
G . i:: ', -':r'

@
@

AJUNTAMENT
DE

CREIXELL
TARRAGONA

ASSISTENTS

PRESIDENT
Jordi Llopart iSenent

REGIDORS
Pilar Romero Gracia
Francesc Sentís Escam illa

HA EXCUSAT L'ASSISTÉNCN
Silvia Farrero Tahull

SECRETARI
Josep Ma. Piqué i Cugat.

A Creixell, a dos quarts de set de la tarda
del dia 5 d'abril de 2018, es reune¡xen en la
Casa de la Vila, els membres de la Junta
de Govem Local per tal de celebrar
SESSIÓ ORDINARIA en 1a convocatória
amb l'assisténcia dels Srs. regidors
expressats al marge.

Presideix el sr. alcalde amb I'assisténcia del
sr. secretari de la Corporació.

Obert I'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 eltema següent:

APROVACIÓ DE LA RELACIÓ CLASSIFICADA DE LES EMPRESES
PRESENTADES EN EL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
SUPORT JURíDIC EN MATÉRA DE PERSONAL I GESTIÓ ADMINISTRATIVA
LABORAL, INCLOENT LA DEFENSA JURíDICA DAVANT LA JURISDICCIÓ SOCIAL I

CONTENC IOSA ADM IN ISTRATIVA PER UAJUNTAM ENT DE CREIXELL.

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

ACORDS

1.- APROVACTÓ DE UACTA DE LA SESS|Ó ANTERTOR DE DATA 22DE MAR9 DE
2018.

Feta avinent per part del sr. secretari de la Corporació I'acta de la sessió anterior de
dala 22 de marg de 2018, es troba conforme i s'aprova per unanimitat dels tres
membres assistents dels quatre que formen la Junta de Govern Local.
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2..APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RELACIÓ DE FACTURES NÚM.6/2018.

Es fa avinent la relació de factures núm. 612018 per un import de 46.897,03 €.

Aquestes factures tenen consignació pressupostaria per I'exercici 2018.

Atesa la proposta de I'alcaldia, la Junta de Govern Local per unanimitat dels tres
membres assistents del quatre que la formen, acorda,

Aprovar la relació de factures núm. 612018 per un import de 46.897,03 €.

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

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

relació núm
relació núm

relació núm
relació núm

1112018, per un import de
1212018, per un import de

723,O9 €..

2.836,24 €

Atesa la proposta emesa per I'alcaldia, la Junta de Govern Local per unanimitat dels
tres membres assistents del quatre que la formen, acorda,

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

1112018, per un import de 723,09 €
1212018, per un import de 2.836,24€

4.. DETERMINACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER UANY 2019.

D'acord amb I'ofici del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la

Generalitat de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya, i per tal de poder avangar la
publicació de les Festes Locals per a I'any 2019. El calendari proposat i pendent
d'aprovació i publicació, de festes laborals per l'any 2019, són.

1 de gener Cap d'Any

19 d'abril Divendres Sant

22 d'abril Dilluns de Pasqua Florida
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1 de maig Festa delTreball

Sant Joan

LAssumpció

Diada Nacional de Catalunya

12 d'octubre Festa Nacional d'Espanya

1 de novembre Tots Sants

6 de desembre La Constitució

25 de desembre Nadal

26 de desembre Sant Esteve

24 de juny

15 d'agost

11 de setembre

El Departament de Treball iAfers Socials i Famílies, també ens demana que proposem
les festes locals del nostre municipi per a l'any 2019.

En conseqüéncia, atesa la proposta emesa per I'alcaldia, la Junta de Govern Local per
unanimitat dels tres membres assistents del quatre que la formen, acorda,

Primer.- Declarar com a Festes Locals de Creixell, per a l'any 2019, els dies 25 i 26 de
juliol.

Segon.- Que es comuniqui al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya.

5.- CONCESSIÓ, SI S'ESCAU, DE LLICÉNCIES MUNICIPALS URBANÍSTQUES,
D'OBRES iAUTORITZACIONS D'OCUPAGIÓ 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 l'alcaldia, la Junta de Govern Local
per unanimitat dels tres membres assistents del quatre que la formen, acorda,

EXPEDIENT 2112018

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per les obres de Reforma i ampliació d'habitatge
unifamiliar adossat consistent en reforma de planta baixa i ampliació de planta primera
en 84,58 m2, restant I'habitatge amb una superfície construida final de 192,05 m2,

segons descripció del projecte técnic visat núm. 2018600051; ubicat al C/ Leonardo Da
Vinci, 4, exp. d'obres 2112018, les quals hauran de realitzar-se amb estricta subjecció
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al projecte técnic aprovat i sota les condicions generals i particulars que figuren en la
present llicéncia.

EXPEDIENT 2912018

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per connexió al clavegueram sense obrir el carrer, i

amb la condició de que SOREA inspeccioni la connexió abans de tancar, al c/ Sant
Enric, 47 , exp.29l2O18, les quals hauran de realitzar-se sota les condicions generals i

particulars que figuren en la present llicéncia.

EXPEDIENT 3112018

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per pavimentar el pati al c/ avinguda de les Sínies,
25, exp. 3112018, les quals hauran de realitzar-se sota les condicions generals i

particulars que figuren en la present llicéncia.

EXPEDIENT 3212018

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per Substituir porta de tres lamines, per altre més
petita. Substituir bigues de fusta per bigues de ciment imitació fusta. Substituir rajoles
de balcó; al c/ llla d'Elba, 2, exp. 3212018, les quals hauran de realitzar-se sota les
condicions generals i particulars que figuren en la present llicéncia.

6.. DEVOLUCIÓ, SI ESCAU, DE FIANCES D'OBRES.

Tramitats els següents expedients de devolució de fiances d'obres, s'han trobat
conformes.

En conseqüéncia, atesa la proposta emesa per l'alcaldia, la Junta de Govern Local per
unanimitat dels tres membres assistents del quatre que la formen, acorda,

EXPEDIENT 5712017

Primer.- Retornar les fiances núm. 5412A17 ¡ 5512017, d'import 250 €, cadascuna,
dipositades per respondre de la correcta gestió dels residus i la correcta execució de
les obres de construcció de piscina al carrer Mallorca, 24, expedient 5712017.

EXPEDIENT 12?i2017

Primer.- Retornar la fianga núm. 11812017 dipositada de 150€, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a l'obra expedient núm. 12212017, per realitzar la

renovació del paviment al carrer Sant Francesc, 12, bx,
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EXPEDIENT 4/2018

Primer.- Retornar la fianga núm. 512018 dipositada de 150 €, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a l'obra expedient núm. 412018 per realitzar posar
gelosia a la tanca, al carrer Cerdenya, 4.

EXPEDIENT I9I2OI8

Primer.- Retornar la fianga núm.2312018 dipositada per respondre de la correcta
gestió del residus generats a l'obra expedient núm. 1912018, per fer un forat al sostre
de la terrassa de 70x70 i col'locar claraboia al carrer Passeig de Ronda, 4.

7.. APROVACIÓ DE LA RELACIÓ CLASSIFICADA DE LES EMPRESES
PRESENTADES EN EL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
SUPORT JURíDIC EN MATÉRA DE PERSONAL I GESTÓ ADMINISTRATIVA
LABORAL, INCLOENT LA DEFENSA JURíDICA DAVANT LA JURISDICC¡Ó SOCIAL
I CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA PER L'AJUNTAMENT DE CREIXELL.

Antecedents

Per acord de la Junta de Govern Local de data 8 de febrer de 2A18 es va aprovar
l'expedient de contractació del servei de suport jurídic en matéria de personal i gestió
administrativa laboral, incloent la defensa jurídica davant la jurisdicció social i

contenciosa administrativa per I'ajuntament de Creixell, per import de licitació de
87J2O,OO € amb el desglós següent:72.OOO € pressupost net i 15.120,00 € en
concepte d'lmpost sobre el ValorAfegit (lVA) al tipus del 21o/o, (18.000 € pressupost net
més 3.780 € d'lVA a I'any) amb un termini de execució de 2 anys, més dos anys de
prórroga si escau

En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 40 de data 26 de febrer de
2018, i al perfil del contractant del mateix dia, es publicá I'anunci de licitació.

En data 15 de marg de 2018 es va reunir la Mesa de contractació, ies va establir la
relació definitiva de candidats admesos que va ser la següent:

Relació de licitadors admesos:

1-Arc, despatx d'advocats iconsultors SLP
2- Sugranyes assessors, S.L

La mesa de contractació es reuneix en data 20 de marg de 2018 per I'obertura del
sobre C, criteris no quantificables automáticament.
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La mesa de contractació es reuneix en data 28 de marg de 2018 per donar compte de
I'informe técnic de la valoració de les ofertes contingudes en el sobre C i procedeix a
I'obertura del sobre B, oferta económica icriteris quantificables automáticament.

Una vegada informats els criteris del sobre B, la Mesa de contractació s'ha reunit per
valorar I'informe técnic i la mesa proposa aixecar a l'órgan de contractació relació de
les ofertes classificades per ordre decreixent:

ORDRE LICITADOR PUNTUACIO
1 ARC, DESPATX D'ADVOCATS I CONSULTORS SLP 119,50 punts

2 SUGRANYES ASSESSORS, S. L 94 ounts

Fonaments de dret

La legislació aplicable és la següent:

Directiva 2O14l24lUE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de
2O14, sobre contractació pública, en tot el qué sigui d'aplicació directa.
Reial decret legislatiu 312011 , de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).
Decret Llei 312016, de 31 de maig, de mesures urgents en matéria de
contractació pública.
Reial decret 1098/2001 , de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general
de la llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en tot alló
que no contradigui a la LCSP
Reial Decret 81712009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la

Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.
Llei 1912014, de 29 de desembre, de transparéncia, accés a la informació
pública i bon govern.

L'órgan de contractació competent per I'adopció del present acord es la Junta de
Govern local per delegació de competéncies de I'alcaldia per decret de 29 de juny de
2015.

En conseqüéncia, atesa la proposta d'acord emesa per I'alcalde, la Junta de Govern
Local per unanimitat dels tres membres assistents del quatre que la formen, acorda,

Primer.- Classificar, per ordre decreixent, les proposicions presentades en I'expedient
de contractació del servei de suport jurídic en matéria de personal i gestió
administrativa laboral, incloent la defensa jurídica davant la jurisdicció social i

contenciosa administrativa per I'ajuntament de Creixell,
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ORDRE LICITADOR PUNTUACIO
1 ARC, DESPATX D'ADVOCATS I CONSULTORS SLP 119,50 punts
2 SUGRANYES ASSESSORS. S.L 94 punts

Segon.- Requerir a l'empresa Arc, Despatx d'advocats i Consultors, SLP, perqué, en el
termini máxim de deu dies hábils, comptats des de la recepció d'aquesta requeriment,
acrediti que ha constitult la garantia definitiva per un import de 1.800,00 €, acrediti
disposar de la capacitat suficient per contractar amb I'administració, aporti els
certificats d'estar al corrent de la Seguretat Social i del compliment de les obligacions
tributáries, o l'autorització a l'órgan de contractació per a la seva obtenció directa. i

aboni les despeses de publicitat quantificades en 294,80 €.

Tercer.- Fer advertiment exprés que, de no complimentar-se adequadament I'anterior
requeriment en el termini assenyalat, s'entendrá que el licitador ha retirat I'oferta, amb
les conseqüéncies establertes a I'article 103.1 TRLCSR i, en tal cas, es procedirá a
demanar la mateixa documentació al següent licitador, per ordre de classificació.

Quart.- Publicar el present acord al Perfil del contractant

Cinqué.- Pel seu carácter d'acte de trámit no qualificat i de simple impuls de la
tramitació, contra el presentAcord no és procedent cap tipus de recurs.

8.- PRECS I 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 les set de la tarda, de la qual s'estén aquesta acta de qué certifico

EI ident El secretari

nent Josep Ma. Piqué iCugat.

cl BscrÉsrA, 3 - TEL. 977 80 02 oz - FAx 977 80 00 09 - 43839 cREIXELL

NIF: P-4305100-B

Llo




