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JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA  DEL DIA 12 DE JULIOL DE 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
NÚMERO:        13/2018 
DATA:                         12  de Juliol de  2018 
HORA D’INICI:               9:30  hores 
HORA FINALITZACIÓ:  11.30 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 26 de juny de 2018 
 
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’escrit de l’Escola del Lligallo, referent a les actuacions de 
manteniment a realitzar per la brigada municipal,  petició que es cursarà al Cap de la 
Brigada per al seu coneixement i efectes. 
 
Escrit de l’Aldea referent a la modificació Puntual 2/2018 del Text Refós de les Normes 
Subsidiàries de Planejament de l’Aldea. 
 
De l’escrit del Consell Comarcal el Baix Ebre, referent a la liquidació tercer trimestre 
transport postobligatori, part ajuntament 213,00 Euros 
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04.- Instàncies i Sol·licituds. 
 
4.1.- Vist l’escrit presentat pel grup d’ERC, sol·licitant canvi en les titularitats de les 
Comissions Informatives: adjudicant-les de la següent manera: 
 
Llorenç Also: Urbanisme, Hisenda, Ensenyament i Joventut 
J. Antonio Navarro: Urbanisme, Hisenda, Ensenyament i Joventut 
Laura Bonet: Hisenda, Ensenyament i Joventut. 
Estanislao  Martinez: Urbanisme, Ensenyament i Joventut 
Montserrat Bonet: Urbanisme i Hisenda 
 
La Junta de Govern Local acorda, acceptar el canvi sol·licitat pel grup municipal d’ERC, 
i  elevar la proposat al proper Ple municipal. 
 
4.2.- Vist l’escrit del Sr. A.LL.M.LL, actuant en representació del CDR de Camarles i de 
l’ANC del municipi, sol·licitant al igual que s’ha fet a altres municipis, s’aprovi nomenar 
el carrer del davant de les escoles “ 1 d’Octubre”. 
 
La Junta de Govern Local acorda: 
 
Primer.- Comunicar al sol·licitant que el Reglament de Participació Ciutadana està al 
tràmit d’informació pública i que un cop aprovat definitivament, el tema del nom del 
carrer es sotmetrà  a consulta de la ciutadania. 
 
4.3.- Vist l’escrit presentat per el Sr. J.B.C, queixant-se per la càrrega i descarrega de 
mercaderia al carrer Trenta-dos, de l’establiment comerciat Supermercat BON AREA. 
 
La Junta de Govern Local, acorda comunicar a l’empresa i a la propietària del local 
comercial de l’horari de la càrrega i descàrrega regulat per la normativa municipal que 
prohibeix la càrrega i descàrrega de les 22:00 hores fins a les 07:00 hores. 
 
En cas que no es doni compliment i s’infringeixi l’horari establert es procedirà a obrir 
expedient sancionador. 
 
4.4.- Vist l’escrit presentat per la Sra. A.M.A.V, sol·licitant autorització per a instal·lar 
una parada al mercat setmanal de productes bio-dinàmics (verdura, ous ... ) 
 
La Junta de Govern Local, vista  la documentació presentada, ACORDA: 
 

a)  Aprovar el sol·licitat per la peticionari. 
b) Deurà de liquidar la taxa corresponent de  6 euros setmanals.-€. 
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4.5.- Vist l’escrit presentat per la Sra. M.J.G.Q, en el que informa del viatge que 
realitzarà l’Agrupació Musical a Prada de Conflent -França i sol·licita col·laboració a 
l’Ajuntament per a poder entregar un obsequi representatiu del municipi així com 
ajuda econòmica per a fer front a les despeses del desplaçament dels integrants de 
l’Agrupació Musical. 
 
La Junta de Govern Local, acorda atorgar un ajut econòmic per import de 300.-€ així 
com una placa commemorativa del municipi de Camarles. 
 
4.6.- Vist l’escrit presentat per la Sra. M.J.V.R, sol·licitant autorització per a instal·lar 
una terrassa al carrer vint-i-nou, durant la Festa Major de Camarles 2018. 
 
La Junta de Govern Local, acorda: 
 

a) aprovar el sol·licitant per la peticionaria. 
b) en acabar la Festa Major, aquesta terrassa s’haurà de retirar. 

 
4.7.- Vist l’escrit presentat per la Sra. M.E.M, sol·licitant devolució del pagament de 
l’esplai municipal la Gresca dels dos fills, que van abonar-se el mes de Juliol matí i 
tarda i tant sols assistiran al matí. 
 
La Junta de Govern Local, vista la documentació presentada acorda: 
 

a) Aprovar la devolució sol·licitada per import de 51.-€. 
b) Traslladar còpia d’aquest acord al Departament d’Intervenció. 

 
4.8.- Vist l’escrit presentant per el Sr. G.V, sol·licitant una reserva d’aparcament per 
minusvàlid al carrer Alta Ribagorça núm. X esc. B, ja que té un 78% de discapacitat. 
 
La Junta de Govern Local, vist l’informe emès al respecte per part de la Policia Local, 
acorda: 
 

a) Aprovar el sol·licitat pel peticionari. 
b) Traslladar còpia d’aquest acord al Cap de la Brigada Municipal, per a que 

senyalitzi la reserva d’aparcament quinzenalment. 
 
4.9.- Vist l’escrit presentat per la Sra. S.B.B, sol·licitat un gual permanent de 3 metres, 
al carrer Trenta-dos núm. X. 
 
La Junta de Govern Local, vist l’informe favorable emès al respecte per part de la 
Policia Local, acorda: 
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a) Aprovar el gual sol·licitat de 3 metres d’amplada al carrer Trenta-dos núm. 9. 
b) Deurà liquidar la taxa corresponent per import de 50.-€. 
c) Donar trasllat d’aquest acord al Departament de Rendes. 
d) Traslladar còpia d’aquest acord al Cap de la Brigada Municipal. 

 
4.10.- Vist l’escrit presentat per la Sra. E.C.L, sol·licitat un gual permanent de 3 metres, 
al carrer Cinquanta-quatre núm. X. 
 
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 Cinquanta-quatre 
núm. 6. 

b) Deurà liquidar la taxa corresponent per import de 50.-€. 
c) Donar trasllat d’aquest acord al Departament de Rendes. 
d) Traslladar còpia d’aquest acord al Cap de la Brigada Municipal. 

 
05.-Expedients llicències urbanístiques i d’altres. 
 

A) OBRES MENORS 
 

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

 
Altres 
 
1.-   CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE  L’AJUNTAMENT DE CAMARLES I LA 
ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS ESPAÑOLES (ONCE). 
 
 

A Camarles, Juliol de 2018. 
 
INTERVENEN 
 
D’una part, la senyora SANDRA ZARAGOZA VALLÉS, amb DNI, núm.XXXXXXXF,que 
actua com a Alcaldessa de Camarles, i en virtut de les facultats que li confereix l’article 
21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 
53.1.a) 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.  
De l’altra, el senyor XAVIER GRAU SABATÉ, amb DNI. Núm. XXXXXXXX-A, en nom i 
representació de l’Organització Nacional de Ciegos Españoles (en endavant ONCE), 
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amb NIF núm. Q-2866004-A i amb domicili, a aquests efectes, carrer Sepúlveda núm. 
1 de Barcelona 08015, que actua en la seva qualitat de Delegat Territorial a Catalunya 
d’aquesta Institució, i segons escriptura de poder al seu nom atorgada davant el notari 
de Madrid, José Maria Mateos Salgado, el dia 26 de gener de 2015, núm. 259 de  
protocol. 

MANIFESTEN 
1.- Que, l’Ajuntament de Camarles té la voluntat de col·laborar amb diverses entitats 
amb la finalitat de millorar l’accessibilitat dels espais públics i del nivell de benestar 
dels seus ciutadans i ciutadanes, i especialment, d’aquells que tenen alguna 
discapacitat. 
2.- Que, l’ONCE és una corporació de dret públic, de caràcter social que porta a terme 
activitats a favor de l’autonomia personal, la inclusió social, la igualtat d’oportunitats 
la no discriminació i la consecució de plens drets de ciutadania de les persones cegues 
i amb deficiència visual greu. 
L’ONCE col·labora amb les diverses Administracions Públiques en la prestació de 
serveis socials d’interès general. 
Amb l‘objectiu fonamental d’aconseguir la inclusió social de les persones amb 
discapacitat a través del treball, l’ONCE i la Fundació ONCE han creat el grup 
d’empreses Ilunion. Les tres entitats constitueixen el nucli central de l’anomena’t 
Grup Social ONCE. 
 
3.-  Així doncs, tant l’Ajuntament de Camarles com l’ONCE tenen la voluntat de 
col·laborar conjuntament amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels ciutadans 
i ciutadanes de Camarles que tinguin alguna discapacitat i, per això, ambdues parts 
volen subscriure aquest conveni que es regularà per la normativa que resulti 
d’aplicació, i especialment, pels següents: 

 
ACORDS 

 
PRIMER.- Objecte. 
Amb aquest document, les parts signants, volen definir un conveni de col·laboració 
que els hi permeti anar desplegant en el seu moment acords més puntuals 
d’actuacions referides a persones amb discapacitat, especialment amb ceguesa i amb 
deficiència visual greu, en àmbits com la mobilitat i l’accessibilitat i el disseny 
universal, la igualtat d’oportunitats, la no discriminació, la formació i el treball, la 
cultura i el lleure, les noves tecnologies i d’altres aspectes relacionats amb aquest 
col·lectiu. 
 
SEGON.-Àmbits d’actuació. 
Ambdues entitats proposen inicialment els següents àmbits de col·laboració: 
1.- L’assessorament tècnic per part de l’ONCE a l’Ajuntament de Camarles, dins de les 
seves possibilitats, en aquells aspectes concrets que puguin afectar els ciutadans i 
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ciutadanes de Camarles que puguin tenir ceguesa o deficiència visual greu, i també, 
en els projectes que l’Ajuntament de Camarles pugui programar i realitzar per adaptar 
la ciutat a les persones amb discapacitat visual. 
2.- L’ONCE assessorarà en la planificació i realització d’aquelles campanyes 
informatives que dugui a terme l’Ajuntament de Camarles, dirigides a les 
associacions, gremis de restauració i hostaleria, comerciants, sector del taxi i el 
transport de passatgers i altres empreses i professionals de Camarles sobre l’accés 
lliure als seus establiments, vehicles i serveis dels gossos d’assistència degudament 
acreditats i els seus usuaris/es. 
3.- L’Ajuntament de Camarles i l’ONCE fomentaran la participació dels seus afiliats i 
afiliades i d’altres persones amb discapacitat vinculades a aquesta institució en les 
activitats i iniciatives culturals, esportives i de lleure que programi i realitzi 
l’Ajuntament de Camarles que s’estimin d’interès per les parts. 
4.- L’Ajuntament de Camarles  dins del seu àmbit competencial, col·laborarà donant 
trasllat a les autoritats competents en la matèria, mitjançant la seva policia local, de 
qualsevol informació que ajudi a lluitar en contra de les activitats relacionades amb 
les rifes i loteries il·legals que es desenvolupin en el seu municipi.   
 
5.- Les parts signants són conscients que la inclusió social s’aconsegueix 
primordialment amb una integració laboral que proporciona a les persones confiança 
i les fa  socialment més integrades i participatives, l’Ajuntament de Camarles i l’ONCE, 
conjuntament amb les entitats del seu Grup Social,  afavoriran, treballaran 
conjuntament i donaran la màxima prioritat a l’adopció i desenvolupament d’aquelles 
iniciatives i actuacions que tinguin com a finalitat l’ocupació efectiva de persones amb 
discapacitat. 
L’Ajuntament de Camarles col·laborarà amb l’ONCE en cercar, mitjançant els seus 
serveis corresponents, aquelles persones amb discapacitat de Camarles que reuneixin 
els perfils adequats per formar part del col·lectiu de venedors de loteries i altres 
productes de l’ONCE. 
6.- Amb sintonia i respecte de la normativa que regula la contractació administrativa 
dels ens locals, l’Ajuntament de Camarles impulsarà la contractació socialment i per 
això, estudiarà i incorporarà en els corresponents plecs de condicions, i en la mesura 
de les seves possibilitats,  clàusules que  permetin la valoració de les ofertes que 
contemplin la promoció de l’ocupació de persones amb discapacitat per part de les 
empreses licitadores, així com el disseny i l’accessibilitat universal dels productes, 
béns i serveis objecte de la contractació.   
7.- L’Ajuntament de Camarles, tenint en compte que l’ONCE és una Corporació de 
dret públic de caràcter social, que té entre les seves finalitats principals la de donar 
ocupació a persones amb discapacitat i finança les seves activitats socials d’interès 
general  amb les vendes de les  seves loteries i altres productes, autoritza la instal·lació 
gratuïta i per un període de vint anys, d’un quiosc de venda de les loteries de l’ONCE 
en el lloc més adient pel desenvolupament d’aquesta activitat i inclourà en les seves 
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ordenances fiscals les exempcions a l’ONCE de les taxes i preus públics per aquesta 
ocupació de la via pública.  
L’ONCE per la seva part, atenent les circumstàncies de la venda podrà demanar  a 
l’Ajuntament de Camarles el trasllat del quiosc, la seva substitució per un altre model 
o punt de venda o procedir a la seva retirada definitiva. 
8.- L'Ajuntament de Camarles inclourà, a través dels seus mecanismes i departaments 
municipals corresponents, la possibilitat d'atendre les peticions d'acompanyament 
puntual per a persones cegues i amb deficiència visual greu de la ciutat, sol·licitades a 
través de l'ONCE.  
 
TERCER.- Finançament. 
Aquest conveni no comporta per si mateix que s’assumeixin per les parts 
compromisos econòmics. Malgrat això, en el cas que les parts haguessin de realitzar 
aportacions econòmiques per l’execució d’algun dels acords d’aquest conveni, 
aquestes hauran de ser prèviament aprovades per la part que les vagi a formalitzar, 
atenent els procediments  i tràmits d’aprovació establerts en cada cas en la seva 
respectiva normativa d’aplicació. 
 
QUART.- Vigència. 
El termini de vigència d’aquest conveni de col·laboració s’inicia en la data que figura 
en el seu encapçalament i tindrà una vigència per un període de dos  (2) anys, i es 
podrà prorrogar de forma tàcita per a dos (2) anys més si no hi ha denúncia expressa 
per escrit de qualsevol de les parts amb un mes d’anticipació a la seva finalització, 
sense perjudici del termini d’autorització del punt 7 de l’acord segon. 
 
CINQUÈ.- Resolució anticipada. 
Les causes de resolució anticipada d’aquest conveni de col·laboració són: 
El mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 
L’incompliment manifest dels acords d’aquest conveni. 
La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de poder dur a terme l’objecte 
d’aquest conveni. 
Per qualsevol altra causa prevista en la normativa vigent d’aplicació. 
 
SISÈ.- Seguiment i control. 
Es constituirà una comissió de seguiment i control formada per dos membres per 
cadascuna de les entitats signants. Aquesta comissió es reunirà amb la periodicitat 
que estimi convenient i vetllarà pel compliment d’aquest conveni i d’aconseguir 
possibles futurs acords i estarà facultada per crear els  equips tècnics que consideri 
adients per desenvolupar aquest conveni. 
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SETÈ.- Protecció de dades  
En compliment del que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades –
Reglament (UE) 2016/679-, les parts autoritzen la incorporació als fitxers de les 
entitats signatàries del present document de totes les dades personals continguts en 
el mateix per a l'exercici de les funcions pròpies de cada entitat relacionades amb 
l'objecte del present Conveni.  
 
La part que lliura les dades s'obliga a informar de forma clara i inequívoca de tots 
aquests extrems als seus representants, així com els titulars de les dades podran 
exercir els drets d'accés, oposició, rectificació, supressió i limitació continguts en 
aquests fitxers a la seu de l’AJUNTAMENT DE CAMARLES en el domicili citat en 
l’encapçalament i en la Direcció General de l'ONCE, mitjançant l'enviament d'una 
carta incloent el seu nom i cognoms, petició en què es concreta la sol·licitud, direcció 
a efectes de notificacions, data, signatura i fotocòpia del DNI o un altre document vàlid 
que els identifiqui. 
 

VUITÈ. – Resolució de conflictes. 
Les possibles discrepàncies en la interpretació i dels dubtes derivats del compliment 
d’aquest conveni, seran resolts de mutu acord de les parts sota els criteris de la bona 
fe i col·laboració. 
La comissió de seguiment i control serà l’òrgan encarregat de resoldre les 
discrepàncies i dubtes que puguin sorgir en la interpretació o execució d’aquest 
conveni. 
Les qüestions litigioses que poguessin aparèixer, les parts se sotmeten a la jurisdicció 
dels jutjats i tribunals que corresponguin. 
I perquè així consti i en prova de conformitat, les parts signen aquest document per 
duplicat exemplar, en el lloc i la data que figuren en el seu encapçalament.   
 

PER ONCE PER L’AJUNTAMENT DE CAMARLES 
 

 
Xavier Grau i Sabaté 
Delegat Territorial ONCE Catalunya 
 

 
Sandra Zaragoza Vallés 
Alcaldessa 

 
La Junta de Govern Local acorda: 
 
Primer.-Aprovar el conveni de referència en tost els seus punts. 
 
Segon.-  Facultar a l’Alcaldessa Sandra Zaragoza Vallés per a la signatura del present 
conveni i dels documents necessaris per a l’efectivitat de l’acord. 
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2.- Aprovació  programació actes Festes Majors Camarles 2018 
 
Programa: 
 
DIVENDRES 20 DE JULIOL 

19.00h Repartiment de Panoli pels carrers de la població a càrrec de la Reina, reina 

infantil, hereu i pubilles de la Festa Major 2018. Acompanyats per la xaranga Laia’s. 

 

22.00h Degustació de pa amb tomàquet i pernil a la plaça de bous. Tu emporta’t el 

beure i nosaltres et donem el pa amb tomàquet i pernil. Hi haurà sorpreses per 

tothom! 

 

24.00h Pregó d’inici de la Festa Major 2018 a càrrec de l’alcaldessa la Sra. Sandra 

Zaragoza Vallés i la Reina de festes, acompanyades de la reina infantil, hereu, 

pubilles i els membres del consistori. La reina engegarà la traca que iniciarà la Festa 

Major 2018. 

 

00.01 h Soltada de 3 vaquetes per animar la vetllada de la ramaderia local 

Germans Príncep (Camarles). 

 

00.30h Bou Embolat de la ramaderia local Germans Príncep (Camarles). 

 

01.30h Nit Blanca amb la Festa Imagina Ràdio 

 

DISSABTE 21 DE JULIOL 

07.00h Tancament de la Nit Blanca i sortida del recinte fins a l’Ajuntament, 

acompanyats per la xaranga Laia’s. 

07.30h Bou capllaçat de la ramaderia local Germans Príncep (Camarles). 

08.00h Esmorzar popular de llonganissa, a la Rambla Catalunya. 

12.00h Volteig de campanes i tirada de coets anunciant l’inici de la Festa Major 2018. 

18.30h Bous a la plaça, a càrrec de la ramaderia local Germans Príncep (Camarles). La 

tarda estarà amenitzada per la xaranga Laia’s. 
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22.30h Recepció d’autoritats i pubilles a l’Ajuntament de Camarles. Signatura del 

llibre d’honor a càrrec de la pregonera de la Festa Major 2018 la Sra. Noèlia Canela, 

presidenta de la Fundació Noèlia. 

23.30h Primera gran nit de ball amb l’orquestra Enigma. 

24.00h Pregó de la Festa Major, a càrrec de la Sra. Noèlia Canela, presidenta de la 

Fundació Noèlia i presentació de la reina, reina infantil, hereu, pubilles i pubilles de 

l’associació de dones i l’associació de jubilats de la Festa Major de Camarles 2018, així 

com les pubilles de la Festa Major dels Lligallos 2018. 

01.00h Repartiment de dolços. Obsequi de Forn Carbó “Panaderia Mercat”. 

03.00h Nit Jove amb Dj Local. 

DIUMENGE 22 DE JULIOL 

10.00h Concurs de Pokets a la plaça Ametlla de Mar. La cursa serà d’adults, senior i 

correpasillos. 

12.00h Concentració d’Andròmines a la plaça del Mercat. 

12.00h Dinar de germanor “Concurs de Paelles” a la Rambla Catalunya. La 

Cooperativa Olivarera CAMAROLI patrocina l’oli i la Cooperativa Arrossaires del Delta 

de l’Ebre patrocina l’arròs per realitzar les paelles. Tots els que vulguin participar 

s’hauran d’inscriure a l’Ajuntament abans del divendres 20 de juliol. Encara que 

concursis o no surt a dinar amb el poble!!! 

14.00h A menjar Paella!!! Inici del dinar de germanor, a la Rambla Catalunya. 

16.00h Baixada d’Andròmines de Dalt del pont de la TV 3409. Organitza Bar Musical 

Soterrani i amenitzat per la xaranga Xino-Xano. 

18.30h Bous a la plaça, a càrrec de la ramaderia Miguel Parejo (Cabanes). La tarda 

estarà amenitzada per la xaranga Laia’s. 

20.00h Correfocs a càrrec de l’Associació Cultural i Juvenil 7 Cevells. Sortida de la 

Torre de Camarles fins a la plaça de bous. 

24.00h Gran nit de ball amb l’orquestra Platea. A la mitja part, actuació del grup de 

Twirling la Granadella. 
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DILLUNS 23 DE JULIOL 

10.00h II Campionat de Petanca. El campionat tindrà lloc a la pista situada a 

l’Estació. Inscripcions a l’Ajuntament de Camarles. Premis patrocinats per Neteges 

Camarles. 

11.00h Gran tobogan aquàtic i tobogan petit refrescant al pont de la TV3409. 

18.00h I Grand Prix amb vaquetes de la ramaderia Mansilla (Ulldecona). La tarda 

estarà amenitzada per la xaranga Laia’s. Premis patrocinats per Super Bon Àrea. 

20.30h Berenar popular. Degustació de baldana d’arròs a la plaça de bous. 

22.00h Bou Capllaçat de la ramaderia Mansilla (Ulldecona). 

23.30h Nit de ball  a càrrec de l’orquestra Mediterrania. Durant la nit es realitzarà el 

ball del fanalet. 

02.00h Nit Jove – Memories Tour 

 

DIMARTS 24 DE JULIOL 

11.30h Visita i homenatge a la persona de més edat del nostre poble, la Sra. Cinta 

Bonet Bonfill, i al matrimoni més gran de Camarles el Sr. José Curto Salvador i la 

Sra. Cinta Bonet Bonfill (67 anys casats), on es farà entrega d’un present a càrrec de 

l’alcaldessa Sra. Sandra Zaragoza, membres del consistori, reines, hereus i pubilles de 

la Festa Major. Acompanyats per la xaranga Laia’s. 

13.30h Dinar de la Vellesa al restaurant Pla d’en Roca. 

20.00h Ofrena de flors i fruits al patró Sant Jaume Apòstol, a càrrec de les 

associacions i entitats de Camarles i Lligallos i acompanyada de l’Agrupació Musical 

de Camarles i la Batukada Joves Lligallencs. Sortida des de l’Ajuntament. 

23.00h Nit de ball amb l’orquestra Montesol; a la mitja part es repartiran dolços 

patrocinats per Germans Marín. 

 

DIMECRES 25 DE JULIOL 

09.00h Concentració i esmorzar per als participants al Concurs de Bitlles 2018. 

10.00h Inici del Concurs de Bitlles a la Rambla Catalunya. 

12.00h Vermut Jotero al Bar Lo Centro, acompanyat pel Grup de Jota de Camarles i 

amb la música d’Imma de Sopa i la Rondalla dels Alfacs. 
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18.00h Partit de la Festa Major al Camp Pla de Barra, entre el C.F. Camarles i C.F. 

Ascó. La Reina de festes realitzarà el xut d’honor per iniciar el partit. 

20.00h Missa en honor a Sant Jaume Apòstol, on assistiran la Reina, Reina infantil, 

hereu, pubilles i autoritats de la corporació. 

21.00h Solemne Processó en honor al patró Sant Jaume Apòstol, acompanyada per 

l’Agrupació Musical de Camarles, la Batukada Joves Lligallencs, Reina, Reina Infantil, 

Hereu, Pubilles de Camarles i LLigallos, i autoritats de la corporació municipal. 

22.00h Ramellet de focs a l’Església. 

23.30h Nit de Ball amb l’Orquestra Junior’s. 

03.00h Nit Jove amb Dj Local. 

 

DIJOUS 26 DE JULIOL 

10.00h II Campionat de Guinyot, al local de la Penya Barcelonista. Hi haurà esmorzar 

i dinar per a tots els que vulguin inscriure’s. Inscripcions al mateix local. 

12.00h Festa de l’aigua per a tots els xiquets i xiquetes a la plaça dels Presidents. 

(Porta’t el bañador i un poval). 

17.00h Happy Hour. Una hora d’atraccions gratuïtes per a tots els xiquets i xiquetes 

menors de 12 anys. 

18.00h Xocolatada popular a la plaça dels Presidents. Patrocinada pel Restaurant Pla 

d’en Roca. 

18.30h Bous a la plaça, a càrrec de la ramaderia Mansilla (Ulldecona). La tarda estarà 

amenitzada per la xaranga Laia’s. 

22.00h Sopar Popular de l’Estofat “Nit dels Colors”, al recinte de festes. La Comissió 

de Festes anima a tota la població a assistir al sopar amb la samarreta de la Festa 

Major de Camarles. Elegeix un color que representarà la teva taula, anima-la i fes-la 

divertida. Per reservar taula a partir de les 17h al recinte de festes. 

23.30h Festa Partinando Show. Vine a passar-t’ho bé amb la millor música i 

espectacle originals que faran d’aquesta nit una de les més especials. 
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DIVENDRES 27 DE JULIOL 

12.00h Concentració de les dones a l’Ajuntament de Camarles. Recorda!! Porta la 

bicicleta! La temàtica d’aquest any és “PIN UP”. I Concurs Instagram. Puja la teva 

foto del dia de la dona amb l’etiqueta #donescamarles i les tres millors fotografies 

guanyaran un xec regal per gastar a qualsevol perruqueria o estètica del municipi. 

12.15h Al balcó de l’Ajuntament, nomenament de la Dona del Dia, amb l’entrega de 

la bara a càrrec de l’alcaldessa, la Sra. Sandra Zaragoza. 

12.30h Gran bicicletada popular per a les dones pels carrers de la població. Durant 

el recorregut hi haurà animació musical amb la xaranga Laia’s. 

13.30h Dinar  per a totes les dones a la Rambla Catalunya. El dinar consta 

d’amanida, fideuada i postre. II Concurs de dolços “La Dona Més Dolça”. Col·labora: 

Fruites i Verdures Lo Mercadet,  Panaderia Mercat i Llaminadures i Detalls Mª José. 

Venda de tiquets del dia de la dona a l’Ajuntament de Camarles fins al dia 26 de 

juliol. Preu: 5 euros. 

16.00h Festa “Petardeo” amb la música xaladora de Joel Mascarell i festa de 

l’escuma, a la plaça del Mercat. L’Ass. de Dones patrocina sangría a dojo. 

18.30h Bous a la plaça, a càrrec de la ramaderia Javier el Gallo (Moncofar). La tarda 

estarà amenitzada per la xaranga Laia’s. 

22.00h Bou embolat, a càrrec de la ramaderia Javier el Gallo (Moncofar).  

22.30h Castell de Focs, a la plaça de bous. 

23.30h Nit de ball amb l’orquestra Matinada 

02.00h Nit Jove “Box of Music”. 

 

DISSABTE 28 DE JULIOL 

10.00h Campionat de Tir al Plat al camp de tir del Perelló. 

11.00h Encierro infantil amb carretons i bous inflats.  

Inici a la rotonda de l’encreuament del carrer trenta amb el vint-i-set. 

12.30h A refrescar-nos a la Piscina Municipal! 

18.00h Bou capllaçat. Patrocinat per la ramaderia local Germans Príncep (Camarles). 
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18.50h Bous a la plaça, a càrrec de la ramaderia local Germans Príncep (Camarles). 

La tarda estarà amenitzada per la xaranga Laia’s. 

22.00h Bou embolat de la ramaderia d’Arriazu (Navarra).  

22.30h Petit Castell de Focs en finalitzar la festa. 

 
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 subministrament programa 
medicions  de l’ITEC, Banc de Dades i manteniment 
 
Fets  
 
1. S'ha iniciat expedient per a la contractació menor següent: 
 

Expedient Ressenya Empresa 

21-Msubm./2018 programa medicions  de l’ITEC, Banc de 
Dades i manteniment 
 

Institut Tecnologia 
de la Construcció 
de Catalunya 

 
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, 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: 



 
 

-16- 
 

 
1.1. L'execució del contracte es realitzarà amb subjecció a la justificació de necessitats 
de la proposta de contractació. 
 
1.2. Codi CPV: 48218000-9  
 
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  en 30 dies. 
 
1.5. El preu del contracte és de 1.380,00 ,- €,  289,80 €  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:   21-Msubm/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. 
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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. 
 
2.- Proposta Adjudicació obra Adequació de part de l’edifici de les antigues escoles i 
construcció d’un cobert al patí per activitats 1ª Fase 
 
Identificació de l’expedient: 6-Simplif/escoles/2018 
 
Contractació de l’obra “Adequació de part de l’edifici de les antigues escoles i 
construcció d’un cobert al patí per activitats 1ª Fase” 
 
Fets 
 
1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 29 de maig de 2018 es va aprovar 
l’expedient de contractació de l’obra “Adequació de part de l’edifici de les antigues 
escoles i construcció d’un cobert al patí per activitats 1ª Fase” mitjançant 
procediment obert simplificat. 
 
2. En data 7 de juny de 2018  es publica en el perfil de contractació de l'Ajuntament 
l’anunci de licitació.  
 
3. La Mesa de contractació  amb data 29 de juny es reuneix per a procedir a l’obertura 
de la documentació obrant en  el sobre únic Annex I  declaració responsable i Annex 
II Proposició Econòmica, amb el següent resultat: 
 

 

LICITADOR PREU IVA INCLÒS 

Estructures Camarles, S.L 155.924,99 € 

Marti Queral, S.L 159.389,98 € 

ExcavacionsVives Anguera S.L 146.912,15 € 

Serralleria Manser S.L 163.917,35 € 

Construccions Josep Maria Miró S.L 140.584,82 € 

Sertec  Ingenieria y obres S.L 152.370,77 € 

Obres i Contractes Penta S.A 164.500,87 € 
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La Mesa acorda sol·licitar informe tècnic per a la valoració de les ofertes presentades. 
 
 Amb data 2 de juliol es  lliura  informe tècnic, amb la valoració de les ofertes 
presentades, amb el següent quadre resum de les puntuacions obtingudes pels 
licitadors: 
 
 

Nº 
plica 

Empresa presentada Preu proposat % 
baixa 

Punts 

Nº 1 ESTRUCTURES CAMARLES S.L. 155.924,99€ 10,0% 53 

Nº 2 MARTI QUERAL S.L. 159.389,98€ 8,0% 42 

Nº 3 EXCAVACIONS VIVERS ANGUERA S.L. 146.912,15€ 15,2% 81 

Nº 4 SERRALLERIA MANSER S.L. 163.917,35€ 5,39% 29 

Nº 5 CONSTRUCCIONS J. MARIA MIRÓ S.L. 140.584,82€ 18,85% 100 

Nº 6 SERTEC INGENIERIA Y OBRAS S.L. 152.370,77€ 12,05% 64 

Nº 7 OBRES I CONTRACTES PENTA S.L. 164.500,87€ 5,05% 27 

 
Reunida la Mesa de Contractació el 3 de juliol i en base a la valoració de les ofertes 
presentades acorda, proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del present 
contracte a l’empresa Construccions Josep Maria Miró S.L, per ser l’oferta  més 
avantatjosa. 
 

Nº Plica Empresa presentada Punts 

Nº 1 CONSTRUCCIONS J. MARIA MIRÓ S.L. 100 

Nº2 EXCAVACIONS VIVERS ANGUERA S.L. 81 

Nº 3 SERTEC INGENIERIA Y OBRAS S.L. 64 

Nº 4 ESTRUCTURES CAMARLES S.L. 53 

Nº 5 MARTI QUERAL S.L. 42 

Nº 6 SERRALLERIA MANSER S.L. 29 

Nº 7 OBRES I CONTRACTES PENTA S.L. 27 

 
 
4.- El candidat seleccionat per la Mesa de Contractació ha presentat la documentació  
establerta en l'art. 159.4 LCSP correctament.  
Fonaments jurídics 
 
La legislació aplicable és la següent:  
 

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directiva 2014/24/UE, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014 (LCSP). 
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- Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública.  

- Plec de clàusules administratives particulars  
- Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 

30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic (en endavant RD 
817/2009). 

- 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 
s’oposi, contradigui o resulti incompatible amb la LCSP (d’ara endavant, 
RGLCAP). 

 
 

PART DISPOSITIVA 
 
Primer.- Adjudicar el contracte  “Adequació de part de l’edifici de les antigues escoles 
i construcció d’un cobert al pati per activitats 1ª Fase”, a l’empresa Construccions 
Josep Maria Miró S.L, amb NIF B-43369719,  per un preu 140.584,82€, IVA inclòs, 
amb el desglossament següent: 116.185,80 €, pressupost net, i 24.399,02 € en 
concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb subjecció als plecs 
de clàusules administratives i tècniques aprovats, . 
 
Segon.-- Requerir a l’empresa adjudicatària perquè en el termini de 15 dies hàbils, a 
comptar des de l’endemà de la notificació de l’adjudicació, procedeixi a formalitzar el 
corresponent contracte administratiu. 
 
Tercer. Nomenar responsable del contracte el Sr. Lluis Labèrnia Bertomeu, Director 
Facultatiu de l’obra. 
 
Quart.- Notificar aquesta resolució als licitadors  a la unitat gestora Serveis Tècnics 
municipals i al Sr. Lluís Labèrnia Bertomeu, Director facultatiu de l’obra 
 
Cinquè.- Publicar l'adjudicació del contracte al perfil de contractant.  
 
Sisè- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector 
Públic, de conformitat amb allò que estableix l’article 333.3 del Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre. 
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3.- Contracte Menor serveis Associació Musical i Cultural Laia Martí “ Laia’s Xaranga 
“festes Majors Camarles 
 
Fets  
 
1. S'ha iniciat expedient per a la contractació menor següent: 
 

Expedient Ressenya Empresa 

22-
Mserv/2018 

Actuació musical dia 20 a 28 de juliol 
Lligallos Laia’s Xaranga Camarles 

Associació musical  I 
cultural laia Martí 

 
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: 92312130-1  
 
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  del 20 al 28 de juliol de 
2018. 
 
1.5. El preu del contracte és de 2.644,63 ,- €, i 555,37 ,- € 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:  Junta de Govern Local 
El codi DIR3:    L01439039 
Número d'expedient:   22-Mserv/2018 
L'òrgan comptable:   Tresoreria 
Destinatari:    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.  
 
4.- Expedients de contractació, Contracte Menor serveis manteniment piscina 
municipal. 
 
Fets  
 
1. S'ha iniciat expedient per a la contractació menor següent: 
 

Expedient Ressenya Empresa 

23-
Mserv/2018 

Manteniment piscina municipal 2018 Jarpi Piscines S.L 

 
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: 
 
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: 50800000-8  
 
1.3. El responsable del contracte serà el Sr. Jordi Bonet  Curto, regidor de Cultura i 
Esports. 
 
1.4. El termini de lliurament/execució de la prestació es fixa  del 20 de juny fins  al 10 
de setembre. 
 
1.5. El preu del contracte és de  3.068,00 ,- €, i 644,28 ,- € 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:   23-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. 
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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  
 
09.- Proposicions Urgents 
 
PROPOSTA D’ACORD DE  L’AJUNTAMENT DE CAMARLES D’ADHESIÓ A LA 

PRÒRROGA DEL CONTRACTE DERIVAT 2015.05-D01 DE L’ACORD MARC DE 

SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS 

LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL 

DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA, SAU (EXP. 2015.05).  

 

Antecedents.-  

 

1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació 

Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió Executiva de 

data 6 d’octubre de 2016, i prèvia tramitació del corresponent procediment 

administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules administratives 

particulars i prescripcions tècniques aprovats en sessió de la  Comissió Executiva de 

data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, adjudicar l’Acord 

marc pel subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de 

Catalunya (Expedient 2015.05), d’acord amb el següent detall d’empreses 

seleccionades per lots: 1) AURA ENERGIA, SL”: Lot AT, 2) “ENDESA ENERGIA, SAU”: 

Lots AT i BT, 3) “NEXUS ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 4) “GAS NATURAL FENOSA (Gas 

Natural Serveis SDG SA)”: Lots AT i BT, 5) “IBERDROLA CLIENTES, SAU”: Lots AT i BT i 

6) “FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, procedint- se a la formalització efectiva dels 

citat Acord amb les empreses adjudicatàries, en data 27 d’octubre de 2016. 
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2.- Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a 

tal efecte d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat per 

Resolució de la Presidència del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al 

perfil de contactant de l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en virtut de l’acord 

adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 10 de novembre de 2016, 

el contracte derivat (Exp. D01-2015.05) de l’Acord marc pel subministrament 

d’energia elèctrica, mitjançant subhasta electrònica, a l’empresa ENDESA ENERGIA, 

SAU d’acord amb el detall de tarifes per lots que es relaciona a la part resolutiva del 

present acord i a l’empara dels articles 25 i ss. del PCAP que va regir la licitació de 

l’Acord marc del que deriva referenciat a l’apartat anterior, i que preveu de 

conformitat amb els articles concordants aplicables del Text Refós de la Llei de 

Contractes del Sector Públic (TRLCSP), com una de les fórmules per a l’adjudicació dels 

corresponents contractes derivats de subministrament, la possibilitat de realitzar una 

subhasta electrònica entre els empreses seleccionades en l’Acord marc.  

 

3.- En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat mercantil 

adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de subministrament 

elèctric, licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat a l’apartat 

anterior.  

 

4.- En data 9 de març de 2017 la Comissió executiva del CCDL, prèvia tramitació del 

corresponent procediment administratiu a tal efecte i havent adoptat, el Comitè 

Executiu de l’ACM en la sessió celebrada el dia 13 de desembre de 2016, un acord pel 

que es resolgué acceptar formalment la cessió del contracte derivat en qüestió, al seu 

favor, va acordar formalment la cessió del contracte derivat de l’Acord marc pel 

subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 

de contractació núm. 2015.05 – D01) a favor de l’ACM, com a modificació subjectiva 

de l’òrgan de contractació, actuacions que es formalitzaren en data 17 de març de 

2017 mitjançant la signatura del corresponent contracte. 

 

5.- En data 17 d’octubre de 2017, l’òrgan de contractació de l’ACM ha aprovat la 

pròrroga del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals 

de Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de 

gener de 2018, en els mateixos termes i condicions d’execució del contracte i prestació 

del subministrament d’electricitat establerts al plec de clàusules administratives, 

abans citat. 
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6.- Antecedents de l’entitat  local 

Es tracta d’optimitzar la potencia contractada del subministrament elèctric de 

l’enllumenat públic del municipi, canvi de potències. 

 

Fonaments de Dret.- 

 

Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques 

aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016 i 

publicats al perfil de contractant de l’entitat,  que regeixen l’Acord marc pel 

subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya 

(Exp. 2015.05). 

 

Segon.- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la 

Presidència del CCDL de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant 

de l’entitat que regeixen el contracte derivat de l'Acord marc del subministrament 

d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2014.05 D1). 

 

Tercer.- Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós 

de la Llei de contractes del sector públic, en especial articles 198 en relació al 156 

respecte a l’adjudicació i formalització de contractes derivats en un Acord marc i 23.2 

respecte al règim de vigència i pròrrogues dels contractes, i resta de normativa 

concordant aplicable.  

 

Quart.- Article 52 i ss. 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, i resta de disposicions 

vigents concordants en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament 

i competències de les entitats locals . 

 

Per tot això, i d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret 

assenyalats anteriorment, es proposa a  LA Junta de Govern Local, l’adopció dels 

següents,  
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ACORDS 

 

Primer.- Que el municipi de CAMARLES ’adhereix a la prorroga del contracte derivat 

(Exp. 2015.05 D1) de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a 

les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D01), per un termini de dotze mesos, 

des de l'1 de gener de 2018 al 31 de desembre de 2018, d’acord amb el següent detall 

de condicions econòmiques especificades per lots i tarifes: 

 

Preus terme d’energia: 
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Lot 1 Baixa Tensió (BT): 
 

Baixa tensió: Tarifa/període Preu Adjudicat €/MWh 

Sublot BT1 2.0A 115,128 

Sublot BT2 2.0DHAP1 139,543 

Sublot BT3 2.0DHAP2 59,813 

Sublot BT4 2.0DHSP1 138,27 

Sublot BT5 2.0DHSP2 67,27 

Sublot BT6 2.0DHSP3 55,67 

Sublot BT7 2.1A 131,268 

Sublot BT8 2.1DHAP1 153,268 

Sublot BT9 2.1DHAP2 75,168 

Sublot BT10 2.1DHSP1 153,268 

Sublot BT11 2.1DHSP2 82,368 

Sublot BT12 2.1DHSP3 67,868 

Sublot BT13 3.0AP1 100,068 

Sublot BT14 3.0AP2 86,068 

Sublot BT15 3.0AP3 58,428 

 
Lot 2 Alta Tensió (AT):  
 

Alta tensió: Tarifa/període Preu Adjudicat €/MWh 

Sublot AT1 3.1AP1 89,709 

Sublot AT2 3.1AP2 81,878 

Sublot AT3 3.1AP3 63,719 

Sublot AT4 6.1AP1 105,767 

Sublot AT5 6.1AP2 88,626 

Sublot AT6 6.1AP3 81,842 

Sublot AT7 6.1AP4 72,251 

Sublot AT8 6.1AP5 65,789 

Sublot AT9 6.1AP6 56,682 

 

Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 del 

Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05 D1). 
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Preus del terme de potència: 

 

Baixa tensió  €/kW i any 

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 

2.0 A 38,043426   

2.0 DHA 38,043426   

2.0 DHS 38,043426   

2.1 A 44,444710   

2.1 DHA 44,444710   

2.1 DHS 44,444710   

3.0 A 40,728885 24,437330 16,291555 

 

Alta tensió  €/kW i any 

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 Període 6 

3.1 A 59,173468 36,490689 8,367731    

6.1 A 39,139427 19,586654 14,334178 14,334178 14,334178 6,540177 

 

Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent.  Ordre IET/107/2014, 

de 31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014, de 

19 de desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014).  

 

Segon.- Qualsevol altre acord que resulti pertinent a criteri de l’entitat.  

 

Tercer.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL (Carrer 

València, 231, 6ª, 08007, Barcelona). 

 

Quart.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària del 

contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica (Avinguda 

Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin 

preceptius. 
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10.-Torn obert de paraules 
 
El regidor Jordi Bonet, manifesta la necessitat d’intensificar la vigilància de la Policia 
Local, en la Piscina municipal, davant els darrers actes vandàlics. 
 
El 1er Tinent d’Alcalde Sr. Brull, manifesta que seria bo ,degut a l’accident del soterrani, 
que es col·loquin unes bandes reguladores de velocitat. Intervenint l’Alcaldessa per a dir 
que ja s’ha demanat a la Policia Local. 
 
El mateix regidor,  comenta respecte al tema del preu del solar del tanatori que deu 
d’entendre’s  98.000 Euros amb iva inclòs, que es lo que consta en la valoració  tècnica, 
mentre que l’Alcaldessa entén que  el preu deu d’entendre´s 98.000 €+IVA, de l’altra 
forma estem regalant el solar i això no ho consentirà. 
 
Intervenen els altres Tinents d’Alcalde per a dir que lo millor es reunir-se amb l’empresa 
per aclarir el tema del preu. 
 
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  
 
 
 
 
 
 


