Josep González Ballesteros, Secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages,
CERTIFICO que el contingut de l’acta corresponent a la sessió ordinària de la Junta
de Govern Local celebrada el 1 de febrer de 2021, és el següent:
“ESBORRANY DE L’ACTA 05/2021 DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 1 DE
FEBRER DE 2021
Núm.: .......................................... 5/2021
Caràcter: ................................ Ordinària
Data: ..................... 1 de febrer de 2021
Hora: .................................. 08:30 hores
Assistents:
Alcaldessa-Presidenta: Sra. Àdria Mazcuñan i Claret
Regidors/es: Sr. David Uró i Vilanova, Sr. Felip Echarri Gil, Sra. Cristina Murcia Caraballo
i Sr. David Ruiz Roldán.
També hi assisteix la regidora (art 38.2 del ROM):
Excusa la seva assistència: Secretari: Josep González Ballesteros, secretari de l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages.
Al Saló de Sessions de l’Ajuntament essent les 08:30 hores es va reunir la Junta de
Govern Local el dia 1 de febrer de 2021, en sessió ordinària, amb la presidència de la
Sra. Àdria Mazcuñan i Claret, concorrent els regidors/regidores que s’esmenten més
amunt.
Durant tota la sessió es va donar el quòrum d’assistència necessària de membres de la
Junta de Govern Local.
La presidència declara oberta la sessió de la Junta de Govern Local i es passen a tractar
els diversos punts de l’ordre del dia.
Tots els acords han estat presos per unanimitat dels membres assistents en el moment
de la votació.
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Josep González Ballesteros (1 de 1)
Secretari
Data Signatura: 02/02/2021
HASH: a717193c944bdae9efbb53ccde7d6d14

CERTIFICAT

ASSUMPTES
SECCIÓ SEGONA ( de caràcter no
públic ). Assumptes delegats per
l’Alcaldia a la Junta de Govern Local.
Aprovació de l’esborrany de l’acta de la
sessió ordinària de la Junta de Govern
Local celebrada el 25 de gener de 2021.
Donar compte dels Decrets d’Alcaldia

B.

1.

2.

EXPEDIENT

PAGS

168/2021

3

111/2021

3

143/2020

6

ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS
CENTRALS
3
3.1

4
4.1
4.2

ÀREA DE RECURSOS HUMANS
Declarar deserta la convocatòria del
procés selectiu per a la provisió
definitiva d’una plaça de tècnic/a
superior arquitecte/a
ÀREA DE SEGURETAT
Sobre imposició de sanció (codi WTP 18 –
relació 21003629)
Adjudicació del contracte d’obres per la
instal·lació d’un sistema de lectors de
matrícules de vehicles als polígons
industrials Riu d’ Or, Casa Nova, Sant Isidre
i la Bòbila.

187/2021

7

1322/2020

9

5.
5.1.

ÀREA DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC I
TERRITORI
Aprovar la recepció de la segona fase de les
obres
d’urbanització
de
les
obres
d’urbanització del sector Quatre Finques
Subsector 2.

1741/2014

35
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ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI

ASSUMPTES

A.
SECCIÓ SEGONA ( de caràcter no públic ). Assumptes delegats per
l’Alcaldia a la Junta de Govern Local.
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de
Govern Local celebrada el 25 de gener de 2021 (exp. 168/2021)
VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.

Nº

DATA
HORA

20210058
20210059
20210060
20210061
20210062

20210063
20210064

I

EXPEDIENT

RESUM

19/01/2021
10:24
19/01/2021
10:25
19/01/2021
10:27
19/01/2021
11:08
19/01/2021
12:34

1728/2020

Aprovació denegació recurs de reposició accés
a expedient disciplinari.
Ampliació jornada de treball auxiliar biblioteca.

19/01/2021
13:41
19/01/2021
13:45

98/2021

296/2020
1141/2020
534/2019
2122/2020

122/2021

Aprovació desestimació recurs d'alçada procés
selectiu borsa agents policia.
Convocatòria de la Comissió organitzadora Any
Lluís Espinal 2020.
Sobre estimació i desestimació de les
sol·licituds la subvenció en espècies, per la
cessió d’estufes exteriors a establiments de
restauració amb terrassa del municipi, amb
motiu de les restriccions d’aforament dels
interiors per la covid.
Expedients sancionadors per infraccions
tributàries.
Sobre l’aprovació del reconeixement
d’obligacions i ordenació del pagament
corresponents als lloguers que ocupen diferents
serveis municipals (gener/2021)
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2. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia (exp. 111/2021)

19/01/2021
14:52

1552/2019

20210066

19/01/2021
14:53

2302/2019

20210067
20210068
20210069
20210070
20210071

19/01/2021
15:25
19/01/2021
15:51
20/01/2021
8:19
20/01/2021
12:22
20/01/2021
14:36

138/2021

20210072

20/01/2021
15:34

167/2021

20210073
20210074

22/01/2021
11:53
22/01/2021
11:55

540/2020

20210075

22/01/2021
11:57

1169/2018

20210076
20210077
20210078

25/01/2021
15:40
25/01/2021
15:41
25/01/2021
15:43

173/2021

Sobre l’aprovació de la certificació d’obra núm.
1, així com la corresponent factura en relació a
l’execució de les obres contingudes en el
projecte “Zona esportiva a la zona verda del
polígon industrial Riu d’Or: Construcció del nou
skatepark”
Sobre l’aprovació de la certificació d’obra núm.
1, i última així com la corresponent factura en
relació al subministrament i instal·lació de
mobiliari al Casal de Joves Nexe de Sant Fruitós
de Bages lot 5
Convocatòria del Ple extraordinari i urgent
(sorteig eleccions) de 20-1-21.
Convocatòria de Ple extraordinari sol·licitat per
GfP el dia 25.01.2021
Sancionador per incompliment de l'ordenança
de Seguretat Ciutadana acta 505.
Convocatòria de la Junta de Govern Local de
25-1-21.
Decret sobre sol·licitud de diverses reunions per
part del GM de Gent fent Poble amb diversos
tècnics i la interventora
Aprovació de despesa, reconeixement
d’obligació amb efectes de 31/12/2020 i
ordenació de pagaments corresponents a
l’expedient nº 167/2021 de relació de factures
número O/2020/245.
Decret hisenda de correcció errada del Decret
2020-0024
Advertiment caducitat llicència obres per
construcció habitatge unifamiliar entre mitgeres
al Carrer Jaume Balmes, 39.
Advertiment de caducitat de la llicència d'obres
per la construcció d'habitatge unifamiliar al
Carrer Alzina, 33.
Denuncies de transit relació 21002888.

144/2021

Denuncies de trànsit relació 21002198.

2126/2020

20210079

25/01/2021
15:43

2128/2020

20210080

25/01/2021
15:44

808/2020

Sobre la renovació de la llicència d’ocupació de
la via pública per instal·lació de terrassa
Frankfurt Imag.
Renovació ocupació via pública instal·lació
terrasses de bar temporada baixa 20/21 bar
l’últim de la fila.
Modificació de la llicència d’ocupació de la via
pública per instal·lació de terrassa amb
elements auxiliars El Teu Raconet.

51/2021
1746/2020
168/2021
1960/2020

1673/2018
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20210065

25/01/2021
15:50
25/01/2021
15:51

1670/2020

20210083

25/01/2021
16:05

553/2020

20210084

25/01/2021
16:06

808/2020

20210085

25/01/2021
16:07

171/2021

20210086

25/01/2021
16:07

79/2021

20210087

25/01/2021
16:08

151/2021

20210088

25/01/2021
16:09

80/2021

20210089

25/01/2021
16:10

2104/2020

20210090

25/01/2021
16:10

2102/2020

20210091

25/01/2021
16:12

2124/2020

115/2021

Incoació ordre execució estat immoble Carrer
Jaume Balmes, 74 3r 2a.
Incoació expedient d'ordre d'execució per obres
de conservació, rehabilitació o millora al Carrer
Bon Temps, 21 a les Brucardes.
Sobre convocatòria de la novena sessió de la
Comissió per a la recuperació social i
econòmica del COVID-19.
Modificació de la llicència d’ocupació de la via
pública per instal·lació de terrassa amb
elements auxiliar Bar Natura.
Renovació ocupació via pública instal·lació
terrasses de bar temporada baixa 20-21 Fleca
Sallent.
Renovació ocupació via pública instal·lació
terrasses de bar temporada baixa 20/21
Frankfurt Úrsula.
Renovació ocupació via pública instal·lació
terrasses de bar temporada baixa 20-21 granja
forn Elisabeth.
Renovació ocupació via pública instal·lació
terrasses de bar temporada baixa 20/21
braseria i Frankfurt Sant Fruitós.
Renovació ocupació via pública instal·lació
terrasses de bar temporada baixa 20/21 la
Llesca.
sobre la renovació de l'ocupació via pública per
instal·lació terrasses de bar temporada baixa
20/21 Nou Celler.
Sobre la renovació de la llicència d'ocupació de
la via pública per instal·lació de terrassa
Restaurant Cal Pitu.

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
___ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
_X_ Donat compte

ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA I SERVEIS CENTRALS

3. ÀREA DE RECURSOS HUMANS
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20210081
20210082

3.1.

Declarar deserta la convocatòria del procés selectiu per a la provisió
definitiva d’una plaça de tècnic/a superior arquitecte/a (exp. 143/2020)

Primer.- Per acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 10.02.2020,
es va aprovar la convocatòria i les bases del procés selectiu per a la provisió definitiva
d’una plaça de tècnic/a superior arquitecte/a. L’anunci de la convocatòria va ser publicat
al Butlletí Oficial de la Província amb data 26.02.2020, al Diari Oficial de la Generalitat
número 8072 de data 26.02.2020, al Boletín Oficial del Estado en data 17.03.2020 i al
taulell d’anuncis i a la seu electrònica.
Segon.- D’acord amb l’acta del tribunal qualificador de data 14 de gener de 2021,
mitjançant la qual declara desert el procés selectiu per a la provisió definitiva d’una plaça
de tècnic/a superior arquitecte/a, en no haver superat el procés selectiu cap dels
aspirants presentats.
Tercer.- La Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:
- Òrgan delegant: Alcaldessa
- Data de delegació: 10.07.2020; 29.07.2020 i 20.08.2020
- Número decret: 2020-0981, 2020-1071, 2020-1158 respectivament
- Publicació BOPB: 27.07.2020; 07.08.2020; 03.09.2020 respectivament
ACORDS:
Primer.- Declarar desert el procés selectiu per a la provisió definitiva d’una plaça de
tècnic/a superior arquitecte/a, per no haver superat el procés selectiu cap dels aspirants
presentats.

Tercer.- Declarar que:
-

-

L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà
de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.
Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular
legal de la competència en el termini d’un mes.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
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Segon.- Publicar el present acord a la seu electrònica municipal i al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona.

Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.

4. ÀREA DE SEGURETAT

4.1.

Imposició de sanció (codi WTP 18 – relació 21003629) (exp. 187/2021)

Primer. Mitjançant l’aplicació WTP gestionada per l’Organisme de Gestió Tributària
(ORGT) de la Diputació de Barcelona s’ha obtingut la relació número 21003629 de 22
de gener de 2021 remesa amb codi 18 (proposta de sanció) que incorpora els següents
expedients:
- referits a la infracció consistent en conduir el vehicle amb una taxa d’alcohol en aire
espirat superior a 0,25 fins 0,50 ML per litre (RGC 20.01.2):
Expedient

Matricula

Titular

2000000129

B-***

***

referits a la infracció consistent en no respectar, el conductor del vehicle, el llum
vermell no intermitent d’un semàfor (RGC 146.01):

Expedient

Matricula

Titular

2000000135

***

****

Import de la
sanció
200 €

Segon. En la instrucció i tramitació del present procediment sancionador s’ha donat
compliment a allò que disposen els articles 86 i següents del Text refós de la Llei sobre
trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, aprovat per RD legislatiu
06/2015, de 30 d’octubre; així com el que preveu el RD 320/1994, de 25 de febrer, pel
qual s’aprova el Reglament de procediment sancionador en matèria de trànsit, circulació
de vehicles a motor i seguretat viària.
Tercer. De les actuacions practicades en aquests expedient es desprèn que queden
acreditats els fets denunciats i l’autoria dels mateixos, i d’acord amb allò que disposen
l’article 93 del RD legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre i l’article 15 del RD 320/1994,
procedeix dictar la corresponent resolució sancionadora.
Quart. Vist el que disposa l’article 88 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en relació al
contingut mínim de les resolucions administratives.
Cinquè. Atès l’establert per l'article 84.4 del R.D Legislatiu 6/2015 de 30 d’octubre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i
seguretat viària, sobre les competències de l’Alcalde i la possibilitat de delegació en
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-

Import de la
sanció
1.000,00 €

Junta de Govern Local, que actua per la competència delegada següent:
Sisè. L’òrgan competent per resoldre les al·legacions i imposició de la sanció és la
Junta de Govern Local, que actua per la competència delegada següent:
- Òrgan delegant: L’Alcaldessa
- Data delegació: 10.07.2020; 29.07.2020 i 20.08.2020
- Número Decret: 2020-0981, 2020-1071, 2020-1158
- Publicació al BOPB: 27.07.2020; 07.08.2020; 3.09.2020
En ús de les atribucions conferides i com a instructor, proposo l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Imposar als titulars/conductors que s’inclou a l’annex, segons relació número
21003629 que incorpora els expedients 2000000129 i 2000000135 i que ha estat
generada per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, les
sancions de multa en les quanties que figuren en aquest document, per infracció de les
normes contingudes al RD legislatiu 6/2015, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, i al
corresponent Reglament General de Circulació.

-

-

TERCER.- Declarar que:
L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de
Barcelona en el termini de dos mesos.
Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular legal
de la competència en el termini d’un mes.
Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a
dret.

ANNEX
Document eliminat en compliment de la Llei orgànica 3/2018, de protecció de
dades personals i garantia dels drets digitals
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SEGON.- Notificar la present resolució a l’ l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona a efectes que es comuniqui als interessats la resolució
adoptada, assabentant-los de la via de recurs adient i el termini i forma de pagament de
la multa en període voluntari.

VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.

4.2.

Adjudicació del contracte d’obres per la instal·lació d’un sistema de
lectors de matrícules de vehicles als polígons industrials Riu d’ Or,
Casa Nova, Sant Isidre i la Bòbila (exp. 1322/2020)

1. La Junta de Govern Local, en sessió de data de 30 de novembre de 2020 va aprovar
l’expedient de contractació, per procediment obert simplificat, oferta econòmicament
més avantatjosa, pluralitat de criteris de valoració ( fórmula i automàtics) i tramitació
ordinària pel contracte d’obres per la instal·lació d’un sistema de lectors de matrícules
de vehicles als polígons industrials Riu d’ Or, Casa Nova, Sant Isidre i la Bòbila.

3. En data 30 de desembre del 2020 es va portar a terme la reunió de la mesa de
contractació d’obertura del sobre únic (s’adjunta l’acta en annex 1 al present) en la qual
s’apliquen als sobres les credencials per accedir al contingut dels mateixos i es
procedeix a la descàrrega de la documentació continguda en els sobres únics de
cadascun d’ells, la qual inclou:
- Declaració responsable (annex 1)
- Proposta econòmica (annex 2)
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2. L’anunci de licitació es va publicar en el perfil del contractant per tal que els interessats
presentessin les seves proposicions, i durant el termini de presentació, que va finalitzar
el 23/12/2020, es van presentar les següents ofertes, d’acord amb el certificat obrant en
l’expedient:

- Declaració en el compliment de les garanties en el tractament de dades de caràcter
personal, d’acord amb el model Annex 3.
- Declaració responsable per als contractes l’execució dels quals requereix el tractament
per part del contractista de dades personals per compte del responsable del tractament,
d’acord amb el model Annex 4.

4. A continuació, es va procedir a aplicar sobre les ofertes de les empreses admeses i
no excloses del procediment, les fórmules corresponents als criteris consistents en
fórmules matemàtiques definits en el plec de clàusules administratives particulars,
resultant la següent puntuació:

La mesa de contractació va acordar:
“Primer.- Que l’enginyer municipal, procedeixi a informar si les propostes econòmiques
presentades estan degudament justificades conforme determina la clàusula VI del PCAP
“Obligació de presentar estudi justificatiu de l’oferta econòmica: Sí”.
L’ Informe serà sotmès a la consideració de la Mesa en la propera sessió que celebri.”

“(.../...)
En conclusió, i pels motius especificats a l’apartat de consideracions tècniques
del present informe, i en especial l’indicat en el punt 3.a), el tècnic que subscriu
proposa l’exclusió del procediment de contractació del licitador Som Control i
Seguretat, SL.
I en aquest sentit, s’eleva el present informe a la Mesa de contractació als efectes
que s’estimin oportuns.”
6.- Que en la mesa de contractació en reunió de 19 de gener de 2021 (s’adjunta l’acta
de la mesa en annex 2), prendre en consideració el citat informe de l’enginyer municipal
i acordant, a excloure a l’empresa Som Control i Seguretat, S.L. donat que , d’acord amb
l’establert en l’informe, la mateixa no garanteix el nivell de qualitat atès que no aporta la
certificació emesa per laboratori acreditat per ENAV requerida i especificada en el plec
de clàusules administratives particulars.
Així mateix no es pot determinar el grau suficient de detall per partides de projecte i
millores, per tal d’avaluar el nivell suficient de serietat, concreció, abast i coherència de
la proposta econòmica formulada per la citada empresa d’acord amb el projecte i el plec
de clàusules administratives particulars, atès que l’empresa ha presentat una justificació
econòmica per capítols i no per partides.
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5. Que en data de 18 de gener del 2021, l’enginyer municipal, el Sr. Aleix Cervantes
López, ha emès informe en relació a la verificació de la documentació justificativa de
l’oferta econòmica presentada pels licitadors en el sobre 1 i únic de l’expedient de
contractació, a través del que ha realitzat la següent conclusió:

En conseqüència es procedeix al nou càlcul de la puntuació assignada referent als
criteris avaluables mitjançant fórmula matemàtica, resultant la següent:

“Es constata que, atès que l’oferta econòmica formulada per Alphanet Security Systems,
S.L, és inferior en més d’un 25% al pressupost base de licitació (l’empresa realitza una
baixa econòmica del 31,74%), la mateixa està incursa en presumpció d’anormalitat, en
aplicació de l’article 85.1 del RGLCAP.

Si bé aquesta apreciació serà objecte del pertinent informe tècnic que s’emetrà per
l’enginyer municipal que complementarà l’emès en data 18 de gener de 2021.
Per tot l’exposat, la Mesa de contractació acorda:
“Primer.- Excloure del procediment de licitació de les obres per la instal·lació d’un
sistema de lectors de matrícules de vehicles als polígons industrials Riu d’Or, Casa
Nova, Sant Isidre i la Bòbila a l’empresa SOM CONTROL I SEGURETAT, S.L. atès els
motius especificats en l’informe emès en data 18 de gener de 2021 per l’enginyer
municipal el qual s’adjunta a la present com a annex 1.
Segon.- Proposar la classificació, en el següent ordre de les ofertes presentades i no
excloses en el procediment:
1. ALPHANET SECURITY SYSTEMS, S.L.
Tercer.- Elevar a l’òrgan de contractació, la proposta d’adjudicació del contracte de les
obres contingudes per la instal·lació d’un sistema de lectors de matrícules de vehicles
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Davant d’aquesta constatació, l’enginyer municipal manifesta que l’informe emès en
data 18 de gener de 2021, abasta també l’anàlisi de la documentació presentada també
per l’empresa Alphanet Security Systems, S.L la qual és molt completa, detallada i que
del seu conjunt acredita la serietat i possibilitat de compliment tot i que la mateixa sigui
anormal o desproporcionada.

als polígons industrials Riu d’Or, Casa Nova, Sant Isidre i la Bòbila a favor de l’empresa
ALPHANET SECURITY SYSTEMS, S.L, CIF B-65265415 per l’import de 73.034,06 €
(sense IVA), més 15.337,15 € (21% IVA), sumant un total de 88.371,21 €, una vegada
presentada la documentació prèvia a l’adjudicació de conformitat amb l’article 150.2
LCSP i l’establert en el PCAP.”
5.- Que, de conformitat amb l’acordat per la mesa de contractació, en data de 22 de
gener del 2021, l’enginyer municipal, ha emès informe tècnic (adjunt al present com a
annex 3) on es conclou que l’oferta presentada per l’empresa Alphanet Security
Systems, S.L. és completa, idònia, detallada i concreta i en conseqüència s’estima que
acredita la seva serietat i possibilitat de compliment d’acord amb el projecte i el PCAP.
6.- En data 22 de gener de 2021, la instructora del procediment va requerir a l’empresa
Alphanet Security Systems, S.L. la presentació de la garantia definitiva per import de
13.651,70 € la qual es va fer efectiva en data de 26 de gener del 2021 mitjançant
transferència bancària al número de compte del Ajuntament per a aquests efectes. La
resta de condicions de solvència econòmica i tècnica així com el compliment en les
obligacions de pagament amb l’ AEAT i Seguretat Social han quedat acreditades amb
les dades que consten en el Registre electrònic d’empreses licitadores (RELI), la
certificació de la qual s’ha incorporat a l’expedient.
7.- Vist que existeix crèdit adequat i suficient a l’aplicació pressupostària 15.433.61930
“Actuació modernització polígons”.

ACORDS:
Primer. Excloure del procediment de licitació per la contractació per l’adjudicació del
contracte d’obres per la instal·lació d’un sistema de lectors de matrícules de vehicles als
polígons industrials Riu d’ Or, Casa nova, Sant Isidre i la Bòbila, a l’empresa SOM
CONTROL I SEGURETAT, S.L. atesos als motius especificats en l’informe emès en
data de 18 de gener de 2021, adjunt a l’acta annexa al present document.
Segon. Classificar en el següent ordre les ofertes presentades i no excloses en el
procediment de contractació de les obres per la instal·lació d’un sistema de lectors de
matrícules de vehicles als polígons industrials Riu d’ Or, Casa nova, Sant Isidre i la
Bòbila:
1. ALPHANET SECURITY SYSTEMS,S.L.
Tercer. Adjudicar el citat contracte d’ obres a favor de l‘empresa ALPHANET SECURITY
SYSTEMS, S.L. amb CIF B-65265415, pels imports de 73.034,06€ (sense IVA), més
15.337,15€ ( 21% IVA) sent un total de 88.371,21€ (IVA inclòs).
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8. La Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent:
- Òrgan delegant: Alcaldessa
- Data de delegació: 10.07.2020; 29.07.2020 i 20.08.2020
- Número decret: 2020-0981, 2020-1071, 2020-1158 respectivament
- Publicació BOPB: 27.07.2020; 07.08.2020; 03.09.2020 respectivament

Quart. Aprovar la despesa del contracte per l’import indicat en el punt anterior, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 15.433.61930 “Actuació modernització polígons”
Cinquè. Publicar l’adjudicació d’aquest contracte al perfil del contractant i al registre
públic de contractes.
Sisè. Notificar el present acord a l’empresa adjudicatària i resta d’empreses que han
presentat oferta, als Serveis tècnics i a Intervenció-Tresoreria.
Setè. Declarar que:
- L’acte és una resolució, posa fi al a via administrativa i pot ser impugnat per mitjà
de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.
- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular
legal de la competència en el termini d’un mes.
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs a
dret.
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Annex 1: Acta de la mesa de contractació de 30 de desembre de 2020
Annex 2: Acta de la mesa de contractació 19 de gener del 2021.
Annex 3: Informe tècnic emès per l’enginyer municipal de 22 de gener del 2021
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Annex I: Acta de la mesa de contractació de 30 de desembre del 2020
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Annex II: Acta de la mesa de contractació de 19 de gener del 2021
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Annex III. Informe tècnic del enginyer municipal de data de 22 de gener del 2021
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.
ÀMBIT DE PROMOCIÓ DEL TERRITORI

5. ÀREA DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC I TERRITORI

5.1.

Aprovar la recepció de la segona fase de les obres d’urbanització de les
obres d’urbanització del sector Quatre Finques Subsector 2 (exp.
1741/2014)

Primer. Atès que en data 2 de desembre de 2020 , la Junta de Compensació del Sector
Quatre finques Subsector 2, comunica la finalització de les obres, aportant document As
Built i sol·licitant la recepció de la segona fase de les obres d’urbanització del sector
Quatre Finques subsector 2. Consta al registre 2021-E-RC-177.

Tercer. Atès que en data 16 de gener de 2020, es va signar l’acta de comprovació i
replanteig.
Quart. Atès que en data 21 de gener de 2021 va tenir lloc l’aixecament de l’acta de
recepció de les obres d’urbanització de la 2a fase de les obres d’urbanització del sector
Quatre Finques Subsector 2, trobant-se conforme amb el projecte d’urbanització i els
canvis que consten en el document “As Built” i en perfecte estat de funcionament i ús,
sense perjudici de vicis ocults, procedint-se a la recepció de les obres d’urbanització en
el mateix acte, establint-se el termini de garantia d’un any. Durant l’esmentat termini
correspon al promotor la conservació i manteniment de l’àmbit de la urbanització.
Cinquè. Vist l’informe de l’arquitecte tècnic i enginyer municipals de data 19 de gener de
2021, que s’uneix com annex.
Sisè. La Junta de Govern Local actua per la competència delegada següent:
- Òrgan delegant: Alcaldessa
- Data de delegació: 10.07.2020; 29.07.2020 i 20.08.2020
- Número decret: 2020-0981, 2020-1071, 2020-1158 respectivament
- Publicació BOPB: 27.07.2020; 07.08.2020; 03.09.2020 respectivament
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Segon. Atès que en data 4 de maig de 2015, la Junta de Govern Local va aprovar la
divisió en dues fases d’execució del Projecte de l’esmentat sector.

ACORD:
Primer. Aprovar el document “As Built”.
Segon. Aprovar la recepció de les obres d’urbanització de la segona fase de les obres
d’urbanització del sector Quatre Finques Subsector 2, signada pels representants de
l’Ajuntament, promotor de la urbanització, empresa constructora i direcció facultativa.
Tercer. Notificar el present acord als interessats i a l’àrea de via pública i serveis públics,
perquè puguin incloure al servei els elements corresponents de la urbanització
recepcionada.
Quart. Declarar que:
- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà
de recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos
administratius de Barcelona en el termini de dos mesos.
- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular
legal de la competència en el termini d’un mes.
- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs
ajustat a dret.
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ANNEX: ACTA DE RECEPCIÓ
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VOTACIÓ SOBRE L’ACORD
Sentit de l’acord:
_X_ Aprovat.
___ Rebutjat.
___ Deixat sobre la mesa
___ Donat compte
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents.

Finalitzats els temes de l’ordre del dia, l’alcaldessa-presidenta declara finalitzada la
sessió de la Junta de Govern Local essent les 08:45 hores.”
El Secretari
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El present certificat s’emet als efectes de donar compliment a la Llei estatal 19/2013, de
9 de desembre i Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, sobre transparència, accés
a la informació pública i bon govern, fent-se constar que l’actuació subjecte a informació
pública d’acord amb aquesta normativa presenta el contingut transcrit, una vegada
dissociades les dades que no han de ser publicades, de conformitat amb la legislació
sobre protecció de dades de caràcter personal.

