JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 30 D’ABRIL DE 2018.
NÚMERO:
DATA:
HORA D’INICI:
HORA FINALITZACIÓ:
LLOC:
ASSISTENTS:
Alcalde-President :

8/2018
30 d’abril de 2018
9 hores
11:30 hores
Sala de Sessions de l’ajuntament de Camarles.

Tinents d’Alcalde:

Sr. - Ramón Brull Melich
Sra. Barbara Curto Camisón
Sr. Jordi Bonet Curto

Secretaria.:

Sra. Teresa Roca Castell

Sra. Sandra Zaragoza Vallés

Declarada oberta la sessió per la Presidència, es prenen els següents ACORDS:
01.- Lectura i aprovació de l’acta anterior.
Es dona lectura a l’acta de data 9 d’abril de 2018 que es aprovada.
02.- Relació d’autorització, disposicions i reconeixement d’obligacions.
No n’hi varen haver.
03.-Disposicions Oficials d’interès i correspondència rebuda.
Es dona compte de l’aprovació definitiva del Pressupost municipal 2018 al BOPT número
83 de 30 d’abril de 2018.
De la comunicació del servei Territorial de trànsit de Tarragona de la XIV IRONCAT COPA
DE LES NACIONS.
De l’escrit del departament d’interior. Jocs i espectacles, referent a la notificació de la
resolució d’arxiu de l’expedient de denúncia de animanaturalis, contra l’ajuntament de
Camarles.
De la subvenció en espècie pera l’adquisició de novetats editorials per a la Biblioteca per
import de 4.000,00.
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04.- Instàncies i Sol·licituds.
4.1.- Vist l’escrit presentat per la Sra. B.B.P, sol·licitant autorització per a utilitzar
celebrar un aniversari a la pista coberta i Parc dels Infants, així com poder utilitzar el
W.C. d’aquelles instal·lacions.
La Junta de Govern Local, acorda:
a) Aprovar el sol·licitat per la peticionaria.
b) Informar a la peticionaria que la neteja de les instal·lacions i de l’espai anirà a
càrrec de la peticionaria.
4.2.- Vist l’escrit presentat per el Sr. D.M.H, en representació del grup Batucada Joves
Lligallencs, demanant una carpa de 5 x 5 amb 2 punts per a endollar a nivell de terra i
una tarima de fusta de 5x5, per a poder instal·lar al mateix lloc de l’any passat la
guingueta per a vendre entrepans i begudes durant la Festa Major dels Lligallos 2018.
La Junta de Govern Local, acorda:
a) Aprovar instal·lar la guingueta pera vendre entrepans i begudes, durant la Festa
Major dels Lligallos 2018, en el mateix lloc de l’any passat.
b) Aprovar la cessió de la carpa de 5x5 metres amb els 2 punts per a endollar a nivell
de terra.
c) Denegar la tarima de fusta de 5 x 5.
4.3- Vist l’escrit presentat per la Sra. M.J.G.Q, sol·licitant una reserva d’aparcament per
minusvàlid a nom de la seva mare J.C.Q.A, al carrer Quaranta-cinc, núm. XX de Camarles.
La Junta de Govern Local, vista la documentació aportada així com l’informe favorable
emès al respecte per part de la Policia Local, acorda:
a) Aprovar el sol·licitat per la peticionaria.
b) Donar les ordres oportunes a la Brigada municipal per a que senyalitzi
adequadament la reserva d’aparcament.
4.4.- Vist l’escrit presentat per la Sra. J.C.C, sol·licitant una reserva d’aparcament per
minusvàlid, al carrer Trenta, núm. XX de Camarles.
La Junta de Govern Local, vista la documentació aportada així com l’informe emès al
respecte per part de la Policia Local, acorda:
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a) Aprovar el sol·licitat per la peticionaria, però al carrer Quaranta-dos, davant la
plaça del mercat, ja que al carrer Trenta núm. XX està prohibit estacionar.
b) Donar les ordres oportunes a la Brigada municipal per a que senyalitzi
adequadament la reserva d’aparcament.
4.5.- Vits l’escrit presentant per la Sra. S.V.Q, sol·licitant 10 cadires amb fundes del Casal
de Jubilats, per al proper dia 3 de juny de 2018, que es celebrarà la primera comunió a
Camarles.
La Junta de Govern Local, acorda aprovar:
a) Aprovar el sol·licitat per la peticionaria.
b) Donar les ordres oportunes al Cap de la Brigada Municipal per a que transporti
les cadires sol·licitades a la Parròquia de Camarles.
4.6.- Vist l’escrit presentat per la Sra. M.G.A, sol·licitant un gual permanent al carrer Dos
núm. XX de Camarles.
La Junta de Govern Local, vist l’informe favorable emès al respecte per part de la Policia
Local, acorda:
a) Aprovar el gual sol·licitat de 3 metres d’amplada al carrer Dos núm. XX.
b) Deurà liquidar la taxa corresponent per import de 50.-€.
c) Donar trasllat d’aquest acord al Departament de Rendes.
4.7.- Vist l’escrit presentat per part de la Sra. A.C.A, sol·licitant l’arranjament del camí
de la Granadella, baixant de l’antiga Cooperativa Arrossera, ja que amb motiu dels últims
aiguats aquest s’ha vist molt perjudicat.
La Junta de Govern Local, acorda comunicar a la peticionaria, que aquest camí no es de
titularitat municipal, per lo tant l’ajuntament no pot fer cap tipus d’actuació
d’arranjament ni de millora.
4.8.- Vist l’escrit presentat per part de l’A.M.P.A Sant Àngel, sol·licitant poder fer un
casal d’estiu a l’escola Sant Àngel de 5 al 21 de juny, i poder fer ús del patí, menjador i
lavabos de l’escola.
La Junta de Govern Local, acorda:
a) Aprovar el sol·licitat per l’AMPA.
b) Donar les ordres oportunes al Cap de la Brigada Municipal.
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4.9.- Vist l’escrit del Sr. D.M.H, en representació del grup Batucada Joves Lligallencs,
sol·licita un ajut econòmic per a l’any 2018.
La Junta de Govern Local, acorda:
a) Atorgar un ajut econòmic per import de 600.-€
b) Donar trasllat d’aquest acord al Departament d’Intervenció.
05.-Expedients llicències urbanístiques i d’altres.
A)

OBRES MENORS

No n’hi varen haver.
B)
OBRES MAJORS
No n’hi varen haver.
Altres
En relació a la petició de la Sra. R.B.P, sol·licitant permís per a poder instal·lar 4
caravanes, en la finca de la seva propietat” Pla del Bif” Polígon 6, parcel·la XX, per a
poder llogar a mode de “ Vilar Rural”, essent interessada també en poder realitzar
alguna activitat com música, cinema, jocs campament, granja,
Atès l’informe de secretaria que diu:
Ens trobem en un SNU, Sòl de Protecció Territorial, de potencial interès estratègic (clau
21b) i la regulació d’aquest sòl no urbanitzable dintre del Pla d’Ordenació Urbanístic
Municipal (POUM), es la següent:
Article 162. Sòl de protecció territorial (clau 21)
Definició:
Primer.-Comprèn aquells sòl que el Pla Territorial vigent no considera necessari que
formi part de la xarxa de sòl de protecció especial, però que té valors, condicionants o
circumstàncies que motiven una regulació restrictiva de la possible transformació, atès
que a l’àmbit del Pla Territorial vigent hi ha suficient sòl de protecció preventiva per
donar resposta a totes les necessitats de desenvolupament urbanístic o d’edificació en
sòl no urbanitzable que es produïssin al llarg del període de vigència d’aquest.
1
El Pla Territorial vigent distingeix dos motius pels quals el sòl ha d’ésser
considerat sòl de protecció territorial i, en conseqüència, ha de ser preservat o se n’ha
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de condicionar la transformació a un suficient interès territorial:
a) Interès agrari i/o paisatgístic (clau 21a).
Assenyala àrees d’activitats productives agràries de significació territorial
i que alhora són terrenys que aporten paisatges valuosos o identitaris de
l’àmbit territorial i també terrenys que, per estar molt poc contaminats
per l’edificació, convé mantenir en el període de vigència del Pla com a
espais no urbanitzats estructuradors de l’ordenació del territori.
b) Potencial interès estratègic (clau 21b).
Assenyala àrees de sòl que –per raons de localització, connectivitat,
topografia
o altres condicions- poden tenir en el futur un paper estratègic en termes
d’estructuració territorial, activitat econòmica, equipament o
infraestructura. En tant que recurs de sòl valuós, cal preservar-lo dels
usos residencials o activitat econòmica convencionals, que tenen altres
possibilitats de localització, i d’aquelles operacions cojunturals i sense un
interès estratègic provat.
Regulació:
1
El sòl de protecció territorial ha de mantenir majoritàriament la condició d’espai
no urbanitzat i amb aquesta finalitat ha de ser classificat com a no urbanitzable pels
plans d’ordenació urbanística municipal, llevat dels casos que es preveuen en aquest
article i si, excepcionalment i de manera justificada, convingués incloure alguna peça en
sectors o polígons per tal de garantir definitivament la permanència com a espai obert
mitjançant la cessió i la incorporació al patrimoni públic que poden resultar del procés
de gestió urbanística corresponent.
2
El sòl de protecció territorial resta subjecte a les limitacions que estableix l’article
47 de la LU 1/2010 i a les condicions que es deriven dels motius que en cada cas en
justifiquen la consideració com a sòl de protecció territorial que s’especifiquen a la
memòria del Pla Territorial vigent. Així mateix, s’han de tenir em compte les
recomanacions que s’assenyalen a l’apartat 3 d’aquest article.
3
L’autorització relativa a les edificacions que podrien ser admissibles d’acord amb
la legislació urbanística i l’execució d’infraestructures que s’empara en la legislació
sectorial han de tenir em compte les recomanacions següents, referides als tipus
d’intervenció que estableix l’article 152:
a) Sòl d’interès agrari i/o paisatgístic:
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A. Autorització admissible d’acord amb la parcel.lació i la morfologia de
l’espai.
B. Autorització especialment condicionada a la correcta integració
paisatgística i inserció territorial.
C1.Autorització admissible. Exigència d’assegurar la permeabilitat
necessària i el mínim impacte sobre l’estructura de les parcel.les
agràries i sobre les infraestructures necessàries per desenvolupar
l’activitat agropecuària. Especial atenció a la integració paisatgística.
C2. Autorització admissible. Especial atenció a la integració paisatgística.
Factor favorable si es tracta d’activitats complementàries a les
pròpies de la producció agrària per a ajudar a mantenir l’activitat
agrícola del conjunt de la finca.
C3. Autorització excepcional i si no existeixen alternatives raonables en
sòl de protecció preventiva o en contigüitat amb els assentaments
existents. Especial atenció a la integració paisatgística.
b) Sòl de potencial interès estratègic
A. Autorització admissible d’acord amb la parcel.lació i morfologia de
l’espai.
B. Autorització restringida. Evitar instal.lacions molt grans,
d’amortització llarga o de desplaçament difícil. Millor en situacions
que minimitzin l’afectació de la potencialitat del conjunt de l’àrea.
C1. Autorització admissible. Exigència de minimitzar l’afectació de la
potencialitat del conjunt de l’àrea, excepte si forma part d’una de les
actuacions d’urbanització o de transformació previstes a l’apartat 5.
C2. Autorització admissible. Exigència d’evitar instal.lacions
d’amortització llarga o desplaçament difícil. Millor en situacions que
minimitzin l’afectació de la potencialitat del conjunt de l’àrea.
C3. Autorització restringida. Millor en situacions que minimitzin
l’afectació de la potencialitat del conjunt de l’àrea.
4. Les autoritzacions d’edificació i l’execució d’infraestructures a què fa referència
l’apartat anterior, han d’observar, a més de les recomanacions assenyalades, els
criteris generals i les normatives que s’aprovin en les matèries que s’assenyalen en
aquest apartat:
a) Per a l’autorització de les edificacions o instal.lacions dels tipus B, C2, C3 cal
considerar la possibilitat que s’ubiquin en sòl de protecció preventiva i la
preferència de reutilització d’edificacions existents.
b) S’aplicarà sempre el criteri que l’edificació o infraestructura, per la
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localització i característiques, afecti el menys possible la potencialitat
funcional de l’àrea de sòl d’acord amb la tipificació adoptada dins del sòl de
protecció territorial.
c) Si bé l’exigència d’integració paisatgística cal extremar-la en el sòl d’interès
agrari i/o paisatgístic, totes les intervencions estan subjectes a les
disposicions que el Pla Territorial vigent estableix en aquesta matèria.
d) Les Directrius del paisatge comporten la incorporació de criteris i normes
addicionals a les recomanacions assenyalades a l’apartat anterior.
e) Les disposicions d’un pla sectorial per a la preservació dels terrenys
d’interès agrari ha de complementar, si escau, les regulacions establertes
en l’apartat anterior, en tot allò que sigui d’aplicació.
5. El sòl de protecció territorial pot ser objecte d’actuacions d’urbanització, o en
general de transformació, només en els següents casos:
a) Sòl d’interès agrari i/o paisatgístic
Extensió d’àrees urbanes amb estratègies de creixement moderat o mitjà,
o de millora i compleció, d’acord amb l’apartat 2 de l’article 2.4 del Pla
Territorial vigent.
Excepcionalment i amb especial consideració del valor agrari del lloc que
es proposa transformar, de les alternatives possibles i de la integració
paisatgística necessària, actuacions d’interès territorial no previstes pel
Pla Territorial vigent mitjançant el procediment que estableix l’article
1.14 de l’esmentat Pla.
Si per raons d’interès general, fos necessària la classificació d’alguna peça
aïllada per a la continuïtat d’alguna activitat, aquesta s’ha d’ajustar als
criteris restrictius de l’apartat 6 de l’article 2.15 del Pla Territorial vigent.
b) Sòl de potencial interès estratègic
Actuacions d’interès territorial estratègic no previstes pel Pla, mitjançant
el procediment que estableix l’article 1.14 del Pla Territorial vigent.
En cas que no s’exhaureixi la totalitat de la peça de sòl de potencial
interès estratègic, a banda de les condicions que es deriven de l’article
1.14 del Pla Territorial vigent, cal minimitzar l’afectació sobre la
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potencialitat del conjunt de l’àrea.
6. El planejament que, en cas que sigui necessari, desenvolupi totalment o parcial el sòl de
protecció territorial de potencial interès estratègic situat als termes municipals de
l’Aldea i Camarles ha d’incloure un estudi específic de la connectivitat ecològica en
aquest àmbit. L’esmentat planejament ha d’incorporar les mesures que l’estudi proposi.
Entre aquestes, s’ha de considerar la concentració d’espais lliures en contigüitat amb el
connector ecològic del barranc de Camarles i amb els altres barrancs amb valor
connector, i la permeabilització de les infraestructures de mobilitat que travessen i
limiten l’àmbit. Igualment, el planejament ha de preveure, en el seu cas, una
programació de la consolidació per fases, que garanteixi una ocupació progressiva, en
contigüitat i condicionada a la consolidació de les fases prèvies. L’avaluació ambiental
d’aquest planejament ha de posar atenció especial a les mesures adreçades al
manteniment de la connectivitat ecològica entre el Delta de l’Ebre i els espais interiors,
i a l’increment de la permeabilitat de les infraestructures.
Segon.- En quant a la instal·lació de les caravanes, es necessitaria l’aprovació d’un Pla
Especial Urbanístic.
Per altra banda convé recordar que l’article 47.4 del Decret legislatiu 1/2010 de 3
d’agost, pel qual s’aprova el Text Refòs de la Llei d’Urbanisme regula activitats de lleure
i esbarjo, però amb obres i instal·lacions mínimes i imprescindibles per a l’ús de que es
tracti.
Per tot el qual aquesta secretaria emet informe desfavorable per a la instal·lació de 4
caravanes per a poder llogar-les a mode de “ Vilar Rural” així com la realització d’altres
activitats, en base als fonaments de dret abans esmentats.”
La Junta de Govern Local ACORDA:
Primer.- Denegar la instal·lació de les 4 caravanes per a poder llogar-les a mode de “Vilar
Rural” així com la realització d’ altres activitats sol·licitades, en base als fonaments de
dret abans esmentats.
Segon.-Traslladar aquest acord a la Sra. R.B.P, amb els recursos adients.
06.-EXPEDIENTS AMBIENTALS, SEGONS LA LLEI 20/2009 DE PREVENCIÓ I CONTROL DE
LES ACTIVITATS
a) AUTORITZACIONS AMBIENTALS, ANNEX I.1
No n’hi varen haver.
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b) LLICÈNCIES AMBIENTALS, ANNEX II.1
No n’hi varen haver.
c) LLICÈNCIES AMBIENTALS, ANNEX II
No n’hi varen haver.
d) ACTIVITATS SUBJECTES AL RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA, ANNEX III.
No n’hi varen haver.
07.- Expedients de Contractació
1.-PROPOSTA INICI EXPEDIENT
Competència: Junta de Govern Local, en virtut de delegació Decret núm. 22 de data 22
de juny de 2015, BOPT núm. 150 de data 30 de juny de 2015
Identificació de l’expedient
Contractació de l’obra “ Reforma del Casal Camarlenc 1ª Fase”
Fets
Aquests Ajuntament manifesta la necessitat d'iniciar els tràmits corresponents per
procedir a la contractació de de l’obra “ Reforma del Casal Camarlenc 1ª Fase, atès que
el contracte es necessari per necessitats i manca de recursos propis per garantir un bon
servei..
Les necessitats que cal satisfer mitjançant el contracte són les que consten al projecte
Tècnic, no disposant aquesta administració local, ni mitjans, ni personal propis per a
dur.la a terme.
Fonaments jurídics
L'art. 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, per la qual
es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer (LCSP), preveu que les entitats del
sector públic no poden subscriure altres contractes que els que siguin necessaris per al
compliment i la realització dels seus fins institucionals.

9

L'article 116 LCSP estableix que la signatura de contractes per part de les
administracions públiques requereix la tramitació prèvia de l'expedient corresponent,
que la inicia l'òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte.
La Junta de Govern Local , per unanimitat ACORDA:
Primer. Iniciar l'expedient de contractació de l’obra “Reforma del Casal Camarlenc 1ª
Fase” amb la finalitat d'atendre els compromisos adquirits i poder executar aquesta
inversió inclosa al pressupost municipal de 2018.
Segon.- Incorporar a l'expedient el plec de clàusules administratives particulars i el de
prescripcions tècniques que han de regir el contracte i tots aquells informes que
requereix la Llei de contractes del sector públic.
Tercer.- Incorporar el certificat d'existència de crèdit o document que legalment el
substitueix, i la fiscalització prèvia de la intervenció, en el seu cas, en els termes previstos
a la Llei 47/2003, de 26 de novembre.
Quart.- Publicar en el perfil de contractació
2.- Procediment: Sobre la no utilització de mitjans electrònics
Assumpte: Obra Reforma Casal Camarlenc 1ª Fase
A la vista dels següents antecedents:
Document

Data/Núm.

Informe dels Serveis Tècnics

16 d’abril

Observacions

Examinada la documentació tècnica que s'acompanya, vist l'informe dels Serveis
Tècnics i de conformitat amb l'establert a l'apartat 3 de la Disposició Addicional
Quinzena de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la
qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu
i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
La Junta de Govern Local, Acorda:
PRIMER. No exigir l'ocupació de mitjans electrònics vist l'Informe dels Serveis Tècnics
Municipals, en el procediment de presentació d'ofertes [o sol·licituds de participació]
en relació amb l'expedient d’obres Reforma del Casal Camarlenc 1ª Fase, procediment
obert simplificat sumari d'aquest municipi que les seves característiques són:
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Tipus de contracte: Obres
Subtipo del contracte: obres de reforma
Objecte del contracte: reforma del Casal Camarlenc 1ª Fase
Procediment de contractació: Obert simplificat
sumari

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 4500000-7
Valor estimat del contracte: 46.430,81 €
IVA : 9.750,47 €

IVA%: 21

Pressuposto base de licitació IVA inclòs: 56.181,28 €
Durada de l'execució: 4 mesos

Durada màxima: 4 mesos

3.- PROPOSTA INICI EXPEDIENT
Competència: Junta de Govern Local, en virtut de delegació Decret núm. 22 de data 22
de juny de 2015, BOPT núm. 150 de data 30 de juny de 2015
Identificació de l’expedient
Contractació de l’obra “ Adequació de part de l’edifici de les antigues escoles i
construcció d’un cobert al pati per activitats 1ª Fase”
Fets
Aquests Ajuntament manifesta la necessitat d'iniciar els tràmits corresponents per
procedir a la contractació de de l’obra “ Adequació de part de l’edifici de les antigues
escoles i construcció d’un cobert al pati per activitats 1ª Fase” , atès que aquesta obra
forma part del programa de la Diputació Pla d’Acció Municipal 2017 i tenim la necessitat
d’adjudicar i justificar-la dintre de l’anualitat 2018.
Les necessitats que cal satisfer mitjançant el contracte són les que consten al projecte
Tècnic, no disposant aquesta administració local, ni mitjans, ni personal propis per a
dur.la a terme..
Fonaments jurídics
L'art. 28 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, per la qual
es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
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Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer (LCSP), preveu que les entitats del
sector públic no poden subscriure altres contractes que els que siguin necessaris per al
compliment i la realització dels seus fins institucionals.
L'article 116 LCSP estableix que la signatura de contractes per part de les
administracions públiques requereix la tramitació prèvia de l'expedient corresponent,
que la inicia l'òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte.
La Junta de Govern Local , per unanimitat ACORDA:
Primer. Iniciar l'expedient de contractació de l’obra “ Adequació de part de l’edifici de
les antigues escoles i construcció d’un cobert al pati per activitats 1ª Fase” amb la
finalitat d'atendre els compromisos adquirits i poder executar aquesta inversió inclosa
al pressupost municipal de 2018.
Segon.- Incorporar a l'expedient el plec de clàusules administratives particulars i el de
prescripcions tècniques que han de regir el contracte i tots aquells informes que
requereix la Llei de contractes del sector públic.
Tercer.- Incorporar el certificat d'existència de crèdit o document que legalment el
substitueix, i la fiscalització prèvia de la intervenció, en el seu cas, en els termes previstos
a la Llei 47/2003, de 26 de novembre.
Quart.- Publicar en el perfil de contractació
4.- Expedients de contractació, Contracte Menor subministrament mobiliari Biblioteca
Municipal
Fets
1. S'ha iniciat expedient per a la contractació menor següent:
Expedient Ressenya
1Subministrament
Msub/2018 Municipal

Empresa
mobiliari Biblioteca L’Espai
Arquitectura
interiorisme 21 S.L.U

i

2. S'ha justificat la necessitat de contractar i que no s'altera l'objecte del contracte, per
evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ja que no es fracciona
irregularment l'objecte del contracte per evitar el procediment o la publicitat que li
correspondria.
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3. No hi ha, any rere any, concatenació d'aquest contracte menor.
4. S'han valorat les ofertes i els pressupostos presentats.
5. Hi ha consignació adequada i suficient per a la contractació de referència.
6. El contractista no ha subscrit més contractes menors que, individualment o
conjuntament, superin els imports establerts per a la contractació menor, de
conformitat amb l'article 118.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic i els informes de la Junta Consultiva de Contractació de l'Estat, núms.
41/2017 i 42/2017.
7. Per aplicació de la Disposició addicional 3a. de la LCSP, l'aprovació de la despesa ha
estat substituïda per una certificació d'existència de crèdit expedida pel Secretari
Interventor.
8. L'òrgan de contractació, per aplicació de la Disposició addional 2a. de la LCSP i del
decret de l'Alcaldia núm.22 de juny BOPT núm. 150 de data 30 de juny de 2015, és la
Junta de Govern Local.
Fonaments jurídics
Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic.
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat
per la LCSP.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i
Serveis dels ens locals.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques.
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta els següents
ACORDS:
1. Aprovar l'expedient de contractació menor, més amunt ressenyat, l'execució del qual
es farà d'acord amb les següents condicions:
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1.1. L'execució del contracte es realitzarà amb subjecció a la justificació de necessitats
de la proposta de contractació.
1.2. Codi CPV: 39155000-3.
1.3. El responsable del contracte serà el Sr. Jordi Bonet Curto, regidor de Cultura.
1.4. El termini de lliurament/execució de la prestació es fixa en 30 dies. a comptar des
de la data de notificació del present acord.
1.5. El preu del contracte és de 8.897,00 ,- €, i 1.868,37 ,- € d'IVA.
1.6. No es preveu la revisió de preus del contracte.
1.7. El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de
factures de conformitat amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir/indicar,
d'acord amb la Disposició addicional 32 de la LCSP:
L'òrgan de contractació:
El codi DIR3:
Número d'expedient:
L'òrgan comptable:
Destinatari:

Junta de Govern Local
L01439039
1-Msub/2018
Tresoreria
Ajuntament de Camarles

1.8. El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a
satisfacció de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
1.9. A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han
realitzat els treballs objecte del contracte com a personal de l'Ajuntament.
1.10. El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi
i/o subministraments lliurats i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les
conseqüències que es dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions,
errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.
2. Incorporar a l'expedient el certificat d'existència de crèdit de conformitat amb la DA
2a de la LCSP, i, si escau, comprometre el crèdit necessari en el pressupost posterior de
conformitat amb l'article 174 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova
el TRLHL.
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3. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari.
4. Realitzada la prestació, s'incorporarà la factura a l'expedient, un cop conformada pel
responsable del contracte i aprovada per l'òrgan de contractació, i se'n tramitarà el
pagament, si escau.
5. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de
transparència i al perfil del contractant.
6. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.

5.- Expedient de contractació, Contracte Menor serveis actuació musical Rondalla
Lligallos
Fets
1. S'ha iniciat expedient per a la contractació menor següent:
Expedient Ressenya
Empresa
2Actuació musical dia 3 juny Rondalla Agrupació musical Estrella
Mserv/2018 Lligallos
Band
2. S'ha justificat la necessitat de contractar i que no s'altera l'objecte del contracte, per
evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ja que no es fracciona
irregularment l'objecte del contracte per evitar el procediment o la publicitat que li
correspondria.
3. No hi ha, any rere any, concatenació d'aquest contracte menor.
4. S'han valorat les ofertes i els pressupostos presentats.
5. Hi ha consignació adequada i suficient per a la contractació de referència.
6. El contractista no ha subscrit més contractes menors que, individualment o
conjuntament, superin els imports establerts per a la contractació menor, de
conformitat amb l'article 118.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic i els informes de la Junta Consultiva de Contractació de l'Estat, núms.
41/2017 i 42/2017.
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7. Per aplicació de la Disposició addicional 3a. de la LCSP, l'aprovació de la despesa ha
estat substituïda per una certificació d'existència de crèdit expedida pel Secretari
Interventor.
8. L'òrgan de contractació, per aplicació de la Disposició addicional 2a. de la LCSP i del
decret de l'Alcaldia núm.22 de juny BOPT núm. 150 de data 30 de juny de 2015, és la
Junta de Govern Local.
Fonaments jurídics
Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic.
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat
per la LCSP.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i
Serveis dels ens locals.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques.
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta els següents
ACORDS:
1. Aprovar l'expedient de contractació menor, més amunt ressenyat, l'execució del qual
es farà d'acord amb les següents condicions:
1.1. L'execució del contracte es realitzarà amb subjecció a la justificació de necessitats
de la proposta de contractació.
1.2. Codi CPV: 92312130-1
1.3. El responsable del contracte serà el Sr. Jordi Bonet Curto, regidor de Cultura.
1.4. El termini de lliurament/execució de la prestació es fixa el 3 de juny.
1.5. El preu del contracte és de 550,00 ,- €, i 115,15 ,- € d'IVA.
1.6. No es preveu la revisió de preus del contracte.
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1.7. El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de
factures de conformitat amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir/indicar,
d'acord amb la Disposició addicional 32 de la LCSP:
L'òrgan de contractació:
El codi DIR3:
Número d'expedient:
L'òrgan comptable:
Destinatari:

Junta de Govern Local
L01439039
2-Mserv/2018
Tresoreria
Ajuntament de Camarles

1.8. El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a
satisfacció de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
1.9. A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han
realitzat els treballs objecte del contracte com a personal de l'Ajuntament.
1.10. El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi
i/o subministraments lliurats i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les
conseqüències que es dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions,
errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.
2. Incorporar a l'expedient el certificat d'existència de crèdit de conformitat amb la DA
2a de la LCSP, i, si escau, comprometre el crèdit necessari en el pressupost posterior de
conformitat amb l'article 174 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova
el TRLHL.
3. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari.
4. Realitzada la prestació, s'incorporarà la factura a l'expedient, un cop conformada pel
responsable del contracte i aprovada per l'òrgan de contractació, i se'n tramitarà el
pagament, si escau.
5. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de
transparència i al perfil del contractant.
6. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.
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6.- Expedients de contractació, Contracte Menor serveis Modificació puntual núm. 2
Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal ( POUM)
Fets
1. S'ha iniciat expedient per a la contractació menor següent:
Expedient Ressenya
3Modificació Puntual núm. 2 POUM
Mserv/2018

Empresa
Lluís Labèrnia Bertomeu,
Arquitecte S.L.U.P

2. S'ha justificat la necessitat de contractar i que no s'altera l'objecte del contracte, per
evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ja que no es fracciona
irregularment l'objecte del contracte per evitar el procediment o la publicitat que li
correspondria.
3. No hi ha, any rere any, concatenació d'aquest contracte menor.
4. S'han valorat les ofertes i els pressupostos presentats.
5. Hi ha consignació adequada i suficient per a la contractació de referència.
6. El contractista no ha subscrit més contractes menors que, individualment o
conjuntament, superin els imports establerts per a la contractació menor, de
conformitat amb l'article 118.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic i els informes de la Junta Consultiva de Contractació de l'Estat, núms.
41/2017 i 42/2017.
7. Per aplicació de la Disposició addicional 3a. de la LCSP, l'aprovació de la despesa ha
estat substituïda per una certificació d'existència de crèdit expedida pel Secretari
Interventor.
8. L'òrgan de contractació, per aplicació de la Disposició addicional 2a. de la LCSP i del
decret de l'Alcaldia núm.22 de juny BOPT núm. 150 de data 30 de juny de 2015, és la
Junta de Govern Local.
Fonaments jurídics
Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic.
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Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat
per la LCSP.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i
Serveis dels ens locals.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques.
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta els següents
ACORDS:
1. Aprovar l'expedient de contractació menor, més amunt ressenyat, l'execució del qual
es farà d'acord amb les següents condicions:
1.1. L'execució del contracte es realitzarà amb subjecció a la justificació de necessitats
de la proposta de contractació.
1.2. Codi CPV: 71400000-2
1.3. El responsable del contracte serà la Sra. Sandra Zaragoza Bonet, regidora
d’Urbanisme.
1.4. El termini de lliurament/execució de la prestació es fixa en 6 mesos.
1.5. El preu del contracte és de 6.000,00 ,- €, i 1.260,00 ,- € d'IVA.
1.6. No es preveu la revisió de preus del contracte.
1.7. El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de
factures de conformitat amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir/indicar,
d'acord amb la Disposició addicional 32 de la LCSP:
L'òrgan de contractació:
El codi DIR3:
Número d'expedient:
L'òrgan comptable:
Destinatari:

Junta de Govern Local
L01439039
3-Mserv/2018
Tresoreria
Ajuntament de Camarles
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1.8. El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a
satisfacció de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
1.9. A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han
realitzat els treballs objecte del contracte com a personal de l'Ajuntament.
1.10. El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi
i/o subministraments lliurats i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les
conseqüències que es dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions,
errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.
2. Incorporar a l'expedient el certificat d'existència de crèdit de conformitat amb la DA
2a de la LCSP, i, si escau, comprometre el crèdit necessari en el pressupost posterior de
conformitat amb l'article 174 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova
el TRLHL.
3. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari.
4. Realitzada la prestació, s'incorporarà la factura a l'expedient, un cop conformada pel
responsable del contracte i aprovada per l'òrgan de contractació, i se'n tramitarà el
pagament, si escau.
5. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de
transparència i al perfil del contractant.
6. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.
7.- Expedient de contractació, Contracte Menor serveis actuació musical Partinando
Show 2018
Fets
1. S'ha iniciat expedient per a la contractació menor següent:
Expedient Ressenya
4Actuació musical dia 26 de juliol
Mserv/2018

Empresa
Partinando Show 2018

2. S'ha justificat la necessitat de contractar i que no s'altera l'objecte del contracte, per
evitar l'aplicació de les regles generals de contractació, ja que no es fracciona
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irregularment l'objecte del contracte per evitar el procediment o la publicitat que li
correspondria.
3. No hi ha, any rere any, concatenació d'aquest contracte menor.
4. S'han valorat les ofertes i els pressupostos presentats.
5. Hi ha consignació adequada i suficient per a la contractació de referència.
6. El contractista no ha subscrit més contractes menors que, individualment o
conjuntament, superin els imports establerts per a la contractació menor, de
conformitat amb l'article 118.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic i els informes de la Junta Consultiva de Contractació de l'Estat, núms.
41/2017 i 42/2017.
7. Per aplicació de la Disposició addicional 3a. de la LCSP, l'aprovació de la despesa ha
estat substituïda per una certificació d'existència de crèdit expedida pel Secretari
Interventor.
8. L'òrgan de contractació, per aplicació de la Disposició addicional 2a. de la LCSP i del
decret de l'Alcaldia núm.22 de juny BOPT núm. 150 de data 30 de juny de 2015, és la
Junta de Govern Local.
Fonaments jurídics
Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic.
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la
Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat
per la LCSP.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i
Serveis dels ens locals.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques.
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta els següents
ACORDS:
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1. Aprovar l'expedient de contractació menor, més amunt ressenyat, l'execució del qual
es farà d'acord amb les següents condicions:
1.1. L'execució del contracte es realitzarà amb subjecció a la justificació de necessitats
de la proposta de contractació.
1.2. Codi CPV: 92312251-5
1.3. El responsable del contracte serà el Sr. Ramón Brull Melich, regidor de Festes.
1.4. El termini de lliurament/execució de la prestació es fixa el 26 de juliol de 2018.
1.5. El preu del contracte és de 3.650,00 ,- €, i 766,50 ,- € d'IVA.
1.6. No es preveu la revisió de preus del contracte.
1.7. El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de
factures de conformitat amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir/indicar,
d'acord amb la Disposició addicional 32 de la LCSP:
L'òrgan de contractació:
El codi DIR3:
Número d'expedient:
L'òrgan comptable:
Destinatari:

Junta de Govern Local
L01439039
4-Mserv/2018
Tresoreria
Ajuntament de Camarles

1.8. El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a
satisfacció de l'Ajuntament la totalitat de la prestació.
1.9. A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han
realitzat els treballs objecte del contracte com a personal de l'Ajuntament.
1.10. El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi
i/o subministraments lliurats i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les
conseqüències que es dedueixin per a l'Ajuntament o per tercers de les omissions,
errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l'execució del contracte.
2. Incorporar a l'expedient el certificat d'existència de crèdit de conformitat amb la DA
2a de la LCSP, i, si escau, comprometre el crèdit necessari en el pressupost posterior de
conformitat amb l'article 174 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova
el TRLHL.
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3. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari.
4. Realitzada la prestació, s'incorporarà la factura a l'expedient, un cop conformada pel
responsable del contracte i aprovada per l'òrgan de contractació, i se'n tramitarà el
pagament, si escau.
5. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de
transparència i al perfil del contractant.
6. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de
Contractes de la Generalitat de Catalunya.
08.- Informes de l’Alcaldia
No n’hi varen haver
09.- Proposicions Urgents
Aprovació oferta d’ocupació publica d’aquest ajuntament per a l’any 2018.
Aprovat per Acord del Ple d'aquesta Corporació, en sessió de 22-03-2018, el Pressupost
Municipal, juntament amb la Plantilla d'aquest Ajuntament per a l'any 2018, essent
publicades íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província, núm.83, de data 30 d’abril
de 2018.
En la citada Plantilla figuren vacants i dotades pressupostàriament diverses places, la
cobertura de les quals, es considera necessària en el present exercici per al bon
funcionament dels serveis municipals.
Atès l'informe emès per la Secretaria d'aquesta Corporació, així els articles 56 i següents
del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals aprovat per Decret 214/1990,
de 30 de juliol.
La Junta de Govern Local, en virtut de la delegació de competències efectuades per
Decret de l’Alcaldia núm. 22 de data 22 de juny de 2015, publicada al BOPT núm. 150
de data 30 de juny de 2015

23

ACORDA:
PRIMER. Procedir a l'aprovació de l'Oferta d'Ocupació Pública d'aquest Ajuntament per
a l'any 2018, que conté els següents llocs de treball:
PERSONAL FUNCIONARI
Escala d'Administració Especial:
DENOMINACI GRUP
Ó DEL LLOC

SUBGRUP CLASSIFICACI Núm.
Núm.
SISTEMA
Ó
VACANTS VACANT DE
S
SELECCIÓ
Promoci
ó
Interna

Arquitecte
Tècnic

A2

A

1

ÒRGAN
SELECCIÓ

TERMINI
CONVOCATÒ
RIA

Concurs Tribunal 1er
/EAPC
semestre
oposició
2019

PERSONAL LABORAL
CATEGORI DENOMINACI NIVELL
Núm.
A LABORAL Ó
TITULACIÓ VACANTS
DEL LLOC
Oficial 1ª
Electricista
Graduat
1
fontaner
escolar,
ESO,
Formació
Professional
1er Grau o
equivalent

SISTEMA DE TERMINI CONVOCA
SELECCIÓ
TÒRIA
Concurs
oposició

2n semestre 2018

SEGON. Que es publiqui en el tauler d'anuncis de la Corporació i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
TERCER. Que es remeti a l'Administració General de l'Estat a l'efecte de la seva
publicació coordinada amb la resta d'ofertes d'ocupació.
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QUART. Que se’n remeti còpia de la resolució a la Direcció general de l'Administració
Local de Catalunya.
10.-Torn obert de paraules
No n’hi varen haver.
5003
I no havent altres assumptes a tractar i essent les 11:00, s’estén la present acta, de la
qual, jo, el secretari, en dono fe.
L’ALCALDESSA

Sandra Zaragoza Vallés

LA SECRETARIA,

Teresa Roca Castell

25

