J20160517-22.- ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL DIA 17 DE MAIG DE 2016

ASSISTÈNCIA:
Alcalde:
Regidors:

SR. JOSEP IBARZ GILART
SR. JOSEP GODIA VISA
SRA. VANESA OLIVART ROSICART
SRA. MONTSERRAT NORÓ MONTRAVETA

Secretària:
Vicesecretari:

SRA. ANNA ARENY TORRA
SR. RAMON CORNELLANA PUIGARNAU

A Almacelles, a les 19.30h del dia indicat a l’encapçalament, sota la presidència del Sr.
Josep Ibarz Gilart, Alcalde d’Almacelles, i amb l’assistència dels regidors assenyalats
més amunt i dels també regidors, Sr. José Antonio Conte Giral, i Mª Lluïsa Granero
Murgades, i l’interventor, que són convidats per la Presidència, es procedeix a la
celebració de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local, en primera convocatòria,
en la sala de Juntes de la primera planta.
I.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR:
1.1.- L’acta corresponent a la sessió ordinària del 10 de maig de 2016. Pels reunits,
s’acorda la seva aprovació.
III.- INSTÀNCIES I EXPEDIENTS:
3.1.- Vista la instància amb registre d’entrada número 1607/2016, presentada per la SRA.
RAQUEL FERNÁNDEZ ARNO, en la què sol·licita, que es baixin les pilones i que se’ls
indiqui per on pot passar la “limusina” que contractaran, ja que el dia 28 de maig de 2016,
a les 18h celebrem la seva boda a l’església d’Almacelles. La Junta de Govern acorda
autoritzar la petició.
3.2.- Vista la instància amb registre d’entrada número 1608/2016 , presentada per la
SRA. RAQUEL FERNÁNDEZ ARNO, en la què sol·licita, permís per enlairar un “dron”
per gravar per fora de l’església, durant la celebració de la seva boda el dia 28 de maig
de 2016 a les 18h. La Junta de Govern acorda que informin els Serveis Tècnics.
3.3.- Vista la instància amb registre d’entrada número 1609/2016, presentada per la
COMUNITAT DE PROPIETARIS RAMBLA CATALUNYA, 21, en la què sol·liciten, poder
pintar un metre més de color groc per cada costat del gual per permetre als vehicles
accedir o sortir del pàrking, que té accés pel carrer Sant Jordi, ja que quan algun vehicle
estaciona al costat de l’entrada al pàrking, no es pot fer la maniobra per entrar o sortir,

amb la qual cosa és pràcticament impossible accedir al seu pàrking. La Junta de Govern
acorda que informin els Serveis Tècnics.
3.4.- Vista la instància amb registre d’entrada número 1610/2016, presentada per la
PARRÒQUIA NOSTRA SRA. DE LA MERCÈ, en la què sol·liciten, la impressió de
quaranta llibrets, per tal de que els nens i nenes que fan la comunió puguin seguir millor
la cerimònia. La Junta de Govern acorda autoritzar la petició.
3.5.- Vista la instància amb registre d’entrada número 1611/2016, presentada per la
DIRECTORA de l’Escola Antònia Simó Arnó, en la què sol·licita, per accedir amb
comoditat a la canalera de la teulada de l’edifici del Tossal que està deteriorada en
alguns punts, poder disposar de la nostra plataforma elevadora per poder reparar-la. La
Junta de Govern resten assabentats.
3.6.- Vista la instància amb registre d’entrada número 1628/2016, presentada per la
DIRECTORA de l’Escola Antònia Simó Arnó, en el què sol·licita, poder accedir a les
instal·lacions del Parc d’Europa i que aquestes estiguin lliures dels treballs de
manteniment els dies 25,26 i 27 de maig de 2016, des de les 9 a les 13h, per les
activitats relacionades amb l’apadrinament de monuments i també accedir al Museu
d’Arquitectura i Urbanisme (MAU) amb el personal habitual els dies 25,26 i 27 de maig de
2016, en horari de 15 a 16.30h, amb l’alumnat de sisè i l’alumnat de les escoles de
Alcarràs, Alpicat i La Bordeta. La Junta de Govern acorda autoritzar la petició.
3.7.- Vista la instància amb registre d’entrada número 1649/2016, presentada per
GESTION DE ACTIVIDADES LUDICO DEPORTIVAS S.L., en la què sol·liciten, per
poder fer una campus d’estiu de Pàdel durant el mes de juliol, poder disposar de les
instal·lacions de les Piscines Municipals de 12 a 13h durant el mes juliol de dilluns a
divendres i en cas de pluja o mal temps, alguna instal·lació coberta com per exemple el
Pavelló. La Junta de Govern acorda comunicar al sol·licitant que no es pot accedir a la
serva petició ates que d’acord amb l’ordenança fiscal hauran d’accedir a les piscines
obtenint l’entrada o mitjançant un abonament, així mateix se’ls comunica que no es
disposa en aquella data de cap instal·lació coberta per tal de poder fer ús.

V.- LLICÈNCIA D’OBRES:
5.1.- Assumpte: Sol·licitud de llicència d’obres menors – Exp. núm. 41/2016
S’emet en compliment del que disposa l’article 3 del Decret 1174/1986 de 18 de
setembre, sobre règim dels funcionaris d’Habilitació Estatal, que regula les funcions de
Secretaria. Així mateix l’informe es preceptiu segons el que estableix l’article 188.3 del
Real Decret 1/2010 de 3 d’agost, Text Refós de la Llei d’Urbanisme Catalana.
Vista la petició de llicencia d’obres menors (exp. 41/2016), instada pel Sr. Ramon Roma
Pirés, per a canviar 5 finestres i reformar la cambra de bany i la cuina de l’habitatge;
situat al carrer Major, núm. 64 planta 1a d’aquest municipi d’Almacelles; per un
pressupost d’execució material de: 11.895,00 €.

Atès l’informe favorable emès en data 9 de maig de 2016 per l’arquitecte tècnic al servei
d’aquest Ajuntament d’Almacelles, na Xènia Vigatà Zaragoza.
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Real Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost, text refós de la Llei d’Urbanisme, sobre actes subjectes a llicència, es proposa a
la Junta de Govern Local, que acordi concedir-ho, previ pagament de la taxa i de l’impost
corresponents.
L’Ajuntament inspeccionarà l’obra i liquidarà l’ICO (Impost de Construccions, Obres i
Instal·lacions), pel valor real de l’obra, d’acord amb la Llei d’Hisendes Locals. Els reunits
aproven la proposta.

5.2.- Assumpte: Sol·licitud de llicència d’obres menors – Exp. núm. 43/2016
S’emet en compliment del que disposa l’article 3 del Decret 1174/1986 de 18 de
setembre, sobre règim dels funcionaris d’Habilitació Estatal, que regula les funcions de
Secretaria. Així mateix l’informe es preceptiu segons el que estableix l’article 188.3 del
Real Decret 1/2010 de 3 d’agost, Text Refós de la Llei d’Urbanisme Catalana.
Vista la petició de llicencia d’obres menors (exp. 43/2016), instada per la Sra. Maria
Carme Sabaté Pascal, per a netejar i pintar la façana lateral de l’edifici, situat al carrer de
la República Argentina, núm. 1 d’aquest municipi d’Almacelles; per un pressupost
d’execució material de: 7.455,00 €.
Atès l’informe favorable emès en data 9 de maig de 2016 per l’arquitecte tècnic al servei
d’aquest Ajuntament d’Almacelles, na Xènia Vigatà Zaragoza.
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Real Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost, text refós de la Llei d’Urbanisme, sobre actes subjectes a llicència, es proposa a
la Junta de Govern Local, que acordi concedir-ho, previ pagament de la taxa
corresponent als tràmits de l’expedient, i condicionada al compliment de les objeccions
que consten a l’informe dels serveis tècnics municipals abans esmentat; i que són les
següents:
• Tal i com indica el pressupost adjunt, els treballs es realitzaran amb
plataforma elevadora.
L’Ajuntament inspeccionarà l’obra i liquidarà l’ICO (Impost de Construccions, Obres i
Instal·lacions), pel valor real de l’obra, d’acord amb la Llei d’Hisendes Locals. Els reunits
aproven la proposta.

5.3.- Assumpte: Sol·licitud de llicència d’obres menors – Exp. núm. 42/2016
S’emet en compliment del que disposa l’article 3 del Decret 1174/1986 de 18 de
setembre, sobre règim dels funcionaris d’Habilitació Estatal, que regula les funcions de

Secretaria. Així mateix l’informe es preceptiu segons el que estableix l’article 188.3 del
Real Decret 1/2010 de 3 d’agost, Text Refós de la Llei d’Urbanisme Catalana.
Vista la petició de llicencia d’obres menors (exp. 42/2016), instada pel Sr. David Cañas
Rodríguez, per a pintar la façana del local i canviar part de la instal·lació elèctrica, situat
al carrer del Carme, núm. 55 baixos d’aquest municipi d’Almacelles; per un pressupost
d’execució material de: 568,00 €.
Atès els informes favorables emesos per la Tècnica de Patrimoni Històric, Arqueològic i
Museístic d’aquest Ajuntament d’Almacelles, i per l’arquitecte tècnic al servei d’aquest
Ajuntament d’Almacelles, na Xènia Vigatà Zaragoza, en data 6 i 9 de maig de 2016
respectivament.
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Real Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost, text refós de la Llei d’Urbanisme, sobre actes subjectes a llicència, es proposa a
la Junta de Govern Local, que acordi concedir-ho, previ pagament de la taxa
corresponent i de l’impost corresponents, i condicionada al compliment de les
conclusions que consten als informes tècnics abans esmentats; i que són les següents:
L’immoble esmentat es troba en el Centre Històric declarat BCIN l’any 2009
Les obres sol·licitades estan subjectes a normativa
Pla Especial de la Subzona Nucli Antic (Clau 1a) del Municipi d’Almacelles (illes de la
il·lustració), aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida en
data 7 de juny de 2007 i publicat el 14 d’abril de 2011,
POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) aprovat definitivament per la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Lleida el 14 d’agost de 2007
Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català
CONDICIONS URBANÍSTIQUES
Classificació del sòl: Sòl urbà consolidat, Clau 1A Zona residencial en illa tancadaSubzona Casc Antic.
El color de la façana s’ajustarà als especificats en l’article 59 del Pla Especial.
Per tal de donar compliment al Pla Especial els colors d’acabat seran els següents:
-

Parament general de façana: colors segons Pla Especial que són els següents:
NCS S 2020-Y70R; NCS S 2020-Y50R; NCS S 2020-Y30R ; NCS S2010-Y30R ;
NCS S 3010-Y80R ; NCS S 3020-Y30R; NCS S 2020-Y60R ; NCS S 2010-Y40R.

Segons acord de Junta de Govern de data 19 d’octubre de 2010, caldrà dipositar una
fiança de 1.000 € per cobrir els possibles desperfectes que es puguin produir en la via
pública.
L’Ajuntament inspeccionarà l’obra i liquidarà l’ICO (Impost de Construccions, Obres i
Instal·lacions), pel valor real de l’obra, d’acord amb la Llei d’Hisendes Locals. Els reunits
aproven la proposta.

5.4.- Assumpte: Sol·licitud de llicència d’obres menors – Exp. núm. 44/2016
S’emet en compliment del que disposa l’article 3 del Decret 1174/1986 de 18 de
setembre, sobre règim dels funcionaris d’Habilitació Estatal, que regula les funcions de
Secretaria. Així mateix l’informe es preceptiu segons el que estableix l’article 188.3 del
Real Decret 1/2010 de 3 d’agost, Text Refós de la Llei d’Urbanisme Catalana.
Vista la petició de llicencia d’obres menors (exp. 44/2016), instada per la Sra. Maria
Dolors Mora Sisó, per a l’arranjament de goteres de la coberta i canviar la canal de
l’edifici situat al carrer del Nord, núm. 11 d’aquest municipi d’Almacelles; per un
pressupost d’execució material de: 357,00 €.
Atès l’informe favorable emès en data 10 de maig de 2016 per l’arquitecte tècnic al servei
d’aquest Ajuntament d’Almacelles, na Xènia Vigatà Zaragoza.
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Real Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost, text refós de la Llei d’Urbanisme, sobre actes subjectes a llicència, es proposa a
la Junta de Govern Local, que acordi concedir-ho, previ pagament de la taxa i de l’impost
corresponents, i condicionada al compliment de les objeccions que consten a l’informe
dels serveis tècnics municipals abans esmentat; i que són les següents:
• No es permet el muntatge de bastides fixes de més de 6 metres d’alçada.
L’Ajuntament inspeccionarà l’obra i liquidarà l’ICO (Impost de Construccions, Obres i
Instal·lacions), pel valor real de l’obra, d’acord amb la Llei d’Hisendes Locals. Els reunits
aproven la proposta.

5.5.- Assumpte: Sol·licitud de llicència d’obres menors – Exp. núm. 45/2016
S’emet en compliment del que disposa l’article 3 del Decret 1174/1986 de 18 de
setembre, sobre règim dels funcionaris d’Habilitació Estatal, que regula les funcions de
Secretaria. Així mateix l’informe es preceptiu segons el que estableix l’article 188.3 del
Real Decret 1/2010 de 3 d’agost, Text Refós de la Llei d’Urbanisme Catalana.
Vista la petició de llicencia d’obres menors (exp. 45/2016), instada per la Sra. Francisca
Camats Trepat, per al tancament perimetral del magatzem existent, col·locant uns 125 ml
de tanca metàl·lica, situat a la parcel·la 168 del polígon 6 de la Partida “Piconill” d’aquest
terme municipal d’Almacelles; per un pressupost d’execució material de: 520,00 €.

Atès l’informe favorable emès en data 10 de maig de 2016 per l’arquitecte tècnic al servei
d’aquest Ajuntament d’Almacelles, na Xènia Vigatà Zaragoza.
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Real Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost, text refós de la Llei d’Urbanisme, sobre actes subjectes a llicència, es proposa a
la Junta de Govern Local, que acordi concedir-ho, previ pagament de la taxa i de l’impost
corresponents.
L’Ajuntament inspeccionarà l’obra i liquidarà l’ICO (Impost de Construccions, Obres i
Instal·lacions), pel valor real de l’obra, d’acord amb la Llei d’Hisendes Locals. Els reunits
aproven la proposta.

5.6.- Assumpte: Sol·licitud de llicència d’obres menors – Exp. núm. 37/2016
S’emet en compliment del que disposa l’article 3 del Decret 1174/1986 de 18 de
setembre, sobre règim dels funcionaris d’Habilitació Estatal, que regula les funcions de
Secretaria. Així mateix l’informe es preceptiu segons el que estableix l’article 188.3 del
Real Decret 1/2010 de 3 d’agost, Text Refós de la Llei d’Urbanisme Catalana.
Vista la petició de llicencia d’obres menors (exp. 37/2016), instada pel Sr. Jordi Josep
Castelló, actuant en representació de la societat ZHANGXIA, SL., per a l’adequació de
local per destinar-lo a l’activitat de basar xinés, situat al carrer Major, núm. 94 d’aquest
municipi d’Almacelles; amb una superfície de venda de 689,17 m2 i 733,56 m2 de
superfície útil; per un pressupost detallat d’execució material que s’acompanya de
10.487,52 €.
Atès l’informe favorable emès en data 25 d’abril de 2016 per l’arquitecte tècnic al servei
d’aquest Ajuntament d’Almacelles, na Xènia Vigatà Zaragoza.
Vist el que disposen els articles 187 i següents del Real Decret Legislatiu 1/2010 de 3
d’agost, text refós de la Llei d’Urbanisme, sobre actes subjectes a llicència, es proposa a
la Junta de Govern Local, que acordi concedir-ho, previ pagament de la taxa
corresponent i de l’impost, i condicionada al compliment de les objeccions que consten a
l’informe dels serveis tècnics municipals abans esmentat; i que són les següents:
• Previ a l’obertura de l’activitat, caldrà presentar el corresponent projecte
d’activitat i certificat signat per tècnic competent.
L’Ajuntament inspeccionarà l’obra i liquidarà l’ICO (Impost de Construccions, Obres i
Instal·lacions), pel valor real de l’obra, d’acord amb la Llei d’Hisendes Locals. Els reunits
aproven la proposta.

5.7.- Vista la instància presentada pel Sr. Joan Francesc Morillo Fernández, amb registre
d’entrada de documents núm. 850/2016, en la que demana un marge de 15 metres a la
dreta del gual i a la vorera del davant del magatzem situat en el carrer Anselm Clavé

núm. 43 d’aquesta localitat d’Almacelles, per l’entrada i sortida del seu camió. Els reunits
acorden deixar pendent d’estudi la proposta.

A la vista de la proposta d’intervenció de data 12 de maig de 2016, es proposen els
següents acords que els reunits aproven:
VI.- RÈGIM ECONÒMIC I FINANCER:
6.1.- Havent- se presentat la relació de factures de l’any 2016 encapçalada per la Fra.
núm. 841 fins a la Fra. núm. 890 per un import total de 48.824,88 euros, la Junta de
Govern per unanimitat dels seus membres presents, declara conformes les mateixes en
relació als serveis als que aquestes corresponen i es resol el seu pagament.
6.2.- Vist l’escrit presentat per José Ramon Vilamajo Pampols en data 5-05-2016, registre
d’entrada 1617/2016, en què sol·licita la devolució de la part proporcional de l’Impost
sobre vehicles de tracció mecànica del vehicle matrícula L-3983-AG per haver-lo donat
de baixa en data 17/02/2016, la junta de govern acorda la devolució de 48,43€
corresponent a tres trimestres.
6.3.- Vist l’escrit presentat per Manuel Cavero Echegoyen en data 10-05-2016, registre
d’entrada 1669/2016, en què sol·licita la devolució de la part proporcional de l’Impost
sobre vehicles de tracció mecànica del vehicle matrícula L-6746-AD per haver-lo donat
de baixa en data 25/01/2016, la junta de govern acorda deixar-ho pendent atès que falta
aportar el justificant de la DGT de la baixa del vehicle, notificant a l’interessat perquè
l’aporti.
6.4.- Vist l’escrit presentat per Gabriel Bernal en representació de Jardineria Bernal SL en
data 10-02-2016, registre d’entrada numero 462/2016, en què sol·licita la devolució de les
garanties definitives dipositades corresponents al contracte de manteniment de les
piscines de l’any 2015 i del contracte de manteniment de la jardineria ja que ambdós
contractes han finalitzat, vist l’informe de la tècnica de promoció econòmica adjunt, la
junta de govern acorda la devolució sol·licitada.
6.5.- Per unanimitat s’aproven les despeses de quilometratge per desplaçaments de
l’alcaldia del període 18/03/2016 a 07/05/2016 per import de 671,59€.
VII.- INFORMES DE SECRETARIA:
7.1- INSTAL·LACIÓ A LA VIA PÚBLICA D’UN INFLABLE – FESTA DE LA
PRIMAVERA DE LA PASTISSERIA MARQUÈS
A la vista de la sol·licitud presentada per Pa i Pastisseria Marques SL, en data 12 d’abril
de 2016 amb registre d’entrada 1260/16, on sol·liciten permís per poder celebrar la “festa
de la primavera” e instal·lar 1 inflable, un equip de so, i una barra - congelador davant la
pastisseria Marques a la plaça de la vila d’Almacelles. S’emet en compliment de l’article
172 del ROF.

Vist el que disposa la Llei 9/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels
espectacles públics i activitats recreatives i el Decret 112/2010, del 31 d’Agost, pel qual
s’aprova el Reglament que regula la Llei 9/2009. I en concret l’article 39 que disposa les
condicions de les estructures no permanents desmuntables.
A la vista de l’informe tècnic de data 5 de maig de 2016, que informa que l’inflable te tota
la documentació de seguretat necessària i que es pot autoritzar la col·locació d’aquest.
Es proposa autoritzar la col·locació de l’inflable a la plaça de la vila, col·locar l’equip de so
i la barra –congelador a la vorera i tallar el carrer major el divendres 27 de maig de 2016
de 17:30 a 20 hores. Previ pagament de la taxa d’ocupació de la via pública
corresponent.
Notificar-ho a la policia local. Els reunits aproven la proposta.

7.2.- FESTA IBIZENCA
A la vista de la sol·licitud presentada per la Unió de Comerciants d’Almacelles, en data 7
d’abril de 2016, amb registre d’entrada número 1191/2016, en la què sol·liciten, el Parc
de l’Aigua per organitzar una festa Ibizenca el proper 18 de juny de 2016 a partir de les
22h. S’emet en compliment de l’article 172 del ROF.
A la vista del Reglament d’Espectacles Públics i activitats recreatives, en un lloc obert, de
caràcter extraordinari, han de comptar amb les mesures necessàries per garantir la
protecció de la seguretat, la salut i els drets de les terceres persones que puguin resultar
afectades per la seva realització.
A la vista de l’informe tècnic de data 5 de maig de 2016. En el qual considera que:
- 15 dies abans de fer els actes hauran de presentar un croquis indicant on volen posar
l’escenari i la decoració.
- S’ha de condicionar l’horari de tancament de la música fins les 3:00 de la matinada.
- Han de portar còpia de la pòlissa de responsabilitat civil, i el rebut de pagament.
- Indicar-los que han de disposar d’una farmaciola.
- Indicar-los que han de deixar el parc en bones condicions.
Es proposa autoritzar la festa ibizenca a la Unió de Comerciants d’Almacelles, pel proper
18 de juny de 2016 a les 22 hores, condicionada a que portin la documentació
relacionada en l’informe tècnic. Els reunits aproven la proposta.

7.3.- Proposta de l’oferta mes avantatjosa per a l’Adjudicació per procediment
negociat sense publicitat del Servei de Socorrisme de les piscines municipals
d’Almacelles i neteja de dependències sanitàries per 2016.

Atès que per Acord de la junta de 28 d’abril de 2016, es va aprovar l’expedient de
contractació per procediment negociat, sense publicitat del servei de Socorrisme de les
piscines municipals d’Almacelles i neteja de dependències sanitàries per 2016.
Atès que en la partida adient del pressupost de la Corporació de 2016 es preveu
consignació necessària per tal de portar a terme el servei de referència, segons informe
de l’Interventor, de data 11 d’abril de 2016.
Atès que el pressupost d’execució per contracta no supera el 10% dels recursos ordinaris
del pressupost de la Corporació, cosa que atorga competència a la Junta de Govern per
a la contractació, segons el que disposa la disposició addicional segona, del Text Refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre.
El tipus de licitació és de 10,50€/hora mes iva.
Atès que està redactat per part de la Secretaria el Plec de Condicions Administratives
Particulars per a la contractació del servei.
Atès que amb data 12 de maig de 2016, s'ha realitzat l’obertura dels sobres números A i
B, respectivament, per part de la mesa de licitació formulant la proposta de l’oferta mes
avantatjosa
Atès l’article 151.4 i en la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre i la proposta de secretaria.
Es per això que es proposa a la Junta de Govern:
PRIMER: Classificar les proposicions presentades pels candidats, atenent la proposta
duta a terme per la Mesa de Contractació, de conformitat amb el següent ordre
decreixent:
EMPRESES
Gestiona SL
Socorristes H2O SCP
Aquasos Serveis integrals SL

OFERTA ECONOMICA
10’10 €/hora per socorrista, mes
IVA
9’90 €/hora per socorrista, mes
IVA
9’75 €/hora per socorrista, mes
IVA

SEGON.- Declarar que l’oferta més avantatjosa és la presentada per l’empresa Aquasos
Serveis Integrals SL, respecte al contracte per a l’Adjudicació per procediment negociat
sense publicitat del servei de Socorrisme de les piscines municipals d’Almacelles i neteja
de dependències sanitàries per 2016, que es compromet a realitzar el servei per un
import de 9’75 €/hora per socorrista més IVA.

TERCER.- Notificar i requerir a l’empresa AQUASOS, licitador que ha presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa, perquè, en el termini de cinc dies a comptar des de
l’endemà en què rebi el requeriment, presenti la documentació acreditativa de la
possessió i validesa dels documents exigits en l’apartat primer de l’article 146 del Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, així com la documentació justificativa
d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social o autoritzi a l’òrgan de contractació per obtenir de forma directa l’acreditació d’allò,
de disposar efectivament dels mitjans que s’hagi compromès a dedicar o adscriure a
l’execució del contracte de conformitat amb l’article 64.2 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, i d’haver constituït la garantia definitiva que sigui procedent.
Per a la presentació de la documentació complementaria requerida en el plec en les
clàusules sisena i onzena, es a dir:
A)
B)

Acreditació de la capacitat d’obrar.
Acreditació de la solvència econòmica financera i tècnica o
professional.

C)

L’acreditació d’estar al corrent en el compliment de les
obligacions tributaries i de la seguretat social.
D)
La presentació de la garantia definitiva del 3 % de l’adjudicació.
Tot advertint-lo que en el cas de no fer-ho, en el termini assenyalat, s’entendrà que el
licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se, en aquest cas, a requerir la presentació de
la mateixa documentació, al licitador següent, per l’ordre de classificació de les ofertes.
Els reunits aproven la proposta.

Acte seguit els regidors delegats assistents a la Junta, donen compte de les
gestions que estan realitzant en les corresponents regidories.
Els reunits es donen per assabentats.

Per ordre de la Presidència s’aixeca la sessió essent les 20.20 hores del dia indicat
a l’encapçalament, la qual cosa com a secretari certifico.

VIST I PLAU
L’ALCALDE,

LA SECRETARIA,

