
 

 

 
 
ACTA DE SESSIÓ DE  
Junta de govern local 
 
Data i Hora 14 de novembre de 2017 17:30 
Lloc  Sala JGL 
Caràcter Ordinària 
Núm.  JGL2017/40 
  
PRESIDENT l·lm.              CANALIS ALSINA ALEIX 

 ASSISTENTS                      PEREZ MOREJON DANIEL 
                                          MARMOL MARTINEZ ANA MARIA 
                                          PUIG MAYOR M. ANTONIA 
                                          GONZÁLEZ NAVAS PEPE 
                                          LEIVA REYES JOSE 

 

SECRETARI                         COLELL VOLTAS JOSEP MANUEL 
                                       
EXCUSA L’ABSÈNCIA           GIMÉNEZ RENOM IGNASI   
                                         CREUS OLIVERAS JOAN  
                                         FERNANDEZ VILLAVERDE JOSE MANUEL Interventor acctal                                                    

 
ORDRE DEL DIA 
1.- Actes pendents d'aprovar 
JGL2017/39 Ordinària 07/11/2017 
Propostes 
2.- Regidoria de Recursos Generals i Serveis Municipals 
1.- Aprovar la pròrroga de la concessió de la parada núm. 2 del mercat a favor de 
Carnisseria Casé, SL 
2.-  Iniciar la licitació del contracte de serveis del projecte educatiu "M'activo" 
adreçat a joves de 15 a 17 anys escolaritzats als centres de secundària i escola 
municipal d'adults (CPV 80310000-0) CONT1700122 
3.- Regidoria de Planificació 
1.- Altes i baixes de llicències de guals  
4.- Regidoria de Manteniment 
1.- Llicències obres a la via pública  
5.- Regidoria de Dinamització Econòmica 
1.- Canvi no substancial activitat exp. núm. 1909/05  
6.- Assumptes sobrevinguts 
7.- Precs i Preguntes  
 
1.- Actes pendents d'aprovar 
JGL2017/39 Ordinària 07/11/2017 
VOTACIÓ: FOU APROVADA PER UNANIMITAT 
 
Propostes 
 
2.- Regidoria de Recursos Generals i Serveis Municipals 



 

 

1,. La proposta de pròrroga de la concessió de la parada núm. 2 del mercat a favor 
de Carnisseria Casé, SL, fou retirada.    
 
2.- ATESA la normativa vigent en matèria de contractació administrativa, en especial 
el text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), aprovat per Reial 
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de las bases de règim local, el text refós  de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i el Reglament 
general de la llei de contractes de les administracions públiques , aprovat per Reial 
decret 1098/2001, de 12 d’octubre, així com els plecs de clàusules administratives 
generals, aprovats per la Corporació, aquests darrers en allò que no s’oposin al 
TRLCSP. 
VISTA la conveniència de convocar un procediment obert per al servei “Projecte 
educatiu m’activo adreçat a joves de 15 a 17 anys escolaritzats als centres de 
secundària i escola municipal d’adults”. 
ATÈS que aquest contracte  està qualificat com a contracte de serveis d’acord amb 
l’article 10 del TRLCSP i que el seu procediment de licitació i adjudicació és realitzarà 
mitjançant procediment obert que regula aquest TRLCSP en els articles 138.2 i 157  i 
següents, així com a l’article 142 pel que fa a la publicitat de la convocatòria de 
licitació 
VISTOS  els plecs de clàusules administratives particulars i els plecs tècnics 
elaborats per la tècnica de joventut, que han de regir en aquesta contractació, 
conformats per Secretaria i Intervenció i per la Unitat de Contractació. 
VIST l’informe núm. 01/2017 de la tècnica mitjana d’Educació, de data 29 de 
setembre de 2017, que justifica la conveniència i necessitat de la contractació 
d’acord amb l’art. 22 del Text Refós de la Llei de Contractes del sector públic 
(TRLCSP) 
VIST l’informe de l’interventor accidental núm. 380/2017, de data 7 de novembre de 
2017 
La Junta de Govern Local 
ACORDA 
PRIMER.- Aprovar la convocatòria de procediment obert a l’empara de l’article 157 
(TRLSCSP) per al SERVEI DEL PROJECTE EDUCATIU M’ACTIVO ADREÇAT A JOVES DE 
15 A 17 ANYS ESCOLARITZATS ALS CENTRES DE SECUNDÀRIA I L’ESCOLA 
MUNICIPAL D’ADULTS” CPV 80310000-0 (ref. CONT1700122), amb un preu de 
licitació màxim previst de 56.705,00 €, IVA exempt per un termini de 16 mesos ( de 
gener a juny i de setembre a desembre de 2018, i de gener a juny i de setembre a 
desembre de 2019)  i un valor estimat de 92.537,50 €, IVA exempt.  
SEGON.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques que han de regir en aquesta contractació, tot declarant la 
seva tramitació ordinària. 
TERCER.- Autoritzar la despesa a càrrec de la partida amb càrrec a la partida E5-
2411-227.06 del pressupost municipal dels exercicis següents: 
- Exercici 2018 (10 mensualitats): 35.832,50 € 
- Exercici 2019 (6 mensualitats): 20.872,50 € 
QUART.- Condicionar la licitació a l’aprovació definitiva del pressupost de 
l’ajuntament per a 2018 
CINQUÈ.- Nomenar els membres de la mesa de contractació que assistirà a aquest 
òrgan de contractació i que serà la competent per la valoració de les ofertes que es 
presentin, de conformitat amb el que disposa l’article 21 i següents del reial Decret 
817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la derogada Llei de 
contractes del sector públic i que manté el vigent TRLSCSP i que són els següents: 
 
President: El Tinent d’ Alcalde de Recursos Generals i Serveis Municipals que la 
presidirà o membre de la Corporació en qui delegui. 



 

 

Com a vocals:  
-El Secretari. Suplent: El tècnic d’administració general  
-L’interventor accidental. Suplent: La Tresorera 
-La Regidora d’Educació. Suplent: El Regidor de Finances i Coordinació 
-La tècnica d’educació (projectes transversals). Suplent : La tècnica d’educació (centres 
de primària). 
-Secretària de la mesa : administrativa de la Unitat de Contractació 
SISÈ.- Publicar l’anunci d’aquest al perfil del contractant d’acord amb l’article 53 del 
TRLCSP i al butlletí oficial de la província.  
SETÈ.- Facultar a l´alcalde-president o regidor en qui delegui o tingui delegat 
perquè subscrigui tots els documents que fossin necessaris per a l’efectivitat dels 
precedents acords, i rectificar en qualsevol moment els errors aritmètics o de fet que 
es poguessin produir. 
VUITÈ.- Comunicar el present acord a les regidories corresponents. 
VOTACIÓ: FOU APROVADA PER UNANIMITAT 
 
3.- Regidoria de Planificació 
1.- ATESES  les sol·licituds de d’alta i baixa de llicències de gual  
Vistos els  informes favorables de la Policia Local. 
Vist l’informe favorable de l’arquitecte tècnic d’urbanisme de data 9 de novembre de 
2017. 
ATÈS al que estableix l’article 51 de les Bases d’Execució del Pressupost 2017 
respecte el procediment de l’exercici de la funció interventora sobre ingressos amb 
caràcter posterior. 
La Junta de Govern Local 
ACORDA: 
PRIMER.- Aprovar donar d’alta la llicència de gual corresponent a la següent finca, 
aplicant la tarifa 1.3 (Polígons Industrials) de l’ordenança fiscal A6: 
 

INTERESSAT   NIF ADREÇA REF. CAD. 
TARIFA ML 

ENTRADA 
M2  

PARCEL·LA 
TAXA 

        

 
SEGON.- Aprovar donar de baixa la llicència de gual corresponent al següent 
habitatge amb efectes de la data de sol·licitud: 

INTERESSAT   NIF 
ADREÇA 

GUAL REF. CADSTRAL 

DATA INFORME 
FAVORABLE 

INSPECCIÓ A 
EFECTES DE LA 

BAIXA 
DATA 

SOL·LICITUD 

      
 
TERCER.- Condicionar la llicència d’alta de gual a col·locar la placa de gual 
permanent i pintar de color groc la zona propera de la calçada, intermitent amb 
gruix de 15 cm. tota l’amplada del garatge, i a rebaixar la vorada sol·licitant 
prèviament llicència de Comunicació prèvia. 
QUART.- Notificar aquesta resolució als interessats, a les regidories corresponents, 
a l’Organisme de Gestió Tributària. 
VOTACIÓ: FOU APROVADA PER UNANIMITAT 
 
4.- Regidoria de Manteniment 
1.- Vistos els expedients de llicència d’obres a la via pública i els informes de 
l’enginyer tècnic municipal proposo a la Junta de Govern local l’adopció del següent 
ACORD: 
- Concedir la llicència municipal a GAS NATURAL CATALUNYA SDG S.A. 
GDE12217050022, exp. d’obres núm. 2017/6515, per a les obres que consisteixen 



 

 

en Obertura de rasa de 0,8 m per tal de poder atendre nous subministraments, 
emplaçades a Josep M. Valls, de c., 27 URBÀ, el pressupost d’ execució de les 
quals és de 322,79 euros. Aprovar les següents propostes de liquidació sense 
perjudici de la liquidació que practiqui l’Organisme de Gestió Tributària que té 
delegada la gestió d’aquests tributs: 

Aprovar la proposta de liquidació de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres (OF 5)  en la quantitat de 11,65 euros sense perjudici de 
la liquidació definitiva que practiqui l’Organisme de Gestió Tributària que té 
delegada la gestió d’ aquest tribut. 

Aprovar la liquidació de la taxa sobre serveis urbanístics (OF A05) en la 
quantitat de 44,50 euros. 

 
- Concedir la llicència municipal a GAS NATURAL CATALUNYA SDG S.A. 
GDE12217050028, exp. d’obres núm. 2017/6517, per a les obres que consisteixen 
en Obertura de rasa de 0,90 m per tal de poder atendre nous subministraments, 
emplaçades a Montcada, de c., 32 (local) URBÀ, el pressupost d’ execució de les 
quals és de 322,79 euros. Aprovar les següents propostes de liquidació sense 
perjudici de la liquidació que practiqui l’Organisme de Gestió Tributària que té 
delegada la gestió d’aquests tributs: 

Aprovar la proposta de liquidació de l’impost sobre construccions, 
instal·lacions i obres (OF 5)  en la quantitat de 11,65 euros sense perjudici de 
la liquidació definitiva que practiqui l’Organisme de Gestió Tributària que té 
delegada la gestió d’ aquest tribut. 

Aprovar la liquidació de la taxa sobre serveis urbanístics (OF A05) en la 
quantitat de 44,50 euros. 

VOTACIÓ: FOU APROVADA PER UNANIMITAT 
 
5.- Regidoria de Dinamització Econòmica 
1.- Vist que empresa xxxxxxxx disposa de llicència ambiental d’activitats  amb 
número d’expedient 1909/05,  tipus d’Annex II,1 concedida conforme al procediment 
regulat a la Llei3/1998 per la instal·lació d’una activitat  de foneria de peces 
d’alumini situat al xxxxxxxxx d’aquest terme municipal. 
En l’actualitat i conforme a la normativa vigent, l’activitat es classifica com a codi 
3.9B(<20 tones/dia i metalls diferents del plom i cadmi) i resta sotmesa al règim 
aplicable a les activitats classificades en l’annex II de la Llei 20/2009 de 4 de 
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 
En data 18.11.2015 es va incorporar a la llicència ambiental de xxxxxxxxxxx 
corresponent de l’expedient 1909/05 un canvi no substancial en el que la modificació 
proposada , consistia en l’ampliació de la superfície de l’activitat en un 46%. 
En dates 05.05.2017 ( Reg. Entrada 2017/5474 ) en xxxxxxxxxxxxx , en 
representació de la fundición xxxxxxxxxx  va sol·licitar un canvi no substancial en el 
que la modificació proposada suposa un nou increment de les instal·lacions d’un 
46%  més respecte de la superfície de que disposava l’activitat a l’any 2015. 
En data 25.09.2017 ( reg. Sortida ) es va notificar a l’interessat que havia de 
sol·licitar la preceptiva llicència ambiental, donat que en els darrers anys  havia de  
sol·licitar la preceptiva llicència la preceptiva llicència ambiental. Donat que en els 
darrers anys havia sol·licitat canvis no substancials, l’acumulació dels quals 
representava un canvi no substancial. 
En data 20.10.2017 ( reg. entrada 2017/12206) l’interessat va comunicar que la 
darrera ampliació afectava únicament la superfície de magatzem, i no pas la 
productiva , i per tant, no suposa cap canvi significatiu en l’impacte ambiental de 
l’activitat. 



 

 

ATÈS que s’han seguit tots els tràmits que s’estableix en el procediment regulat en 
la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats. 
Vist l’informe favorable de l’enginyera tècnica municipal de data 9 de novembre de 
2017. 
ATÈS que és competència de la Junta de Govern Local la concessió de la llicència 
sol·licitada, a tenor del disposat al Decret d’Alcaldia 1229/2017 de 4 d’octubre de 
2017, de delegacions de competències. 
D’acord amb el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local 
ACORDA: 
PRIMER.- Declarar d’acord amb la documentació presentada per l’empresa 
xxxxxxxxxxxxxx, i atenent als criteris interpretatius de canvi substancial de 
l’Ordenança d’Intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública, que 
el canvi sol·licitat es pot considerar com a canvi no substancial amb efectes 
sobre el medi ambiental 
SEGON.- Cal incorporar el canvi no substancial avaluat a la resolució les 
següents: 
Condicions generals: 
- L’establiment i les seves instal·lacions s’hauran d’ajustar a les condicions indicades 
en el projecte tècnic redactats pel Sr. xxxxxxxxxxx ( col·legiat núm.2860 pel Col·legi 
Oficial de Químics de Catalunya) així com a les prescripcions tècniques que 
s’estableixen en aquesta resolució. 
- Tal i com s’estableix a l’art. 123.7. de l’Ordenança d’intervenció municipal 
ambiental, de seguretat i de salut pública de Castellar del Vallès, la resolució 
d’aprovació de la modificació parcial comunicada, ha de quedar incorporada a la 
resolució d’atorgament de la llicència municipal d’activitats concedida a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxi corresponent a l’expedient 1909/05 
TERCER.- Notificar als interessats la corresponent resolució 
VOTACIÓ: FOU APROVADA PER UNANIMITAT 
 
6.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
6.1.- Regidoria de Recursos Generals i Serveis Municipals 
ATESA la normativa vigent en matèria d’obres i contractació administrativa, en 
especial el text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), aprovat per 
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de els bases de règim local  el text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, el Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per Reial 
decret legislatiu 1098/2001, de 12 d’octubre, així com els plecs de clàusules 
administratives generals aprovats per la Corporació, aquests darrers en allò que no 
s’oposin al TRLCSP, així com l’art. 8 del Decret Llei 3/2016 de 31 de maig, a 
l’empara de l’art. 189.3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 
VISTA la convocatòria del procediment obert per tràmit amb varis criteris iniciada pe 
acord de junta de govern local de data 05 de juliol de 2017 , per adjudicar la 
contractació del Servei “d’auxiliars de conversa per millorar la llengua anglesa de 
l’alumnat de primària “CPV 80000000-4(CONT1700103). 
VIST que l´anunci de licitació es va publicar al BOPB 19 de juliol de 2017 i al perfil 
del contractant en data 07 de juliol de 2017. 
VIST les empreses que s’han presentat  dins del termini i horari límit d’admissió i en 
la forma exigida: 
 



 

 

VIST els informes de valoració del sobre B i C de la tècnica d’educació  de data 21 i 
25 de setembre de 2017.  
VIST que en data 29 de setembre de 2017 es constitueix la Mesa de contractació per 
atorgar la puntuació total i formular i elevar a l’òrgan de contractació la proposta 
d’adjudicació, i assumeix la valoració de l’ informe  tècnic següents :  
 

Valoració  proposicions 
 
“Atès que s’ha presentat la següent oferta:  
 
A.1.1.L’organigrama del personal presentat per donar resposta adequada al 
servei, distribució de l’horari lectiu del personal, nombre d’auxiliars per 
centre escolar ( fins a 12 punts).  
Empresa 1: COMPANYIA FORMACIÓ VGCC, SL, amb NIF B-65706970. 
Organigrama de personal i nombre d’auxiliars: La proposta d’organigrama 
presentat per donar resposta als servei especifica el personal destinat a cada escola i 
les funcions que desenvoluparan dins l’equip estan adequadament exposades:  

1. 1 directora general. 
2. 7 auxiliars de conversa,( s’especifica que un/a auxiliar de conversa 

desenvoluparà les tasques en dos centres).  
a. Dos auxiliars desenvoluparan tasques de coordinació general als 

centres escolars. 
3. 1 auxiliar exclusivament destinat per a tasques de substitucions en cas 

d’absència que forma part de la plantilla de l’empresa. 
4. 1 auxiliar exclusivament destinat per a tasques de substitucions en cas 

d’absència i recolzament en activitats als centres, en cas necessari i forma 
part de la plantilla de l’empresa. 

Es valora especialment el fet que dins l’organigrama general del personal inclou dues 
persones destinades a possibles substitucions que són coneixedores del projecte i 
poden participar en moments puntuals. 
Distribució de l’horari lectiu del personal: 
Assumeix la realització del nombre d’hores estipulades al plec. 
Proposen que la distribució de l’horari es farà atenent els horaris lectius dels centres 
escolars, en comú acord amb la Regidoria d’Educació i les necessitats de cada 
centre, tenint en compte que la part forta de les classes és al matí, inclòs l’esbarjo.  
Es proposa una puntuació de 11’75 punts dels 12 punts de l’apartat A.1.1 
 
Empresa 2: PONREC Assessors, amb NIF B-62603188 
 
Organigrama de personal i nombre d’auxiliars: 
La proposta d’organigrama presentat per donar resposta als servei és la següent:  

1. 1 coordinador/a general 
2. 8 auxiliars de conversa, un per a cada escola.  

 
Distribució de l’horari lectiu del personal: 
Es fa una proposta de calendari que distribueix les hores setmanals per centre 
escolar estipulades en el Plec de Clàusules tot i que s’especifica que les hores anuals 
resultants en la proposta presentada no coincideixen amb les proposades al Plec. 

  
EMPRESA 

cont1700103 NIF 
DATA 

REGISTRE 
NUM. 

REGISTRE CORREUS 

1 
COMPANYIA DE 
FORMACIÓ VGCC, SL B65706970 25/07/2017 2017/9433   

2 PONREC, ASSESSORS B62603188 07/09/2017 2017/10651 

 CORREUS. 
06/07/2017 
11:42H 



 

 

S’aclareix que la proposta sempre pot ser modificable en funció de les necessitats de 
cada centre. 
Es proposa una puntuació de 10’50 punts dels 12 punts de l’apartat A.1.1 
 
A.1.2.Detall del contingut de la proposta organitzativa, de funcionament del 
servei, dels objectius i funcions plantejats ( fins a 3 punts ) 
 
Empresa 1. COMPANYIA FORMACIÓ VGCC, SL 
Companyia Formació VGCC, SL assumeix els objectius del servei inclosos a la 
clàusula segona i les tasques dels auxiliars de conversa tal i com s’especifica al plec 
de clàusules. 
Planteja donar suport lingüístic a les escoles a través d’una immersió per tota 
l’escola des dels alumnes al personal en la llengua i cultura anglesa.  
Proposa incorporar mitjans innovadors d’una forma natural i pràctica aplicats a totes 
les assignatures i projectes possibles, així com a les hores d’esbarjo, sempre seguint 
les pautes marcades per a cada escola. 
Proposen diferents metodologies de treball utilitzant la tecnologia, adaptar-la a totes 
les activitats proposades, a través de l’esport, de la música i l’art, aplicant el  
“Mindfulness Project”, utilitzant d’espais diàfans... tot potenciant l’aprenentatge, 
l’autoestima i la superació. 
Promouran el treball en equip, complementant el grupal i individual. 
Es proposa una puntuació de 2’50 punts dels 3 punts de l’apartat A.1.2 
 
Empresa 2 . PONREC Assessors 
PONREC Assessors assumeix les funcions, tasques i deures establerts en el Plec de 
Clàusules. 
Proposen que amb caràcter voluntari i sempre que ho autoritzi la direcció del centre, 
fer activitats extraescolars i altres activitats complementàries fora del seu horari i 
obren un ventall d’activitats extraescolars, algunes voluntàries, fóra de l’exigència 
del Plec. 
No desenvolupa proposta metodològica. 
Es proposa una puntuació de 1’50 punt dels 3 punts de l’apartat A.1.2 
 
A.2. Sistema de seguiment i control de qualitat del projecte (fins a 13 punts)  
A.2.1.Proposta dedicació figura de coordinació i sistema de coordinació 
interna i externa ( fins a 5 punts) 
Empresa 1. COMPANYIA FORMACIÓ VGCC, SL 
Es proposen 3 professionals amb diferents funcions que seran referents dels auxiliars 
de conversa i que es coordinaran amb l’equip de la Regidoria d’Educació. 
Aquestes figures faran, en diferents nivells organitzatius, el seguiment i supervisió 
de les activitats que es desenvolupin, assegurant la realització de les tasques 
encarregades: 

- 1 Directora: realitzarà la comunicació diària i permanent amb els 
coordinador/es i tot el personal que formi part del projecte i l’equip de la 
Regidoria d’Educació. 

- 2 Coordinadors/es Generals:es distribuiran el seguiment diari de les 8 
escoles, 4 escoles cadascuna, dels auxiliars de conversa de les escoles i el 
contacte amb  l’equip de la Regidoria d’Educació. 

Es proposa el següent sistema de coordinació: 
Actuacions setmanals:  

5. Reunió interna entre directora general i les 2 coordinadores generals. 
6. Emissió a la Regidoria d’Educació d’un report l de tot el que s’ha fet als 

centres educatius al llarg de la setmana. 
Actuacions mensuals: 

- Reunió general interna amb tot l’equip ( direcció, coordinació i ACs) 



 

 

S’establirà un calendari de reunions periòdiques de coordinació a determinar per la 
Regidoria d’Educació entre la direcció i els dos coordinadors per analitzar el dia a dia 
del projecte. 
Es proposa una puntuació de 4’5 punts dels 5 punts de l’apartat A.2.1 
 
Empresa 2 . PONREC Assessors 
Es proposa 1 coordinador/a general pedagog/a amb l’objectiu de vetllar per la 
planificació, desenvolupament i consecució de l’objecte del projecte formatiu amb un 
perfil pedagògic i integrador. Diàriament es farà un seguiment de tots els auxiliars 
per supervisar el bon funcionament.  
Actuacions setmanals:  

- Reunió dos cops a la setmana entre el coordinador/a i els auxiliars on es 
treballarà diferents aspectes metodològics i de funcionament del projecte i 
supervisar si la didàctica emprada és la planificada inicialment i poder 
realitzar els informes corresponents. 

No s’especifica les reunions de coordinació amb l’Ajuntament de Castellar del Vallès.,  
Tot el personal de Ponrec, dependrà de la coordinadora de l’empresa, que 
s’encarregarà de supervisar i fer les seguiment per tal que tots els objectius marcats 
es compleixin. 
Es proposa una puntuació de 2’5 punts dels 5 punts de l’apartat A.2.1 
A.2.2.Sistema per cobrir les absències del personal docent, supervisió i 
seguiment del personal: ( fins a 5 punts): 
Empresa 1. COMPANYIA FORMACIÓ VGCC, SL 
 
Proposen que si es precisa cobrir absències es realitzaran amb el personal dels seus 
centres  ja que tot el personal de l’empresa es coneixedor de tots els projectes que 
porten a terme. 
Les substitucions es faran en coordinació amb les necessitats dels centres i sota les 
seves instruccions. 
Destinaran  2 auxiliars de conversa de forma exclusiva a tasques de substitució  i en 
cas necessari, la resta del personals del seu centre. 
S’especifiquen actuacions de seguiment i supervisió del personal adequades amb el 
Plec de Clàusules. 
Es proposa una puntuació de 4’75 punts dels 5 punts de l’apartat A.2.2 
Empresa 2 . PONREC Assessors 
En el cas que al llarg de la impartició tingui lloc alguna baixa que afecti al 
professorat posarà a disposició un nou professor amb el perfil requerit en la major 
brevetat possible, si pot ser en el mateix dia i sinó en un termini de 24 hores. 
Els professionals assignats podran ser modificats per les necessitats del propi 
Ajuntament, i es comprometen a assignar professors professionals que compleixin 
els requisits. 
Dins les funcions del coordinador/a general s’especifiquen actuacions de seguiment i 
supervisió del personal adequades amb el Plec de Clàusules. 
Es proposa una puntuació de 4 punts dels 5 punts de l’apartat A.2.2 
 
A.2.3.Proposta d’avaluació de les accions desenvolupades ( informes, 
memòries): fins a 3 punts: 
Empresa 1. COMPANYIA FORMACIÓ VGCC, SL 
Proposen una metodologia de treball d’avaluació de les accions que es desenvolupin 
que inclou un control permanent de les actuacions desenvolupades, partint d’un 
esquema inicial, de presentació, objectius, memòria final, complementada amb 
informes diaris, setmanals i mensuals: 
Presentació de memòria al finalitzar el curs on es contempla: 

- Anàlisis exhaustiu d’objectius 
- Activitats desenvolupades 



 

 

- Grau d’acompliment de la proposta presentada 
- Propostes de millora 
- Valoracions de tots els auxiliars de conversa 

Es proposa una puntuació de 2’5 punts dels 3 punts de l’apartat A.2.3 
 
Empresa 2 . PONREC Assessors 
Es proposa una metodologia d’avaluació destinada a l’alumnat quan a la clàusula 
sisena sobre les competències i responsabilitats dels auxiliars de conversa especifica 
que no podran avaluar i qualificar l’alumnat de forma sistemàtica. No es desenvolupa 
quines estratègies i mecanismes d’avaluació tindrà el projecte.  
 
Es proposa una puntuació de 0 punts dels 3 punts de l’apartat A.2.3 
Un cop analitzada l’oferta i les especificacions tècniques exposades, en surt el 
següent quadre de puntuació: 
Del que es desprèn que la puntuació total per als conceptes avaluables mitjançant 
judici de valor és la següent 

         

  A.1.1. A.1.2.  A.2.1 
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B. Criteris de valoració avaluables mitjançant fórmules de forma 
automàtica: fins a 72 punts(documentació a incloure al SOBRE C) 
“(...) 
B1.Baixa en relació al preu d’adjudicació ( fins a un màxim de 50 punts): 
S’aplicarà la següent fórmula: 

P= 50X (OM/OF) 
P=puntuació 
OM= Oferta més baixa 
OF= Oferta del licitador que es puntua 

  
 

B.1 EMPRESA OFERTA 
PUNTUACIÓ 
SEGONS FORMULA 

1 COMPANYIA FORMACIÓ VGCC, SL  67.320 € 46’17 
2 PONREC Assessors.  72.900 € 50 

NÚM. 
OFERTA EMPRESA TOTAL 

1 COMPANYIA FORMACIÓ VGCC, SL.   26 

2  PONREC Assessors, SL   18’50 



 

 

 
B.2-Perfil professionals: Idoneïtat de les persones físiques auxiliars de conversa 
proposades pel licitador per a la realització del servei: ( proposta de dotació dels 
professionals que millorin les condicions mínimes requerides a la clàusula cinquena 
del perfil dels auxiliars de conversa que tinguin una titulació superior a batxillerat o 
un nivell d’anglès superior al que es requereix en el plec.) ( fins a un màxim de 14 
punts). 
 
COMPANYIA FORMACIÓ VGCC, SL NOMBRE PUNTS 
Auxiliar Nadiu en anglès 0 0 
Professionals amb un nivell d’anglès superior a C-1 o estudis 
universitaris relacionats amb  llengua anglesa  

9 3’5 

Professionals amb experiència com a auxiliar de conversa en centres 
docents 

9 3’5 

Professionals amb experiència docent  9 3’5 
TOTAL  10’50 
 
PONREC Assessors.  NOMBRE PUNTS 
Auxiliar Nadiu en anglès 3 2’10 
Professionals amb un nivell d’anglès superior a C-1 o estudis 
universitaris relacionats amb  llengua anglesa  

5 3’5 

Professionals amb experiència com a auxiliar de conversa en centres 
docents 

5 3’5 

Professionals amb experiència docent  5 3’5 
TOTAL  12’60 
 

B.2 
EMPRESA 

PUNTUACIÓ SEGONS 
FORMULA 

1 COMPANYIA FORMACIÓ VGCC, SL  10’50  
2 PONREC Assessors.  12’60 
 
B.3. Proposta de millora (fins a 8 punts) 
 
Nombre d’hores destinades a promoure el nivell d’anglès oral dels docents dels 
centres educatius d’infantil i primària participants al projecte. Aquestes hores 
s’hauran d’assignar fora d’horari lectiu en comú acord amb els centres educatius. 
S’ aplicarà la següent fórmula : 
 

S’aplicarà la següent fórmula: 
P = 8x(OF/OM)      
P= puntuació 
OM= Oferta més alta 
OF= Oferta del licitador que es puntua 

 
B.3 

EMPRESA 
Millora d’hores  PUNTUACIÓ SEGONS 

FORMULA 
1 COMPANYIA FORMACIÓ VGCC, SL  36 hores/curs 0’86 
2 PONREC Assessors.  336 hores/curs 8 
 
El resultat final és el següent per ordre descendent : 
 
EMPRESA PUNTUACIÓ SOBRE B PUNTUACIÓ SOBRE C PUNTUACIÓ TOTAL 
PONREC Assessors 18’5 punts 70’6 punts 89,10 
COMPANYIA 26 punts 57’53 punts 83’53 



 

 

FORMACIÓ VGCC, SL 
 
Del que es desprèn 
 
PROPOSO: que la Mesa de contractació atorgui les puntuacions detallades en el 
quadre resum d’aquest informe i adjudicar a l’ empresa  PONREC Assessors amb 
les condicions presentades a l’oferta i per un import de 67.320,00 € “(...) 
 
VIST que la mesa de contractació en data 29 de setembre de 2017 assumeix 
íntegrament els informes tècnics i la puntuació final dels licitadors i va publicar l’acta 
de la Mesa de proposta d’adjudicació al perfil del contractant. 
VIST que per decret 1257 de 9 d’octubre de 2017 es va Classificar La proposta 
presentada de PONREC ASSESSORS, SL requerint la documentació prèvia a 
l’adjudicació 
ATÈS que l’empresa PONREC ASSESSORS, SL NIF B62603188  ha presentat la 
documentació requerida, i ha sol.licitat que l´import de 3.366,00€ sigui mitjançant 
reternció del preu 
VIST que en el termini establert el licitador proposat ha aportat la documentació 
requerida i ha demanat amb escrit de data 13 de novembre de 2017 que es 
constitueixi la fiança mitjançant retenció de preu  
VIST que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat així com els titulars de 
centres privats han autoritzat a l’Ajuntament a que es puguin utilitzar les 
instal·lacions en horari lectiu dintre del marc de col·laboració establert per les parts 
en els corresponents convenis de col·laboració 
VIST l’informe de l’interventor accidental núm. 388/2017, de data 14 de novembre 
de 2017 (document comptable D núm. 2017.2.000.7674.000) 
La Junta de Govern 
ACORDA  
PRIMER.- Adjudicar el  contracte de serveis d’auxiliars de conversa per millorar a 
llengua anglesa de l’alumnat de primària (CPV 80000000-4)  a PONREC ASSESSORS, 
SL (NIF B62603188) per un preu màxim de 67.320,00 € per curs (IVA exempt) 
corresponent al període de contracte curs 2017-2018, i un preu/hora de 20,00 € , 
que resulta d’aplicar al tipus de licitació la baixa ofertada pel licitador en el preu 
global del contracte, des de la data de formalització del contracte i fins el 8 de juny 
de 2018.  L’adjudicatari incorporarà  1 coordinador/a general, 8 auxiliars de 
conversa, un/a per cada escola , amb el perfil professional que l’empresa ha ofertat 
a l’annex 2, i 336 hores/curs destinades a promoure l’anglès oral dels docents dels 
centres educatius d’infantil i primària participants en el projecte” 
SEGON.- Aprovar la retenció de preu de 3.366,00 € a les factures del contracte, 
d’acord amb l’article 96,1,c) del TRLCSP per atendre la fiança corresponent, d’acord 
amb la petició formulada per l’adjudicatari  
TERCER.- Disposar la despesa a càrrec de la partida C1-3269-227.99 del 
pressupost municipal dels exercicis següents: 
- Exercici 2017: 11.220,00 € 
- Exercici 2018: 42.840,00 € 
QUART.- Requerir a l’adjudicatari perquè procedeixi a formalitzar el corresponent 
contracte en el termini de 15 dies hàbils a comptar des del dia següent a la recepció 
de la notificació d’aquesta adjudicació, previ ingrés de 191,68 € en concepte de 
despeses de publicitat en el Butlletí Oficial de la Província. 
CINQUÈ.- Comunicar a l’adjudicatari les instruccions que haurà de complir en 
matèria de seguretat i salut dels  treballadors de l’empresa que prestin els seus 
serveis en dependències municipals respecte de distintius identificadors,actuacions 
en cas d’emergència i comunicació en cas d’accident, entre d’altres,instruccions 
d’obligat compliment per part de l’adjudicatari 
SISÈ.- Publicar aquesta resolució en el perfil del contractant 



 

 

SETÈ.- Notificar aquesta resolució a tots els licitadors 
VUITÈ.- Facultar a l’alcalde o al regidor/a que tingui delegat, perquè subscrigui tots 
els documents que fossin necessaris per a l’efectivitat dels precedents acords i 
rectificar en qualsevol moment els errors aritmètics o de fet que es poguessin 
produir 
VOTACIÓ: Votada la urgència d’aquest primer tema, s’aprova per unanimitat, 
s’inclou en l’ordre del dia de la sessió, a continuació posat a votació, S’APROVA 
PER UNANIMITAT 
 
2.- Regidoria de Finances i Coordinació 
1.-VISTES les bases generals reguladores de la concessió de subvencions de 
l’Ajuntament de Castellar del Vallès i dels seus organismes autònoms, aprovades pel 
Ple de l’ajuntament en sessió de 30 de gener de 2007, i publicades al Butlletí Oficial 
de la Província de Barcelona núm. 95, annex I, de 20 d’abril de 2007 
VISTES les bases específiques reguladores del procediment d’atorgament de 
subvencions a projectes de cooperació internacional per al desenvolupament per a 
l’any 2017, aprovades pel Ple de l’ajuntament en sessió de 22 de desembre de 2016, 
en el marc de les bases d’execució del pressupost general per a 2017, i publicades al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 16 de febrer de 2017 
VISTA la convocatòria del procediment d’atorgament de les referides subvencions 
per a l’any 2017, aprovada per acord de la Junta de Govern Local en sessió de 7 de 
març de 2017, i publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 17 de 
març de 2017 
VISTES les sol·licituds presentades al procediment d’atorgament de les subvencions 
a projectes de cooperació internacional per al desenvolupament. 
VISTA l’acta de la Comissió de valoració, reunida en data 23 de novembre de 2017 
VIST l’informe de l’interventor accidental núm. 386/2017, de data 13 de novembre 
de 2017 (relació comptable ADO núm. 2017.2.0000238R) 
ATÈS que la competència per a l’aprovació de l’expedient correspon a la Junta de 
Govern Local, d’acord amb l’apartat 5.5 de les bases específiques reguladores del 
procediment d’atorgament de les subvencions. 
La Junta de Govern Local 
ACORDA: 
PRIMER.- Aprovar la concessió de les subvencions a projectes de cooperació 
internacional per al desenvolupament per a l’any 2017, d’acord amb el detall 
següent: 
 
- Codi: 17/C9/0004 
- Beneficiari/ària: Amics del Nepal (NIF G60916715) 
- Actuacions subvencionades: Projecte jove d’Amics del Nepal 
- Import: 7.740,00 EUR 
- Partida pressupostària: C9-9205-489.00 
 
- Codi: 17/C9/0005 
- Beneficiari/ària: Asociación Entrepueblos (NIF G58544057) 
- Actuacions subvencionades: Enfortiment organitzatiu i formatiu de les comunitats 
indígenes i organitzacions socials de Chiapas 
- Import: 10.550,00 EUR 
- Partida pressupostària: C9-9205-489.00 
 
- Codi: 17/C9/0006 
- Beneficiari/ària: Lliga dels Drets dels Pobles (NIF G58267097) 
- Actuacions subvencionades: Units per l’Amazonia: Organitzats per la gestió de 
comunitats amazòniques productives 
- Import: 10.790,00 EUR 



 

 

- Partida pressupostària: C9-9205-489.00 
 
- Codi: 17/C9/0007 
- Beneficiari/ària: Cooperació pel Desenvolupament del Camerún, CODES-CAM (NIF 
G61823720) 
- Actuacions subvencionades: Manteniment i formació a l’escola d’alumnat amb 
sordesa IMSHA 
- Import: 10.440,00 EUR 
- Partida pressupostària: C9-9205-489.00 
 
- Codi: 17/C9/0008 
- Beneficiari/ària: Associació de Cooperació Castellar per Colòmbia (NIF V64842677) 
- Actuacions subvencionades: Dona: diàspora i retorn. Comissió de la veritat, 
memòria i reconciliació de les dones retornades de la diàspora 
- Import: 9.850,00 EUR 
- Partida pressupostària: C9-9205-489.00 
 
SEGON.- Desestimar la sol·licitud següent: 
 
- Denominació de l’associació: Unomásunomás 
- NIF: G64476344 
- Import subvenció sol·licitada: 32.000,00 EUR 
- Activitats per a les que sol·licita subvenció: Implementació d’una eina informàtica 
per a la millora del comerç i oportunitats dels petits agricultors de Gàmbia 
- Motivació de la desestimació: Per no haver aconseguit la puntuació mínima 
establerta a l’apartat 6.2 de les bases reguladores de la convocatòria 
 
TERCER.- Autoritzar i disposar la despesa i reconèixer l’obligació de pagament 
per un import de 49.370,00 EUR a càrrec de la partida C9-9205-489.00 del 
pressupost municipal. 
QUART.- Abonar a les persones beneficiàries una bestreta per la totalitat de l’import 
concedit, de conformitat amb l’apartat 8 de els bases reguladores de la convocatòria. 
CINQUÈ.- Requerir les persones beneficiàries perquè en el termini màxim del 30 de 
novembre de 2018 presentin la documentació justificativa de la subvenció 
concedida. 
SISÈ.- Notificar aquest acord a les persones beneficiàries i donar publicitat del 
mateix al tauler d’anuncis de l’ajuntament. 
VOTACIÓ: Votada la urgència d’aquest segon tema, s’aprova per unanimitat, 
s’inclou en l’ordre del dia de la sessió, a continuació posat a votació, S’APROVA 
PER UNANIMITAT 
 
   
I en no haver-hi informes, assumptes sobrevinguts, proposicions ni preguntes, ni 
cap més assumpte a tractar, faltant deu minuts per les sis de la tarda, s’aixeca la 
sessió de la qual estenc la present Acta que signo digitalment en la data que consta 
en la signatura com a fedatari d’aquests acords, el Secretari, amb el vistiplau del 
President de la Junta de Govern Local. 


