JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 10 D’OCTUBRE DE 2018.
NÚMERO:
DATA:
HORA D’INICI:
HORA FINALITZACIÓ:
LLOC:

19/2018
10 d’octubre de 2018
9:00 hores
11.00 hores
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.
Es dona lectura a l’acta de 25 de setembre 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 la publicació al DOGC 7720 de data 5/10/2018 de la publicació de l’aprovació definitiva del
Reglament de Participació Ciutadana.
De la Resolució del SOC. Per la qual s’atorga una subvenció de 11.000,00 Euros per a la contractació d’una persona jove
en pràctiques, durant un termini de sis mesos.
De la Sentència núm. 5026/2018 del TSJC, Sala de lo Social por la que se desestima el recurs de súplica interposat por
Juan Esteban Brunet Bellido, contra l’Ajuntament de Camarles.
04.- Instàncies i Sol·licituds.
4.1.- Vist l’escrit presentat per la Sra. C.B.S, actuant en representació de la Cooperativa BASANA, S.C.C.L, sol·licitant la
devolució de la fiança dipositada al seu dia, al haver finalitzat el contracte de la concessió del Centre de Dia, per import
de 1.440,00 Euros.
La Junta de Govern Local, acorda:
1.

Aprovar la devolució de la fiança per import de 1.440,00 Euros i procedir a la seva transferència al compte Es
XX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX9711
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4.2.- Vist l’escrit presentat per M.V.P.M, que actua com a mandatària verbal de C.I.R, R.I.R, V.I.R, R.I.R, G.G.Z, M.M.R.B,
R.R.B, T.R.B i J.M.R.B, exposant que atès que l’Ajuntament de Camarles està interessat en la cessió d’ús de la Capella
ubicada en la finca “La Granadella” amb el fi de que es pugui utilitzar per a celebracions religioses de culte catòlic que
interessin a l’ajuntament i al poble de Camarles, i per a preservar el patrimoni històric i cultural del municipi.
Eleva aquesta proposat a la Junta de Govern Local per a que s’estudiï la proposta de cessió d’ús i si s’acorda la mateixa,
es comuniqui per a elaborar l’oportú Conveni de cessió d’ús de l’immoble,
A l’efecte de la Capella, manifesten que mentre no se rehabiliti i no es solucioni el problema de l’esquerda, la seva
voluntat es que no s’utilitzi fins que no estigui en condicions de ser utilitzada amb seguretat. Fins llavors la missa que
es fa cada any , pugui celebrar-se a l’espai exterior que envolta la capella.
La Junta de Govern Local acorda:
Primer.-Comunicar als seus propietaris, que l’Ajuntament està interessat en la cessió d’ús de la capella de la finca de la
Granadella.
Segon.- Que primer de tot a través de la Fundació URV, s’encarregarà una valoració del cost que representaria la seva
restauració, a l’efecte de poder tirar endavant, si s’escau , el Conveni de cessió.
Tercer.-Acceptar el compromís de no utilitzar la capella fins que la seva seguretat no sigui total.
4.3.- Vist l’escrit presentat per M.F.T, en representació de la PLATAFORMA EN DEFENSA DE L’EBRE, sol·licitant un ajut
econòmic de 250 euros per a fer front a les diverses despeses de la Campanya “18 anys de “Lo Riu és vida”.
Les institucions que col·laborin podran disposar d’una exposició històrica d’aquests 18 anys de la PDE a més d’algun
debat o xerrada.
La Junta de Govern Local, acorda:
1.
2.

Atorgar un ajut econòmic per import de 250€, amb la condició de que en la campanya que portaran a terme
surtin totes les institucions que han col·laborat.
Traslladar còpia d’aquest acord al Departament d’Intervenció.

4.4.- Vista la instància presentada per J.M.R i N.B, propietari i arrendatària, respectivament del “Bar Tiràs”, manifestant
que acaba de satisfer 406,34 Euros corresponent a la taxa d’escombraries i clavegueram, considerant al seu criteri
que són excessives , demanant es revisin i si és el cas es rectifiquin.
La Junta de Govern Local acorda:
Primer.- Comunicar als interessats que la quota en la taxa d’escombraries i clavegueram fa 10 anys que es la mateixa,
es a dir no ha sofert cap augment.
Segon.-Que els criteris i quotes a aplicar les aprova el Ple Municipal, són objecte d’informació pública al BOPT, a efectes
de reclamacions (sense que consti al registre general de l’ajuntament cap reclamació dels veïns d’aquest municipi) i a
continuació resten aprovades definitivament i per tant són d’obligat compliment.
Tercer.-Que l’import principal per import de 406,34 Euros, comprèn 56,34 Euros de clavegueram a l’any i 350,00 Euros
de Taxa de recollida d’escombraries per activitat econòmica a l’any.
Quart.- Comunicar al peticionari que qualsevol dels municipis de la comarca i municipis veïns tenen quotes més
elevades, que les del municipi de Camarles per les taxes de referència.
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4.5.- Vist l’escrit presentant per J.C.C, en representació dels QUINTOS de Camarles i Lligallos 2001, demanant
autorització per a vendre castanyes i dolços els propers dies 27 i 31 d’octubre de les 16:00a les 20:00 hores.
La Junta de Govern Local, acorda aprovar el sol·licitat pel peticionari i traslladar còpia d’aquest acord al Cap de la Brigada
Municipal.
4.6.- Vist l’escrit presentat per la Sra. L.C.S, sol·licitant autorització per a ocupar el darrer Vint-i-dos, el proper dia 12
d’octubre, per a celebrar un aniversari.
La Junta de Govern Local, acorda:
a) aprovar el sol·licitat pel peticionari
b) traslladar còpia d’aquest acord al Cap de la Brigada Municipal
c) traslladar còpia d’aquest acord a la Policia Local.
4.7.- Vist l’escrit presentat per la Sra. N.B, sol·licitant autorització per a ocupar el darrer Vint-i-cinc, cafè Tiràs, el proper
dia 31 d’octubre, per a celebrar la festa de la Castanyada.
La Junta de Govern Local, acorda:
a) aprovar el sol·licitat pel peticionari
b) traslladar còpia d’aquest acord al Cap de la Brigada Municipal
c) traslladar còpia d’aquest acord a la Policia Local.
4.8.- Vist l’escrit presentat per el Sr. J.B.C, sol·licitant un gual permanent de 3 metres. al carrer Trenta-dos núm. XX.
La Junta de Govern Local, vist l’informe favorable emès al respecte per part de la Policia Local, acorda:
a)
b)
c)
d)

aprovar el sol·licitat pel peticionari.
Deurà de liquidar la taxa corresponent a la placa de gual, per import de 50.€
Traslladar còpia d’aquest acord al Cap de la Brigada Municipal.
Traslladar còpia d’aquest acord al Departament d’Intervenció.

4.9.- Vist l’escrit presentat per la Sra. A.G.E, sol·licitant un gual permanent de 3 metres. al carrer Trenta-tres núm. XX.
La Junta de Govern Local, vist l’informe favorable emès al respecte per part de la Policia Local, acorda:
a)
b)
c)
d)

aprovar el sol·licitat per la peticionaria.
Deurà de liquidar la taxa corresponent a la placa de gual, per import de 50.€
Traslladar còpia d’aquest acord al Cap de la Brigada Municipal.
Traslladar còpia d’aquest acord al Departament d’Intervenció.

4.10.- Vist l’escrit presentat pel Sr. V.B.F, sol·licitant un gual permanent de 2,5 metres al carrer Vint, núm. XX.
La Junta de Govern Local, vist l’informe favorable emès al respecte per part de la Policia Local, acorda:
a) aprovar el sol·licitat pel peticionari.
b) Deurà de liquidar la taxa corresponent a la placa de gual, per import de 50.-€
c) Traslladar còpia d’aquest acord al Cap de la Brigada Municipal.
4.11.- Vist l’escrit presentat per la Sra. C.E.C, sol·licitant una reserva d’aparcament per minusvàlid al carrer Vuit, núm.
X.
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La Junta de Govern Local, vist l’informe favorable emès al respecte per part de la Policia Local, acorda:
a) aprovar el sol·licitat per la peticionaria.
b) 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
C) COMUNICACIÓ PRÈVIA D’INICI D’OBRES MENORS
No n’hi varen haver
ALTRES
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,
RESPONSABLE.

INNÒCUES O DECLARACIÓ

No n’hi varen haver.
07.- Expedients de Contractació
1.- Expedient de contractació, Contracte Menor serveis projecte de restauració de la Torre de Camarles (BCIN)
Fets
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1. S'ha iniciat expedient per a la contractació menor següent:
Expedient
24Mserv/2018

Ressenya
Projecte restauració Torre de Camarles ( BCIN)

Empresa
Fundació URV

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.
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: 45454100-5
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 dos mesos.
1.5. El preu del contracte és de 4.595,00 ,- €, i 964,95 ,- € d'IVA.
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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
24-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.
08.- Informes de l’Alcaldia
L’Alcaldessa dona coneixement de
09.- Proposicions Urgents
1.-.-Aprovar la següent certificació d’obra:
2ª Certificació Adequació de les antigues escoles, presentada per Construccions José Maria Miró, S.L, per import de
22.231,98 Euros.
2.-Atès l’escrit del Síndic de Greuges de Catalunya , sol·licitant la identificació de les persones de l’Ajuntament que
podran accedir a la seu electrònica del Síndic, per a que puguin actuar d’interlocutors entre l’administració Local i el
Síndic, es proposa als següents funcionaris:
Secretaria : Teresa Roca Castell
Tresorer: Cristian Bertomeu Cid
Auxiliar Administrativa: Cristina Navarro Navarro
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3.-.-Aprovar el document tècnic “Remodelació Plaça dels Lligallos” amb un pressupost d’execució per contracta de
21.539,21 Euros, redactat pels serveis tècnics municipals, exposant-se al públic per un termini de 30 dies al BOPT i
DOGC a efectes d’examen i al·legacions. Cas de no presentar-se’n el projecte s’entendrà definitivament aprovat.
10.-Torn obert de paraules
El 1er Tinent d’Alcalde, Sr. Brull va donar compte de la preparació de tots els actes de la segregació, cap d’any.
Manifestant que enguany es posarà al pavelló un climatitzador per a regular la temperatura, que tindrà un cost de
1.300,00 mas IVA.
Que la Missa de la Segregació es farà al porxo de la Capella, i si el temps no acompanya es farà al Centre d’Interpretació
de l’Arròs
L’Alcaldessa intervingué per a dir que ara que ja s’ha publicat el Reglament de Participació Ciutadana, es tindrà que
constituir la Comissió de Participació Ciutadana, per la qual cosa es tindrà que fer un escrit als grups per a que dintre de
la proporcionalitat, designin els seus membres.
I no havent altres assumptes a tractar i essent les 11:00, s’estén la present acta, de la qual, jo, la secretaria, en dono fe.
L’ALCALDESSA

Sandra Zaragoza Vallés

LA SECRETARIA

Teresa Roca Castell
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