JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 14 DE DESEMBRE DE 2018.
NÚMERO:
DATA:
HORA D’INICI:
HORA FINALITZACIÓ:
LLOC:
ASSISTENTS:
Alcalde-President :
Tinents d’Alcalde:

Secretaria.:

23/2018
14 de desembre de 2018
9:30 hores
12:00 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 29 de novembre 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’escrit del Consell Comarcal del Baix Ebre, eferent a la proposta per a la
construcció del procés de cooperació territorial en l’àmbit de l’ocupació i el desenvolupament
econòmic a la comarca del Baix Ebre.
De l’escrit del Ministerio de la Presidència, Relacciones con las Cortes e Igualdad, referente al pago
de fondos del pacto de Eestado de Violencia de genero a los Ayuntamientos, correspondiendo a
Camarles 1.277,60 Euros.
De l’escrit del Consell Comarcal referent als ajuts econòmics individuals per a l’assistència a Llar
d’Infants curs 2018-2019.
04.- Instàncies i Sol·licituds.
4.1.- Vist l’escrit presentat per la Penya Ciclista Sant Marc, sol·licitant la subvenció anual que
l’ajuntament destina a la entitat per a la promoció de l’esport i la col·laboració en diferents actes al
municipi.
La Junta de Govern Local, acorda atorgar una subvenció de 300,00 euros.
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4.2.- Vist l’escrit presentat per la Sra. Encarna López Galdeano, sol·licitant ajuda per part d’algún
operari de la brigada municipal per a desmuntar la gossera i les gàbies, ja que amb les persones
voluntàries, que la majoria som dones , no en tenim prou per tema de força.
La Junta de Govern Local acorda desestimar la petició de la Sra Encarrna López Galdeano, ja que el
desmuntatge de les instal·lacions de la gossera es un tema particular, que li afecta a ella per haver
finalitzat el període de l’arrendament de la finca.
4.3.-En relació a l’escrit presentat per Ladislao Bohigues Pla, sobre proposta d’acció per a les
properes eleccions municipals i moció per un funcionament més democràtic dels ajuntaments.
La Junta de Govern Local acorda posar en coneixement del peticionari, que se li agraeixen les seves
propostes, però que l’ajuntament de Camarles té aprovat un Reglament de Participació Ciutadana
on es contemplen molts aspectes i formules de participació ciutadana.
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
CAP
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, INNÒCUES O
DECLARACIÓ RESPONSABLE.
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No n’hi varen haver.
07.- Expedients de Contractació
1.- Expedient de contractació, Contracte Menor soteig de camins municipals
Fets
1. S'ha iniciat expedient per a la contractació menor següent:
Expedient
34Mobra/2018

Ressenya
Soteig Camins municipals

Empresa
Arnó Infraestructures ,SLU
NIF 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.
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.
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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 2.000,00 ,- €, i 420,00 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
34-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.
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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 Serveis assessorament i assistència jurídica en
matèria de protecció de dades i Delegat de Protecció de dades ( DPD)
Fets
1. S'ha iniciat expedient per a la contractació menor següent:
Expedient
35-Mserv/2018

Ressenya
Empresa
Assessorament i assistència jurídica en matèria de SEGURdades
protecció de dades i DPD
CIF B-43706498

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.
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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: 79411000-8
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 2 mesos comptadors des de la visita
de presa de dades.
1.5. El preu del contracte és de 1.000,00 ,- €, i 210,00 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:

Junta de Govern Local
L01439039
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Número d'expedient:
L'òrgan comptable:
Destinatari:

35-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.
3- Expedient de contractació, subministrament obert simplificat sumari Renting d’un equip
multifuncional connectat a la xarxa informàtica, amb les opcions de copiadora, impressora i fax
incloent els consumibles, ( menys paper) peces de recanvi, desplaçaments i intervenció del tècnic
en les dependències municipals”
Fets
1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 9 de novembre de 2018 es va aprovar l’expedient
de contractació de subministrament Renting d’un equip multifuncional connectat a la xarxa
informàtica, amb les opcions de copiadora, 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.
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2. En data 19 de novembre de 2018 es publica en el perfil de contractació de l'Ajuntament l’anunci
de licitació.
3. Dins del termini previst han presentat oferta:
o
o

ANTONIO GUERRA S.L (Guerra Informàtica)
QUEROL CLUB DE LA OFICINA S.L

4. A l’objecte del contracte i justificació del mateix, punt 1 del plec de clàusules administratives i
també al model de proposició econòmica s’establia el següent:
“Subministrament mitjançant Renting d’un equip multifuncional connectat a la xarxa informàtica,
amb les opcions de copiadora, impressora i fax , amb antiguitat no superior a 12 mesos, segons
catàleg actualitzat del fabricant, connectades a la xarxa informàtica, així com els consumibles, (
menys paper) peces de recanvi, desplaçaments i intervenció del tècnic en les dependències
municipals per al seu manteniment
Renting d’un equip multifuncional 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 sofware específiques actualment instal·lades a l’ajuntament.”
5. Ateses les ofertes presentades , resulta que el licitador QUEROL CLUB DE LA OFICINA S.L, no ha
acreditat documentalment que l’equip multifuncional pel qual licita, tingui una antiguitat no
superior a 12 mesos, segons catàleg actualitzat del fabricant, així com que les aplicacions que
ofereixen siguin gratuïtes i compatibles amb les existents a l’ajuntament, per la qual cosa a tenor de
l’establert a l’article 159.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
resta exclòs de valoració al no complir la seva oferta els requeriments dels Plec de Clàusules.
6. Valorades les ofertes, el licitador que ha que ha obtingut la millor puntuació és ANTONIO GUERRA
S.L ( Guerra Informàtica) , essent la classificació de les ofertes la següent:

ORDRE
1

LICITADOR
Antonio Guerra S.L

PREU
7.187,40 €

PUNTUACIÓ
0,00

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).
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
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-

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 “ Renting equip multifuncional”, a l’empresa ANTONIO GUERRA S.L
(GUERRA Informàtica) , amb NIF B-43700988, per un preu de Set mil cent vuitanta-set , amb
quaranta €, IVA inclòs, (7.187,40 €) amb el desglossament següent: 5.940 €, pressupost net, i
1.247,40 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb subjecció als plecs
de clàusules administratives i tècniques aprovats ,i per un termini de cinc anys.
Segon.- Nomenar responsable del contracte el Sr. Ramón Brull Melich, regidor de serveis
Tercer.- Notificar aquesta resolució als licitadors, a la intervenció municipal i al Sr. Ramón Brull
Melich, regidor de serveis
Quart.- La formalització del contracte s'efectuarà mitjançant la signatura d'acceptació pel
contractista de la resolució d'adjudicació, iniciant-se el termini d'execució del contracte.
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.
08.- Informes de l’Alcaldia
L’Alcaldessa posa en coneixement de la Junta de Govern Local, que la Policia Local li ha fet una
proposta referent a la regulació horària del cementiri, mitjançant un porter automàtic, amb un
cost aproximat de 280 euros, desprès de la intervenció dels regidores Brull, Curto Camisón i Bonet
es proposa que la proposta tiri endavant però, que continuï havent vigilància per part dels agents
locals.
L’Alcaldessa també informa que té moltes queixes el camí vora canal i del Roig fins al que baixa a
l’Ampolla, que l’empresa Arnó ha fet un pressupost sobre uns 2000 euros, per al seu “ Bacheo”.
Intervé el regidor Brull per a dir que son les cosetxadores de l’arròs les que fan malbé els camins
quan surten als camins amb les pues baixades, es tindran que fer cartes als propietaris en el sentit
de dir que si fan mal als camins seran ells els que tindran que pagar el cost de l’arranjament, i també
ficar cartells con los de l’Ampolla.

9

09.- Proposicions Urgents
No n’hi varen haver.
10.-Torn obert de paraules
El regidor Sr.Brull, va informar del cost que tindran els flamencs a col·locar a la plaça de la Icaro,
490 Euros, cadascú a part de les pletines, afegint que demanarà un pressupost a l’empesa
encarregada de portar-ho a terme.
I no havent altres assumptes a tractar i essent les 12:00, s’estén la present acta, de la qual, jo, el
secretari, en dono fe.
L’ALCALDESSA

LA SECRETARIA

Sandra Zaragoza Vallés

Teresa Roca Castell
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