
Secretaria

Plaça del Blat, 1
43800 Valls

T. 977 636 002
F. 977 601 097

secretaria@valls.cat
www.valls.cat

Sessió núm.: 22/16

A la Ciutat de Valls, essent les 12:35 hores del dia 6 de maig de 2016 , es reuneixen a
la Casa Consistorial els membres de la Junta de Govern Local, a l’objecte de celebrar
en primera convocatòria la sessió ordinària convocada a l’efecte. Presideix l’alcalde Sr.
Albert Batet Canadell i assisteixen els senyors Jordi Cartanyà Benet, Martí Barberà
Montserrat,  Òscar Peris Ròdenas, Judit  Fàbregas Gaya,  Joan Carles Solé Estil·les,
Assumpció Casañas Pareta i Francesc Anguela Bonet.

Estan assistits pel secretari en funcions Sr. Jerónimo Rivas Gómez i per l'interventor
accidental Sr. Josep Simó Cavallé. 

Primer.- Oberta la sessió per la presidència, llegit l’esborrany de l’acta de la sessió
anterior, corresponent a l’ordinària del dia 29 d'abril, és aprovat.

Segon.- Despatx Oficial

--------------------

Tercer.- Despatx Ordinari

Donar compte de resolucions

La Junta de Govern es dóna per assabentada de les següents resolucions:

- Decrets de l'alcaldia del núm. 56/16  al núm.  62/16
- Resolucions de la Regidoria Delegada de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil

de la núm. 12/16 a la núm. 15/16  

ÀREA DE SERVEIS INTERNS I TRANSPARÈNCIA

HISENDA I FINANCES

Quart.- Aprovació de despeses.

En compliment d'allò previst a l'article 167 de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya en relació amb els article 28 i 29 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment administratiu Comú i de l'article 47 del
Reglament d'Organització i funcionament de les Entitats Locals, i atès que concorren



en ella les causes legals d'abstenció, la Sra. Judit Fàbregas s'absté de participar en la
deliberació i votació d'aquest assumpte, abandonant la sala. 

Vistes les relacions de despeses presentades per a la seva aprovació.

En  exercici  de  les  competències  delegades  per  l'Alcaldia  d'aquest  Ajuntament,
mitjançant Decret número 118/2015, de 16 de juny, la Junta de Govern acorda:

Únic.- Aprovar les següents relacions comptables:

 Relació comptable de Disposicions núm. 69 per import de 20.841,82 €.
 Relació comptable d'Obligacions núm. 70 per import de 41.770,32 €

GOVERNACIÓ

Cinquè.- Avançament paga extraordinària de juny a una treballadora.

Identificació de l’expedient: 

Avançament  paga  extraordinària  juny  a  un/a  treballador/a.  Sra.  ---------- (Serveis
Interns)

Antecedents:

Per instància del  dia 29/04/2016,  la  Sra.  ----------, treballadora  de serveis  de neteja
sol·licita un avançament de la paga extraordinària de juny  per quantitat de 400 euros.

Vist  que  la  treballadora  disposa  meritada  de  la  paga  extraordinària  de  juny  dita
quantia.

Vist que pels avançaments a compte de nòmina/paga extraordinària no es requereix
sol·licitar confirmació de consignació econòmica.

Fonaments de dret:

D'acord amb l'article 42 de l'Acord de condicions de treball del personal al servei de
l’Ajuntament de Valls on es regula el dret  del treballador a percebre avançaments a
compte del treball ja realitzat.

Per tot això,

I  en exercici  de les competències que la Junta de Govern Local  té delegades per
l'Alcaldia d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret número 118/15 de 16 de juny.

Per tot això, 

La Junta de Govern local acorda:
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Primer: Concedir a la Sra. ---------- un avançament a compte de la paga extraordinària
de juny per un import de  400 euros.

Segon: Notificar el present acord a la persona interessada i a la representació sindical,
així com comunicar-ho a Hisenda i Finances.

Sisè.- Abonament triennis a una treballadora.

Identificació de l’expedient:  Abonament triennis com a funcionària de la Generalitat
de Catalunya. Sra. ----------.

Antecedents:

Per  escrit  de  20/01/2016  l'Interventor  del  Servei  de  Recursos  Humans  del
Departament de la Presidència informa que no procedeix a la Generalitat el pagament
dels triennis de la Sra. ---------- per estar en situació de serveis especials a l'Ajuntament
de Valls.

Vist la interessada es troba en situació de serveis especials com a personal eventual
amb nomenament a data 17/06/2015 en la nova legislatura.

Donat que té reconeguts 6 triennis del grup C1 en l'Administració de la Generalitat de
Catalunya.

Vist l'informe del Departament de Personal.

Amb càrrec de la partida pressupostària 2016 30201 9200 110 Ret. Bas Eventuals S
Generals -  Cost  empresa  gener a desembre 2.275,20 euros (2189,28 euros /  cost
social 85,92 euros )

Fonament de dret:

Atenent l’article 12 del Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre d'aprovació del
text refós  de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, en quan a retribució personal eventual
a càrrec de crèdits pressupostaris consignats amb aquest fi.

    
Per tot això,

    
I  en exercici  de les competències que la Junta de Govern Local  té delegades per
l'Alcaldia d'aquest Ajuntament, mitjançant Decret número 118/2015, de 18 de juny.

La Junta de Govern local acorda:

Primer: Acordar l'abonament a favor de la Sra. ---------- de les quanties corresponents
als triennis reconeguts com a funcionària de la Generalitat de Catalunya, corresponent
a sis triennis del grup C subgrup i mentre duri el seu nomenament  en quantia prevista
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per a 2016  de gener a desembre 2.275,20 euros (2189,28 euros / cost social 85,92
euros )

Segon:   Notificar  el  present  acord  a  la  persona  interessada,  als  Representants
Sindicals de personal i amb comunicació a Hisenda i Finances .

ÀREA DE TERRITORI I HABITATGE

TERRITORI I MEDI AMBIENT

Setè.- Revisió de preus de la recollida i transport de residus a les plantes de
tractament,  gestió  de  la  Deixalleria  municipal,  neteja  viària  i  conservació  i
manteniment de les zones verdes.

Fets

1. Vista  la  documentació  presentada per  Empark Aparcamientos  y  Servicios,  SA -
CESPA Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, SA (UTE Valls) en
relació a la revisió de preus de 2016.

2. Vist la clàusula núm. 57 del Plec de prescripcions tècniques que regirà el concurs
tramitat per adjudicar, per procediment obert, el contracte mixt per a la concessió
d'obra pública per a la construcció i explotació de l'aparcament subterrani situat a la
plaça del Pati,  i  d'explotació de l'aparcament Sant Francesc;  i  la concessió dels
serveis  públics  municipals  de  recollida  i  transport  de  residus  a  les  plantes  de
tractament  corresponents,  gestió  de  la  deixalleria  municipal,  neteja  viària  i
conservació i manteniment de zones verdes, del municipi de Valls.

3. Vist l'informe conjunt emès per l'enginyer municipal i la tècnica de Medi Ambient, el
qual  s'adjunta a la  present,  on es determinen els coeficients que cal aplicar  pel
període de revisió comprès entre l'1 de gener de 2016 al 31 de de desembre de
2016, que es concreta amb el següent quadre:

Servei prestat Any 2015 Any 2016

Deixalleria 74.758,89 75.147,15

Neteja 961.036,12 966.027,18

Recollida 800.590,89 804.748,69

Jardineria 645.096,04 648.446,30

Total 2.481.481.94 2.494.369,32

Fracció Any 2015 Any 2016

Paper 93,42 93,91

Vidre 61,00 61,32

Envasos 394,09 396,13
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4. L'interventor  de  fons  acredita  l'existència  de consignació  pressupostària  pel
pagament de la despesa generada. 

Fonaments de dret

1. A  l’empar  de  les  competències  atribuïdes  en  l'article  53.1  del  Decret  legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local  de Catalunya,  en relació  amb l’article  21.1 de la  Llei  7/1985,  de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local.

Per tot això, de conformitat amb el Decret 118/2015, de 16 de juny, la Junta de Govern
Local acorda:

Primer. Aprovar els següents imports amb IVA inclòs que cal aplicar per la revisió de
preus, pel període comprès entre l'1 de gener de 2016 al 31 de desembre de 2016,
d'acord amb Plec de prescripcions tècniques: 

Servei prestat Revisat Any 2016

Deixalleria 75.147,15

Neteja 966.027,18

Recollida 804.748,69

Jardineria 648.446,30

Total 2.494.369,32

Fracció Revisat

Paper 93,91

Vidre 61,32

Envasos 396,13

Segon. Imputar la despesa a les següents partides del pressupost municipal:
- Deixalleria per import de 388,26€ a la partida 51503-16220-22700.
- Neteja viària per import de 4.991,06€ a la partida 51503-16300-22700.

- Recollida per import de 4.157,80€ a la partida 51503-16211-22700.
- Jardineria per import de 3.350,26€ a la partida 51503-17100-22710. 

Tercer. Aprovar els nous preus de les fracciones següents:

- Paper: 93,91€ (IVA inclòs) €/Tn
- Vidre: 61,32€ (IVA inclòs) €/Tn
- Envasos: 396,13€ (IVA inclòs) €/Tn
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Quart.-  Notificar el present acord a Empark Aparcamientos y Servicios, SA - CESPA
Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, SA (UTE Valls), i al Departament
de Serveis Econòmics.

Vuitè.- Aprovació dels plecs de clàusules i inici de l'expedient de contractació
del servei de manteniment de tres rotondes.

Els serveis  tècnics municipals  han emès informe en relació al  manteniment de les
següents rotondes: rotonda accés des de Tarragona ( N-240 PK 17+500)  Rotonda
accés des d’Alió. ( N-240 PK  18+100) i Rotonda accés des de Montblanc. ( N-240 PK
21+880). 

L'Ajuntament de Valls ha de contractar el servei de manteniment de les esmentades
rotondes.

Aquest contracte es classifica com un contracte administratiu de serveis tipificat a l’art.10 i
a l’annex II del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic  (en endavant TRLCSP).

Aquest contracte s'adjudicarà mitjançant procediment negociat sense publicitat, d'acord
amb els articles 169 i següents del TRLCSP.

El preu total de licitació és de 15.128,91€ ( 12.503,23 €  més  2.625,67€ d'IVA).

La despesa derivada d'aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a la partida
pressupostària 51503-17100-22710, amb una previsió de les següents anualitats:

2016 (7 mesos ) :  2.823,31 € +    592,89 € d' IVA  =  3.416,2 €
2017 (12 mesos) : 4.839,96 € + 1.016,39 € d' IVA  =  5.856,35 € 
2018 (12 mesos) : 4.839,96 € + 1.016,39 € d' IVA  =  5.856,35 € 

Els plecs de clàusules han estat objecte d'informe favorable per part de la secretaria i la
intervenció municipals.

D'acord amb l'apartat 2 de 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, la competència com a òrgan de contractació correspon a l'Alcaldia.

A l’empara de les competències delegades pel Decret de l’Alcaldia 118/2015, de 16 de
juny, la Junta de Govern adopta el següent acord:

Primer.-  Aprovar l'inici de l'expedient de contractació del servei de manteniment de
tres rotondes, per un import de 15.128,91€ ( 12.503,23 €  més  2.625,67€ d'IVA),
mitjançant el procediment negociat sense publicitat.

Segon.-  Aprovar els plecs de clàusules administratives i tècniques que han de regir el
contracte de manteniment de tres rotondes.
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ACTUACIONS PÚBLIQUES, URBANISME, BARRI ANTIC I PATRIMONI

Novè.-  Declaració d'oferta més avantatjosa per a la contractació de les obres
d'urbanització del carrer Major de Fontscaldes.

Vist l'expedient de licitació del contracte de les obres d'urbanització del carrer Major de
Fontscaldes, per procediment obert.

Vist  que la mesa de contractació, en sessió de 29 de febrer de 2016, va proposar
l'exclusió de Benito Arnó e Hijos, SAU, i Arnó Infraestructuras, SLU, d'acord amb el
darrer  paràgraf  de la  clàusula  4  del  plec  que regeix  la  contractació,  atès que són
empreses vinculades.

Vist  que  en  la  mateixa  sessió,  la  mesa  va  acordar  que  podien  ser  considerades
desproporcionades o anormals les ofertes de les següents empreses: 

Constructora Consvial, SL
Natur Grup Integral, SL
Excavacions Carbonell, SA
Elèctrica del Cadí, SL, i Construccions Beravi, SL, UTE
Gicsa
Bigas Grup, SLU
Excavacions Vilà Vila, SA
Imesapi, SA – Civil Stone, SL
Gilabert Miró, SA
Construcciones Trull, SL
Servidel, SLU
Tecnología de Firmes, SA
Port Narbonne, SL

Vist  que  la  mesa de contractació,  en  sessió  de  27  d'abril  de  2016,  a  la  vista  de
l'informe dels serveis tècnics municipals de 22 d'abril de 2016, va proposar excloure de
la  licitació  les  següents  empreses  per  no  justificar  de  forma  suficient  la  baixa
desproporcionada d'acord amb el requeriment que els fou comunicat:

Constructora Consvial, SL
Natur Grup Integral, SL
Excavacions Carbonell, SA
Elèctrica del Cadí, SL, i Construccions Beravi, SL, UTE

Vist  que les següents empreses van declinar  l'oferiment  de justificació  de la  baixa
desproporcionada: 

Gicsa
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Bigas Grup, SLU
Excavacions Vilà Vila, SA
Imesapi, SA – Civil Stone, SL
Gilabert Miró, SA
Construcciones Trull, SL

Vist que la mesa de contractació, a la vista de l'informe dels serveis tècnics municipals
de  22  d'abril  de  2016,  sí  que  considera  justificada  la  baixa  presentada  per  les
empreses Servidel, SLU; Port Narbonne, SL; i Tecnología de Firmes, SA; i proposa a
l'òrgan de contractació l'oferta d'aquesta última com la més avantatjosa, per un import
de 361.480,00 euros, més IVA. 

Atesos els articles 160 i 161 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic.

D'acord amb l'apartat 2 de 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,  la  competència  com  a  òrgan  de  contractació  correspon  a  l'Alcaldia.
Tanmateix, existeix delegació a favor de la Junta de Govern Local i de conformitat
amb la LRBRL i el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.

Per tot l'exposat la Junta de Govern acorda:

PRIMER.- Excloure  de  la  licitació  les  següents  empreses,  d'acord  amb  el  darrer
paràgraf de la clàusula 4 del plec que regeix la contractació, atès que són empreses
vinculades: 

Benito Arnó e Hijos, SAU
Arnó Infraestructuras, SLU

SEGON.- Excloure  de la  licitació  les següents empreses,  per  no justificar  la  baixa
desproporcionada d'acord amb el requeriment efectuat:

Constructora Consvial, SL
Natur Grup Integral, SL
Excavacions Carbonell, SA
Elèctrica del Cadí, SL, i Construccions Beravi, SL, UTE
Gicsa
Bigas Grup, SLU
Excavacions Vilà Vila, SA
Imesapi, SA – Civil Stone, SL
Gilabert Miró, SA
Construcciones Trull, SL

TERCER.- Declarar  com  a  oferta  més  avantatjosa  en  el  procés  de  licitació  del
contracte de les obres d'urbanització del carrer Major de Fontscaldes, la següent:

Tecnología de Firmes, SA, per un import de 361.480,00 euros, més IVA.
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QUART.- Requerir el licitador que ha presentat l'oferta més avantatjosa per tal que,
dins del termini de deu dies hàbils, presenti la documentació següent:

1-Relativa a la personalitat i representació:
a) Fotocòpia compulsada del Document Nacional d'Identitat de la licitadora/licitador o
persona que legalment el representi.
b) Si es tracta d'una persona jurídica, fotocopia compulsada l'escriptura de constitució
de la societat amb els seus estatuts socials vigents i la seva inscripció en el Registre
competent.
c) Fotocopia compulsada del poder o document acreditatiu de la  representació  del
qui firma, quan qui acudeix a la licitació ho fa en nom d'altre, o representant a una
persona jurídica. 

2-Relativa a la solvència del contractista i inexistència de prohibicions per contractar:
La documentació acreditativa de la solvència del contratista, d'acord amb allò establert
a la base 4.

3-La documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
 
4-Document que acrediti haver constituït la garantia definitiva.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

COMERÇ I TURISME

Desè.- Aprovació  del conveni de col·laboració amb la Unió de Botiguers de Valls
per al desenvolupament d'activitats conjuntes i coordinació de les activitats de
promoció del comerç per a l'any 2016 i de les bases reguladores del concurs "El
Barri en Flor".

Atès que  els serveis tècnics de la Regidoria de Comerç i Turisme han redactat una
proposta de base reguladora del concurs floral “El Barri en Flor”  i el reglament de
funcionament intern del jurat que atorga els premis, segons especifica la documentació
adjunta.

Atès  que aquests documents tenen per objecte fixar els criteris i procediment pel
concurs de decoració floral del Barri Antic, en el marc de la vuitena campanya “El Barri
en Flor”  que es desenvolupa en l'àmbit del Pla d'intervenció Integral del Barri Antic,
d'acord amb l'àmbit delimitat pel Pla de Millora Urbana del Nucli Antic de Valls.

Atès que la Unió de Botiguers per la seva part, impulsa i gestiona des de fa anys tota
mena d'actuacions destinades a la promoció comercial de la nostra ciutat, contribuint a
la seva dinamització.

Atès que l'Ajuntament de Valls, des de la Regidoria de  Comerç  i  Turisme,
desenvolupa igualment, diverses línies de treball orientades a promoure el comerç
local, cercant fórmules per a la seva promoció i dinamització.
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Atès que per a la consecució dels objectius comuns i el desenvolupament d’activitats
conjuntes en matèria de  promoció comercial, ambdues parts han convingut la voluntat
i l’oportunitat de trobar fórmules de cooperació sobre la base d'allò que s’ha exposat. 

Atès que s'acredita l'existència de crèdit suficient a tal efecte a la partida 11103 432 00
226 11  del pressupost municipal vigent.

En virtut de les competències atribuïdes a la Junta de Govern per Decret d’Alcaldia
núm. 118/2015, de 16 de juny,  la Junta de Govern adopta els següents acords: 

1. Aprovar les Bases Reguladores  del  Concurs “El  Barri  en Flor  -  2016”  del  Pla  
d'Intervenció Integral del Barri Antic, en la seva vuitena edició i el Reglament intern 
de funcionament del Jurat.

2. Aprovar el conveni de col·laboració entre la Unió de Botiguers de Valls (UB) i 
l'Ajuntament de Valls per al desenvolupament d’activitats conjuntes i coordinació 
de les seves activitats per l'exercici 2016, d'acord amb el model adjunt al present.

3. Facultar al senyor Òscar  Peris  Ròdenas, en condició de regidor de  Comerç  i
Turisme, per a la signatura de l'esmentat conveni de col·laboració. 

4. Imputar la despesa d'aquest conveni, per import de 2.500€ a la partida 11103 432
00 226 11 del pressupost municipal vigent.

5. Notificar aquests acords a la Unió de Botiguers de Valls (UB) i comunicar-los al
Departament de Serveis Econòmics.

ÀREA DE CULTURA I PARTICIPACIÓ

CULTURA

Onzè.- Aprovació conveni de col·laboració amb la Societat de Sant Antoni per la
concessió d'una subvenció nominativa per l'organització dels Tres Tombs.

Atès que l'Ajuntament de Valls, ha previst al pressupost vigent la subvenció nominativa
per l'any 2016 per import de 15.000 € a la partida 10304 338 00 489 17 STAT. SANT
ANTONI - TRES TOMBS, a la que hi ha crèdit disponible.

Atesa que la  Societat de Sant Antoni de Valls ha presentat  sol·licitud de subvenció
anual. 

Atès  que  aquest  òrgan  és  competent  per  a  adoptar  aquest  acord,  en  virtut  de  la
delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament en sessió 17 de juny de 2015.

La Junta de Govern Local acorda:
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Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Valls i la Societat
de Sant Antoni de Valls i facultar el senyor Albert Batet, alcalde, per la signatura del
mateix.

Segon.- Atorgar una subvenció nominativa de 15.000 € a la Societat de Sant Antoni de
Valls amb càrrec a la partida 10304 338 00 489 17 STAT. SANT ANTONI - TRES
TOMBS  del pressupost municipal vigent.

Tercer.-  Notificar  el  present  acord  a  la  Societat  de  Sant  Antoni  de  Valls i  al
Departament de Serveis Econòmics.

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

ENSENYAMENT, SALUT I DEPENDÈNCIA

Dotzè.- Compensació de la bonificació del preu per assistència a l'escola Bressol
Els Tabalets.

Vista la sol·licitud de bonificació  del  Sr.  ---------- per a l'assistència  de la  nena
---------- a l'Escola Bressol Municipal Els Tabalets.

Vist que la Junta de Govern Local en la seva sessió de 27 de juliol de 2015 va
adoptar, entre altres, els següents acords:

1. Aprovar els preus bonificats segons els ingressos familiars:

Preu

77,5 €  
(reducció del 50%)

46,5 € 
(reducció del 30%)

Membres de la família Fins a De Fins

2 12.164 12.165  17.377

3 15.974 15.975 22.820

4 18.948 18.949 27.069

5 21.502 21.503 30.717

6 23.969 23.970 34.241

7 26.303 26.304 37.576

8 28.617 28.618 40.882

9 30.915 30.916 44.164

10 33.212 33.213 47.446
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2. Aprovar fins a un màxim de les quantitats següents a càrrec dels pressupostos
dels exercicis del 2015 i 2016, per a compensar a l'empresa concessionària de
les bonificacions concedides.

Partida Pressupost Quantitat

20104-32300-22721 2015 5.200,00 €

2016 10.000,00 €

Vist que la sol·licitud compleix tots els requisits.

Vista  i  revisada  la  documentació  aportada,  es  comprova  que  la  renda
corresponent a l'exercici 2014 està dins els llindars econòmics establerts per la
bonificació.

Vist que hi ha consignació a la partida 20104-32300-22721 corresponent a l'any
2016.

La Junta de Govern Local acorda:

Primer: Aprovar una reducció del 50% sobre el preu estipulat de 155 € mensuals
a nom del Sr. ----------, resultant a pagar una quantitat de 77,5 € mensuals per al
curs 2015/16 mentre la nena ----------  assisteixi a l'Escola Bressol Municipal Els
Tabalets i a partir del mes de març de 2016.

Segon: Aprovar  pagar a la  Societat  Els  Tabalets,  la  quantitat  bonificada a la
família: 77,5 € mensuals, durant el curs 2015/16. Aquesta quantitat es deixarà de
pagar si la nena causa baixa a l'escola bressol.

Tercer: Comunicar l'acord a l'interessat, a l'empresa concessionària Associació
els Tabalets i al Departament de Serveis Econòmics.

JOVENTUT I ACCIÓ CÍVICA

Tretzè.- Donar de baixa diferència import aprovat per relació de despeses núm.
189.

Atès que la Junta de Govern Local en data 27 de novembre de 2015 va aprovar la
proposta de despesa relació núm. 189 de la Regidoria de Joventut i Acció Cívica.

Vist  que  no  s'ha  realitzat  la  despesa  íntegra.  Despesa  que  consta  imputada  a  la
partida del 2016.
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Per tot això, la Junta de Govern adopta el següent acord:

Primer.-  Donar  de  baixa  l'import  de  1.252,35  €  corresponent  a  la  diferència  de
pressupost imputat a la partida  21301-33700-22610 Activitats Joventut del Pressupost
municipal, aprovat per acord de la Junta de Govern Local, en sessió del dia  27/11/15 i
deixar així alliberada aquesta quantitat al pressupost de 2016.

Segon.- Notificar l'acord a la Regidoria de Joventut i Acció Cívica i a l'àrea de serveis
econòmics.

BENESTAR SOCIAL

Catorzè.- Aprovació de beneficiaris de la prestació del servei de teleassistència.

14.1.- Aprovació de beneficiari de la prestació del servei de teleassistència.

Vista la sol·licitud de la condició de beneficiari de la prestació del servei de
teleassistència presentada per ----------.

Atès el que estableix el vigent Reglament municipal del servei de teleassistència
domiciliària de l'Ajuntament de Valls.

Atès el previst a l'annex 9 de l'Ordenança reguladora dels preus públics, en relació
amb el preu públic per a la prestació del servei de teleassistència municipal.

Avaluada la documentació presentada, la Junta de Govern acorda

PRIMER.- Aprovar la condició de beneficiari de la prestació del servei de
teleassistència a favor de ----------, en la modalitat de subvenció de la instal·lació, quota
privada. 

SEGON.- Notificar el present acord a la persona sol·licitant i a Creu Roja Tarragona.

14.2.- Aprovació de beneficiari de la prestació del servei de teleassistència.

Vista la sol·licitud de la condició de beneficiari de la prestació del servei de
teleassistència presentada per ----------.

Atès el que estableix el vigent Reglament municipal del servei de teleassistència
domiciliària de l'Ajuntament de Valls.

Atès el previst a l'annex 9 de l'Ordenança reguladora dels preus públics, en relació
amb el preu públic per a la prestació del servei de teleassistència municipal.
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Avaluada la documentació presentada, la Junta de Govern acorda

PRIMER.- Aprovar la condició de beneficiari de la prestació del servei de
teleassistència a favor de ----------, en la modalitat de subvenció de la instal·lació, quota
privada. 

SEGON.- Notificar el present acord a la persona sol·licitant i a Creu Roja Tarragona.

14.3.- Aprovació de beneficiari de la prestació del servei de teleassistència.

Vista la sol·licitud de la condició de beneficiari de la prestació del servei de
teleassistència presentada per ----------.

Atès el que estableix el vigent Reglament municipal del servei de teleassistència
domiciliària de l'Ajuntament de Valls.

Atès el previst a l'annex 9 de l'Ordenança reguladora dels preus públics, en relació
amb el preu públic per a la prestació del servei de teleassistència municipal.

Avaluada la documentació presentada, la Junta de Govern acorda

PRIMER.- Aprovar la condició de beneficiari de la prestació del servei de
teleassistència a favor de ----------, en la modalitat de subvenció de la instal·lació, quota
privada. 

SEGON.- Notificar el present acord a la persona sol·licitant i a Creu Roja Tarragona.

Quinzè.- Propostes d'urgència.

ÀREA DE TERRITORI I HABITATGE

ACTUACIONS PÚBLIQUES, URBANISME, BARRI ANTIC I PATRIMONI

15.-  Contractació CODEX SCCL  pels treballs d'excavació i documentació de la
nova sitja que ha aparegut al carrer de l'Església i dues boques de mina a la rasa
de Masmolets.

La Junta de Govern Local, en sessió del dia 13 de novembre de 2015, va acordar
aprovar definitivament el  Projecte executiu de la construcció dels col·lectors d'aigües
residuals i depuradora de Masmolets, de Valls.
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La Junta de Govern Local, en sessió del dia 18 de desembre de 2015, va acordar
adjudicar  el  contracte  d'obres  dels  col·lectors  d'aigües  residuals  i  depuradora  de
Masmolets a Tecnologia de Firmes, SA per un import de 117.708,80€ (IVA inclòs.)

El 19 d'abril  de 2016, per Decret d'Alcaldia núm. 59/2016 es va acordar aprovar  la
contractació  de  l'empresa  CODEX,  SCCL  per  un  import  de  8.524,45€  (7.045€  +
1.479,45€ d'IVA) per tal de dur a terme les actuacions arqueològiques de les obres de
construcció  clavegueram  i  depuradora  de  Masmolets,  d'acord  amb  l'informe  de
l'enginyer municipal, i imputar aquesta despesa a la partida  40310-16000-62300 del
pressupost municipal.

El 2 de maig de 2016, l'enginyer municipal emet un nou informe on fa constar que
durant les obres d'excavació i condicionament del terreny s'ha descobert una nova sitja
al carrer Església  i dues boques de mina a la rasa de Masmolets, essent necessari
realitzar  els  treballs  "d'excavació  arqueològica  manual,  neteja  i  documentació
fotogràfica i planimètrica així com l'elaboració del corresponent informe/memòria", i en
conseqüència  proposa  contractar  "de  forma  directa  i  amb  caràcter  d'urgència  els
treballs d'arqueologia a CODEX, SCCL, per no interrompre el normal funcionament de
les obres, per un import de 7.570€ + 1.589,70€ = 9.159,70€."

Vist  l'informe  favorable  de  l'interventor  de  fons,  que  acredita  l'existència  de
disponibilitat pressupostària a la partida 40310-16000-62300 del pressupost municipal.

D'acord amb l' article 111 i 138 del RDL 3/2011, de 14 de novembre,  pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, que  defineixen els contractes
menors, el procediment d'adjudicació i la seva tramitació, que exigeix l'aprovació de la
despesa i la incorporació de la factura corresponent. 

Vist el que disposa l'art. 53 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel que s'aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local i a l'empara de les competències
delegades per Decret d'alcaldia núm. 118/2015, de 16 de juny,  la Junta de Govern
Local acorda:

Primer. Aprovar la despesa dels treballs d'excavació i documentació de la nova sitja
que ha aparegut al carrer de l'Església i dues boques de mina a la rasa de Masmolets,
per import   9.159,70€ (7.570€ + 1.589,70€ d'IVA), i  imputar-la  a la  partida  40310-
16000-62300 del pressupost municipal.

Segon.  Aprovar  la  contractació  de  CODEX,  SCCL  pels  treballs  d'excavació  i
documentació de la nova sitja que ha aparegut al carrer de l'Església i dues boques de
mina a la rasa de Masmolets, per un import total per contracte de 9.159,70 IVA inclòs.

Tercer.   Notificar  l'acord  a  CODEX,  SCCL i  donar-ne  compte  a  la  Regidoria
d'Actuacions Públiques, Urbanisme, Patrimoni i Barri Antic, i a la Regidoria d'Hisenda i
Finances.

Setzè.- Precs i preguntes.

No se'n formulen.
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No havent-hi altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió a les 13 hores i s’estén la
present acta, del contingut de la qual, el secretari e.f., en dono fe.

DILIGÈNCIA: Per a fer constar que aquesta acta consta de 8 folis núm.   a  núm.
ambdós inclosos.
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