ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE LA JUNTA DE VEÏNS EN PRIMERA
CONVOCATÒRIA, CELEBRAT EL TRES DE SETEMBRE DE DOS MIL NOU.
A Valldoreix, el dia tres de setembre de dos mil nou, a la Nau de Cultura de l’Entitat
Municipal Descentralitzada de Valldoreix, i presidint l’il·lustra Presidenta de la Junta de
Veïns, senyora MONTSERRAT TURU I ROSELL –Grup CPCV-, es reuneixen a les 19.00
hores els Vocals següents: senyora TERESA VECIANA I ARMENGOL –Grup CPCV-, SR.
JOAN GAYA I BELTRAN -GRUP CPCV-, SR. PABLO ALONSO GONZÁLEZ –Grup CPCV-,
SR. JOSEP PUIG I BELMAN –GRUP CiU-, SRA. SUSANA HERRADA I CORTÉS –GRUP
CiU-, SRA. ANGELA Mª BLEDA I LORENZO –GRUP CiU- SR. EDUARDO DELGADO I
RODRÍGUEZ –GRUP CiU-, SRA. ÀNGELS SOLÉ I GILI –GRUP CiU-, assistits per la
Secretària de la Corporació senyora CONCEPCIÓN FORASTER I ARESPACOCHAGA, per
tal de celebrar la sessió plenària extraordinària, en primera convocatòria, de la Junta
de Veïns convocada per aquest dia i hora. Tot seguit es passa per ordre de la
Presidència a la deliberació i votació de l’assumpte de l’Ordre del dia que és objecte de
la present sessió.

1. ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DE LES OBRES D’EXECUCIÓ DEL PROJECTE
DE L’ESCOLA BRESSOL AL CEIP FERRAN I CLUA DE VALLDOREIX
Pren la paraula la PRESIDENTA i exposa que en data 22 de juny de 2009 es va aprovar
els plecs de clàusules i l’expedient de contractació, i es va convocar la licitació del concurs
públic de les obres d’execució del projecte de l’escola bressol de Valldoreix.
Atès l’informe del cap d’urbanisme i mobilitat núm.165/09, de data 12 d’agost de 2009.
Atès l’article 57 de la Llei 30/92 de règim jurídic i procediment administratiu comú, que
estableix que l’eficàcia de l’acta quedarà demorada quant així ho estableixi l’eficàcia de
l’acte.
Atès que la Mesa de contractació en acta de 4 d’agost de 2009, va excloure de la licitació
l’empresa Construccions Baldó S.A. al presentar la documentació fora de termini segons
el punt 14 del plec de clàusules administratives particulars que regeixen la licitació, per
tant no s’admet la seva proposta.
Atès que la Mesa de contractació en acta de128 de juliol de 2009, va excloure l’empresa

Decoblock S.L., al no aportar la documentació requerida per a subsanar les deficiències
d’acord amb la clàusula 16.1 del Plec de clàusules administratives i en base a la Llei
30/2007 de contractes del sector públic notificada en data 28.07.09 i 03.08.09.
Atès que l’acta del concurs públic celebrada el dia 2 de setembre de 2009, per la mesa de
contractació es va efectuar proposta d’adjudicació a favor de CONSTRUCCIONES BOSCH
PASCUAL SA.
Vist allò que disposen els articles 135 i concordants de la Llei 30/2007, de Contractes del
Sector Públic, de 30 d’octubre.
Es proposa a la Junta de veïns adoptar el següent acord:
PRIMER.- ADJUDICAR provisionalment de conformitat amb la proposta de la Mesa de
Contractació de 2/09/09, i
de conformitat amb l’informe dels Serveis tècnics
núm.165/09, de 12/08/09, la contractació relativa a les obres de d’execució del projecte
de l’escola bressol de Valldoreix a l’empresa CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL SA,
amb CIF A08617953, per un import de 1.097.272,56€ IVA INCLÒS (945.924,36€ més
151.347,89€ D’IVA) d’acord amb la seva oferta i les millores formulades, entre les quals
consten la reducció del termini d’execució de 4 mesos i l’ampliació del període de
garantia a 2 anys, de conformitat amb la proposta efectuada i amb els plecs de clàusules
administratives particulars i el plec de condicions.
SEGON.- ESTABLIR l’ordre de les empreses licitadores, de conformitat amb la proposta
de la Mesa de Contractació, d’acord amb el detall següent:
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TERCER.- PUBLICAR l’adjudicació provisional en el perfil de contractant de Valldoreix.
QUART.- ADVERTIR a l’adjudicatari provisional que, dins el termini dels 15 dies hàbils
següents a l’endemà de la notificació del present acord i de la corresponent publicació al
perfil de contractant, haurà de la constituir la garantia definitiva, d’import de 47.296,22€
corresponent el 5% del preu d’adjudicació del contracte exclòs l’IVA.
CINQUÈ.- REQUERIR així mateix a l’empresa adjudicatària per tal que dins del termini
abans assenyalat, aporti els documents acreditatius de trobar-se al corrent de les seves
obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
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SISÈ.- NOTIFICAR la present resolució a les empreses que han pres part en la licitació i
publicar-lo en el BOP, conforme el que estableix l’article 135 de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre de contractes del sector públic, sense que pugui produir-se l’elevació a
definitiva de l’adjudicació provisional abans que hagin transcorregut deu dies hàbils
comptats des del dia següent a que expiri el termini senyalat en el paràgraf quart, això
de conformitat amb el que preveu l’article 135.4 de la Llei de Contractes de les
administracions públiques i l’adjudicatari hagi aportat la documentació requerida en els
apartats anteriors.
SETÈ.- En cas que transcorregut el termini de quinze dies hàbils, l’adjudicatari provisional
hagi constituït la garantia definitiva i aportat la documentació requerida, i no s’hagi
presentat cap reclamació pels licitadors, l’acord provisional s’entendrà definitivament
aprovat, i es publicarà l’adjudicació definitiva en el perfil del contractant de l’EMD de
Valldoreix, al BOP i es notificarà als licitadors.
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula la PRESIDENTA i manifesta que s’han
presentat forces empreses, segurament per la situació de crisis en el sector de la
construcció, s’han presentat 27 empreses de les quals 25 van presentar tota la
documentació i la Mesa de contractació ha proposat l’adjudicatari que és el que ha
presentat la millor oferta a l’empresa Construcciones Bosch Pasqual SA, i l’import de la
contractació és de 1.097.272 euros IVA inclòs. L’empresa ha ofert una reducció del
termini d’execució la qual cosa permetria que el curs 2010-2011 entri en funcionament
l’escola i també es compleixin els terminis requerits per complir amb la subvenció
sol·licitada a la Generalitat de Catalunya.
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula el senyor JOSEP PUIG I BELMAN i
manifesta que deixar clar que el grup de CiU-Actuem sempre ha donat suport a la
construcció de la nova escola que entenem que és necessària pels infants de Valldoreix.
En els diferents plens així ho hem fet constar impulsant des del pla urbanístic, a la
negociació dels crèdits per a la seva construcció, i participant també en la Mesa de
contractació de l’obra, i avui en la seva contractació. La prioritat del grup de CiU-Actuem
és vetllar pels interessos de Valldoreix i poder assolir la millora dels serveis pels
ciutadans. En aquesta línia estem totalment a favor d’aquesta nova Escola Bressol tant
necessària per Valldoreix.
VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels membres del Consistori.
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2. MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL AMORTITZANT UNA
PLAÇA D’EDUCADORA I CREANT UNA PLAÇA AUXILIAR D’EDUCADORA
Pren la paraula la senyora TERESA VECIANA I ARMENGOL i exposa que per acord
plenari de data 28 de febrer de 2008 es va aprovar la Plantilla de Personal de l’Entitat
Municipal Descentralitzada de Valldoreix.
Atès que la Directora de l’Escola Bressol de Valldoreix va endegar una reorganització
interna de l’Escola Bressol que es va començar a aplicar en el curs escolar 20082009.
Atès que aquesta reorganització comporta la modificació de la Plantilla de Personal en
els següents termes:
Dotació actual d’educadores: 8 places
Proposta: reduir la dotació d’educadores passant a una dotació de 7
educadores
Dotació actual d’auxiliar d’educadores: 4 places
Proposta: incrementar la dotació d’auxiliar d’educadores a una dotació de 5
auxiliars d’educadora.
Atès que existeix consignació pressupostària en el pressupost prorrogat per efectuar
aquesta modificació.
Tot d’acord amb el que determina,
- L’art. 126 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local.
- L’article 25 i 27 del Decret Legislatiu 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova
el reglament del personal al servei de les entitats locals, en relació a l’aprovació i
modificacions de les plantilles de personal.
- L’article 28 i la disposició transitòria novena del Decret Legislatiu 1/1987, de 31
d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de
determinats textos legals vigents a5
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pública, en relació a la Plantilla de Personal.
- Els articles 69 i 72 de la Llei 7/2007, de 2 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’empleat
públic, en relació a la planificació i estructuració dels recursos humans de les
Administracions Públiques.
És pels motius exposats que trasllada la següent proposta d’acord,
PRIMER.- MODIFICAR la Plantilla de Personal, en els següents termes:
- AMORTITZACIÓ d’una plaça d’educadora i per tant la plantilla de personal
quedaria conformada per una dotació de 7 places d’educadora.
- CREACIÓ d’una plaça d’auxiliar d’educadora i per tant la plantilla de personal
quedaria conformada per una dotació de 5 places d’auxiliars d’educadora.
SEGON.- EXPOSAR la modificació de la Plantilla de Personal mitjançant la inserció
de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i en el tauler d’anuncis de la corporació durant un termini de 15 dies hàbils,
durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.
L’aprovació de la modificació de la Plantilla de Personal es considerarà definitiva si no
es produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà
en vigor d’acord amb el que disposa l’article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril
reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes local en relació al que determina l’article 283.4 del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
TERCER.- TRAMETRE còpia a l’Administració de l’Estat i al Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya.
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula la senyora TERESA VECIANA I ARMENGOL, i
manifesta que es tracta de tornar a portar un punt que s’havia presentant en l’anterior
sessió plenària i que no va prosperar. Aquest cop la tornem a presentar i esperem que
tiri endavant. Es tracta del mateix plantejament i motivació que es va
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presentar anteriorment i consisteix en la modificació d’una plaça d’educadora per una
plaça d’auxiliar d’educadora, de tal forma que la proposta de la directora quedaria amb 7
places d’educadora i 5 d’auxiliars d’educadora.
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI, i
manifesta que només volia fer una petita esmena al que ha presentat la senyora Veciana
i és que nosaltres som qui hem proposat aquest punt en l’ordre del dia del ple. Ha estat
una proposta que en el ple d’avui varem posar nosaltres en la Junta de Portaveus.
VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels membres del Consistori.
Tot seguit i no havent-hi més assumptes a tractar, per la Presidència es dóna per
finalitzada la sessió a les 19.15 hores. De tot l’esmentat, jo la Secretària en dono fe.
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