
 
 

JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA  DEL DIA 6 DE JUNY DE 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
NÚMERO:        11/2018 
DATA:                         6  de Juny de  2018 
HORA D’INICI:               12:30  hores 
HORA FINALITZACIÓ:  14:00 hores 
LLOC:     Sala de Sessions de l’ajuntament de Camarles. 
ASSISTENTS:   
Alcalde-President :     Sra. Sandra Zaragoza Vallés     
                                              
Tinents d’Alcalde:   Sr. - Ramón Brull Melich 
                                           Sra. Barbara Curto Camisón 
                                           Sr.   Jordi  Bonet Curto                                                                                        
                                                             
Secretaria.:             Sra. Teresa Roca Castell 
 
Declarada oberta la sessió per la Presidència, es prenen els següents ACORDS: 
 
01.- Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
 
Aprovació acta de data 18 de maig de 2018. 
 
02.- Relació d’autorització, disposicions i reconeixement d’obligacions.   
 
No n’hi varen haver. 
 
03.-Disposicions Oficials d’interès i correspondència rebuda. 
 
No n’hi va haver.  
 
04.- Instàncies i Sol·licituds. 
 
4.1.- Vist l’escrit presentat per l’AMPA IES CAMARLES, sol·licitant subvenció per al curs 
2017/2018, per les activitats d’entrega d’orles final de curs i reconeixement de 
l’alumnat.  
 
La Junta de Govern Local acorda: 
 
Primer,. Atorgar un  ajut de  600,00 Euros,  
Segon.- Notificat aquesta concessió a l’AMPA i a la Intervenció Municipal 
 



 
 
4.2.- Vist l’escrit presentat per l’Escola Sant Àngel, sol·licitant subvenció corresponent a 
l’exercici 2018, per les activitats educatives.  
 
La Junta de Govern Local acorda: 
 
Primer,. Atorgar un  ajut de  500,00 Euros,  
Segon.- Notificat aquesta concessió a l’Escola Sant Àngel i a la Intervenció Municipal 
 
4.3.- Vist l’escrit presentat per Elisa Buera Curto, en representació del Club Twirling La 
Granadella, , sol·licitant una subvenció per a poder ajudar al club i poder tirar endavant 
els projectes de competicions i  ajudar al mateix temps a l’atleta seleccionada tant per 
la Federació Catalana, com  per la Federació espanyola, al  campeonat d’Europa a Dublín. 
 
La Junta de Govern Local Acorda: 
 
Primer.- Sol·licitar de la peticionaria un aclariment ,respecte del projecte de club que té 
a nivell municipal, per així poder valorar la subvenció a atorgar. 
 
4.4.- Vist l’escrit presentat per J.J.M.P, sol·licitant l’anul·lació del gual atorgat al Carrer 
Sant Joan, núm. XX. 
 
La Junta de Govern Local, acorda: 
 
Primer.- Donar de Baixa del padró de Taxes 2019 , el gual  atorgat al carrer Sant Joan, 
núm. XX,  a nom del Sr. J.J.M.P. 
 
Segon.-Notificat aquest acord al  sol·licitant així com al departament de Taxes i a la 
Intervenció Municipal.  
 
4.5.- Vist l’escrit presentat per la Sra. E.E.B.R, sol·licitant una reserva d’aparcament per 
minusvàlid, al carrer Trenta,-un 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: 
 

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. 
 
4.6.- En relació a la instància presentada pel Sr. L.B.G, sol·licitant durant les festes majors 
poder tallar el carrer  Vint-i- quatre, entre carrers cinc i sis. 



 
 
  
La Junta de Govern Local, atès l’informe favorable emès per la Policia local, ACORDA: 
Primer.- Atorgar el sol·licitat pel peticionari sota les següents condicions: 
 

• Tallar totalment el carrer durant les festes majors 

• Deixar el suficient espai a la vorera per al pas de vianants. 

• Queda prohibit clavar al terra de la vorera o via pública qualsevol element. 

• S’hauria d’ocupar l’espai estrictament necessari i no causar amb l’ocupació de 
les taules i cadires cap perjudici o molèstia als veïns. 

• Les taules i cadires s’hauran de retirar quant l’autoritat municipal així ho 
decideixi per la celebració de qualsevol acte municipal que ho requereixi. 

• Una vegada hagi passat el període de festes s’hauran de retirar les taules i 
cadires, deixant la via pública en les seves condicions normals. 

•  
Segon.- Abonar la taxa per la ocupació de la via pública corresponent. 
 
05.-Expedients llicències urbanístiques i d’altres. 
 

A) OBRES MENORS 
 

No n’hi varen haver. 
 
B) OBRES MAJORS No n’hi varen haver. 

 
Altres 
 
 
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 
 
1.-Expedient de contractació, Contracte Menor serveis assegurances Edificis 
municipals 
 
Fets  
 
1. S'ha iniciat expedient per a la contractació menor següent: 
 

Expedient Ressenya Empresa 

14-
Mserv/2018 

Assegurances Edificis municipals  Ocaso S.A 

 
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, núm. 
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: 
 
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: 66000000  
 
1.3. El responsable del contracte serà el Sr. Ramón Brull Melich, regidor de Serveis. 
 
1.4. El termini de lliurament/execució de la prestació es fixa  fins 10 de maig de 2019 
 
1.5. El preu del contracte és de 8.141,46 ,- €, Exempt  aplicació 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:  Junta de Govern Local 
El codi DIR3:    L01439039 
Número d'expedient:   14-Mserv/2018 
L'òrgan comptable:   Tresoreria 
Destinatari:    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.  
 
08.-  Informes de l’Alcaldia 
 
Es dona compte  de l’informe de la Policia Local,, en el qual s’informa que periòdicament 
hi ha un camió carregant aigua al carrer Aldea del Polígon industrial La Venta Nova, que 
carrega aigua amb permís d’Aigües de Catalunya d’un Hidrant que hi ha a la vorera del 
carrer.  



 
 
Que el camió estaciona  ocupant un sentit de la circulació i obstaculitza el pas dels demés 
usuaris de la via, obligant-los a circular pel carril de sentit contrari a la marxa i posant en 
perill la seguretat del trànsit. 
 
Des de l’Alcaldia es recomana  parlar amb  Aigües de Catalunya, per a canviar la ubicació 
dels Hidrants. 
 
 09.- Proposicions Urgents 
 
Aprovació dels  padrons següents: 
 
Taxes i Preus públics :  Cobrament voluntària del 27/07/18 fins 28/09/18 
 
Clavegueram, escombraries, guals, ninxols 
 
Per tant resta exposat al  públic per un termini de quinze dies a fi de que durant aquest 
període puguin presentar-se’n les reclamacions sobre l’exclusió o inclusió i la quota 
assignada que es cregui pertinent. Exhaurit el termini reglamentari es consideraran 
aprovats definitivament els padrons i es procedirà al cobrament dels rebuts 
corresponents. 
 
 
10.-Torn obert de paraules 
 
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                                                                          LA SECRETARIA, 
 
 
 
 
 
Sandra Zaragoza Vallés                                                          Teresa Roca Castell  
 
 
 
 


