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ASSISTENTS

PRESIDENT

Jordi Llopart i Senent

REGIDORS

Pilar Romero Gracia
Silvia Farrero Tahull
Francesc Sentís Escamilla

SECRETARI

Marina Rico Baez

A Creixell, a un quart menys cinc de les set
de la tarda del dia 8 de febrer de 2018, es
reuneixen en la Casa de la Vila, els
membres de la Junta de Govern Local per
tal de celebrar SESSIÓ ORDINARIA en 1a
convocatória amb I'assisténcia dels Srs.
regidors expressats al marge.

Presideix el sr. alcalde amb I'assisténcia de
la secretária accidental de la Corporació.

Obert l'acte pel sr. President, i d'acord amb
els articles 82.3 i 97.3 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Régim
Jurídic de les Entitats Locals, es proposa la
urgéncia de sotmetre a la consideració de la

Junta de Govern Local els temes següents

APROVACIÓ SI S'ESCAU DEL PLEC DE CONDICIONS QUE REGEIX
L'ADJUDICACIÓ PER AL CONCURS DE LES PARADES DEL MERCADET
AMBULANT DE CREIXELL PER L'ANY 2018 I LA SEVA CONVOCATÓRA.

.- PROPOSTA PER A L'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL
SERVEI DE SUPORT JURíDIC EN MATÉRA DE PERSONAL I GESTIÓ
ADMINISTRATIVA LABORAL, INCLOENT LA DEFENSA JURíDICA DAVANT LA
JURISDICCIÓ SOCIAL I CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA PER L'AJUNTAMENT DE
CREIXELL.

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels quatre membres assistents dels quatre
que la formen, i d'acord amb I'establert a l'article 91 del R.O.F.E.L. declara la urgéncia
del tema i que es passi a tractar després dels punts de l'ordre del dia, abans de precs i

preguntes.

Es passa tot seguit a la deliberació dels punts de I'ORDRE DEL DIA i s'adopten els
següents

Obert I'acte pel sr. President, es passa tot seguit a la deliberació dels punts de
I'ORDRE DEL DIA i s'adopten els següents

ACORDS
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1.- APROVACIÓ DE UACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 25 DE GENER DE
2011.

Feta avinent I'acta de la sessió anterior de data 25 de gener de 2018, es troba
conforme i s'aprova per unanimitat dels quatre membres assistents dels quatre que
formen la Junta de Govern Local.

2.. APROVACIÓ, $ ESCAU, DE LA RELAC¡Ó DE FACTURES NÚM .212018.

Es fa avinent la relació de factures núm. 212018 per un import de 33.928,78 €.

Aquestes factures tenen consignació pressupostaria per I'exercici 2018.

Atesa la proposta emesa per I'alcaldia, la Junta de Govern Local per unanimitat,
acorda,

Aprovar la relació de factures núm. 212018 per un import de 33.928,78 €.

3.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE RELACIONS DE LIQUIDACIONS DE PLUS-
VALUES.

Es fan avinent les relacions de I'impost sobre I'increment del valor del terreny
(plusválua) següents:

relació núm. 3/2018, per un import de 479,44 €
relació núm. 412018, per un import de 1.719,00 €
relació núm. 5/2018, per un import de 3.024,68 €

Atesa la proposta emesa per l'alcaldia, la Junta de Govern Local per unanimitat,
acorda,

Aprovar les següents relacions de I'impost sobre I'increment del valor dels terrenys
(plusválua):

relació núm
relació núm
relació núm

312018, per un import de 479,44 €.
412018, per un import de 1 .719,00 €.
512018, per un import de 3.024,68 €.

4.. RECTIF¡CAR LA LIQUIDACIÓ APROVADA DELS EXPEDIENTS DE PLUS.
VALUES 261 A264120'17I DEVOLUCIÓ DELS INGRESSOS INDEGUTS GENERATS.

En data 26 de gener de 2018, e/s senyors xxx, amb DNI xxx, domiciliat al carrer xxx
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08202 SABADELL i xxx, amb DNI xxx, domiciliat al carrer xxx de 08208 SABADELL,
presenten una instáncia sol'licitant la devolució dels rngressos indeguts pagats de
més, per un error a l'aplicació del percentatge transmés a /es liquidacions de
plusválues, expedients 261, 262, 263 i 264/2017.

L'import de cadascuna de les liquidacrbns pagades puja 63,51 €, import ingressat al
compte de l'ajuntament en dates 05/01/2018, 08/01/2018, per a les liquidacions 261 i
26A2U7 respectivament, ¡0AU/2018 per a /es liquidacions 263 i264/2017.

Adjunten cópia del compte bancari pergué I'ajuntament ingressi la devolució dels
ingressos indeguts.

En data 14 de desembre de2O17, la Junta de Govern Local va acordar l'aprovació dels
expedients de l'lmpost sobre l'lncrement de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana
2ü12417, per un import de 63,51 € i l'expedient26212017 per un import de 63,51 €, a
nom del senyor xxx, i a nom del senyor xxx, els expedients 263/2017 per un import de
63,51 € i I'expedient26412017 per un import de 63,51 €. Els quals formen part de la
relació de plusválues 4012O17.

Els senyors xxx, van efectuar el pagament de les liquidacions mitjangant ingressos al
compte de I'ajuntament amb el següent detall.

Exp. Data lmport
261t2017 o5to1t2018 63,51 €
262t2017 o8to1t2018 63,51 €
263t2017 o2t01t2018 63,51 €
264t2017 02to1t2018 63,51 €

A les liquidacions esmentades, per error es va posar que el percentatge de la finca
transmesa a cada liquidació és del 25o/o, com si cadascun fos propietari del 50 % de la
finca, quan en realitat cada germá és propietari del 25o/o, per la qual cosa al
percentatge transmés a cada liquidació li correspon un 12,5o/o.

Aplicant el percentatge correcte I'import a pagar per a cada liquidació és de 31,76 €, en
total cada germá ha de pagar 63,52€.

La Junta de Govern Local del dia 25 de gener de 2018, va acordar la rectificació de
I'import de la relació 4012017, les liquidacions 261 , 262,263 i 26412017 estan incloses
en aquesta relació.

En conseqüéncia, hi ha una diferéncia a favor dels senyors xxx de 63,50 €, per a
cadascun, quantitat que se'ls ha de retornar mitjangant ingrés als comptes bancaris
següents:
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Atesa la proposta emesa per I'alcaldia, la Junta de Govern Local per unanimitat,
acorda,

Primer.- Rectificar les liquidacions de I'impost sobre l'increment de valor dels terrenys
de naturalesa urbana (plusválues), expedients 261, 262, 263 i 26412017, aplicant-li el
percentatge transmés del 12,5o/o, en lloc del 25o/o que es va aprovar a la relació
4O12A17, per la Junta de Govern Local del dia 1411212017.

Segon.- Notificar als interessats I'acord, i procedir a fer la devolució dels ingressos
indeguts per un import de 63,50 €, a favor del senyor xxx i 63,50 € a favor del senyor
xxx, als comptes bancaris següents:

XXXXXX

5.- SOL.L¡CITUD DE PRORROGA EN LIQUIDACIÓ DE PLUS.VALUA.

Antecedents de fet.-

La senyora xxx, amb NtF xxx Z i domiciti al carrer xxx 08850 GAVA, en data 30 de
gener de 2018, presenta una instáncia amb el número de registre d'entrada 409, en la
que exposa,

Que la seva germana, la senyora xxx, va fraspassar eldia 18 d'agost de 2017

Que esfan tramitant I'acceptació d'heréncia i considera necessari I'ajornament de la
tiquidació de I'lmposf sobre I'lncrement de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

Que el bé ubicat a Creixell que forma part de I'heréncia, és la finca amb referéncia
cadastral 8886210CF6588N0003PJ situada al carrer SANIANTONI, 3.

Adjunten cópia dels certificafs de defunció, cópia del DNI i escriptura

Sol'licita,

Que es concedeixi una prórroga de sis mesos, addicional al termini reglamentari de sis
rnesos, per a la presentació de la liquidació de l'lmpost sobre l'lncrement de Valor dels
Terrenys de Naturalesa Urbana.

Fonaments de dret.-
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La Ordenanga Fiscal número 5 reguladora de I'impost sobre I'increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana disposa,

Article 7. Régim de declaració

2. b) Quan es tracta d'actes per causa de mort. El termini és de sis mesos. No obstant
aquest termini es pot prorrogar fins a un any, sempre que el subjecte passiu, amb
anterioritat a la finalització deltermini inicial, sol'liciti aquesta prórroga.

En conseqüéncia, atesa la proposta emesa per I'alcaldia, la Junta de Govern Local per
unanimitat, acorda,

Primer.- Estimar la sol'licitud rebuda a l'ajuntament en data 29 de maig 2017 amb el
número de registre d'entrada 409, de la senyora xxx, i atorgar una prórroga fins a
completar I'any, el día 17 d'agost de 2018, per a qué faci efectiva la liquidació de
plusválua, en base l'article 7.2.b de la Ordenanga Fiscal núm 5, Reguladora de I'lmpost
sobre l'lncrement delValor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

Segon.- Notificar la present resolució a la senyora xxx

6.- CONCESSIÓ, SI S'ESCAU, DE LLICÉNOES MUNICIPALS D'OBRES ¡

AUTORITZACIONS D'OCUPACIÓ DE VIA PUBLICA.

Tramitats els següents expedients de llicéncies d'obres, s'han trobat conformes amb el
planejament urbanístic, i han estat informats favorablement pels serveis técnics
requerits.

En conseqüéncia, atesa la proposta formulada per I'alcaldia, la Junta de Govern Local
per unanimitat, acorda,

EXPEDIENT 10112017

Primer.- Concedir a Gas Natural Catalunya SDG, S.A la llicéncia d'obres per
Canalització sobre vorera i calgada de 95 x 0,3 m2 i 1 escomesa sobre vorera i calgada
de 2,5 x 0,3 m2, per a subministrar gas natural a nous abonats, situat al carrer
Avinguda Navarra, 11; expedient d'obres 10112O17, les quals hauran de realitzar-se
sota les condicions generals i les particulars següents:

1. El període efectiu en qué, per actuació en calgada, hi haurá afectació al tránsit
rodat, que no pot excedir de 9 dies feiners.

2. Plánol de senyalització provisional d'obres, defensa i abalisament, i programa del
seu manteniment en perfecte funcionament.
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3. Senyalització, per a peatons, d'itinerari alternatiu, en cas d'obstrucció de pas en la
mateixa, per un període superior a 24 h.

4. Plánol d'identificació de l'espai efectiu que s'ocupará globalment: rasa+ espai
provisionalde terres excavades + franja de maniobra d'operaris i maquinaria.

5. ldentificació del lloc d'abassegament temporal de materials, especialment de les
runes d'excavació i endenoc.

6. Manifestació d'identificació de l'abocador autoritzat al que es lliuraran les restes de
l'enderroc d'aglomerat i excavació.

En general, s'estará a la totalitat de prescripcions técniques que s'adjunten a I'autorització
d'aquests treballs.

Gas Natural notificará I'Ajuntament del dia d'inici de les obres amb 5 dies d'antelació, i entrará
en contacte als teléfons de l'Ajuntament per a acordar les prescripcions menors d'última hora.

EXPEDIENT 6/2018

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per Canviar sostres de canyís per pladur, fer una
cambra de bany i reparar la barana de la terrassa, al carrer de l'Església, 4, exp.

612018, les quals hauran de realitzar-se sota les condicions generals i particulars que
figuren en la present llicéncia.

EXPEDIENT 712018

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per Substituir rajoles del porxo, 50 m2 i substituir
tanca de darrere per un muret de 10 ml i 1 metre d'algada; al c/ Bages, 20, exp.
712018, les quals hauran de realitzar-se sota les condicions generals i particulars que

figuren en la present llicéncia.

EXPEDIENT 812018

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per Enretirar dos envans i fer-ne un de nou per fer
una habitació més gran, al carrer de I'Església, 16 exp. 812018, les quals hauran de
realitzar-se sota les condicions generals i particulars que figuren en la present llicéncia.

EXPEDIENT 1O/20I8

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per reparació i substitució de bigues de fusta velles
per altres de noves en una habitació, al carrer Sant Jaum e, 21 , exp. 1 OI2O18, les quals
hauran de realitzar-se sota les condicions generals i particulars que figuren en la

present llicéncia.
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EXPEDIENT 1112018

Primer.- Concedir a la Comunicat de Propietaris, Edifici Doctor Pujol, 24, representada
per I'administració de finques Díaz, la llicéncia d'obres per connexió de tub pluvial de
I'edifici per sota de la vorera, situat al carrer Doctor Pujol, 2, expedient d'obres 1112018,
les quals hauran de realitzar-se sota les condicions generals i particulars que figuren
en la present llicéncia.

EXPEDIENT 1A2O18

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per canviar les finestres de fusta per unes de pvc
blanc, al carrer avinguda Doctor Pujol, 19, exp. 1212018, les quals hauran de realitzar-
se sota les condicions generals i particulars que figuren en la present llicéncia.

EXPEDIENT 13112017

Primer.- Concedir llicéncia urbanística per a la constitució d'un régim de propietat
horitzontal respecte a I'edificació consistent en un habitatge unifamiliar aillat i una
piscina com a construcció auxiliar d'aquesta, situats a I'avinguda d'Antoni Gaudí, 10,
ref. cadastral 9184906CF6598N0001JL, per constituir-los en els següents elements
susceptibles d'aprofitament privat independent:

Entitat núm. t hab itatge unifamiliar alllat ubicat en al Zona 1 amb una superfície de
249,15 m2.

Entitat núm. 2 piscina ubicada a laZona 2 de 249,15 m2,

D'acord amb el plánol a escala que s'adjunta en el que consten el nombre d'habitatges,
establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent, la
seva superfície iús urbanístic.

7.- CONCES$Ó DE LLICÉNGA DE PRIMERA UTILITZAC¡Ó I OCUPACIÓ DELS
EDtFtCtS.

Tramitat el següent expedient de llicéncia de primera ocupació, s'ha trobat conforme
amb el planejament urbanístic, i ha estat informat favorablement pels Serveis Técnics.

En conseqüéncia, atesa la proposta formulada per I'alcaldia, la Junta de Govern Local
per unanimitat, acorda,

EXPEDIENT 412017
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Primer.- Concedir llicéncia de primera utilització i ocupació d'edificis i instal'lacions
d'un garatge adossat a I'habitatge situat al carrer d'Antoni Tápies, 9 exp. 412017.

8.- DEVOLUCIÓ, $ ESCAU, DE FIANCES D'OBRES.

Tramitat el següent expedient de devolució de fianga d'obres, s'ha trobat conforme.

En conseqüéncia, atesa la proposta emesa per l'alcaldia, la Junta de Govern Local per
unanimitat, acorda,

EXPEDIENT 112418

Primer.- Retornar la fianga núm. 1/2018 dipositada de 150 €, per respondre de la

correcta gestió del residus generats a I'obra expedient núm. 112018 per realitzar un
tros de tanca de 3 ml, al carrer avinguda de Roma, 29.

9.. CONCESSIÓ, SI ESCAU, DE LLICÉIUCN D'ENTRADA I SORTIDA DE VEHICLES
A TRAVÉS DE LES VORERES. PLACA DE GUAL.

Sof 'licitant: xxx.- Avda. De Navarra,11.

El sr. xxx, amb DNI xxx, ha sol'licitat llicéncia per I'entrada i sortida de vehicles a traves
de les voreres, placa de gual, per I'entrada de vehicles particular situat a I'Avda. De
Navarra, 11.

Els serveis técnics requerits i la policia local han informat la concessió de llicéncia de
placa de gual

En conseqüéncia, atesa la proposta emesa per l'alcaldia, la Junta de Govern Local per
unanimitat, acorda,

Primer.- Concedir llícéncia municipal d'entrada i sortida de vehicles a través de les
voreres, placa de gual, sol.licitada pel sr. xxx, amb DNI xxx, per I'entrada i sortida de
vehicles parcament particular situat a I'Avda. De Navarra, 11.

1 .- Aquesta llicéncia no és una reserva d'estacionament.

2.-Enel supósitdevolersenyalitzarel gual ambpinturadecolorgroc, s'haurádefer
mitjangant una ratlla discontinua a la calgada, a O,2O m, com a máxim de distáncia a la
vorera, sense passar I'amplada de la porta per la qual es realitzará l'entrada i/o sortida
de vehicles.
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Segon.- Liquidar els drets corresponents per llicéncia de placa de gual segons els
següents elements tributaris:

0€

Tercer.- Que aquesta resolució sigui notificada a I'interessat, i al departament de
padrons d'aquest ajuntament.

10. AUTORITZACIÓ, SI ESCAU, D'OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA AMB TAULES I

CADIRES DAVANT DE L'ESTABLIMENT DENOMINAT BAR MILEN¡UM.

El 30 de gener de 2018, re. 419, la sra. xxx, com a titular del Bar Milenium, demana
autorització per ocupar la via pública amb taules i cadires, davant el bar situat a
I'avinguda de Navarra, 8, amb una superfície sol'licitada de 10,50 m', (5 m x 2,10 m)
durant tot I'any 2018.

S'hauran de complir les següents condicions:

- Les taules i cadires s'han de disposar procurant minimitzar l'ocupació de pas. La
superfície ocupada per aquest mobiliari será de 10,50 m'( 5 m x2,10 m).Aquesta
superfície no podrá ser sobrepassada durant la vigéncia de l'autorització de l'ocupació.

- S'haurá de protegir el lloc on s'instal'lin les taules i cadires, amb jardineres o
qualsevol altre element, per tal que hi hagi una separació de seguretat entre vehicles i

taules i cadires. Aixó s'haurá de col'locar sense envair la calgada de circulació de
vehicles i de manera que no destorbi l'esmentada circulació, sense sobrepassar I'espai
destinat a I'estacionament de vehicles.

- Lhorari de funcionament de la terrassa, donat la impossibilitat d'instal'lar una
insonorització, haurá de finalitzar a les 23 h,"

És d'aplicació l'ordenanga fiscal núm. 12 Reguladora de les taxes per prestació de
serveis i per utilització privativa i aprofitament especial del domini públic, annex 1.

En conseqüéncia, atesa la proposta emesa per l'alcaldia, la Junta de Govern Local per
unanimitat, acorda,
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ELEMENTS TRIBUTARIS:

Autoliquidació Llicéncia Liquidació

PLACA DE GUAL, O. Fiscal 12 18,26€ 18,26 € 0€

TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS
DE LES VORERES, O. Fiscal 12

36,49€ 36,49€

TOTAL 54,7# 54,75€ 0€



Primer.- Autoritzar a la sra. xxx, com a propietária del Bar Milenium, a ocupar la via
pública amb taules i cadires davant del mar situat a l'Avda. De Navarra, 8, superfície
autoritzada d'ocupació: 10,5 m2:

- Les taules i cadires s'han de disposar procurant minimitzar I'ocupació de pas. La
superfície ocupada per aquest mobiliari será de 10,50 m2. Aquesta superfície no podrá
ser sobrepassada durant la vigéncia de l'autorització de l'ocupació.

- S'haurá de protegir el lloc on s'instal'lin les taules i cadires, amb jardineres o
qualsevol altre element, per tal que hi hagi una separació de seguretat entre vehicles i

taules i cadires. Aixó s'haurá de col'locar sense envair la calgada de circulació de
vehicles i de manera que no destorbi I'esmentada circulació, sense sobrepassar l'espai
destinat a I'estacionament de vehicles.

- Aquesta senyalització s'haurá de portar a terme sense realitzar cap tipus d'obra o
similar damunt el paviment i sempre fora del carril de circulació de vehicles.
S'aconsella la col'locació d'una tarima de fusta, per I'espai autoritzat a I'algada de la
vorera i sense que aquesta tarima sobrepassi I'espai destinat a la circulació de
vehicles.

-Lazona autoritzada per l'ocupació tindrá que mantenir-se en perfecte estat de neteja.

- S'autoritza I'ocupació per tot I'any 2018.

Segon.- Lhorari de funcionament de la terrassa, donat la impossibilitat d'instal'lar una
insonorització haurá de finalitzar a les 23 h.

Tercer.- En aplicació de I'ordenanga fiscal núm. 12 Reguladora de les taxes per
prestació de serveis i per utilització privativa i aprofitament especial del domini públic,

annex 1, es fa la següent liquidació de taxes:

TOTALPREU
UNITARI

M' OCUPACIÓ UNITATS
(dia o mes)

CONCEPTE

0,00 €1,00 €Per m'idia
0,00 €Per m2 i mes (del 15 de juny al 15 de

setembre)
8,00 €

0,00 €Per m2 i mes (la resta de I'any) 5,50 €

I 474,60€Per m2 i any 45,20€ 10,5

0,00 €Per la utilització de veles, carpes o
marquesines fixades a la via pública
anualment per m2

11,10 €

Per la utilització de separadors: per cada 0,73 € 0,00 €
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metre lineali mes

Per la instal'lació de barbacoes i altres
elements auxiliars: per m'i mes

TOTAL

Quart.- Comunicar a la interessada que aquesta autorització es concedeix a precari i

que és revocable per raons d'interés públic, sense dret a indemnització.

11.. APROVACIÓ SI S'ESCAU DEL PLEC DE CONDICIONS QUE REGEIX
L'ADJUDICACIÓ PER AL CONCUR,S DE LES PARADES DEL MERCADET
AMBULANT DE CREIXELL PER L'ANY 2018 I LA SEVA CONVOCNTÓNIN.

Per fer el mercadet ambulant de venda no sedentária de productes varis, s'ha de
tramitar I'expedient administratiu per I'adjudicació per concurs de les parades.

Es fa avinent la proposta del Plec de Condicions efectuada pel secretari de la
Corporació i que es dóna per íntegrament reproduida, que figura en I'expedient per a
I'adjudicació de les autoritzacions.

Segons el disposat a I'article 57 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals aprovat
per Decret 336/1988 de 17 d'octubre, el que cal és procedir a I'atorgament de les
pertinents autoritzacions, tenint en compte els principis d'objectivitat, publicitat i

concurréncia, essent d'aplicació al cas el procediment general de contractació
administrativa mitjangant el sistema de concurs, per ser el sistema que millor garantitza
I'interés general.

En conseqüéncia, atesa la proposta emesa per I'alcaldia, la Junta de Govern Local per
unanimitat, acorda,

Primer.- Realitzar el mercadet ambulant no sedentari de productes varis, durant I'any
2018, que comprén els diumenges al matí (de 9 a 13'30 hores) de tot l'any un máxim
de 43 parades.

Segon.- Aprovar el Plec de Condicions i Cláusules administratives que regeixen el
concurs per l'adjudicació amb exposició al públic dels mateixos, amb el benentés que
de no produir-se al'legacions quedará definitivament aprovat.

Tercer.- Convocar el concurs simultániament, en el benentés de produir-se
al'legacions s'ajornará la celebració de licitacions fins que resoltes aquestes per la
Corporació s'anunciará de nou la seva celebració.
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12.. PROPOSTA PER A UAPROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL
SERVEI DE SUPORT JURíDIC EN MATÉR¡A DE PERSONAL I GEST!Ó
ADMINISTRATIVA LABORAL, INCLOENT LA DEFENSA JURíDICA DAVANT LA
JURISDICCIÓ SOCIAL I CONTENCIOSA ADMINISTRATTVA PER L'AJUNTAMENT
DE CREIXELL.

ANTECEDENTS

Mitjangant Providéncia de I'Alcalde de data 31 de gener de 2018 es va acordar iniciar
l'expedient administratiu per a la contractació del servei de suport jurídic en matéria de
personal i gestió administrativa laboral, incloent la defensa jurídica davant la jurisdicció
social i contenciosa adm inistrativa.

Per part del Secretari lnterventor s'ha emés informe de legalitat de data 5 de febrer de
2418

S'han incorporat en I'expedient el Plec de cláusules administratives particulars i el Plec
de prescripcions técniques que han de regir el contracte.

FONAMENTS DE DRET

La legislació aplicable és la següent:

a) Directiva 2O14l24lUE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de
2014, sobre contractació pública, en tot el qué sigui d'aplicació directa

b) Reial decret legislatiu 312011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova elText refós
de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).

c) Decret Llei 312016, de 31 de maig, de mesures urgents en matéria de
contractació pública.

d) Reial Decret Legislatiu 2l2OO4, de 5 de marg, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les Hisendes Locals

L'órgan de contractació competent per I'adopció del present acord d'acord amb la

Disposició Addicional segona del Reial Decret Legislatiu 312011, de 14 de novembre,
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, és de la Junta
de Govern Local per delegació mitjangant decret de l'alcalde de data 29 de juny de
2015.

Per tot I'exposat, atesa la proposta emesa per I'alcaldia, la Junta de Govern Local per
unanimitat, acorda,



@
@

AJUNTAMENT
DE

CREIXELL
TARRAGONA

Primer. Aprovar I'expedient de contractació del servei de SUPORT JURíD|C EN
MATÉRIA DE PERSONAL I GESTIÓ ADMINISTRATIVA LABORAL, INCLOENT LA
DEFENSA JURíDICA DAVANT LA JURISDICCIÓ SOCIAL I CONTENCIOSA
ADM¡NISTRATIVA, mitjangant procediment obert, amb varis criteris d'adjudicació, per
un import de licitació de 87.120,00 € amb el desglós següent: 72.OOO € pressupost net i

15.120,00 € en concepte d'lmpost sobre el Valor Afegit (lVA) al tipus del 21 o/o, (18.000
€ pressupost net més 3.780 € d'lVA a I'any) amb un termini de execució de 2 anys,
mes dos anys de prórroga si escau.

Segon.- Aprovar el plec de cláusules administratives i técniques particulars que han de
regir la contractació del serveis.

Tercer.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el Perfil de con-
tractant l'anunci de licitació, i obrir la licitació durant el termini de 15 dies naturals a par-
tir de I'endemá de la publicació al BOPT per que es puguin presentar les proposicions
per part dels interessats.

Quart.- Designar de manera específica als següents membres de la Mesa de
contractació i procedir a la publicació en el Perfil de contractant'

PresidenUa
Vocals

El sr. alcalde Jordi Llopart i Senent, o regidor/a en qui delegui
El sr. secretari, Josep Ma. Piqué i Cugat, o en qui delegui
La sra. Pilar Romero Gracia, o regidor/a en qui delegui
La senyora Marina Rico Baez, funcionáriaSecretária:

Cinqué.- Autoritzar la despesa per import de 21.780,00 €, IVA inclós, amb el
desglossament següent: 18.000 €, pressupost net, i3.780 € en concepte d'lmpost
sobre el valor (lVA) afegit al tipus del 21%o, amb cárrec a I'aplicació pressupostária
20'8-1-920-22703 del pressupost vigent i, si escau, comprometre els crédits necessaris
en els pressuposts posteriors de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret Legislatiu
2l2OO4, de 5 de marg, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les
Hisendes Locals.

Sisé.- Comunicar la present resolució als membres designats de la Mesa de
contractació.

Seté.- Contra la present resolució es podrá interposar recurs potestatiu de reposició
davant l'Ajuntament de Creixell en el termini d'un mes, o un recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tárragona en el termini de
dos mesos des del dia següent al de la seva notificació o publicació, de conformitat
amb el que disposa la Llei 3912015, d'1 octubre, de procediment administratiu comú i la
Llei 2911998,de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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13.- PRECS ¡ PREGUNTES.

No hi ha cap prec ni pregunta.

I no havent-hi cap més assumpte a tractar per ordre de la presidéncia s'aixeca la

sessió a dos quarts i cinc de les set de la tarda, de la qual s'estén aquesta acta de qué
certifico

EI ident La secretária acctal.,

c@

Llopart i Senent. n Ri Baez,


