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A Creixell, a dos quarts de tres de la tarda
del dia 30 de maig de 2019, es reuneixen
en la Casa de la Vila, els membres de la
Junta de Govern Local per tal de celebrar
SESSIÓ ORUNARIA en 1a convocatória
amb I'assisténcia dels Srs. regidors

ASSISTENTS
PRESIDENT

Jordi Llopart i Senent
REGIDORS

expressats al marge.

Pilar Romero Gracia
Silvia Farrero Tahull
Francesc Sentís Escamilla

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 ¡ 97.3 del Reglament

SECRETARI

d'Organització, Funcionament

i

Régim
Jurídic de les Entitats Locals, es proposa la

Marina Rico Baez

urgéncia de sotmetre

a la consideració de la Junta de Govern Local els temes

següents.

APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA LIQUIDACIÓ DEL CANON DEL SERVEI
D'ABASTAMENT DOMICILIARI D'AIGUA POTABLE A CREIXELL CORRESPONENT
AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019 PRESENTADA PER L'EMPRESA SOREA.
- DETERMINACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER L'ANY

2O2O

APROVAR EL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE
SOCORRISME I CONTROL D'ACCESSOS DE LA PISCINA MUNICIPAL PER LA
TEMPORADA D'ESTIU DE 2019.

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
següents

a la deliberació dels punts de I'ORDRE DEL DIA ¡ s'adopten els

ACORDS
1.- APROVACIO DE ljACTA DE LA SESSIO ANTERIOR DE DATA 16 DE MAIG DE
2019.
Feta avinent I'acta de la sessió anterior de data 16 de maig de 2419, es troba conforme
c¡ pscrÉsrA,3 - TEL. 9i7 800202 -FLxg77 80 00 09 - 43839 cRETxELL
NIF: P-4305100-B

i s'aprova per unanimitat dels quatre membres assistents defs quatre que formen

la

Junta de Govern Local.

2.. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA RELACIÓ DE FACTURES T,¡ÚN¡. rc12019.
Es fa avinent la relació de factures núm. 1OI2O19 per un import de 127.365,54 €.

Aquestes factures tenen consignació pressupostaria per l'exercici 2019.

Atesa la proposta de I'alcaldia, la Junta de Govern Local per unanimitat, acorda,
Aprovar la relació de factures núm. 1Ol2O19 per un import de 127.365,54 €.

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

Es presenten les relacions de les liquidacions efectuades de I'impost sobre l'increment
del valor del terreny (plus-válua) amb els números d'ordre i imports següents:
relació núm. 1812019, per un import
relació núm. 1912019, per un import

de

de

8.543,47 €..
0,00 €.

Atesa la proposta de I'alcaldia, la Junta de Govern Local per unanimitat, acorda,
Aprovar les relacions de les liquidacions de plus-válues següents,
relació núm. 1812019, per un import
relació núm. 1912019, per un import

de

de

8.543,47 €.
0,00 €.

4.. BAIXA I ALTA DE REBUTS DE LA TAXA DE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES.
El senyor xxx és contribuent pel concepte de Taxa de Recollida d'Escombraries, de
l'any 2019, de la finca situada al carrer CésarAugust, 24.

El Banco Bilbao VizcayaArgentaria SA, en data 16 de maig de 2019, presenta una
instáncia a efectes de I'||VTNU, i adjunta cópia de l'Execució Hipotecária núm.
1166412015-2H del Jutjat de Primera lnstáncia núm. 2 de el Vendrell, amb el
"DECRETO" d'adjudicació de data 11 de desembre de 2018.

Els rebuts de la taxa de recollida d'escombraries de l'any 2019 de la finca situada al
carrer CésarAugust, 24, es troben pendent de pagament a nom de l'anterior propietari.
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En conseqüéncia, atesa la proposta emesa per I'alcaldia la Junta de Govern Local per
unanimitat, acorda,

Primer.- Donar de baixa els rebuts de la taxa de recollida d'escombraries, de l'any
2019, de la finca situada al carrer César August, 24, a nom de l'anterior propietari el
senyor xxx, amb les següents dades:

Taxa recollida d'escombraries,

lmport

Clau de cobrament

Adreca

43-05 1 -560-201 9-0 1 -0004057
43-05 1 -56 0-20 1 I -02-0004057
43-05 1 -560-201 9-03-0004057

CL CESAR AUGUST, 24
CL CESAR AUGUST, 24
CL CESAR AUGUST, 24

40,94
39,73
39,73

Segon.- Donar d'alta el rebut de la taxa de recollida d'escombraries de l'any 2019, de
la finca situada al carrer CESAR AUGUSL 24, a nom del propietari actual, segons
consta en el Decret d'Execució Hipotecária núm. 1166412015-2H del Jutjat de Primera
lnstáncia núm. 2 de elVendrell, amb les següents dades:
TAXA RECOLLI DA D' ESCOM BRARIES
TITULAR: BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA SA
NIF: A48265169
48005 BILBAO
ADREQA FISCAL: PL. SAN NICOLAS,
ADREQA TRIBUTARA: CL CESAR AUGUST, 24

4

IMPORT
120,40

ANY
2019

Tercer.- Notificar la present resolució a Base perqué tramiti la baixa dels rebuts i el
cobrament del rebut donat alta, i al BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA SA.

5.. CONCESSIÓ, SI S'ESCAU, DE LLICÉNCIES MUNICIPALS URBANíSTQUES,
D'OBRES iAUTORITZAGIONS D'OCUPACIÓ DE V¡A PUBLICA.
Tramitats els següents expedients de llicéncies d'obres, s'han trobat conformes amb el
planejament urbanístic, han estat informats favorablement pels serveis técnics
requerits.

i

En conseqüéncia, atesa la proposta formulada per l'alcaldia, la Junta de Govern Local
per unanim itat, acorda,

cr escrÉslA, 3 - TEL. 97i

Bo oz 02 -

FAx

gil

NIF: P-4305 100-B

80 00 09

-
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EXPEDIENT 6412019

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per les obres de Reforma d'habitatge consistent en
la modificació de la distribució interior amb una ampliació realitzada tancant
parcialment el poxo de la planta baixa, substituir la teulada de fibrociment de I'annex i
augmentar la seva superfície en 4,36m2, restant una superfície construida total de
171,08 m', d'acord amb la descripció del projecte técnic visat núm. 2019600437, ubicat
al carrer Joan Miró, 13, exp. d'obres 6412019, les quals hauran de realitzar-se amb
estricta subjecció al projecte técnic aprovat i sota les condicions generals i particulars
que figuren en la present llicéncia.

i

EXPEDIENT 65/2019

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per realitzar la canalització sobre vorera i calgada
de 5 x 0,3 m2 i escomesa sobre vorera i calgada d'1,75 x 0,3 m2, per a subministrar gas
natural a nous abonats, situat al carrer Sant Ferran, 2, expedient d'obres 6512019, les
quals hauran de realitzar-se sota les condicions generals i particulars que figuren en la
present llicéncia.
EXPEDIENT 67/,2019

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per arreglar la connexió de clavegueram per un
embús obrint la vorera, al carrer Mallorca, 41, expedient d'obres 6712019, les quals
hauran de realitzar-se sota les condicions generals i particulars que figuren en la
present llicéncia.
EXPEDIENT 68/2019

Primer.- Concedir llicéncia d'obres per Rehabilitar fagana amb muntatge i desmuntatge
de bastida; picar treure arrebossat en mal estat sanejar esquerdes. Grapar
esquerdes. Substituir barana actual de totxo per una de la mateixa tipologia que
I'existent, de totxo; a I'habitatge situat al carrer de la Platja, 2, expedient 68/2019, les
quals hauran de realitzar-se sota les condicions generals i particulars que figuren en la
present llicéncia.

i

i

coNcEsslÓ ¡-r-lcÉr,¡ctA DE rA. ocupActÓ.
EXPEDIENT 2i2019

Primer.- Concedir llicéncia de primera utilització i ocupació d'edificis i instal'lacions de
C/
Vendrell, 5 ( A-B-C-D), expedienl 212019.

8 habitatges unifamiliars en filera, situats al carrer C/fortosa, 51 ( A-B-C-D) i
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AUTORITZACIÓ OCUPACIÓ UA PÚBLICA

RE.2470 DAIA:

2210512019

Primer.- Autoritzar a ocupar la via pública amb una sitja o cuba amb grup electrógen
de 12 m2 durant 2 dies, al carrer Tortosa, 57 E.
6.. DEVOLUCTÓ, SI ESCAU, DE FIANCES D'OBRA.

Tramitats els següents expedients de devolució de fiances d'obres, s'han trobat
conformes.
En conseqüéncia, atesa la proposta emesa per I'alcaldia, la Junta de Govern Local per
unanimitat, acorda,
EXPEDIENT 7'2019

Primer.- Retornar la fianga núm.5/2019 dipositada de 150 €, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a l'obra expedient núm.712019 per realitzar les
obres de pujar la tanca lateral de 17 ml fins a 1,2O m d'algada. Ficar formigó al pati,
',l15 m2, i rajoles. Fer escala al pati d'entrada al párquing, situada al carrer Sant Pere, 4.

EXPED¡ENT 9I2OI9

Primer.- Retornar la fianga núm.9/2019 dipositada de 150 €, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a l'obra expedient núm. 9/2019, per realitzar les
obres de reformes en cuina i bany al carrer llla de Creta, 6.
EXPEDIENT 4712019

Primer.- Retornar la fianga núm.4912019 dipositada de 150 €, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a I'obra expedient núm.4712019, per realitzar les
obres de ficar formigó i enrajolar 50 m2 al carrer Sant Antoni,S.
EXPEDIENT 5212019

Primer.- Retornar la fianga núm. 50/2019 dipositada de 150 €, per respondre de la
correcta gestió del residus generats a I'obra expedient núm.5212019 per realitzar les
obres de pavimentar eljardí i posar gespa artificial al carrer General Prim, 138.

7.. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE
cl BscrÉslA,

3 - TEL. 977 g0 02 02

-FAxgiz

D'ARRANJAMENT DE DIVERSOS
80 00 09

NIF: P-4305100-B

-

43839
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CARRERS DEL NUCLI URBA DE CREIXELL, FASE 2.

S'ha redactat el present "Projecte d'arranjament de diversos carrers del nucli urbá de
Creixell, fase 2,", per l'enginyer requerit Jordi Molas i Ruiz. El pressupost d'execució
per contracte ascendeix a la quantitat de 77.937 ,47 €.IVA inclós.
Atés l'establert a l'article 37 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens lccals,
pel que fa al procediment per la tramitació dels projectes d'obres.
Atesa la delegació de competéncies de I'alcalde en la Junta de Govern Local feta per
decret de l'alcaldia de data 29 de juny de 2A15, en relació amb l'aprovació inicial dels
projectes d'obres.
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acorda,

Primer.- Aprovar inicialment el "Projecte d'arranjament de diversos carrers del nucli
urbá de Creixell, fase 2", amb un pressupost d'execució per contracte de 77.937,47 €
IVA inclós.

Segon.- Sotmetre el projecte aprovat a informació pública pél termini de trenta dies,
amb publicació en el Butlletí oficial de la Província, al DOGC i al tauler d'anuncis de la
Corporació, per tal que es puguin presentar al'legacions si s'escau. Si en el termini
d'exposició pública no es presenten al'legacions s'entendrá el projecte aprovat
definitivament.

8.- RENOVAR, S¡ ESCAU, UNA LLICÉruCIN PER A LA INSTAL.LACIO D'UNA
CASETA DE PIROTÉCT,¡IN A L'AVDA. DE GATALUNYA.

L'empresa Pirotécnia Rosado S.L., amb CIF 864730260, representada pel sr. José
Antonio Rosado Barron ha sol'licitat renovar la llicéncia municipal per a instal'lar una
caseta de venda d'articles pirotécnics durant el mes de juny d'aquest any 2419, a
I'Avda. de Catalunya, a I'esquerra mirant el mar (costat de I'aparcament).

Des del punt de vista urbanístic, s'informa favorablement la ubicació d'una caseta
temporal de 2,080 m x 2,30 m. de planta al límit de la vorera de I'Avda. de Catalunya
(costat esquerra mirant el mar) junt a I'aparcament, de manera que la distáncia a
qualsevol edifici d'habitatges és major de 20 m.
La Subdelegació de Govern de Tarragona, autoritza a l'empresa Pirotécnica Rosado
S.L., la venda de productes pirotécnics des dels dies 1A al23 de juny de 2019.
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Aquesta autorització está condicionada al compliment de les mesures imposades
expressament en la seva autorització.

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

Primer.- Renovar la llicéncia municipal a Pirotécnia Rosado S.L., amb CIF 864730260,
representada pel sr. xxx, per a instal'lar una caseta de venda d'articles pirotécnics, a
situar a I'Avda. de Catalunya, a I'esquerra mirant el mar (al costat de l'aparcament),
des del dia 10 al23 de juny d'aquest any de 2019.

Condicions imposades i particulars

- La caseta per a la venda d'articles pirotécnics haurá de complir el projecte redactat
per I'enginyer Técnic de Mines, Sr. Alfonso Blanco Ubéda, col'legiat 748, del febrer de
2012.

- La distáncia als habitatges i locals de la zona, será en tots els casos superior a20 m.
Així mateix es situará a una distáncia superior a 100 m. de llocs que puguin
representar especial perillositat, tals com benzineres, dipÓsits de gas, etc.

- L emplagament de la caseta sobre la vorera, está tocant a una finca plena de matolls.
El titular de la caseta haurá de netejar els matolls fins 10 m de distáncia com a mínim
de la caseta, demanant autorització al propietari.

- Fora de les hores de venda, la caseta quedará buida de qualsevol producte
pirotécnic.

- La quantitat emmagatzemada en el local de venda, es limitará a 50 Kg., de
substáncia
explosiva.

-

Les condicions especificades en el full aportat per la subdelegació del Govern a
Tarragona en la seva autorització.
Segon.- Liquidar els drets corresponents, per a la renovació de la llicéncia per un
import total de 165,33 € , segons el següent detall:
ELEMENTS TRIBUTARIS
LLICÉNCIA

AUTOLIQUIDACIÓ
O.F. núm.

I

Obertura instal.

cl ascrÉsrA,3

- TEL.

0€

67,12€

97i 800202 -FAxg77 80 00 09 - 43839 cREIXELL
NIF: P-4305100-B

LIQUIDACIO

67,12€

O.F. núm. 11 escombraries
O.F. núm. 2 Ocupació via 4,5 m2

TOTAL A PAGAR

0€
0€
0€

60,95 €

60,95 €

37,26€

37,26€

165,33 €

165,33 €

Tercer.- Notificar el present acord a I'interessat.

¡NSCRIPCIÓ AL REGISTRE D'ACTIVITATS
ESTABLIMENT DESTINAT A BAR.

9.-

DEL CANVI DE NOM

D'UN

En relació amb la declaració responsable de canvi de nom de l'establiment destinat a a
bar-restaurant, situat al carrer Alcalde Josep Jané, 17 , el dia 2O de febrer de 2019 i
registre d'entrada 822, s'ha procedit a efectuar la verificació formal de la documentació
aportada, resultant aquesta suficient i correcta.

Es procedeix inscriure al Registre d'Activitats municipals amb la següent informació,
sens perjudici del control posterior del compliment dels requisits que preveu la
legislació sectorial per a I'exercici de I'activitat.
Nom activitat: Bar-Restaurant.

Titular de l'activitat . Food Truck Ferrón S.L.
NIF: 855746234
Ubicació activitat: CarrerAlcalde Josep Jané, 17
Número de registre d'activitats: 0212019
Segons estableix I'article 64 de la Llei 2Ol2OOg de 4 de desembre, de prevenció i
control ambiental de les activitat, el canvi de titularitat de les activitats s'ha de
comunicar a I'ajuntament. Un cop produida la transmissió, les responsabilitats i les
obligacions dels titulars antics són assumides pels titulars nous.

$

ESCAU, DE LA LIQUIDACIÓ DEL CANON DEL SERVEI
D'ABASTAMENT DOMIGILIAR¡ D'AIGUA POTABLE A CREIXELL CORRESPONENT
AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2019 PRESENTADA PER L'EMPRESA SOREA.

10.. APROVACIÓ,

Lempresa SOREA S.A., ha presentat la liquidació del Cánon del Servei d'Abastament
domiciliari d'aigua potable a Creixell corresponent al primer trimestre de 2019 tal com
estableix el Plec de Condicions Económiques-Administratives, que donen suport a la
concessió del Servei Municipal d'Aígües. També presenta els drets municipals per
noves connexions al servei.

@
,4..

1\á\

XZ

AJUNTAMENT
DE

CREIXELL
TARRAGONA

Liquidació cánon
76.495,45 €

Primer trimestre de 2019
Modificacions durant el trimestre (modificacions de rebuts)

-8,13 €
76.487,32€.

Total Cánon1r trimestre del 2019

-22.500,O0 €

Descompte part del cánon avangat (2.000.000,00€)
Líquid a abonar

53.987,32 €

Donat que en I'any 2OO7 I'empresa va avangar a l'ajuntament i es va ingressar la
quantitat de 2M € del total del cánon que s'ha de percebre durant tota la concessió i
que aixó comporta que trimestralment I'empresa ha de recuperar la part de l'avang que
va concedir que és de 22,5m€. S'haurá de tenir en compte en el moment de fer el
corresponent assentament dels drets de I'ajuntament per aquest cánon trimestral a la
com ptabilitat municipal.

També presenta els drets corresponent a les noves altes al servei que s'han produit
durant els esmentats períodes que són:
Altes al Servei municipal d'abastament domiciliari d'aigua potable

lmport

403,52€

Primer trimestre de 2019

Per tot aixó, atesa la proposta emesa per l'alcalde en funcions, la Junta de Govern
Local per unanimitat, acorda,
Primer.- Aprovar la liquidació del Cánon del Servei d'Abastament d'Aigua a domicili
que ha presentat l'empresa concessionária SOREA S.A. corresponent al PRIMER
TRIMESTRE DEL 2019, amb el següent detall:
Liquidació cánon
76.495,45 €

Primer trimestre de 2019

Modificacions durant el trimestre (modificacions de rebuts)

-8,13 €

76.487,32€

Total Cánon 1r trimestre del 2A19

-22.500,00 €

Descompte part del cánon avangat (2.000.000,00€)
Líquid a abonar

53.987,32 €

Segon.- Aprovar la relació dels drets de noves connexions a la xarxa que s'han produTt
durant els esmentats períodes que són:

ct EscrÉsrA,

3 - TEL. 977 B0 02 02 - FAx 977 80 00 09

NIF: P-4305100-B

- 43g3gcREIXELL

Altes al Servei municipal d'abastament domiciliari d'aigua potable

lmport
403,52 €

Primer trimestre de 2019

Tercer.- Notificar el present acord a I'empresa SOREA S.A.

II..

DETERMINACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER L'ANY 2020.

i

D'acord amb I'ofici del Departament de Treball, Afers Socials 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 l'any 202A. S'estableix el calendari oficial de
festes laborals per I'any 2A2O, i que són:
1 de gener

Cap d'Any

6 de gener
10 d'abril

Reis

13 d'abril

Dilluns de Pasqua Florida

1 de maig

Festa delTreball

24 de juny

Sant Joan

15 d'agost

L'Assumpció

11 de setembre

Diada Nacional de Catalunya

12 d'octubre

Festa Nacional d'Espanya

8 de desembre

La lmmaculada

25 de desembre

Nadal

26 de desembre

Sant Esteve

Divendres Sant

El Departament de Treball iAfers Socials i Famílies, també ens demana que proposem
les festes locals del nostre municipi per a l'any 2020.

En conseqüéncia, atesa la proposta de I'alcaldia la Junta de Govern Local

per

unanimitat, acorda,

Primer.- Declarar com a Festes Locals de Creixell, per a I'any 2O2O, els dies 27 de
juliol i7 de desembre.
Segon.- Que es comuniqui al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya,
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APROVAR EL CONTRACTE PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE
SOCORRISME I CONTROL D'ACCESSOS DE LA PISCINA MUNICIPAL PER LA
TEMPORADA D'ESTIU DE 2019.

I2..

Exposició de fets
1. Atesa la necessitat de contractar els serveis de socorrisme, control d'accés i equip
d'oxigenoterápia de la piscina pública pel motius de Ia propera obertura del servei de la
piscina municipal des el 24 de juny fins l'1 de setembre de 2019, s'ha de formalitzar el
contracte de serveis a l'efecte.

2. Presentats diversos pressupostos amb el següent detall:

a)
b)
c)

Blautec

- lmport del servei 15.204,OO € IVA exclós i3.192,84 € d'MA.

Anima'ns

- lmport del servei.15.232,00

€ exclós i3.198,72 € d'lVA.

Aquasos Serveis lntegrals- lmport del servei.14.811,00€ exclós i3.110,31 €
d,IVA.

es considera que I'oferta económica més avantatjosa de conformitat amb I'objecte del
contracte a executar és la presentada per "Aquasos Serveis lntegrals S.L."

3. S'ha incorporat a I'expedient el certificat d'existéncia de crédit emesa per la
intervenció.

Fonaments de dret
L'art. 131 de la Llei 912A17 , de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del
sector públic (en endavant LCSP) preveu que els contractes menors es poden
adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d'obrar i que disposi de
l'habilitació professional necessária per fer la prestació, complint les normes que
estableix l'article 118.
L'art. 118 de la LCSP regula I'expedient de contractació en contractes menors. En
interpretació que fa d'aquest l'lnforme de la Junta Consultiva de Contractació de la
Generalitat de Catalunya 112018
L'art. 63.4 de la LCSP determina la informació a publicar en el perfil de contractant
L'art. 346 de la LCSP requereix la comunicació de les dades básiques del contracte
al Registre de Contractes del Sector Públic.
1En conseqüéncia, atesa la proposta d'acord emesa per I'alcalde en funcions, la Junta
de Govern Local per unanimitat, acorda,
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Primer.- Aprovar, si s'escau, el contracte de serveis pel socorrisme, control d'accés i
oxigenoterápia a la piscina pública pel període comprés entre el 24 de juny i l'1 de
setembre de 2019, amb Aquasos Serveis Integrals S.L., atesa la necessitat de prestar
el servei descrit i considerant la seva experiéncia en la prestació dels serveis amb
economia i eficiéncia en anys precedents, vist que no s'han vulnerat les regles de
contractació fraccionant I'objecte d'aquest i que I'adjudicatari no ha subscrit altres
contractes menors, que individual o conjuntament superin els llindars del contracte
menor dins del present exercici pressupostari de conformitat amb les següents
condicions:
a
a

a
a

L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats.
El termini del contracte esfixa des del24 de juny a l'1 de setembre de 2019 a
comptar des de la data de notificació del present acord.
El preu del contracte es fixa en 14.811,00 €, i 3.110,31 € d'MA.
El pagament es realitzará un cop presentades les factures al registre electrónic

de factures de conformitat amb I'art. 198 de la LCSP amb els imports
o
o

o
o
a

a

a

venciments que es detallen a continuació.
4.872,00 € + IVA el 30 de juny de 2019.
4.872,00 € + IVA el 31 de juliol de 2019.
4.872,OO € + IVA el 2 de setembre de 2019.
195,00 € + IVA amb venciment el24 de juny de

2019.

i

'

El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a
satisfacció de I'Ajuntament la totalitat de la prestació.
A la finalització del contracte no es produirá la consolidació de les persones que
han realitzat els treballs objecte del contracte com personal de I'Ajuntament.
El contractista és responsable de la qualitat técnica dels treballs que
de les prestacions serveis realitzats, així com de les
desenvolupi
conseqüéncies que es dedueixin per a I'Ajuntament o per tercers de les
omissions, errors, métodes inadequats o conclusions incorrectes en I'execució
del contracte.

i

i

Segon.- Autoritzar la despesa per import de 17.921,31 €, IVA inclÓs, amb el
desglossament següent: 14.811,00 €, pressupost net, i 3.110,31 € en concepte
d'lmpost sobre el valor (lVA) afegit al tipus del 21o/o, amb cárrec a I'aplicació
pressupostária 2019-1-342-21000 del pressupost vigent, i, si escau, comprometre el
crédit necessari en el pressupost posterior 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.

Tercer.- Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari i comunicar a les árees promotora
d'lntervenció.

i

Quart.- Publicar I'extracte de les dades básiques del present contracte al Portal de

@

@
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transparéncia ial perfil del contractant.

Ginqué.- Traslladar I'extracte de les dades básiques del present contracte al Registre
Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya.

I3.. PREGS 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 a les tres de la tarda, de la qual s'estén aquesta acta de qué certifico,
acctal.,

La

EI

¿o

Jordi Llopart i Senent.

Marina Rico Baez
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