ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE GOLMÉS

ACTA_JGL 02/2022
Caràcter: ordinari
Data: 26 de gener de 2022
Lloc: Sala d’actes de la casa consistorial
Hora: 14:00
Hi assisteixen:
-President:
Sr. Jordi Calvís Torrelles, alcalde
-Vocals:
Sr. Ramon Parramon Llonch, 1r. Tinent d’Alcaldia
Sra. Maria Dolors Jovells Roman, 2a Tinenta d’Alcaldia
Sr. Josep Manuel Pou Visa, regidor
-Secretària interina:
Sra. Pilar Jové Bacardí
Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Aprovació relació de factures.
Aprovació Llicencies d’obres i activitats.
Donar comptes decrets alcaldia.
Altres temes.

S’acorda per unanimitat incorporar al punt cinc de l’ordre del dia els següents temes:
5.1 Adjudicació contracte menor consultoria i assistència jurídica.

Desenvolupament de la sessió
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Tots els membres de la Junta de Govern tenen còpia de l’acta de la sessió ordinària de 11 de
gener de 2022.
ACORD. S’aproven per unanimitat dels assistents.
2. APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES.
Per ordre del Sr. Alcalde, i en exercici de les delegacions efectuades per l’Alcalde de conformitat
amb el decret d’alcaldia núm. 88/2019, de 21 de juny, s’examina les factures presentades per
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treballs i subministraments varis i s’aprova per unanimitat la relació de factures núm. 2/2022 de
l’exercici 2021 per import de 17.985,79 euros i la relació de factures núm. 2/2022 de l’exercici
2022 per import de 8.723,57 euros.
3 . APROVAR LLICÈNCIES OBRES I ACTIVITATS
S’aprova la relació següent de sol·licituds, d’acord amb les condiciones dels informes del tècnic
municipal:
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MENOR
Núm. 111/2021 instància formulada per MLPM, en nom de TELEFONICA ESPAÑA, SAU, per les
obres de soterrament de cables de telefonia en la carretera N-II, realitzant rasa i canonada amb
longitud de 185ml. Situació: Carretera N-II, PK 486,29 al PK 486,44 marge esquerra, entre el
núm. 11 i el núm. 19 del terme municipal de Golmés. Classificació urbanística: Sistema viari. Amb
un pressupost conformat pels serveis tècnics de l’ajuntament de 3.518,63 €. Documentació
aportada: full de sol·licitud, memòria, plànols pressupost i autorització departament Territori.
INFORME TÈCNIC: FAVORABLE
Condicions:
S’han de reposar les parts afectades de la via publica en la seva totalitat.
S’ha de tenir en compte que en el punt on es pensa realitzar l’obra hi ha altres xarxes de serveis
soterrades, tant de caràcter municipal com privades. Qualsevol afectació d’aquestes xarxes serà
responsabilitat de l’empresa que realitzi les obres.
Previ a l’inici de les obres, aquest s´haurà de comunicar als serveis tècnics municipals. No es
poden iniciar les obres fins a l’aprovació del replanteig per part dels serveis tècnics municipals.
S´aplicarà per part del constructor i de la propietat totes les mesures de seguretat i salut
necessàries per dur a terme l’execució de l’obra.
La via publica, es senyalitzarà i protegirà correctament per tal t’evita danys a tercers.
S’han de reposar les parts afectades de la via pública en la seva totalitat.
ACORD. S’aprova per unanimitat d’acord amb els fonaments de l’informe tècnic, de data 30 de
novembre de 2021, així com s’acorda la liquidació de l’impost corresponent d’acord amb les
ordenances aprovades.
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MENOR
Núm. 117/2021 instància formulada per MLPM, en nom de TELEFONICA ESPAÑA, SAU, per les
obres de col·locació de dos pals de fusta. Situació: C/ Nord del terme municipal de Golmés.
Classificació urbanística: Sistema viari. Amb un pressupost conformat pels serveis tècnics de
l’ajuntament de 884,28 €. Documentació aportada: full de sol·licitud, plànols i pressupost.
INFORME TÈCNIC: FAVORABLE
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Condicions:
S’han de reposar les parts afectades de la via publica en la seva totalitat.
S’ha de tenir en compte que en el punt on es pensa realitzar l’obra hi ha altres xarxes de serveis
soterrades, tant de caràcter municipal com privades. Qualsevol afectació d’aquestes xarxes serà
responsabilitat de l’empresa que realitzi les obres.
Previ a l’inici de les obres, aquest s´haurà de comunicar als serveis tècnics municipals. No es
poden iniciar les obres fins a l’aprovació del replanteig per part dels serveis tècnics municipals.
S´aplicarà per part del constructor i de la propietat totes les mesures de seguretat i salut
necessàries per dur a terme l’execució de l’obra.
La via publica, es senyalitzarà i protegirà correctament per tal t’evita danys a tercers.
S’han de reposar les parts afectades de la via pública en la seva totalitat.
ACORD. S’aprova per unanimitat d’acord amb els fonaments de l’informe tècnic, de data 18 de
gener de 2022, així com s’acorda la liquidació de l’impost corresponent d’acord amb les
ordenances aprovades.
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MENOR
Núm. 127/2021 instància formulada per RBR, per les obres de realització de tanca perimetral
finca. Situació: C/ polígon 6 parcel·la 5 del terme municipal de Golmés. Classificació urbanística:
Sol no urbanitzable. Amb un pressupost conformat pels serveis tècnics de l’ajuntament de
1.500,00 €. Documentació aportada: full de sol·licitud, autorització departament Agricultura.
INFORME TÈCNIC: FAVORABLE
Condicions:
La llicència de la tanca de la parcel·la resta condicionada al manteniment de l’activitat
agropecuària, d’acord amb l’establer en l’article 147 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
de Golmés. Per tot l’exposat, el dia que l’activitat de tenir un cavall cessi o no hi hagi cap cavall
en la finca, la tanca s’haurà d’enretirar.
La present llicència és salvant el dret a la propietat, de finques privades afectades per les obres.
En el cas d’afectació de finques privades s’haurà d’obtenir autorització dels propietaris afectats.
ACORD. S’aprova per unanimitat d’acord amb els fonaments de l’informe tècnic, de data 19 de
gener de 2022, així com s’acorda la liquidació de l’impost corresponent d’acord amb les
ordenances aprovades.
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MENOR
Núm. 2/2022 instància formulada per RMMB, per les obres d’instal·lació de planta fotovoltaica
per a 4,50 kw per autoconsum. Situació: C/ Bona Vista del terme municipal de Golmés.
Classificació urbanística: Clau 2a eixample nucli antic. Amb un pressupost conformat pels serveis
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tècnics de l’ajuntament de 5.397,29 €. Documentació aportada: full de sol·licitud, memòria
tècnica, assumeix direcció obres.
INFORME TÈCNIC: FAVORABLE
Condicions:
La present llicència és salvant el dret a la propietat, de finques privades afectades per les obres.
En el cas d’afectació de finques privades s’haurà d’obtenir autorització dels propietaris afectats.
Prèviament a l’inici dels treballs, és obligatori realitzar el replanteig del mateix i l’aprovació pels
serveis tècnics de l’Ajuntament.
S’aplicaran per part del constructor i de la propietat totes les mesures de seguretat i salut
necessàries per dur a terme l’execució de l’obra.
En cas d’ocupació de la via publica, es senyalitzarà i protegirà correctament per tal d’evitar danys
a terces.
S’ha de reposar les parts afectades de la via publica en la seva totalitat.
ACORD. S’aprova per unanimitat d’acord amb els fonaments de l’informe tècnic, de data 18 de
gener de 2022, així com s’acorda la liquidació de l’impost corresponent d’acord amb les
ordenances aprovades.
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MENOR
Núm. 4/2022 instància formulada per JJT, per les obres d’instal·lació de planta fotovoltaica per
a 4,86 kw per autoconsum. Situació: C/ Plaça Tarradellas del terme municipal de Golmés.
Classificació urbanística: Clau 4e cases en filera. Amb un pressupost conformat pels serveis
tècnics de l’ajuntament de 8.000,00 €. Documentació aportada: full de sol·licitud, memòria
tècnica, assumeix direcció obres.
INFORME TÈCNIC: FAVORABLE
Condicions:
La present llicència és salvant el dret a la propietat, de finques privades afectades per les obres.
En el cas d’afectació de finques privades s’haurà d’obtenir autorització dels propietaris afectats.
Prèviament a l’inici dels treballs, és obligatori realitzar el replanteig del mateix i l’aprovació pels
serveis tècnics de l’Ajuntament.
S’aplicaran per part del constructor i de la propietat totes les mesures de seguretat i salut
necessàries per dur a terme l’execució de l’obra.
En cas d’ocupació de la via publica, es senyalitzarà i protegirà correctament per tal d’evitar danys
a terces.
S’ha de reposar les parts afectades de la via publica en la seva totalitat.
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ACORD. S’aprova per unanimitat d’acord amb els fonaments de l’informe tècnic, de data 25 de
gener de 2022, així com s’acorda la liquidació de l’impost corresponent d’acord amb les
ordenances aprovades.
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MENOR
Núm. 6/2022 instància formulada per IFP, en nom de SUAGRO, SL, per les obres d’instal·lació de
planta fotovoltaica per a 6,30 kw per autoconsum amb excedents. Situació: C/ Colomer del
terme municipal de Golmés. Classificació urbanística: Clau 5c industrial en filera parcel·la petita.
Amb un pressupost conformat pels serveis tècnics de l’ajuntament de 6.586,78 €. Documentació
aportada: full de sol·licitud, memòria tècnica, assumeix direcció obres.
INFORME TÈCNIC: FAVORABLE
Condicions:
La present llicència és salvant el dret a la propietat, de finques privades afectades per les obres.
En el cas d’afectació de finques privades s’haurà d’obtenir autorització dels propietaris afectats.
Prèviament a l’inici dels treballs, és obligatori realitzar el replanteig del mateix i l’aprovació pels
serveis tècnics de l’Ajuntament.
S’aplicaran per part del constructor i de la propietat totes les mesures de seguretat i salut
necessàries per dur a terme l’execució de l’obra.
En cas d’ocupació de la via publica, es senyalitzarà i protegirà correctament per tal d’evitar danys
a terces.
S’ha de reposar les parts afectades de la via publica en la seva totalitat.
ACORD. S’aprova per unanimitat d’acord amb els fonaments de l’informe tècnic, de data 18 de
gener de 2022, així com s’acorda la liquidació de l’impost corresponent d’acord amb les
ordenances aprovades.
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MENOR
Núm. 7/2022 instància formulada per JEO, en nom de RODI METRO, SL, per les obres
d’instal·lació de planta fotovoltaica per autoconsum de 20 kw. Situació: C/ Carretera N-II del
terme municipal de Golmés. Classificació urbanística: Clau 5a especial industrial en parcel·la
gran. Amb un pressupost conformat pels serveis tècnics de l’ajuntament de 15.577,50 €.
Documentació aportada: full de sol·licitud, projecte, assumeix direcció obres i coordinador de
seguretat i salut.
INFORME TÈCNIC: FAVORABLE
Condicions:
La present llicència és salvant el dret a la propietat, de finques privades afectades per les obres.
En el cas d’afectació de finques privades s’haurà d’obtenir autorització dels propietaris afectats.
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Prèviament a l’inici dels treballs, és obligatori realitzar el replanteig del mateix i l’aprovació pels
serveis tècnics de l’Ajuntament.
S’aplicaran per part del constructor i de la propietat totes les mesures de seguretat i salut
necessàries per dur a terme l’execució de l’obra.
En cas d’ocupació de la via publica, es senyalitzarà i protegirà correctament per tal d’evitar danys
a terces.
S’ha de reposar les parts afectades de la via publica en la seva totalitat.
ACORD. S’aprova per unanimitat d’acord amb els fonaments de l’informe tècnic, de data 25 de
gener de 2022, així com s’acorda la liquidació de l’impost corresponent d’acord amb les
ordenances aprovades.
LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBRES MENOR
Núm. 8/2022 instància formulada per DAA, per les obres d’instal·lació de planta fotovoltaica per
a 4,00 kw. Situació: C/ Miracle del terme municipal de Golmés. Classificació urbanística: Clau 3a
cases aïllades en parcel·la petita. Amb un pressupost conformat pels serveis tècnics de
l’ajuntament de 5.850,00 €. Documentació aportada: full de sol·licitud, memòria tècnica,
assumeix direcció obres.
INFORME TÈCNIC: FAVORABLE
Condicions:
La present llicència és salvant el dret a la propietat, de finques privades afectades per les obres.
En el cas d’afectació de finques privades s’haurà d’obtenir autorització dels propietaris afectats.
Prèviament a l’inici dels treballs, és obligatori realitzar el replanteig del mateix i l’aprovació pels
serveis tècnics de l’Ajuntament.
S’aplicaran per part del constructor i de la propietat totes les mesures de seguretat i salut
necessàries per dur a terme l’execució de l’obra.
En cas d’ocupació de la via publica, es senyalitzarà i protegirà correctament per tal d’evitar danys
a terces.
S’ha de reposar les parts afectades de la via publica en la seva totalitat.
ACORD. S’aprova per unanimitat d’acord amb els fonaments de l’informe tècnic, de data 25 de
gener de 2022, així com s’acorda la liquidació de l’impost corresponent d’acord amb les
ordenances aprovades.
LLICÈNCIA D’ACTIVITAT INNÒCUA
IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: 2544 0002 2021
TITULAR: REMEDIOS BARON REVERT
UBICACIÓ: POLÍGON 6 PARCEL·LA 5
ACTIVITAT INNÒCUA: TINENÇA 1 CAVALL OCI I US PARTICULAR
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ANTECEDENTS
1. La senyora REMEDIOS BARON REVERT, en data 15 de juliol de 2021 va comunicar a
l’ajuntament l’inici de l’activitat ramadera de tinença d’un cavall destinat a l’oci i a ús particular
a polígon 6 parcel·la 5 del terme municipal de Golmés.
2. Amb la comunicació prèvia es va adjuntar la sol·licitud de comunicació d’inici d’activitat per
a la seva inscripció al Registre d’explotacions ramaderes del departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya (DARP). També s’adjunta
documentació de la titularitat del cavall a nom d’un tercer.
3. En data 5 d’agost de 2021 la tècnica del consell comarcal, en funcions de tècnica municipal,
emet informe favorable pel desenvolupament de l’activitat que es classifica com a innòcua
condicionada al compliment de la normativa sectorial de dejeccions ramaderes.
4. En data 22 d’octubre de 2021 aporta notificació al DARP de canvi de titularitat d’un equí.
5. En data 20 d’octubre de 2021 el DARP sol·licita a l’ajuntament informe sobre si existeix algun
impediment pel funcionament de l’activitat equina de petita capacitat al polígon 6 parcel·la 5 de
Golmés.
6. En data 16 de novembre de 2021 el tècnic municipal emet informe sobre que l’activitat
ramadera sol·licitada és permesa en sol no urbanitzable que es troba ubicada i que no consta
cap impediment urbanístic per donar d’alta una explotació
7. En data 1 de desembre de 2021, el DARP comunica que d’acord amb la normativa vigent
queda inscrita l’explotació ramadera equina amb marca oficial 3310AL i Codi REGA
ES250991000001 al Registre d’Explotacions Ramaderes, d’acord amb la sol·licitud presentada
per la senyora Remedios Baron Revert, per tinença d’un cavall al polígon 6 parcel·la 5 del terme
municipal de Golmés
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat amb
allò que s'ha fixat en els articles 53.1 r) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 72.1 del Reglament d'Obres,
Activitats i Serveis de les Entitats Locals de Catalunya aprovat per Decret 179/1995, de 13 de
juny, la Junta de Govern Local en exercici de les competències delegades per decret d’Alcaldia
núm. 88/2019, de 21 de juny, per unanimitat dels seus membres, ACORDA:
PRIMER. Concedir la llicència d'obertura d'activitat ramadera innòcua a la senyora REMEDIOS
BARON REVERT per la tinença d’un cavall destinat a l’oci i ús particular, al polígon 6 parcel·la 5
del terme municipal de Golmés.
SEGON. D’acord amb l’informe de la tècnica municipal, de data 5 d’agost de 2021, l’activitat
resta subjecta de complir amb la normativa sectorial vigent en allò que li sigui d’aplicació,
concretament el Decret 40/2014, de 25 de març, d’ordenació de les explotacions ramaderes, i
el Decret 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes
i d'aprovació del programa d'actuació a les zones vulnerables en relació amb la contaminació
per nitrats que procedeixen de fonts agràries.
Es sol·licita a la titular/promotora que gestioni correctament:
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a. Les restes de productes zoosanitaris (envasos medicaments, xeringues...)
mitjançant el veterinari encarregat de l’activitat..
b. Els cadàvers animals (quan es produeixin) mitjançant un gestor autoritzat
c. Els fems produïts com a fertilitzant d’alguna parcel·la agrícola (mínim d’una
superfície de 0,37ha → 3.700m2)
TERCER. Liquidar la corresponent taxa municipal d’acord amb l’establert a l’ordenança fiscal
núm. 6 d’obertura d’establiments.
QUART. Inscriure l’esmentada activitat en el Registre municipal d’activitats.
CINQUÈ. Notificar a la persona interessada aquesta Resolució.
SISÈ. Donar compte d’aquests acords al proper Ple ordinari que se celebri.
LLICÈNCIA D’ACTIVITAT COMUNICACIÓ PRÈVIA
IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT: 2544 0001 2022
COMUNICACIÓ ACTIVITAT: ACTUALITZACIÓ LLICÈNCIA AMBIENTAL ACTIVITAT FUSTERIA PER
INSTAL·LACIÓ D’UNA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA PER AUTOCONSUM EN LA COBERTA
UBICACIÓ: AV. COLÒNIES, 29
SOL·LICITANT: CARLA ROIG ORIOL, EN REPRESENTACIÓ DEKO GRUP-35, SL
ANTECEDENTS
La senyora Carla Roig Oriol, en representació de DEKO GRUP-35, SL, en data 12 de gener de
2022, va sol·licitar actualització de llicència ambiental d’activitat de fusteria, ubicada al C/
Colònies, 29 de Golmés, en motiu de la instal·lació en coberta de planta solar fotovoltaica per
autoconsum.
S’adjunta a la sol·licitud el certificat tècnic de posada en funcionament signat per l’enginyer
industrial Jordi Pellicer Ambert i projecte de planta solar fotovoltaica en coberta per
autoconsum de potència 100kw, signat pel mateix tècnic.
En data 21 de gener de 2022 el tècnic del consell comarcal, David Palou Lamarca, en funcions de
tècnic municipal, informa favorablement l’inici / continuació d’activitat projectada de fusteria
amb instal·lació de fotovoltaica per autoconsum de 100kw.
Per tot l’exposat, i d’acord amb l’informe del tècnic municipal i de la secretària interventora de
l’ajuntament, la Junta de Govern Local en exercici de les competències delegades per decret
d’Alcaldia núm. 88/2019, de 21 de juny, per unanimitat dels seus membres, ACORDA:
PRIMER. Donar-se per assabentat que, amb efectes de data 12 de gener de 2022, l’empresa
DEKO GRUP-35, SL, amb NIF núm. B66312612, ha actualitzat la llicència ambiental d’activitat de
fusteria, situada a l’Av. Colònies, 29 de Golmés, per instal·lació d’una planta solar fotovoltaica
per autoconsum en la coberta de les instal·lacions de 100 KW.
SEGON. Liquidar la corresponent taxa municipal d’acord amb l’establert a l’ordenança fiscal
núm. 6 d’obertura d’establiments.
TERCER. Notificar a la persona interessada aquesta Resolució.
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4. DONAR COMPTES DECRETS ALCALDIA
Es dona compte dels decrets d’Alcaldia, signats des de la darrera reunió de la Junta de Govern
Local, que es relacionen tot seguit:
RELACIÓ
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

CODI
1038 0003 2022
1038 0004 2022
1038 0005 2022
1038 0006 2022
1038 0007 2022
1038 0008 2022
1038 0009 2022
1038 0010 2022
1038 0011 2022
1038 0012 2022

DESCRIPCIÓ
COMPENSACIO IBI_MCS FINCA ANNEXA CEMENTIRI
MODIF VEHICLE LLIC_AUTOTAXI
RESOL EXPEDIENT RESP_PATRIM_DANYS_COTXE CSJ
LLIC GOS PERILLOS FCVM
ARXIU EXPEDIENT GOS PERILLOS
PAGO MUTUS ACORDS EXPROPIACIO CARRIL BICI
NOMENAMENT MEMBRES JGL
INCREMENT RETRIBUTIU NOMINES_2022
COMPENSACIO IBI_HMM FINCA CRT_VELLA
APROVACIO NOMINES_GENER_2022

Tots els assistents es donen per assabentats.
5. ALTRES TEMES
5.1 ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA JURÍDICA
Vista la necessitat de contractar serveis d’assessorament jurídic complementaris per satisfer la
necessitat de mitjans per resoldre consultes, dictar informes, proposar actuacions o normatives,
assistir a reunions o realitzar tràmits que es requereixen puntualment sense suposar el despatx
ordinari d’expedients, atès que no poden ser coberts per Secretaria-Intervenció ni es disposa de
cap persona tècnica jurista a l’Ajuntament ni adscrit a aquest per part del Consell Comarcal per
cooperació institucional. La qual cosa ja es va fer constar en Informe d’Alcaldia de data 26 de
gener de 2022.
Vist l’informe tècnic justificatiu de la idoneïtat del contracte emès per la Secretaria-Intervenció
en data 26 de gener de 2022 en què es comprova que l’objecte de la contractació té caràcter
menor de conformitat amb l’article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.
Vista l’oferta de contracte de serveis d’assessorament jurídic presentada pel DESPATX SIMEÓ
MIQUEL ADVOCATS ASSOCIATS, SLP i la declaració responsable que annexa.
Vist que els honoraris meritats per l’assessorament jurídic es faran efectius de la següent
manera:
a) atenent les factures trimestrals, que es giraran en dates 10 d'abril, 10 de juliol, 10 d'octubre i
10 de gener i que inclouran els honoraris previstos a les condicions 36 i 37 de l’oferta
corresponents al trimestre vençut.
b) atenent les factures corresponents als honoraris que s'acreditin per actuacions de caràcter
jurisdiccional a què es refereix la condició 38 de l’oferta que es giraran en les dates que les
esmentades actuacions es produeixin.
Vist així mateix l’informe jurídic de Secretaria-Intervenció sobre el procediment de contractació
tramitat conforme la Llei i en que ha quedat justificat que l’oferta dona compliment a la
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normativa vigent, no suposa cap alteració de les normes generals de la contractació i hi ha
suficiència de crèdit per fer front a la despesa. Així mateix que, d’acord amb la declaració
responsable presentada pel licitador, presenta suficient capacitat i solvència professional per a
l’execució del contracte.
De conformitat amb la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Público, la Junta de Govern Local en exercici de les competències
delegades per decret d’Alcaldia núm. 88/2019, de 21 de juny, per unanimitat dels seus membres,
ACORDA:
PRIMER. Adjudicar el contracte menor de consultoria i assistència jurídica, amb codi CPV
79111000-5, al DESPATX SIMEÓ MIQUEL ADVOCATS ASSOCIATS, SLP amb NIF G 25361197
d’acord amb l’oferta econòmica que consta presentada i per un valor màxim estimat anual que
mai assolirà els 15.000€ més IVA, amb el següent detall:
a) Els honoraris corresponents a les consultes, visites i reunions al despatx o telemàtiques, inclòs
un butlletí mensual d’actualitat jurídica municipal es fixen en una quantitat alçada de 1.540,00
€ anuals.
b) Els honoraris corresponents a les reunions o gestions fora del despatx i els escrits que s’hagin
de redactar, es calcularan en base a una quantitat per unitat de temps esmerçada en la seva
prestació, concretament de CENT VINT EUROS (120,00 €) per cada hora de treball efectiu. Les
fraccions es minutaran proporcionalment.
c) Els honoraris corresponents a actuacions de caràcter jurisdiccional es minutaren d'acord amb
el quadre d’honoraris que s'especifiquen a l'annex de l'oferta formulada per l'adjudicatari.
SEGON. Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 22604 9203 del
pressupost aprovat vigent per a l’exercici 2022.
TERCER. Ordenar, una vegada realitzada la corresponent prestació, que s'incorporin les factures
que es girin en els termes de l’oferta adjudicada i que se'n tramiti el pagament.
QUART. Nomenar responsable administratiu del contracte la Secretària interventora de la
Corporació, essent responsable del contracte per part del licitador l’advocada Esther Sancho i
Cepero.
CINQUÈ. Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la
signatura. La notificació s’ha realitzar per mitjans electrònics de conformitat amb l’establert a
l’article 151.3 i a la Disposició Addicional Quinzena de la LCSP.
SISÈ. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte
incloent la identitat de l’adjudicatari, l’import d’adjudicació i el desglossament corresponent de
l’IVA.
SETÈ. Donar compte d’aquest acord en el proper Ple ordinari que se celebri.
Complert l’objecte d’aquesta convocatòria, el Sr. alcalde aixecà la sessió a les 15:00 hores, que
jo, la secretària, certifico.
La secretària

Maria Pilar Jové
Bacardí - DNI
40899166Z
(TCAT)

Firmado digitalmente por
Maria Pilar Jové Bacardí DNI 40899166Z (TCAT)
Fecha: 2022.02.04
09:51:15 +01'00'

Vist i plau
L’alcalde

Jordi Calvís
Torrelles - DNI
40888512D
(SIG)

Firmado digitalmente
por Jordi Calvís
Torrelles - DNI
40888512D (SIG)
Fecha: 2022.02.04
09:51:29 +01'00'
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