN LÓPEZ ARQUTIECTES SLP - JOAN NOGUÉ
ARBUSÀ

155.202,37 €
157.636,00 €
157.636,75 €

RGA ARQUITECTES -BARTO BUSOM MASJOAN
FORGAS ARQUITECTES SLP
UTE JOSEP BENEDITO ROVIRA I ESTUDI D'ARQUITECTURA
MIM-A SCP
UTE HABITAN PORTAL PALLUEL

159.500,00 €
159.632,46 €

ESPINET/UBACH ARQUITECTES I ASSOCIATS
SIERRA ROZAS ARQUTIECTES SCP - ANA BELÉN ROZAS,
ANTONIO SIERRA
ROLDAN BERENGUÉ ARQTS SCP
UTE IDOM CONSULTING ENGINEERING ARQUITECTURE
SAU -MORAN ARQ SLP
PERE PUIG ARQUITECTE SLP I COL3LECTIU BRUSI SLP UTE
UTE ADRIÀ FELIP CAMPISTOL I CAMOS FELIP
ARQUITECTURIA
KASVAL ARQUITECTES SLP
MANEL BOSCH ARAGÓ

157.636,75 €

161.627,56 €
162.226,18 €
163.000,00 €
163.625,00 €
164.000,00 €
164.462,81 €
164.620,66 €
165.289,25 €
166.300,00 €
180.000,00 €

MARTÍNEZ LAPEÑA - TORRES ARQUITECTOS SLP -JOSÉ
ANTONIO MARTÍNEZ LAPEÑA
199.400,00 €
D’acord amb les propostes presentades la mesa de contractació ha proposat la següent
puntuació:

1
2
3
4
5

6

7

8
9
10

11
12
13

14
15

16

17
18

OFERTA
Empresa
ECONOMICA
FORGAS ARQUITECTES SLP 159.632,46 €
TALLER 9 ARQUTIECTESSCP 157.636,00 €
SANTIAGO
VIVES
SANTFELIU
149.655,15 €
ROLDAN BERENGUÉ ARQTS
SCP
164.000,00 €
COMAS PONT ARQUITECTES
SLP
157.636,75 €
NOGUÉ
ONZAIN
LÓPEZ
ARQUTIECTES SLP - JOAN
NOGUÉ ARBUSÀ
UTE IDOM CONSULTING
ENGINEERING
ARQUITECTURE
SAU
MORAN ARQ SLP
DILMÉ FABRÉ TORRAS I
ASSOCIATS
SLPLLUÍS
DILMÉ
FEU I GODOY ARQUTIECTES
SLP
ESPINET/UBACH
ARQUITECTES I ASSOCIATS
SIERRA
ROZAS
ARQUTIECTES SCP - ANA
BELÉN ROZAS, ANTONIO
SIERRA
JORDI CARRERAS GÜELL
KASVAL ARQUITECTES SLP
UTE
ADRIÀ
FELIP
CAMPISTOL I CAMOS FELIP
ARQUITECTURIA
PROUS I SEGUI UTE - JAIME
PROUS MARTÍN
UTE
JOSEP
BENEDITO
ROVIRA
I
ESTUDI
D'ARQUITECTURA
MIM-A
SCP
PERE PUIG ARQUITECTE SLP
I COL·LECTIU BRUSI SLP
UTE
RGA ARQUITECTES -BARTO
BUSOM MASJOAN

Puntuació
oferta ec*
30,55
30,94

Criteris
valor
55,05
53,41

total
85,60
84,35

32,59

51,52

84,11

29,74

52,86

82,60

30,94

50,68

81,62

157.636,75 €

30,94

50,22

81,16

164.462,81 €

29,66

50,85

80,51

155.202,37 €

31,43

48,84

80,27

145.664,35 €

33,48

44,86

78,34

163.000,00 €

29,92

48,2

78,12

163.625,00 €
139.358,00 €
166.300,00 €

29,81
35
29,33

47,99
41,93
47,15

77,80
76,93
76,48

165.289,25 €

29,51

46,51

76,02

146.662,05 €

33,26

42,25

75,51

161.627,56 €

30,18

44,45

74,63

164.620,66 €

29,63

44,55

74,18

159.500,00 €

30,58

42,84

73,42

19
20

21

MANEL BOSCH ARAGÓ
180.000,00 €
UTE
HABITAN
PORTAL
PALLUEL
162.226,18 €
MARTÍNEZ
LAPEÑA
TORRES ARQUITECTOS SLP JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ
LAPEÑA
199.400,00 €

27,1

45,76

72,86

30,07

41,97

72,04

24,46

42,75

67,21

Examinada la documentació que l'acompanya, d'acord amb aquesta, i de conformitat amb el
que estableix l'article 151.3 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat
pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, es proposa a la Junta de Govern el
següent acord:
PRIMER. Classificar les proposicions presentades pels licitadors, atenent a la proposta duta
terme per la Mesa de Contractació, de conformitat amb l'ordre decreixent següent:

1
2
3
4
5

6

7

8
9
10

11
12

Empresa
FORGAS ARQUITECTES SLP
TALLER 9 ARQUTIECTESSCP
SANTIAGO
VIVES
SANTFELIU
ROLDAN BERENGUÉ ARQTS
SCP
COMAS PONT ARQUITECTES
SLP
NOGUÉ
ONZAIN
LÓPEZ
ARQUTIECTES SLP - JOAN
NOGUÉ ARBUSÀ
UTE IDOM CONSULTING
ENGINEERING
ARQUITECTURE
SAU
MORAN ARQ SLP
DILMÉ FABRÉ TORRAS I
ASSOCIATS
SLPLLUÍS
DILMÉ
FEU I GODOY ARQUTIECTES
SLP
ESPINET/UBACH
ARQUITECTES I ASSOCIATS
SIERRA
ROZAS
ARQUTIECTES SCP - ANA
BELÉN ROZAS, ANTONIO
SIERRA
JORDI CARRERAS GÜELL

OFERTA
ECONOMICA
159.632,46 €
157.636,00 €

Puntuació
oferta ec*
30,55
30,94

Criteris
valor
55,05
53,41

total
85,60
84,35

149.655,15 €

32,59

51,52

84,11

164.000,00 €

29,74

52,86

82,60

157.636,75 €

30,94

50,68

81,62

157.636,75 €

30,94

50,22

81,16

164.462,81 €

29,66

50,85

80,51

155.202,37 €

31,43

48,84

80,27

145.664,35 €

33,48

44,86

78,34

163.000,00 €

29,92

48,2

78,12

163.625,00 €
139.358,00 €

29,81
35

47,99
41,93

77,80
76,93

13

14
15

16

17
18
19
20

21

KASVAL ARQUITECTES SLP
UTE
ADRIÀ
FELIP
CAMPISTOL I CAMOS FELIP
ARQUITECTURIA
PROUS I SEGUI UTE - JAIME
PROUS MARTÍN
UTE
JOSEP
BENEDITO
ROVIRA
I
ESTUDI
D'ARQUITECTURA
MIM-A
SCP
PERE PUIG ARQUITECTE SLP
I COL·LECTIU BRUSI SLP
UTE
RGA ARQUITECTES -BARTO
BUSOM MASJOAN
MANEL BOSCH ARAGÓ
UTE
HABITAN
PORTAL
PALLUEL
MARTÍNEZ
LAPEÑA
TORRES ARQUITECTOS SLP JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ
LAPEÑA

166.300,00 €

29,33

47,15

76,48

165.289,25 €

29,51

46,51

76,02

146.662,05 €

33,26

42,25

75,51

161.627,56 €

30,18

44,45

74,63

164.620,66 €

29,63

44,55

74,18

159.500,00 €
180.000,00 €

30,58
27,1

42,84
45,76

73,42
72,86

162.226,18 €

30,07

41,97

72,04

199.400,00 €

24,46

42,75

67,21

SEGON: Comunicar a les cinc primeres empreses classificades que han accedit a la segona
fase i concedir els següents terminis per a la presentació de les seves propostes:
 Dimarts dia 27 de juny de 2017 visita
 Dilluns dia 19 juliol de 2017 entrega de les propostes d’acord amb lo disposat a la 7
base 19.
TERCER: Notificar el present acord als interessats i publicar al taulell d’anuncis de la seu
electrònica d’aquest Ajuntament les valoracions efectuades.
La proposta és aprovada per unanimitat.
3.21) Exp. 617/2017.- ADHESIÓ AL SISTEMA D’ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE
L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES I DEL CONSORCI
CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL, EN RELACIÓ A L’ACORD MARC DEL
SUBMINISTRAMENT DEL SISTEMA DE VIDEOACTA, EQUIPS DE GRAVACIÓ I
TRANSMISSIÓ D’ACTES, I EL SEU MANTENIMENT AMB DESTINACIÓ A LES
ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA
ANTECEDENTS
Més de set anys enrere, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (en endavant, ACM)
decidí crear l’embrió d’una central de compres, i aprofundir en les sinergies alhora de poder
contractar de forma conjunta. Els estalvis pels ens locals associats que es volien assolir eren
de, com a mínim, doble tipologia: de preu, aconseguint per volum agregat economies

d’escala; i l’estalvi de procediment, assolint la optimització de les estructures locals, amb
aminoraments dels terminis en el procediment administratiu.
Fou amb aquests antecedents, pels quals l’ACM impulsà la creació del Consorci Català pel
Desenvolupament Local (en endavant, CCDL), ens local, de caràcter associatiu, de naturalesa
voluntària, amb personalitat jurídica pròpia, inscrita en el registre d’ens locals del
Departament de Governació i Relacions institucionals. Els ens consorciats són els Consells
comarcals del Pla de l’Estany, l’Alt Camp, la Segarra, el Pallars Jussà i l’Anoia, les
Diputacions de Lleida, Girona i Barcelona, així com naturalment la mateixa ACM, on radica
el domicili social del consorci. El CCDL per acord de la seva Assemblea general de data 17
de setembre de 2009, va aprovar la modificació dels seus estatuts per tal de crear un sistema
de contractació centralitzada, configurant-se com un servei especialitzat de contractació, per
tal de donar servei als ens locals de Catalunya. Aquest sistema es basa en el Text refós de la
Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), on regula l’adhesió a sistemes externs de
contractació centralitzada de comunitats autònomes o d’entitats locals per part d’altres entitats
locals mitjançant els corresponents acords.
Més recentment, el 16 de setembre de 2014, el Comitè executiu de l’ACM, acordà constituir
una central de contractació d’acord amb previsió legal de la Llei reguladora de les Bases del
Règim Local (LRBRL), en els termes introduïts en l’apartat 3 de la Disposició addicional 5a
per la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local (LRSAL). La central de
contractació de l’ACM es regeix per un Reglament de funcionament aprovat pel Comitè
Executiu de l’ACM de data 14 de desembre de 2014.
L’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada del CCDL no suposa la obligació d’efectuar
cap, algunes o totes les contractacions o serveis a través de la Central de Compres del CCDL,
podent optar l’entitat destinatària per utilitzar aquest sistema o qualsevol altre establert en la
legislació de contractació pública.
El Plec de clàusules administratives particulars que regula l’Acord marc del subministrament
del sistema de videoacta, equips de gravació i transmissió d’actes, i el seu manteniment amb
destinació a les entitats locals de Catalunya , estableix que Les entitats destinatàries dels
subministraments d’aquest Acord marc hauran d’haver formalitzat davant el CCDL, o si
s’escau davant la Central de contractació de l’ACM, el corresponent acord d’adhesió al
Sistema d’adquisició centralitzada, en els termes dels articles 37 de la DN i 205 del TRLCSP,
sigui de forma genèrica a tots els subministraments i serveis, o bé de manera específica a la 9
categoria de subministrament del sistema de videoacta, equips de gravació i transmissió
d’actes, i el seu manteniment.
FONAMENTS DE DRET
1. Article 205 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre del TRLCSP que regula l’adhesió a sistemes externs de
contractació centralitzada de comunitats autònomes o d’entitats locals per part d’altres entitats
locals mitjançant els corresponents acords.
2. Article 156 del TRLCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals.

3. Disposició addicional 5a de la Llei de racionalització i sostenibilitat de l' Administració
local (LRSAL)
4. Reglament de funcionament aprovat pel Comitè Executiu de l’ACM de data 14 de
desembre de 2014
5. Articles 52 i 53 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Per tot això, i d’acord amb els antecedents i els fonaments de dret assenyalats anteriorment,
aquest Ajuntament adopta per unanimitat de tots els seus membres presents el següent:
ACORD
1.- Acordar l’adhesió d’aquest Ajuntament de Caldes de Malavella al sistema d’adquisició
centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del Consorci
Català pel Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar l’adquisició de béns,
subministraments i contractació de serveis a través de la Central de Compres de l’ACMCCDL en les condicions i preus vigents en els contractes subscrits pel mateix i amb les
empreses adjudicatàries, en particular a l’Acord marc del subministrament del sistema de
videoacta, equips de gravació i transmissió d’actes, i el seu manteniment amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (Expedient 2016.01)
2.- Facultar a l’Alcalde de l’Ajuntament perquè en nom i representació d’aquesta corporació,
pugui formalitzar tots aquells documents que siguin necessaris per l’efectivitat del present
acord.
3.- Comunicar aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques i al Consorci Català pel Desenvolupament Local.

I no havent-hi més assumptes de què tractar s’aixeca la sessió i d’ella la present acta del
contingut de la qual jo, la Secretària, en dono fe.

