JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2017.
NÚMERO:
DATA:
HORA D’INICI:
HORA FINALITZACIÓ:
LLOC:
ASSISTENTS:
Alcalde-President :

17/2017
29 de setembre de 2017
12:30 hores
14:00 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.SandraZaragozaVallés

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 anterior de 18 de setembre que es aprovada.
02.- Relació d’autorització, disposicions i reconeixement d’obligacions.
No van hi haure factures.
03.-Disposicions Oficials d’interès i correspondència rebuda.
Es dona compte de l’acord de la Junta de Govern de la Diputació, referent a la concessió
de les subvencions del programa específic d’obres per a la millora de xarxes bàsiques
municipals i del programes de modernització d’equipaments informàtics per garantir
l’administració electrònica ( PEXI)
Renovació equips informàtics subvenció 20.227,23 Euros
Adequació lluminàries del municipi subvenció 5.448,25 Euros
04.- Instàncies i Sol·licituds.
4.1.- En relació a la sol·licitud presentada per J.G.C, sol·licitant autorització per a poder
col·locar un panel indicatiu del seu establiment comercial, a la baixada de la rampa, a
l’entrada de la població al màstil on hi figuren altres establiments.
La Junta de Govern Local, acorda dirigir-se a la oficina de turisme, per a fer el tràmit
corresponent.
05.-Expedients llicències urbanístiques i d’altres.
A) OBRES MENORS -No n’hi varen haver.

B) OBRES MAJORS.
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No n’hi varen haver

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.
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.
A) PROPOSTA D’ACORD CONTRACTE MENOR MILLORES CENTRE DE
LECTURA.

1.1 ANTECEDENTS
Aquest Ajuntament necessita contractar les obres Millores Centre de Lectura, segons
la memòria redactada pels serveis tècnics municipals .
1.2. El preu del contracte ascendeix a la quantitat de 22.482,31 euros i 4.721,29 euros
d’IVA, .
Al pressupost municipal del 2017 existeix consignació pressupostària en import adequat
i suficient.
1.3. La Secretaria Intervenció municipal ha emès, en data 29 de setembre un informe
sobre el procediment legal a seguir i el percentatge que suposa la contractació en relació
amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan
competent per a contractar.
2. FONAMENTS DE DRET
2.1. La normativa aplicable és la següent:
a) Articles 21.1.ñ), 22.2.n) i 88 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
del règim local.
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b) Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei
de contractes del sector públic (endavant TRLCSP)
c) Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP,
modificat per Reial Decret 300/2011, de 4 de març
d) 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.
e) Articles 273 a 281 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 (TRLMRLC), en allò que
no contradiguin el que disposa la LCSP.
2.2. A l’expedient consten els documents que acrediten la capacitat i la solvència de la
persona amb la qual es formalitzarà la contractació, d’acord amb els articles 72, 74, 75,
76 i 79 bis. del TRLCSP.
Per tot això, la Junta de Govern Local ACORDA:
Primer. Dur a terme les obres relatives a MILLORES CENTRE DE LECTURA
,mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista CONSTRUCCIONS
MARTI QUERAL, S.L per un import de 22.482,31 € € i 4.721,29 € d’IVA,.
Segon. Aprovar la despesa per import de 27.203,60 €, . amb càrrec a la partida 3321
62200 del vigent pressupost
Tercer. L’obra deurà estar finalitzada el 15/12/2017 , i una vegada realitzada l’obra,
s’incorporarà la factura a l’expedient i es tramitarà el pagament si s’escau.
B) PROPOSTA D’ACORD CONTRACTE MENOR ENRETIRADA SUPORT DE FUSTA
EXISTENT
CONDICIONAMENT ESTESA ELECTRICA CAMARLES CARRER
TRENTA CANTONADA 55 VTE 79-93”.

1.1 ANTECEDENTS
Aquest Ajuntament necessita contractar les obres consistents en enretirada suport de
fusta existent condicionament estesa elèctrica Camarles carrer Trenta, cantonada 55
VTE 79-93
1.2. El preu del contracte ascendeix a la quantitat de 2.779,95 euros i 583,79 euros
d’IVA, .
Al pressupost municipal del 2017 existeix consignació pressupostària en import adequat
i suficient.
1.3. La Secretaria Intervenció municipal ha emès, en data 29 de setembre un informe
sobre el procediment legal a seguir i el percentatge que suposa la contractació en relació
amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, als efectes de determinar l’òrgan
competent per a contractar.
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2. FONAMENTS DE DRET
2.1. La normativa aplicable és la següent:
f)

Articles 21.1.ñ), 22.2.n) i 88 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
del règim local.
g) Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la Llei
de contractes del sector públic (endavant TRLCSP)
h) Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP,
modificat per Reial Decret 300/2011, de 4 de març
i) 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.
j) Articles 273 a 281 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 (TRLMRLC), en allò que
no contradiguin el que disposa la LCSP.
2.2. A l’expedient consten els documents que acrediten la capacitat i la solvència de la
persona amb la qual es formalitzarà la contractació, d’acord amb els articles 72, 74, 75,
76 i 79 bis. del TRLCSP.
Per tot això, la Junta de Govern Local ACORDA:
Primer. Dur a terme les obres enretirada suport de fusta existent condicionament estesa
elèctrica Camarles carrer Trenta, cantonada 55 VTE 79-93,,mitjançant el procediment
del contracte menor, amb ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA,SLU per un import
de 2.779,95 € i 583,79 € d’IVA.
Segon. Aprovar la despesa per import de 3.363,74 amb càrrec a la partida 16562101
del vigent pressupost
Tercer. Que una vegada realitzada l’obra, s’incorpori la factura a l’expedient i es tramiti
el pagament si s’escau.
08.- Informes de l’Alcaldia
L’Alcaldia informà de la reclamació prèvia interposada contra l’ajuntament
reconeixement de dret i quantitat ( 4.655,64 Euros), pel treballador J.E.B.B.

sobre

D’un informe de la Policia Local referent a abocaments a la via pública, davant de la
deixalleria municipal, per la qual cosa es necessita urgentment la legalització de les
càmeres de vigilància.
09.-Proposicions urgents
La Junta de Govern local, atesa la iniciativa del Sr. Navarro (ERC) acorda que a través
del SOC i al viver d’empreses es facin cursos en pràctiques per a peons dintre del
municipi , manteniment d’espais públics
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10.-Torn obert de paraules
El 1er Tinent d’Alcalde Ramón Brull, va comunicar la necessitat de fer una previsió de
cara als pressupostos del 2018, per a fer nínxols i columbaris. Manifestà que els
prefabricats surten mes cars per tant es faran d’obra aproximadament uns 42 nínxols .
També va incidir en la necessitat d’adequar amb flors el cementiri però tot l’any, no tant
sols el dia de tots Sants.
I no havent altres assumptes a tractar i essent les 14:00 , s’estén la present acta, de la
qual, jo, el secretari, en dono fe.
L’ALCALDESSA

LA SECRETARIA,

Sandra Zaragoza Vallés

Teresa Roca Castell
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