JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 9 DE NOVEMBRE DE 2018.
NÚMERO:
DATA:
HORA D’INICI:
HORA FINALITZACIÓ:
LLOC:
ASSISTENTS:
Alcalde-President :
Tinents d’Alcalde:

Secretaria.:

21/2018
9 de novembre de 2018
9:00 hores
12.30 hores
Sala de Sessions de l’ajuntament de Camarles.
Sra. Sandra Zaragoza Vallés
Sr. - Ramón Brull Melich
Sra. Barbara Curto Camisón
Sr. Jordi Bonet Curto
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 d’octubre de 2018 que es aprovada .
02.- Relació d’autorització, disposicions i reconeixement d’obligacions.
No n’hi varen haver.
03.-Disposicions Oficials d’interès i correspondència rebuda.
Es dona compte de l’aprovació inicial de les Bases del PAM 2019
Es dona compte de la nova convocatòria del programa Wifi4EU.
Es dona compte de l’escrit presentat pel Departament d’Ensenyament, Institut de Camarles,
demanant designació d’un representant de l’Ajuntament al consell escolar del centre.
Es dona compte de l’escrit presentat pel Departament d’Ensenyament, Zona Escolar rural Mestral,
demanant designació d’un representant de l’Ajuntament al consell escolar del centre.
Es dona compte de l’escrit presentat pel Departament d’Ensenyament, Escola del Lligallo del
Gànguil, demanant designació d’un representant de l’Ajuntament al consell escolar del centre.
04.- Instàncies i Sol·licituds.
4.1.- Vist l’escrit presentat per la Sra. J.B.B, renunciant al nínxol 569 del 2on. Pis del cementiri
municipal en favor de l’Ajuntament.
La Junta de Govern Local, acorda:
Primer.- Acceptar la renúncia presentada per la sol·licitant.
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Segon.- Comunicar aquest acord al Departament de Taxes.
05.-Expedients llicències urbanístiques i d’altres.
A) OBRES MENORS
No n’hi varen haver.
B) OBRES MAJORS
05b-1) Vist l’expedient 50/2018, incoat a instància de la senyora E.M.M, amb domicili al carrer Un,
Núm. X de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per estesa de cable aeri de baixa tensió
per a un nou subministrament elèctric al terme municipal de Camarles, amb emplaçament al polígon
XX parcel·les XX de Camarles.
La Junta de Govern Local, atès l’informe emès al respecte per part dels Serveis Tècnic Municipals,
ACORDA:
Primer.- SUSPENDRE la tramitació de la llicència d’obres sol·licitada per la senyors E.M.M, amb
domicili al carrer Un, Núm. X de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per estesa de cable
aeri de baixa tensió per a un nou subministrament elèctric al terme municipal de Camarles, amb
emplaçament al polígon XX parcel·les XX de Camarles, i requerir a la peticionaria la següent
documentació:
a) Degut a que el nou subministrament elèctric es per dotar d’aigua la finca amb el funcionament
d’un pou, es deurà justificar amb la documentació corresponent la legalitat del pou, fotografies
de la seva existència i el seu funcionament i acreditar que la finca està conreada .
C) COMUNICACIÓ PRÈVIA D’INICI D’OBRES MENORS
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
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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, INNÒCUES O
DECLARACIÓ RESPONSABLE.
No n’hi varen haver.
07.- Expedients de Contractació
1.- Expedient de contractació, Contracte Menor Ajardinament Casal d’Avis
Fets
1. S'ha iniciat expedient per a la contractació menor següent:
Expedient
25-Mobra/2018

Ressenya
Enjardinament Casal d’Avis

Empresa
Maria Jesús Abril Marti,
XXXX9303, en nom de Jardi Delta

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.
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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: 45112712-9
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 15 dies.
1.5. El preu del contracte és de 11.814 ,- €, i 2.481 d’IVA.
1.6. No es preveu la revisió de preus del contracte.
1.7. El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures de
conformitat amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir/indicar, d'acord amb la
Disposició addicional 32 de la LCSP:
L'òrgan de contractació:
El codi DIR3:
Número d'expedient:
L'òrgan comptable:
Destinatari:

Junta de Govern Local
L01439039
25-Mobra/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.
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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.
2.- Expedient de contractació, Contracte Menor Pavimentació Asfàltica Camí de Pinyol
Fets
1. S'ha iniciat expedient per a la contractació menor següent:
Expedient
29-Mobra/2018

Ressenya
Pavimentació asfàltica Camí de Pinyol

Empresa
Arnó infraestructures, S.L.U
B25303611

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.
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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: 45233222-1
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 15 dies.
1.5. El preu del contracte és de 38.696,10 ,- €, i 8.126,18 d’IVA.
1.6. No es preveu la revisió de preus del contracte.
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1.7. El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures de
conformitat amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir/indicar, d'acord amb la
Disposició addicional 32 de la LCSP:
L'òrgan de contractació:
El codi DIR3:
Número d'expedient:
L'òrgan comptable:
Destinatari:

Junta de Govern Local
L01439039
29-Mobra/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.
3.-CONTRACTE SUBMINISTRAMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI RENTING D’UN EQUIP
MULTIFUNCIONAL CONNECTAT A LA XARXA INFORMATICA, AMB LES OPCIONS DE COPIADORA,
IMPRESSORA I FAX INCLOENT ELS CONSUMIBLES, ( MENYS PAPER) PECES DE RECANVI,
DESPLAÇAMENTS I INTERVENCIÓ DEL TÈCNIC EN LES DEPENDENCIES MUNICIPALS.
Competència: Junta de Govern Local, en virtut de delegació Decret núm. 22 de data 22 de juny de
2015, BOPT núm. 150 de data 30 de juny de 2015.
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Identificació de l’expedient
Expedient número:31-Subministrament Simplif/sumari/renting maquina multifuncional
Contractació del subministrament “Renting equip multifuncional connectat a la xarxa informàtica,
amb les opcions de fotocopiadora, impressora i fax incloent els consumibles ( menys paper) peces
de recanvi, desplaçaments i intervenció del tècnic en les dependències municipals.
Fets
Justificació: El contracte que l’ajuntament tenia ha expirat i l’Ajuntament necessita fer un nou
contracte de subministre, mitjançant renting d’un equip multifuncional amb les opcions de ,
fotocopiadora, impressora i fax, per a les dependències municipals, compatible amb la resta de
maquinaria que s’utilitza actualment a l’Ajuntament, podent-se controlar els usuaris en les opcions
de escaneig, fotocopia, impressió i fax amb les aplicacions de software específiques actualment
instal·lades a l’Ajuntament, per lo que tècnicament es pot fer “ transferència de serveis” entre totes
les maquinaries.
Per tant, la realització independent de les prestacions compreses en l’objecte del contracte
dificultaria la correcta execució del mateix des del punt de vista tècnic.
Per acord de la Junta de Govern Local de data 9 de novembre de 2018 s'acorda iniciar l'expedient
de contractació motivant la necessitat del contracte.
S'han incorporat a l'expedient el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de
prescripcions tècniques pels quals ha de regir-se la present contractació.
Consta el certificat d'existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les necessitats del present
contracte amb càrrec a l'aplicació pressupostària 920 206.00 del pressupost de despeses de la
Corporació.
Per part de Secretària s'ha informat l'aprovació de l'expedient.
Per part de la Intervenció s'ha procedit a la fiscalització prèvia de la despesa.
FONAMENTS DE DRET
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.
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals

PART DISPOSITIVA
Primer. Aprovar l’expedient de contractació del subministrament “Renting equip multifuncional
connectat a la xarxa informàtica, amb les opcions de fotocopiadora, impressora i fax incloent els
consumibles ( menys paper) peces de recanvi, desplaçaments i intervenció del tècnic en les
dependències municipals” mitjançant procediment obert simplificat sumari, amb pressupost base
de licitació de 5.940 €, i 1.247,40 € en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 21%,
i una durada del contracte de 5 anys.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives i el de prescripcions tècniques particulars que
han de regir la contractació.
Tercer.- Disposar l'obertura del procediment d'adjudicació procedint a la publicació en el Perfil de
contractant l’anunci de licitació, per que en el termini de 10 dies hàbils1 a partir de l’endemà de la
publicació es presentin les proposicions que s'estimin pertinents.
Quart. Incorporar a l'expedient el certificat d'existència de crèdit de conformitat amb la DA 2a del
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre. I, si escau, comprometre els crèdits necessaris en els pressuposts posteriors de
conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text
refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals.
Sisè.- Publicar al perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient de contractació.
08.- Informes de l’Alcaldia
L’Alcaldessa dona coneixement de l’escrit de la secretaria d’Habitat Urbà i Territori sobre els pisos
rusc, infrahabitatges contraris a la legalitat urbanística i legislació sobre el dret a l’habitatge. Es
tracta d’una inciativa que pretén reconvertir l’ús dels locals per destinar-los a l’ús d’habitatge
mitjançant el condicionament d’un seguit de cubicles d’escassa dimensió usats com a dormitoris i
alguns espais comuns.
09.- Proposicions Urgents
1.-Vista la 3ª Certificació de l’obra “Adequació de les antigues escoles” presentada per
Construcciones José Maria Miró S.L, per import de 18.874,58 Euros, la Junta de Govern Local acorda
procedir a la seva aprovació i trametre l’expedient a la Diputació de Tarragona.
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2.-Atès l’escrit del Consell Comarcal pel qual exposeu que heu sol·licitat a Adif un contracte
d’arrendament de l’estació d’Adif de Camarles a 20 anys, de planta baixa i primer pis de la banda
dreta de l’edifici per dedicar-lo a finalitats socials. La Junta de Govern Local acorda manifestar la
coneixença i conformitat amb aquesta actuació.
3.-Designar com a representant de l’Ajuntament al consell escolar de l’Institut de Camarles, Escola
del Lligallo del Gànguil i Zona escolar Rural Mestral a Na Sandra Zaragoza Vallés.
10.-Torn obert de paraules
Intervingué el 1er Tinent d’Alcalde, Sr. Brull per a comentar els actes de la festa de la segregació
del desembre, entre els que hi haurà sopar i orquestra al pavelló municipal, amb un cost aproximat
de 5 euros per persona
I no havent altres assumptes a tractar i essent les 13.30, 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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