ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL

DATA:
LLOC:
HORARI:

16 de setembre de 2013
Sala de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca
de 8,30 a 9,15 hores

Hi assisteixen:
Sr. Josep Poblet i Tous, alcalde president
Sr. Francesc Xavier Farriol Roigés
Sra. Manuela Moya Moya
Sr. Josep Toquero Pujals
Sr. Xavier Graset Morell
Sr. Josep M. Pujals Vallvè
Sr. Miguel Angel Almansa Sàez
Sra. Rosa Esmeralda Núñez Serralta
Sr. Alfred Ventosa Carulla, Secretari general acctal.
Sr. Carles García Lucas, Interventor de Fons

Obert l’acte per la Presidència, s’entra en l’ordre del dia i es prenen a continuació els
següents acords:
1r. APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA EL
DIA 9 DE SETEMBRE DE 2013.

Es dóna lectura de l’acta de la sessió realitzada el dia 9 de setembre de 2013, que és
aprovada per unanimitat.
2n.- DESPATX OFICIAL.

No n’hi ha.

3r.- ASSUMPTES D’URBANISME, MEDI NATURAL I SERVEIS PÚBLICS.

3.1 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA MEMÒRIA VALORADA DE LES OBRES
COMPLEMENTÀRIES DE CONDICIONAMENT I MILLORA DEL PARC D’AUSTRÀLIA.
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Vista la Memòria valorada per a les obres complementàries de condicionament i millora del
Parc d’Austràlia redactada per Arquidavic SLP, Sra. Dolors Sans Romeu, així com l’informe
emès pel cap de l’Àrea de Serveis Públics i vista la proposta formulada per la Regidoria
d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics, la Junta de Govern Local acorda, per
unanimitat, el que segueix:
ÚNIC. Aprovar la Memòria valorada per a les obres complementàries de condicionament i
millora del Parc d’Austràlia, redacta per Arquidavic SLP, Sra. Dolors Sans Romeu.
3.2
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE
CONDICIONAMENT I MILLORA DEL PARC D’AUSTRÀLIA DEL MUNICIPI.
Es preveu que la Junta de Govern local en sessió a realitzar el dia 16 de setembre de
2013 aprovi la Memòria valorada complementària de les obres de condicionament i
millora del parc d’Austràlia, per import de 8.500,78 € import net 1.785,16 € en concepte
d’IVA, que fan un total de 10.285,94 € (IVA inclòs).
Es va iniciar la tramitació d’un expedient, mitjançant procediment negociat sense
publicitat, per la contractació de les obres de condicionament i millora del parc d’Austràlia,
que va ser adjudicada per acord de Junta de Govern Local en sessió realitzada el dia 1
de juliol de 2013, per import de 38.808,54 € (sense IVA), i 8.149,79 € en concepte d’IVA,
que fan un total de 46.958,33 € (IVA inclòs), a l’empresa AGROVIAL, SA.
Atès que l’article 171 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, fixa el
procediment negociat sense publicitat per adjudicar les obres complementàries que no
figurin ni en el projecte ni en el contracte, però que a causa d’una circumstància
imprevista, passin a ser necessàries per executar l’obra, tal com estava descrita en el
projecte o en el contracte sense modificar-la, i l’execució de les quals es confiï al
contractista de l’obra principal AGROVIAL, SA, d’acord amb els preus que regeixen el
contracte primitiu, o que, en el seu cas es fixin contradictòriament.
I atesa la proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis
Públics, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar l’expedient ordinari de contractació mitjançant procediment negociat
sense publicitat del contracte de les obres compreses a la Memòria valorada
complementària de les obres de condicionament i millora del parc d’Austràlia, mitjançant
procediment negociat sense publicitat, en aplicació del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre.
SEGON.- Atorgar a l’empresa AGROVIAL, SA un termini d’audiència de 3 dies hàbils
perquè manifesti si vol executar les obres de condicionament i millora del parc d’Austràlia.
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TERCER.- Aprovar una despesa de 8.500,78 € import net 1.785,16 € en concepte d’IVA,
que fan un total de 10.285,94 € (IVA inclòs), a càrrec de l’aplicació pressupostària
2013.13.15500.61901 (A-23266) del pressupost municipal.
QUART.- Facultar a l’alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari per fer
efectius els acords precedents.
3.3 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DEL
SERVEI PER A LA DIRECCIÓ I COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES
OBRES DE LA VORERA DEL CARRER REQUET DE FÉLIX.
Atès que s’ha de procedir a la direcció de les obres d’urbanització i coordinació de
seguretat i salut de la vorera del c. Requet de Félix, entre l’avda. Ramon d’Olzina i el c.
Anselm Clavé de Vila-seca.
Vist el pressupost presentat per Invall SA, per import de 6.260,00 € més 1.314,60 € en
concepte de IVA fent un total de 7.574.60 €, considerant-se correcte, així com els
informes emesos pel cap dels serveis territorials i planificació i el de l’interventor
municipal de fons en relació a l’existència de consignació pressupostària a càrrec de la
partida 2013.13.15000.61900 AD 23267 del pressupost municipal, vist l’informe emès pel
Cap dels Serveis Territorials i Planificació indicant que per les seves característiques,
aquest contracte de serveis pot conceptuar-se i ser tramitat com a contracte menor, per
raó de la quantia, de conformitat amb el disposat pels arts. 111 i 138.3 del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic i només requereix els mínims establerts a l’article 111, o
sigui, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent a l’expedient, i
vista la proposta formulada per la Regidoria d’Urbanisme, Medi Natural i Serveis Públics,
la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Adjudicar a l’empresa Invall SA, el contracte menor de serveis de direcció de les
obres d’urbanització i coordinació de seguretat i salut de la vorera del c. Requet de Félix,
entre l’avda. Ramon d’Olzina i el c. Anselm Clavé de Vila-seca, presentant un pressupost
per import de 6.260,00 € de base imposable, més 1.314,60 € en concepte de IVA fent un
total de 7.574,60 €
SEGON.- Aprovar la despesa de 7.574,60 € (IVA inclòs), a càrrec de la partida
2013.13.15000.61900 AD 23267 del pressupost municipal.
TERCER.- Notificar el present acord a l’empresa Invall SA, al departament d’urbanisme i
al d’intervenció de l’Ajuntament de Vila-seca.
3.4 RESOLUCIÓ, SI ESCAU, DE DUES SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES D’OBRES.
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A) SOL·LICITUD DE PANFORD INTERNACIONAL SA DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER
A LA INSTAL·LACIÓ D’UNA TANCA PERIMETRAL A LA PARCEL·LA 3 POLIGON 36
DEL TERME MUNICIPAL.
Vista la sol·licitud de Panford Internacional SA de llicència municipal per a la instal·lació
d’una tanca perimetral a la parcel·la 3 polígon 36 del Terme Municipal, així com l’informe
emès al respecte per l’arquitecte municipal, i atesa la proposta formulada per la Ponència
Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Concedir a Panford Internacional SA, la llicència municipal per a la instal·lació
d’una tanca perimetral a la parcel·la 3 del polígon 36 del Terme Municipal, d’acord amb el
projecte presentat i sota el següent condicionament:
1a.- Les obres hauran d'estar començades i acabades en el termini de sis mesos i
acabades en el termini de sis mesos a partir de la data en que ha estat concedida la
llicència.
Als efectes del que estableix l'art. 189 del DL 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei d’Urbanisme, s'adverteix al titular de la llicència que transcorreguts
els terminis referits sense haver-les acabades es produirà la caducitat de la llicència. No
obstant, es podrà demanar pròrroga d'acord amb l'art. 189 de l’esmentada llei
2a.- No es podran iniciar les obres de referència fins que no es disposi de l’autorització
del Ministeri de Foment, per trobar-se afectat en el front nord de la finca. A la resta la
tanca es podrà instal·lar al mateix límit de la finca.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 633113 de data 09.09.13 i que es la
següent:
Tributs Municipals
Liquidació provisional
Impost const. Instal. i obres
Taxa

165,12 €
82,56 €

Tributs
satisfets
amb
caràcter
provisional i a compte de la liquidació
anterior.

247,68 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

0€
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B) APROVACIÓ PRÈVIA DE LA SOL·LICITUD DE KEMIRA IBÉRICA SA DE LLICÈNCIA
MUNICIPAL PER A L’ESTESA DE CABLE SOTERRANI AFECTANT EL SUBSOL DE
BELLISENS.
Vist el projecte presentat per KEMIRA IBERICA, SA, per tal de dur a terme l’estesa de
cable soterrani afectant la subestació de Bellisens fins a un nou centre de mesura dins de
la factoria Bayer, passant pel terme municipal de Vila-seca, la qual té la condició de sòl
no urbanitzable segons el Pla d’ordenació urbanística municipal vigent.
Vist l’informes tècnic emès pels serveis municipals competents.
Atès el que s’estableix a l’article 48 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, així com a l’article 57 del Decret 305/2006,
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. Atès que es tracta
d’un projecte d’actuació específica d’interès públic a què es refereix l’article 47.4 d), ha
estat sotmès a informació pública per l’Ajuntament, per un termini d’un mes, i inclou tota
la documentació establerta a l’article 48 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
Atès que l’aprovació prèvia del projecte a què es refereix aquesta proposta correspon a
l’Ajuntament i l’aprovació definitiva correspon a la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Tarragona, que l’ha d’adoptar en el termini de tres mesos des que se li presenta
l’expedient complet, i atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme,
la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte presentat per KEMIRA IBERICA, SA, per tal de
dur a terme l’estesa de cable soterrani afectant la subestació de Bellisens fins a un nou
centre de mesura dins de la factoria Bayer, passant pel terme municipal de Vila-seca, la
qual té la condició de sòl no urbanitzable segons el Pla d’ordenació urbanística municipal
vigent.
SEGON.-. Trametre el projecte esmentat així com una còpia completa de l’expedient a la
Comissió Territorial d’Urbanisme perquè l’aprovi definitivament, si s’escau.
TERCER.- Notificar aquest acord al promotor de l’expedient, pel seu coneixement i als
efectes procedents.
3.5 APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UNA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE PRIMERA
OCUPACIÓ.

- SOL·LICITUD DE L’EMPRESA ALPINS 21 SL DE LLICÈNCIA MUNICIPAL PER LA
CONSTRUCCIÓ DE SET NAUS INDUSTRIALS A LES PARCEL·LES DE F-141 A F-147
DEL POLIGON INDUSTRIAL L’ALBA.
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Vista la sol·licitud de l’empresa Alpins 21 SL de llicència de primera ocupació de la
construcció de set naus industrials a les parcel·les F-141 a F-147 del Polígon Industrial
l’Alba de Vila-seca, així com l’informes emesos al respecte, i atesa la proposta formulada
per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el
que segueix:
PRIMER.- Concedir a l’empresa Alpins 21 SL, la llicència de primera ocupació de la
construcció de set naus industrials a les parcel·les F-141 a F-147 del Polígon industrial
l’Alba de Vila-seca.
SEGON.- Aprovar la liquidació de l’impost i taxes d’acord amb allò que disposen les
vigents Ordenances Fiscals Municipals núm. 157731 de data 29.05.02 i que es la
següent:
Tributs Municipals
Liquidació provisional
Taxa

993,62 €

Tributs
satisfets
amb
caràcter
provisional i a compte de la liquidació
anterior.

993,62 €

DIFERENCIA TOTAL A INGRESSAR:

0€

3.6 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE DUES SOL·LICITUDS DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA.

A) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA ALPINS 21 SL DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA
DIPOSITADA PER LA CONSTRUCCIÓ DE SET NAUS INDUSTRIALS A LES
PARCEL·LES DE F-141 A F-147 DEL POLIGON INDUSTRIAL L’ALBA.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i atesa la
proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir a l’empresa Alpins 21 SL, la devolució de les fiances dipositades per
les obres de construcció de set naus industrials a les parcel·les F-141 a F-147 del Polígon
Industrial l’Alba de Vila-seca, per import de 3.312,08 € i 11.659,63 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.
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B) SOL·LICITUD DE L’EMPRESA SATEM
DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA
DIPOSITADA PER LA REALITZACIÓ D’UN FORJAT I DISTRIBUCIÓ INTERIOR DE LA
NAU F-147 DEL POLIGON INDUSTRIAL L’ALBA.
Vista la sol·licitud de referència, així com els informes que consten a l’expedient, i atesa la
proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern Local
acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Concedir a l’empresa Satem, la devolució de la fiança dipositada per la
realització d’un forjat i distribució interior de la nau F-147 del Polígon Industrial l’Alba de
Vila-seca, per import de 600,00 €
SEGON. Notificar l’acord als interessats i a la Intervenció Municipal.

3.7 ASSUMPTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA.

A) EXPEDIENTE D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT A ALTAMIRA SANTANDER REAL
STATE SA
Vist l’expedient de referència, i tenint en compte que ja s’ha procedit a la neteja de la
parcel·la ZR-1 del PP-VI-1, i atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica
d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Arxivar l’expedient d’ordre d’execució dictat a Altamira Santander Real State
SA per ordenar la neteja de la parcel·la ZR-1 del PP.VI-1, per haver procedit a la seva
neteja.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats.

B) EXPEDIENTE D’ORDRE D’EXECUCIÓ DICTAT A AGRICOLA ALCOVER SL
Vist l’expedient de referència, i tenint en compte que ja ha procedit a la neteja de la
parcel·la ZR-13 del PP.VI-1, i atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica
d’Urbanisme, la Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Arxivar l’expedient d’ordre d’execució dictat a Agrícola Alcover SL, per ordenar
la neteja de la parcel·la ZR-13 del PP.VI-1, per haver procedit a la seva neteja.
SEGON.- Notificar el present acord als interessats.
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C) EXPEDIENT DICTAT A LA COMUNITAT DE PROPIETARIS DE LAS BRISAS PER
DEIXAR LLIURE LA ZONA DE RECULADA DE L’EDIFICI I RETIRAR UNA
ESTRUCTURA METAL·LICA.
Vist l’expedient dictat a la Comunitat de Propietaris de Las Brisas, situada al c. Isaac
Albéniz, 27 de La Pineda, pel qual se’l va requerir a que en el termini de 15 dies procedís
a deixar lliure la zona de reculada de l’edifici així com la terrassa privativa sense cap tipus
d’aparcament i retirar l’estructura metàl·lica instal·lada, d’acord amb l’article 223 del Pla
General d’Ordenació Urbana.
Atès que per acord de la Junta de Govern Local es va desestimar el recurs de reposició
presentat pel Sr. José Sánchez Garcia en virtut de l’establert a l’article 223 del PGOU
vigent que estableix que les places d’aparcament s’han de situar dins de l’edificació i no
es pot utilitzar la zona de reculada de l’edifici, en superfície per aquesta finalitat.
Vist l’escrit presentat pel Sr. José Sánchez Garcia al Registre General d’entrades en data
13 de juny de 2013, en el que sol·licita la suspensió de l’acte administratiu recorregut.
I atesa la proposta formulada per la Ponència Tècnica d’Urbanisme, la Junta de Govern
Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER.- Denegar la suspensió de l’acte administratiu presentada pel Sr. JOSÉ
SANCHEZ GARCIA, en virtut de l’establert a l’article 94 de la llei 30/1992, de 26 de
novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, que estableix que els actes de les Administracions Públiques
subjectes al Dret Administratiu seran immediatament executius excepte el previst als
articles 111 i 138 i en aquells casos en que una disposició estableixi el contrari o
necessitin aprovació o autorització superior.
SEGON.- Atorgar un segon i últim termini de 15 dies per deixar lliure la zona de reculada
de l’edifici, la terrassa privativa sense cap tipus d’aparcament i la retirada de l’estructura
metàl·lica o autorització superior.
TERCER.- Transcorregut aquest termini sense complir el requeriment d’aquesta
Administració s’iniciarà l’execució forçosa mitjançant la imposició de les multes coercitives
que siguin adients i l’execució subsidiària dels treballs a realitzar, d’acord amb l’establert
a l’art. 96 de la llei 30/92 de 26 de novembre.
QUART.- Notificar aquest acord a l’interessat.

4t.- ASSUMPTES DE SERVEIS GENERALS I SERGURETAT PÚBLICA.

4.1
APROVACIÓ, SI ESCAU, DE REEDICIÓ DEL CURS D’ANGLÈS PER AL
PERSONAL DE L’AJUNTAMENT.
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Vist l’informe emès pel Departament de Recursos Humans on s’indica que durant els
darrers anys, el personal administratiu de l’Ajuntament de Vila-seca, ha assistit a un curs
d’angles, repartit en 3 grups, de diferent nivell, impartides en 2 hores setmanals.
Vist que un cop realitzat el curs, i vista l’assistència regular mantinguda en els tres
cursos, i amb un bon aprofitament per part dels assistents, segons la valoració efectuada
per la professora.
Vist que per part dels alumnes del curs efectuat s’ha posat de manifest l’interès en
continuar aquestes classes durant un nou curs.
Vist que la senyora A. M., ha presentat oferta per a la realització del nou curs que
preveu el seu inici al mes d’octubre de 2013 i acabament al juny de 2014, dividit en tres
grups, dos dies a la setmana cada grup, així com un professor, material, informe i
assistències.
I vista la proposta formulada per la Regidoria de Governació i Serveis Generals, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Aprovar el pressupost presentat per A. M., per a la realització d’un curs
d’anglès per al personal administratiu de l’Ajuntament de Vila-seca, des del mes
d’octubre de 2013 fins al mes de juny de 2014, per un import total de 7.000 €, sense IVA,
per trobar-se exempt, d’acord amb l’art. 20.9 de la llei 37/92, segons la qual l’activitat
d’ensenyament d’idiomes està exempta de tributació per IVA, dels quals 2.300 euros
corresponen als mesos d’octubre a desembre de 2013 i 4.700 al període de gener a juny
de 2014.
SEGON. Aprovar la depesa i proposar el pagament del curs esmentat a càrrec de la
partida 2013.92000.16200 RC – 23268 del pressupost municipal vigent.
TERCER. Donar trasllat d’aquest acord a la Tresoreria Municipal, Departament de
Recursos Humans i A. M..
4.2 APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER AL
SUBMINISTRAMENT DE TERMINALS HOMOLOGATS PER A LA XARXA DE RESCAT.
Per acord del a Junta de Govern Local de data 1 de juliol de 2013 es va aprovar
l’expedient de contractació (Exp. Gov. 413/2013) i el Plec de clàusules econòmiques i
administratives per a l’adjudicació del subministrament mitjançant la modalitat
d’arrendament pel sistema de “renting”, sense opció de compra, de 15 terminals portàtils,
3 terminals mòbils de vehicle i 1 terminal fix, i els seus accessoris, per la central operativa
del Cos de Policia Local de Vila-seca, per implementar el sistema de radiocomunicacions
digital TETRA, connectat amb la Xarxa RESCAT de la Generalitat de Catalunya, pel
termini de 64 mensualitats, per procediment negociat sense publicitat. Així mateix es va
autoritzar la despesa i la convocatòria de licitació.
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Atès que durant la licitació es presentarà la proposició que consta en l’expedient. Atès
que amb data 30 de juliol de 2013 es constituí la Mesa de Contractació, i aquesta realitzà
una proposta d’adjudicació a l’empresa Zenon Digital Radio, SL.
Atès que de conformitat amb l’article 151.2 del TRLCSP es va requerir a l’empresa
ZENON DIGITAL RÀDIO (CIF B-65135410), perquè com a licitador que va formular la
millor oferta presentés la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el
compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i constituís la
garantia definitiva per import de 1.312,00 €, així com que justifiqués que disposa dels
mitjans a que s’hagués compromès a dedicar o adscriure en l’execució del contracte.
Atès que en data 2 de setembre de 2013 ZENON DIGITAL RÀDIO (CIF B-65135410) ha
acreditat la documentació exigida i constituir la garantia definitiva.
Vista la documentació que acompanya l’expedient de contractació i atès que en la seva
tramitació s’han seguit i observat els preceptes de la normativa pública de contractació
necessaris per l’adjudicació dels esmentats contractes, d’acord amb el que disposen l’art.
151 i següents i la disposició addicional segona del TRLCSP i el plec de clàusules
administratives que regulen aquesta adjudicació.
I visa la proposta formulada per la Regidoria de Governació i Serveis Generals, la Junta
de Govern Local acorda, per unanimitat, el que segueix:
PRIMER. Declarar vàlida la licitació i adjudicar a l’empresa ZENON DIGITAL RÀDIO, SL
(CIF B-65135410), la contractació del subministrament mitjançant la modalitat
d’arrendament pel sistema de “renting”, sense opció de compra, de 15 terminals portàtils,
3 terminals mòbils de vehicle i 1 terminal fix, i els seus accessoris, per la central operativa
del Cos de Policia Local de Vila-seca, pel preu total de 31.750,40 €, l’Iva Inclòs,
corresponent a 64 mensualitats, de 496,10 € (Iva inclòs) cadascuna d’elles i amb càrrec
a la partida 2013.12.92000.20600 (D 23114) del vigent pressupost municipal.
SEGON. Notificar el present acord a ZENON DIGITAL RÀDIO SL perquè com a
adjudicatari del procediment comparegui per a la formalització del contracte en el termes
de l’art. 156 del reial Decret Legislatiu 3/2001, de 14 de novembre. I a la Intervenció
municipal per al seu coneixement i efectes oportuns.
TERCER. Facultar al Sr. Josep Poblet i Tous, Alcalde de l’Ajuntament, per a la signatura
del contracte administratiu corresponent.
5è.- ASSUMPTES URGENTS.

No n’hi ha.
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6è. TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.

El Sr. President aixeca la sessió, de la qual , com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari general acctal,

L’alcalde president,

Alfred Ventosa i Carulla

Josep Poblet i Tous
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