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ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Identificació de la sessió
Núm.: 29/2014
Caràcter: ordinari
Data: 31 de juliol de 2014
Horari: 13:30 a 13:55 hores
Lloc: sala de la Junta de Govern de la casa consistorial

Assistents
Jordi Solé i Ferrando, alcalde
Vicenç Personat i Pallarès, 1r tinent d’alcalde
Jaume Mauri Sala, 3r tinent d’alcalde
Isidre Pineda Moncusí, 4t tinent d’alcalde

No assisteix havent excusat la seva absència
Montserrat Grau i Giner, 2a tinenta d’alcalde

Secretari
Montserrat Soley Artigas, secretària acctal.

Ordre del dia

1. Aprovar l’esborrany de l’acta de la sessió anterior de data 25 de juliol
de 2014.

2. Anàlisi dels dictàmens del regidor de Recursos Humans, en els quals
es proposa:
2.01 Ampliar el nombre d'empreses convidades a participar en les negociacions
per  l'adjudicació  del  contracte  de  Prevenció  de  Riscos  Laborals,  expedient
G510201400042.

3.  Anàlisi  dels  dictàmens  del  regidor  de  Promoció  Econòmica,  en  els
quals es proposa:
3.01  Aprovar  el  contingut  íntegre  i  la  signatura  del  “Conveni  marc  de
col.laboració  professional  amb  l'empresa  MAPPLE  APPS  SOLUTIONS,  SL,
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amb la voluntat de promocionar la població de Caldes de Montbui, mitjançant
una nova aplicació mòbil, expedient SGGE201400061.

4.  Anàlisi  dels  dictàmens  del  regidor  de  Cooperació,  en  els  quals  es
proposa:
4.01 Aprovar l'aportació econòmica i el seu ingrés, en concepte de quota anual
de l'any 2014 de soci de la Coordinadora Catalana d'Ajuntaments Solidaris amb
el  Poble  Sahrauí  (CCASPS),  a  favor  del  Fons  Català  de  Cooperació  al
Desenvolupament, expedient 9.2.1/2014.

5. Anàlisi dels dictàmens del regidor d'Espais Públics i Sostenibilitat, en
els quals es proposa:
5.01 Adjudicar a ESOCAL, SL el contracte  per les obres de rehabilitació del
safareig públic de Santa Esperança per a nou espai de lleure i per les obres de
construcció  d'uns  serveis  complementaris  per  a  la  zona  verda  de  darrera
l'Església  de  Caldes  de  Montbui, i  aprovar  el  document  comptable
corresponent, expedient TC102-2014-000025.

Desenvolupament de la sessió

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR DE DATA 25 DE JULIOL DE 2014
 
L’alcalde obre la sessió, la secretària llegeix l’esborrany de l’acta de la sessió
anterior del dia 25 de juliol de 2014, i la Junta de Govern Local, per unanimitat
dels presents, l’aprova.

2. ANÀLISI DELS DICTÀMENS DEL REGIDOR DE RECURSOS HUMANS,
EN ELS QUALS ES PROPOSA:
2.01 AMPLIAR EL NOMBRE D'EMPRESES CONVIDADES A PARTICIPAR EN
LES  NEGOCIACIONS  PER  L'ADJUDICACIÓ  DEL  CONTRACTE  DE
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS, EXPEDIENT G510201400042.

Identificació de l’expedient

Expedient G510201400042 relatiu a la contractació del servei de Prevenció de
Riscos Laborals de l'Ajuntament de Caldes de Montbui.



Plaça de la Font del Lleó, 11
Tel. 93 865 56 56
Fax 93 865 56 57
www.caldesdemontbui.cat
08140 Caldes de Montbui

Antecedents

En data 21 de juliol  de 2014, la Junta de Govern Local  de l'Ajuntament de
Caldes  de  Montbui  va  aprovar  l'expedient  de  contractació  del  servei  de
Prevenció de Riscos Laborals de l'Ajuntament.

Al  punt  quart,  de  la  part  resolutiva  corresponent  a  l'aprovació  d'aquest
expedient,  es  va  determinar  convidar  a  participar  en  les  negociacions  per
l'adjudicació del contracte de Prevenció de Riscos Laborals quatre empreses
capacitades i autoritzades pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

El cap de Recursos Humans proposa ampliar de quatre a sis les empreses
convidades, afegint les següents: SPA Previcat SL i Risk XXI SL.

Fonaments de dret 

Text  Refós  de  la  Llei  de  Contractes  del  Sector  Públic  aprovat  pel  Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Plec de clàusules administratives generals, aprovat definitivament pel Ple de
l’Ajuntament en data 28 de gener de 2010, aplicable als contractes de serveis i
de  subministraments,  a  altres  contractes  administratius  i  als  privats  de  la
Corporació.

Resolució

Per tot això la Junta de Govern Local, per unanimitat dels presents, acorda:

Primer. Ampliar la sol·licitud d'ofertes, aprovada a l'anterior Junta de Govern
Local  de data 21 de juliol  de 2014,  de quatre a sis  empreses,  convidant a
participar en les negociacions per l'adjudicació del contracte de Prevenció de
Riscos Laborals les següents: SPA Previcat SL i Risk XXI SL.

Segon. Comunicar l’acord a les Àrees de Serveis Generals i Serveis Econòmics
de l’Ajuntament de Caldes de Montbui.
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3.  ANÀLISI  DELS  DICTÀMENS  DEL  REGIDOR  DE  PROMOCIÓ
ECONÒMICA, EN ELS QUALS ES PROPOSA:
3.01 APROVAR EL CONTINGUT ÍNTEGRE I LA SIGNATURA DEL “CONVENI
MARC  DE  COL.LABORACIÓ  PROFESSIONAL AMB  L'EMPRESA MAPPLE
APPS  SOLUTIONS,  SL,  AMB  LA  VOLUNTAT  DE  PROMOCIONAR  LA
POBLACIÓ DE CALDES DE MONTBUI, MITJANÇANT UNA NOVA APLICACIÓ
MÒBIL, EXPEDIENT SGGE201400061.

Identificació d'expedient

Expedient  número SGGE201400061  de  Serveis  Generals,  relatiu  al  conveni
entre l'Ajuntament de Caldes de Montbui i l'empresa Mapple Apps Solutions, SL.

Antecedents

I.  L'Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui  i  la  societat  mercantil  Mapple  Apps
Solutions,  SL  tenen  la  voluntat  de  promocionar  la  població  de  Caldes  de
Montbui,  mitjançant  una  nova  aplicació  mòbil  desenvolupada  per  l’empresa
Mapple  Apps  Solutions  SL,  amb  l’objectiu  de  millorar  l’experiència  dels
ciutadans i turistes de la població.

II. Aquest propòsit està dissenyat per servir l’interès mutu.

III.  El Tècnic d'Administració General de l'Ajuntament de Caldes de Montbui,
senyor Antoni Campelo Rodríguez, ha emès, en data 24 de juliol de 2014, un
informe favorable.

Fonaments de dret

D’acord amb l’apartat h) del Decret d’Alcaldia número 660/2011, de data 14 de
juny, que acorda les atribucions de la Junta de Govern, segons el qual:

“h)  L’aprovació  dels  convenis  amb altres administracions,  entitats  de dret
públic i ens privats per als quals sigui competent aquesta alcaldia, per raó de
quantia  o  de  matèria,  sempre  que  aquestes  no  tinguin  el  caràcter
d’indelegables”
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Resolució

Per tot això la Junta de Govern Local, per unanimitat dels presents, acorda:

Primer.  Aprovar el contingut íntegre i la signatura del conveni entre l’Ajuntament
de Caldes  i  l'empresa MAPPLE APPS SOLUTIONS, SL,  el  qual  es transcriu
literalment a continuació:

“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ PROFESSIONAL ENTRE L’AJUNTAMENT
DE CALDES DE MONTBUI i L’EMPRESA MAPPLE APPS SOLUTIONS SL.  

Caldes de Montbui,   

Compareixen

D'una part, el senyor Jordi Solé i Ferrando, amb DNI núm. 38152535C com a Alcalde
President de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, amb domicili a la Plaça de la Font del
Lleó 11, i CIF P0803300C.

I d'una altra part, el senyor Jordi Mas Tarradas, titular del DNI número 52168590J, en
nom i representació de l’empresa Mapple Apps Solutions SL, amb el NIF B66198748, i
amb domicili  a  aquest  efecte al  carrer  Garraf  número 30 del  Polígon industrial  La
Borda de Caldes de Montbui, el qual actua com a administrador únic de la societat
segons l'escriptura de constitució signada davant  del  notari  de Caldes de Montbui,
senyor Jorge Figa Lopez-Palop, de data 9 de gener de 2014, amb el número 15 del
seu protocol. 

Ambdues  parts  ens  reconeixem  mútuament  la  capacitat  legal  necessària  per
formalitzar aquest conveni.

Antecedents

Ambdues parts tenen la voluntat de promocionar la població de Caldes de Montbui,
mitjançant  una  nova  aplicació  mòbil  desenvolupada  per  l’empresa  Mapple  Apps
Solutions SL,  amb l’objectiu de millorar  l’experiència dels  ciutadans i  turistes de la
població.

Aquest propòsit està dissenyat per servir l’interès mutu.
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Pacten

1. Mapple Apps Solutions SL promocionarà l’Ajuntament de Caldes de Montbui, com a
partner, de l’aplicació a desenvolupar per la promoció de la població de Caldes de
Montbui.

2. Mapple Apps Solutions SL promocionarà el municipi de Caldes de Montbui, podent
utilitzar el nom i la imatge de l’aplicació que està per desenvolupar, per poder-ne fer
publicitat  en  els  diferents  canals  de  comunicació:  població,  webs,  xarxes  socials,
mitjans de comunicació (televisió, ràdios i premsa) i transports.

3. L’Ajuntament de Caldes de Montbui es compromet a promocionar i indicar en els
diferents  canals  de  comunicació,  esmentats  en  el  punt  anterior,  que  l’aplicació
desenvolupada per  l’empresa Mapple Apps Solutions SL és l’aplicació oficial  de la
població.

4. L’Ajuntament de Caldes de Montbui facilitarà a Mapple Apps Solutions SL les bases
de  dades,  l’accés  a  elles  i  la  informació  necessària  referent  a  comerç,  turisme,
empreses i oci, per a desenvolupar el projecte que es va presentar el passat dimecres
5 de març de 2014.

5.  Mapple Apps Solutions  SL es compromet  a afegir  informació  (icona,  descripció,
captures  i  enllaços  a  les  tendes  d’aplicacions  corresponents)  de  les  diferents
aplicacions per smartphones que des de l’Ajuntament es desenvolupin, relacionades
amb la població de Caldes de Montbui.

6. Mapple Apps Solutions SL serà l’encarregada de gestionar la publicitat interna, la
forma  de  mostrar-la  i  decidir-ne  el  seu  cost,  de  l’aplicació  a  desenvolupar  per  la
promoció del poble de Caldes de Montbui.

7. Tota comunicació entre l’Ajuntament de Caldes de Montbui i l’empresa Mapple Apps
Solutions SL seran tractades amb confidencialitat  i  no serà possible transmetre els
acords arribats a tercers.

8. El termini de validesa d’aquest conveni de col·laboració és d’un (1) any, des de la
data de la signatura d'aquest, renovable automàticament fins a un màxim de quatre (4)
anys, on ambdues parts es tornaran a reunir per la seva renovació, si escau.

9.  El  desenvolupament  de  l’aplicació  que  es  durà  a  terme  des  de  Mapple  Apps
Solutions SL no tindrà cost per l’Ajuntament de Caldes de Montbui, ja que l’aplicació
serà propietat de l’empresa que la desenvolupa.
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I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni marc de col·laboració,
les parts el signem en dos exemplars, un per l’empresa Mapple Apps Solutions SL i
l’altre per l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

L’alcalde                                                          En representació de 
           MAPPLE APPS SOLUTIONS, SL 

Jordi Solé i Ferrando           Jordi Mas Tarradas”

Segon.  Facultar  l’alcalde  president  de  l’Ajuntament  de  Caldes  de  Montbui,
senyor Jordi Solé i Ferrando, tan àmpliament com sigui menester i en dret es
requereixi, per a la signatura de l’esmentat conveni i de tots aquells documents
que es puguin derivar dels presents acords.

Tercer. Comunicar aquest acord a la empresa Mapple Apps Solutions, SL  i
departament d’Intervenció de l’Ajuntament. 

4. ANÀLISI DELS DICTÀMENS DEL REGIDOR DE COOPERACIÓ, EN ELS
QUALS ES PROPOSA:
4.01  APROVAR  L'APORTACIÓ  ECONÒMICA  I  EL  SEU  INGRÉS,  EN
CONCEPTE  DE  QUOTA  ANUAL  DE  L'ANY  2014  DE  SOCI  DE  LA
COORDINADORA CATALANA D'AJUNTAMENTS SOLIDARIS AMB EL POBLE
SAHRAUÍ (CCASPS),  A FAVOR DEL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL
DESENVOLUPAMENT, EXPEDIENT 9.2.1/2014.

Identificació de l’expedient

Expedient número 9.2.1/2014 de Cooperació, relatiu a l'aportació econòmica en
concepte de la quota anual a la Coordinadora Catalana d'Ajuntaments Solidaris
amb el Poble Sahrauí (d'ara endavant CCASPS).

Antecedents

I.  L'Ajuntament de Caldes de Montbui és membre i  soci de la Coordinadora
Catalana  d'Ajuntaments  Solidaris  amb  el  Poble  Sahrauí  (d'ara  endavant
CCASPS).
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II.  Recentment  la  CCASPS  s'ha  integrat  al  Fons  Català  de  Cooperació  al
Desenvolupament (d'ara endavant FCCD) i participa dins de la seva comissió
de Construcció de Pau. El FCCD s'encarrega de tramitar les quotes de socis de
la CCASPS.

III.  Segons  l'article  14.e  del  Reglament  de  la  CCASPS els  membres  de  la
CCASPS es comprometen a contribuir econòmicament amb el pagament de les
quotes establertes en l'article 15 del mateix Reglament.

IV.  La  quota  és  fixada  per  número  d'habitants.  L'Ajuntament  de  Caldes  de
Montbui  és un ens local  d'entre 5.000 i  20.000 habitants,  per tant,  la quota
fixada és de 123,00 euros per a l'any 2014 (ja que la Comissió Permanent de la
Coordinadora  catalana  d'Ajuntaments  Solidaris  amb  el  Poble  Sahrauí  va
aprovar el manteniment dels imports de les quotes de socis, ja aprovats per a
l'any 2012, a la reunió celebrada a Barcelona el 16 de maig de 2014).

V. L'informe de la interventora de l'Ajuntament acredita que en data d'avui està
aprovat el pressupost municipal 2014, en el qual hi consta la despesa que es
disposa en aquest informe.

Fonaments de dret

De conformitat amb tot el què s'ha exposat i d'acord amb el què s'estableix al
Decret d'Alcaldia 660/2011 de data 14 de juny.

Resolució

Per tot això la Junta de Govern Local, per unanimitat dels presents, acorda:

Primer.  Aprovar  l'aportació  econòmica  de  123,00  euros  al  Fons  Català  de
Cooperació al  Desenvolupament en concepte de quota anual  de soci  de la
CCASPS  corresponent  a  l'any  2014,  a  càrrec  de  l'aplicació  pressupostària
número  53.924.48002  de  Cooperació  al  Desenvolupament,  del  pressupost
municipal de 2014.

Segon. Ingressar l'import de 123,00 euros al número de compte corrent ES70 –
2100 – 9622 – 0123 – 6324, NIF G – 17125832, del Fons Català de Cooperació
al Desenvolupament.
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Tercer.  Comunicar  aquest  acord  a  l'Àrea  de  Serveis  Econòmics  d'aquest
Ajuntament i a les persones interessades.

5.  ANÀLISI  DELS  DICTÀMENS  DEL  REGIDOR  D'ESPAIS  PÚBLICS  I
SOSTENIBILITAT, EN ELS QUALS ES PROPOSA:
5.01  ADJUDICAR A ESOCAL,  SL EL CONTRACTE  PER LES OBRES DE
REHABILITACIÓ DEL SAFAREIG PÚBLIC DE SANTA ESPERANÇA PER A
NOU ESPAI  DE  LLEURE I  PER LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ  D'UNS
SERVEIS  COMPLEMENTARIS  PER  A  LA  ZONA  VERDA  DE  DARRERA
L'ESGLÉSIA  DE  CALDES  DE  MONTBUI, I  APROVAR  EL  DOCUMENT
COMPTABLE CORRESPONENT, EXPEDIENT TC102-2014-000025.

Identificació de l'expedient

Expedient número TC102-2014-000025, relatiu a l'adjudicació del contracte per
les obres de rehabilitació del safareig públic de Santa Esperança per a nou
espai de lleure i per les obres de construcció d'uns serveis complementaris per
a la zona verda de darrera l'Església de Caldes de Montbui.

Antecedents

I.  En  data  9  de  maig  de  2014  es  va  aprovar  el  “Plec  de  clàusules
administratives particulars aplicables al contracte de les obres de rehabilitació
del safareig públic de Santa Esperança per a nou espai de lleure i per les obres
de construcció d'uns serveis complementaris per a la zona verda de darrera
l'Església de Caldes de Montbui” i l'inici de la licitació amb un pressupost total
de licitació, conjunt de les dues obres, de 172.727,93 euros, IVA inclòs.

II. El present contracte s’ha licitat per procediment negociat sense publicitat i
tramitació ordinària. 

III. En data 5 de juny de 2014, l’enginyer municipal ha emès un informe en el
qual proposa l’adjudicació del del contracte  per les obres de rehabilitació del
safareig públic de Santa Esperança per a nou espai de lleure i per les obres de
construcció  d'uns  serveis  complementaris  per  a  la  zona  verda  de  darrera
l'Església  de  Caldes  de  Montbui,  a  ESOCAL,  SL  amb  un  import  total  de
169.400,00 euros, IVA inclòs, per haver estat la que més puntuació ha assolit
segons els criteris de valoració del Plec de clàusules  administratives.
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IV. En data 17 de juny de 2014 es va requerir a  ESOCAL,S.L.  perquè en el
termini de deu dies hàbils, a comptar des del següent a aquell en què hagués
rebut  el  requeriment,  presentés  la  documentació justificativa  de trobar-se al
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat
social,  de  disposar  efectivament  dels  mitjans  que  s’hagués  compromès  a
dedicar o adscriure a l’execució del  contracte i  d’haver constituït  la garantia
definitiva que sigui procedent.

IV. ESOCAL, SL, en data 3 de juliol de 2014, ha presentat la documentació
requerida, la qual consta dins l'expedient administratiu de referència.

Normativa aplicable 

Text refós de la Llei de Contractes del Sector públic, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

Resolució

Per tot això la Junta de Govern Local, per unanimitat dels presents, acorda:

Primer. Adjudicar a ESOCAL, SL, el contracte per les obres de rehabilitació del
safareig públic de Santa Esperança per a nou espai de lleure i per les obres de
construcció  d'uns  serveis  complementaris  per  a  la  zona  verda  de  darrera
l'Església de Caldes de Montbui per un preu total  de 169.400,00 euros (IVA
inclòs).

Segon. Aprovar el document comptable de disposició de la despesa per import
de 169.400,00 euros (IVA inclòs) a càrrec de l’aplicació pressupostària 11 432
62509, Pla de dinamització turística, del pressupost municipal vigent.

Tercer. Notificar, de conformitat amb el que disposa l'article 151.4 del TRLCSP,
aquesta adjudicació a la resta de licitadors.

Quart. Notificar a l’adjudicatari la present resolució i citar-lo per a la signatura
del  contracte  dins  d’un  termini  màxim  de  5  dies  hàbils  a  comptar  des  del
següent al de la notificació.
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Cinquè. Publicar l'adjudicació del contracte en el perfil del contractant.  

L’alcalde aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretària, aquesta acta.

La secretària acctal. Vist i plau
L’alcalde

Montserrat Soley Artigas           Jordi Solé i Ferrando
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