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ASSISTENTS

PRESIDENT

Jordi Llopart iSenent

REGIDORS

Pilar Romero Gracia
Silvia Farrero Tahull
Francesc Sentís Escamilla

SECRETARI

Marina Rico Baez

A Creixell, a tres quarts de vuit del vespre
del dia 19 d'abril de 2018, es reuneixen en
la Casa de la Vila, els membres de la Junta
de Govem 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 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:

RESOLUCIÓ D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 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 UAJUNTAMENT DE CREIXELL,
M ITJANQANT PROCEDTMENT OBERT.

La Junta de Govern Local, per unanimitat dels quatre 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 ¡ s'adopten els
següents

ACORDS

I.- APROVAdÓ DE UACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR DE DATA 5 D'ABRIL DE
2018.

Feta avinent I'acta de la sessió anterior de data 5 d'abril de 2018, es troba conforme i

s'aprova per unanimitat dels quatre membres assistents dels quatre que formen la
Junta de Govern Local.
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2.-APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RELACIÓ DE FACTURES NUM.7I2O18.

Es fa avinent la relació de factures núm. 712018 per un import de 65.377 ,74 €.

Aquestes factures tenen consignació pressupostaria per l'exercici 2018.

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

Aprovar la relació de factures núm. 7 2A18 per un import de 65.377 ,74 €.

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

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

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

1312018, per un import de
1412018, per un import de

13t2018,
1412018,

3.996,69 €.
1.696,84 €.

de 3.996,69 €.
de 1.696,84 €.

per un import
per un import

4.- CONCESSIÓ, SI S'ESCAU, DE LLICÉNCIES MUNICIPALS URBAN|STIQUES,
D'OBRES ¡AUTORITZAC¡ONS 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 unanim itat, acorda,

EXPEDIENT 2712018

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per I'Obertura d'una rasa sobre vorera i calgada de
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4,5 x 0,3 m' i connexió d'un ramal per a subministrar gas natural a nous abonats, situat
al carrer C/ Nostra Sra. de Montserrat, 12 cantonada Sant Pelai, 2, expedient d'obres
2712018, les quals hauran de realitzar-se sota les condicions generals i particulars que
figuren en la present llicéncia.

EXPEDIENT 33/2018

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per fer la tanca mitgera amb Via Cristina, 8, dins de
la seva propietat 22 ml, al cl Via Cristina, 10, exp, 3312018, les quals hauran de
realitzar-se sota les condicions generals i particulars que figuren en la present llicéncia.

EXPEDIENT 34/2018

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per pavimentar amb rajoles I'entrada del garatge de
1A m2, situat al carrer Passeig Circunval'lació, 3, expedient d'obres 3412A18, les quals
hauran de realitzar-se sota les condicions generals i particulars que figuren en la
present llicéncia.

EXPEDIENT 3512018

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per treure banyera i posar plat de dutxa, al c/ Marc
Aureli, 28, exp.3512418, les quals hauran de realitzar-se sota les condicions generals i

particulars que figuren en la present llicéncia.

EXPEDIENT 36/2018

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per posar 4 metres de balustrada substituint la tela
metál'lica existent, al c/ Joan Maragall, 68, exp. 3612018, les quals hauran de realitzar-
se sota les condicions generals i particulars que figuren en la present llicéncia.

EXPEDIENT 37/2018

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per reparació de 17 metres de tanca posant uns
pilars al mig, situat al carrer Santa Tecla, 4A, expedient d'obres 3712018, les quals
hauran de realitzar-se sota les condicions generals i particulars que figuren en la
present llicéncia.

EXPEDIENT 38/2017

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per realitzar la connexió al clavegueram de
f'habitatge situat al carrer Nou, 25, per la Plaga Sant Antoni, expedient d'obres
3812018, les quals hauran de realitzar-se sota les condicions generals i particulars que
figuren en la present llicéncia.
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EXPEDIENT 39/2017

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per canviar les rajoles de la cuina, del bany i del

terra, a I'habitatge situat al carrer Passeig del Ferrocarril sud, edifici Constel'lació, bloc
A esc. B 3r 3a , expedient d'obres 3912018, les quals hauran de realitzar-se sota les

condicions generals i particulars que figuren en la present llicéncía.

EXPEDIENT 4Ol20I8

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per canviar les rajoles del poxo en mal estat, al c/

Passeig Pau Casals, 9, exp. 4012A18, les quals hauran de realitzar-se sota les

condicions generals i particulars que figuren en la present llicéncia.

EXPEDIENT 4112418

Primer.- Concedir la llicéncia d'obres per construcció d'una piscina d'ús privat, a
l'habitatge situat al carrer de la Platja, 85, exp. 4112A18, les quals hauran de realitzar-

se sota les condicions generals i particulars que figuren en la present llicéncia.

5.. DEVOLUCIÓ, $ 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, acorda,

EXPEDIENT 58/2016

Primer.- Retornar la fianga núm. 6712016 dipositada de 150 €, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a I'obra expedient núm. 58/2016, per realitzar
Condicionament de la tanca provisional de les obres d'urbanització del pla parcial ll
Creixell-Sol.

EXPEDIENT I8/2018

Primer.- Retornar la fianga núm. 2212018 dipositada de 150 €, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a l'obra expedient núm. 1812018 per realitzar

reparació de la piscina al carrer Dalmau, 6.

6.- RESOLUCIÓ D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE SUPORT

JURíDIc EN MATÉRIA DE PERSoNAL I GEST¡Ó AOUI¡¡ISTRATIVA LABORAL,
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INCLOENT LA DEFENSA JURÍDICA DAVANT LA JURISDICCIÓ
CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA PER L'AJUNTAMENT DE
MTTJANgANT PROGEDTMENT OBERT.

SOCIAL I

CREIXELL,

Antecedents

Per acord de la Junta de Govern Local de data 8 de febrer de 2018 es va aprovar
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 ¡

contenciosa administrativa per l'ajuntament de Creixell, per import de licitació de
87.12O,0O € amb el desglós següent:72.AOO € pressupost net ¡ 15.120,00 € en
concepte d'lmpost sobre el Valor Afegit (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 2418 es va reunir la Mesa de contractació, i es va establir la
relació definitiva de candidats admesos que va ser la següent:

Relació de licitadors admesos:

1- Arc, despatx d'advocats i consultors SCP
2- Sugranyes assessors, SL

Per acord de la Junta de Govern Local de data 5 d'abril de 2018, s'aprova la relació
classificada de les ofertes i es requereix al licitador que ha presentat I'oferta
económicament més avantatjosa, Arc, despatx d'advocats i consultors SCP, perqué
presenti la documentació justificativa de conformitat amb I'art. 146.4 del TRLCSP.

En data 12 d'abril de 2018 licitador que va presentar I'oferta económicament més
avantatjosa, I'empresa Arc, despatx d'advocats i consultors SCP, va constituir garantia
definitiva per import de 1.800,00 €, va pagar les despeses de publicació i en data 18
d'abril de 2018 ha presentat els documents justificatius exigits.

Fonaments de dret

La legislació aplicable és la següent:

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.
Reial decret legislatiu 312011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova elText refós
de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).
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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 817,2OA9, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la

Llei 3012007, de 30 d'octubre, de contractes del sector púbtic.

per tot l'exposat, es propos a a la Junta de Govern Local I'adopció del següent acord:

Primer.- Adjudícar a I'emPresa:

Arc Despatx d'advocats i consultors, SCP,

amb NIF 8-630395531.
Domicili a: Rambla Josep Tarradellas, 3 1r 1a, 08402 Granollers,

el contracte 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 37752,00 € amb el desglÓs

següent: 31.200€ pressupost net i 6.552 € en concepte d'lmpost sobre el ValorAfegit

1VÁ¡ at tipus del 21o/o, ( 15.600 € pressupost net més 3.276 € d'lVA a I'any) amb un

termini de execució de 2 anys, més dos anys de prÓrroga si escau, amb subjecció als

plecs de cláusules administratives i técniques aprovats, exposant seguidament les

baracterístiques i avantatges de les ofertes dels adjudicataris que n'han determinat la

selecció:

1.- Baixa sobre el preu de licitació del14 o/o.

2.- Baixa preu en la defensa jurídica del 50o/o sobre tots els criteris orientadors en

matéria d'honoraris professionals aprovats pel Consell d'll'lustres Col'legis d'Advocats

de Catalunya.

3.- Es compromet a fer auditoria de nómines, consistent en verificar I'exactitud

respecte deis codis de compte de cotització a la Seguretat Social en relació als

diferents tipus de personal: personal funcionari de carrera integrat o de nou ingrés,

funcionari interí o en práctiques, personal laboral, cárrecs electes o personal eventual,

que s'haurá de presentar dins el termini de dos mesos des de l'inici del contracte.

4.- Es compromet a la resolució de consultes formulades per I'Ajuntament en un termini

máxim de 48 hores

5.- Es compromet a realitzar al seu cárrec, les tasques de migració de les dades des

del programari de I'actual adjudicatária.
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Segon.- Requerir a I'empresa perqué en el termini de 15 dies hábils, a comptar des de
l'endemá de la notificació de I'adjudicació, procedeixi a formalitzar el corresponent
contracte adm inistratiu.

Tercer. Nomenar responsable del contracte a I'alcalde, podent-lo delegar, si és el cas,
en un regidor o regidora.

Quart.- Notificar aquesta resolució a totes les empreses que han participat en el procés
de contractació, amb indicació dels recursos procedents.

Ginqué.- Publicar I'adjudicació del contracte al perfil de contractant.

Sisé.- Comunicar les dades básiques del contracte al Registre de Contractes del
Sector Públic, de conformitat amb alló que estableix l'article 333.3 del Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 312011, de 14
de novembre.

7.- PRECS I PREGUNTES.

No hi ha cap prec ni pregunta

lno -hi cap més
sessro un quart d

EI La secretária acctal.,

iSenent.
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