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JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA  DEL DIA31 DE GENER DE 2019. 
 
NÚMERO:        2/2019 
DATA:                         31 de gener de 2019 
HORA D’INICI:                12:30 hores 
HORA FINALITZACIÓ:  14:00 hores 
LLOC:     Sala de Sessions de l’ajuntament de Camarles. 
ASSISTENTS:   
Alcalde-President :     Sra. Sandra Zaragoza Vallés                                                  
Tinents d’Alcalde:   Sr. - Ramón Brull Melich 
                                            Sra. Barbara Curto Camisón 
                                            Sr.   Jordi  Bonet Curto                                                                                                                                               
Secretaria.:             Sra. Teresa Roca Castell 
 
Declarada oberta la sessió per la Presidència, es prenen els següents ACORDS: 
 
01.- Lectura i aprovació de l’acta anterior. 
 
Es dona lectura a  l’acta de 8 de gener de 2019 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 les Bases del nou PAM 2019, 1ª convocatòria fins 28 de febrer.  
Es dona compte del Pla d’igualtat de l’ajuntament redactat pel Consell Comarcal, que es portarà al proper 
Ple. 
Es dona compte de l’escrit de Fomento referent al levantamiento de actas previas a la ocupación ( tema 
rotonda) el dia 10 d’abril de 2019 de 1:00 a 14:00 hores. 
Escrit de la Unió de Pagesos, instant a que es sol·liciti informació al Registre de la Propietat de les actuacions 
del Bisbat, demanant els béns immatriculats de Camarles. 
De l’escrit de l’empresa Amiblue Pipes Spain SA, fent al·legacions a l’aprovació inicial del DUPROCIM. 
 
04.- Instàncies i Sol·licituds. 
 
4.1.-  Vist l’escrit presentat per AMPA CEIP LLIGALLOS, sol·licitant un ajut econòmic extraordinari, per a fer 
front a les despeses de les obres de reorganització del patí del Col·legi dels Lligallos. 
 
La Junta de Govern Local acorda: 
 
Primer.-Aprovar un ajut econòmic de 3.000€ en càrrec al pressupost de l’any 2019. 
Segon.-Traslladar còpia d’aquest acord al Departament d’Intervenció. 
 
4.2.- Vist l’escrit presentat per la Sra. S.P.A.C, sol·licitant canvi titularitat del nínxol XX3 fila 3, aportant 
renúncia al mateix de J.M.C.F i M.C.F. 
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La Junta de Govern Local, acorda: 
 
Primer.- Aprovar el canvi de titularitat sol·licitat en favor de S.P.A.C. 
Segon.- Notificar a la sol·licitant, que deurà de liquidar la taxa corresponent per canvi de titularitat per import 
de 24,04€. 
Tercer.-Notificar a la sol·licitant, que deurà de liquidar la taxa corresponent per expedició de nou títol, per 
import de 12,02€ 
Quart.- Traslladar còpia d’aquest acord al Departament de Taxes. 
Cinquè.- Traslladar còpia d’aquest acord al Departament d’Intervenció. 
 
4.3.- Vist l’escrit presentat per la Sra. C.P.F, en el que reconeix que te pendent de pagament la quota referent 
a la taxa del Centre de Dia, per import de 592,80€, i sol·licita poder efectuar el pagament fraccionat amb cinc 
quotes, 4 quotes per import de 100.-€/mensuals i 1 quota fina per import de 92,80.-€. 
 
La Junta de Govern Local, acorda: 
 
Primer.- Aprovar el sol·licitat per part de la peticionaria. 
Segon.- Els pagaments es realitzaran els dies 20 de cada mes, fins al mes de maig. 
Tercer.- En cas d’impagament d’alguna mensualitat, el deute es reclamarà via executiva. 
 
4.4.- Vist l’escrit presentat per el Sr. V.F.F, renunciant al nínxol X9 de la fila 1, en favor del Sr. S.B.B. 
 
La Junta de Govern Local, acorda: 
 
Primer.- Aprovar la renuncia sol·licitada en favor del Sr. S.B.B. 
Segon.- S’haurà de liquidar la taxa per canvi de titularitat del nínxol per import de 24,04.€ 
Tercer.- s’haurà de liquidar la taxa per expedició de nou títol, per import de 12,02.-€ 
Quart.- Traslladar còpia d’aquest acord al Departament de Rendes. 
Cinquè.- Traslladar còpia d’aquest acord al Departament d’Intervenció. 
 
4.5.- Vist l’escrit presentat per el Sr. C.P, sol·licitant un gual permanent de 2,5 metres, al carrer Les Flors 
núm., XX-XXD. 
 
La Junta de Govern Local, acorda: 
 
Primer.- Aprovar el gual permanent de 2,5 metres, al carrer Les Flors núm. XX-XXD. 
Segon.- Deurà liquidar la taxa corresponent a la placa per import de 50.-€ 
Tercer.- Traslladar còpia al Departament de Taxes. 
Quart.- Traslladar còpia al Departament d’Intervenció. 
Cinquè.- Traslladar còpia al Cap de la Brigada Municipal. 
 
4.6.- Vist l’escrit presentat per l’Escola Sant Àngel, demanant un ajut econòmic de 500€, per a destinar-la a 
la biblioteca escolar. 
 
La Junta de Govern Local, acorda: 
 
Primer.- aprovar l’ajut econòmic sol·licitat, per import de 500.-€ 
Segon.- Traslladar còpia d’aquest acord al Departament d’Intervenció. 
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4.7.- Vist l’escrit presentat per l’Associació de Veïns Sant Joan Baptista dels Lligallos, sol·licitant un ajut 
econòmic corresponent a l’any 2018. 
 
La Junta de govern Local, acorda: 
 
Primer.- Aprovar un ajut econòmic per import de 1.700.€ 
Segon.- Traslladar còpia d’aquest acord al Departament d’Intervenció. 
 
4.8.- Vist l’escrit presentat per l’empresa CAMARLES FIBRA, sol·licitant reduir l’amplada del pas de vianants 
del carrer Vint-i-set, així com habilitar les zones grogues com a zones d’estacionament. 
 
La Junta de Govern Local, vist l’informe emès al respecte per part de la Policia Local, que transcrit literalment 
diu: 
 
“INFOME 
... Que a la zona del carrer vint-i-set de la sol·licitud correspon amb un tram de la TV3409 que és titularitat de 
la Diputació de Tarragona. 
... Que el pas té la mida suficient per a poder creuar el carrer els vianants amb seguretat. 
... Que amb la reducció que es demana no es guanyarien places d’estacionament. 
... Que les zones grogues estant per a agilitzar la circulació. 
... Que si necessita una plaça reservada per al seu negoci hi ha la possibilitat de demanar-la. 
... Que no és aconsellable la reducció del pas de vianants ni la supressió de les zones grogues. 
... “ 
 acorda: 
 
Primer.- Denegar el sol·licitant per la peticionaria. 
  
05.-Expedients llicències urbanístiques i d’altres. 
 
A) OBRES MENORS  

 
05a-1) Vist l’expedient 39/2018, incoat a instància del Sr. A.O.B, amb domicili al carrer Leopoldo Segarra 
núm. XX B de Deltebre, en sol·licitud de llicència urbanística per a construcció d’hivernacle modular de 24 x 
72 (3 naus) amb emplaçament al polígon 8 parcel·la XX de Camarles. 
 
La Junta de Govern Local, atès l’informe tècnic , ACORDA: 
 
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada per el Sr. A.O.B, amb domicili al carrer Leopoldo Segarra 
núm. XX B de Deltebre, en sol·licitud de llicència urbanística per a construcció d’hivernacle modular de 24 x 
72 (3 naus) amb emplaçament al polígon 8 parcel·la XX de Camarles, amb un pressupost d’obra de 45.106.-€ 
euros, sota les condicions generals establertes per a les llicències urbanístiques i les especifiques següents: 
 

a) Els ancoratges i fonaments dels perfils metàl·lics per muntar l’esquelet del hivernacle estaran 
degudament reforçats per evitar danys en cas de forts vents o tempestes. 

b) La distància de separació de l’hivernacle amb les particions dels veïns serà com a mínim de 4 
metres. 
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c) La llicència inclourà el compromís del desmuntatge de l’hivernacle en el cas de cessament de 
l’activitat. 

 
Segon- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un import de 1.578,71 
€ i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un import de 112,76-€ amb un 
import total de 1.691,47 -€, amb caràcter provisional atès que al moment de realitzar-se la inspecció 
definitiva de l’obra, la liquidació en podria resultar modificada. 

 
B) OBRES MAJORS 
 
 No n’hi varen haver 
 
C) COMUNICACIÓ PRÈVIA D’INICI D’OBRES MENORS.-No n’hi varen haver 
 

ALTRES 
 
1.-Aprovació certificació 6ª “Adequació de les antigues escoles i cobert al pati”  per import de 

17.688,09 Euros, presentada per l’empresa Jose Maria Miró S.L. 
 
CONVENIS CONSELL COMARCAL 
 

A) APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL I L’Ajuntament de Camarles 
per al funcionament del servei d’informació o atenció a les dones 
 
En data 14 de gener de 2019 el Consell Comarcal del Baix Ebre ha notificat a l’Ajuntament de Camarles, l’acord 
adoptat pel Ple d’aquesta Corporació  referent a l’aprovació del text del conveni de col·laboració entre el 
CCBE i els ajuntaments que s’hi acullin per tal de garantir el servei de d’informació o atenció a les dones. 
 
Vist el text del referit conveni i considerant que aquest resulta beneficiós pels interessos del municipi, ja que 
facilita  la informació a les dones sobre l’exercici dels seus drets, proporciona orientació i assessorament etc...  
Atès que la despesa derivada d’aquest conveni es preveu per un import màxim de 1.422,61 Euros. 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les delegacions atribuïdes 
per l’Alcaldia . 
 
Es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
1r.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de Camarles 
per al funcionament del servei d’informació o atenció a les dones 
 
2n.- Imputar la despesa d’aquest conveni en càrrec a la partida pressupostària 231/46500  del pressupost 
municipal vigent. 
3r.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal als efectes procedents. 
4rt.-Facultar al 1er Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Camarles Sr. Ramón Brull Melich perquè qualsevol 
document que sigui necessari per fer efectius els acords precedents. 
5è.- Notificar els presents acords al Consell Comarcal del Baix Ebre. 
 
Aprovat per unanimitat dels membres assistents 
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B) APROVACIÓ  ADDENDA EXERCICI 2019 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL I 
L’Ajuntament de Camarles  
 

a) Serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents: Servei d’atenció 
diürna 

b) Serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents: Servei d’atenció 
diürna, programa de suport al manteniment de les activitats dels serveis d’atenció diürna durant 
el període de vacances escolars d’estiu 

c) Serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents: Servei d’atenció 
diürna: serveis socioeducatius davant situacions de risc 

 
En data 14 de gener de 2019 el Consell Comarcal del Baix Ebre ha notificat a l’Ajuntament de Camarles, l’acord 
adoptat pel Ple d’aquesta Corporació  referent a l’aprovació del text del conveni de col·laboració entre el 
CCBE i els ajuntaments que s’hi acullin per tal de garantir el serveis abans esmentats. 
 
Vist el text del referit conveni i considerant que aquest resulta beneficiós pels interessos del municipi, ja que 
facilita   els serveis socioeducatius dels infants i adolescents  
Atès que la despesa derivada d’aquest conveni es preveu per un import màxim de 9.456,94 Euros. 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les delegacions atribuïdes 
per l’Alcaldia . 
 
Es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
1r.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de Camarles 
per els serveis socioeducatius abans esmentats 
2n.- Imputar la despesa d’aquest conveni en càrrec a la partida pressupostària   231/46500  del pressupost 
municipal vigent. 
3r.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal als efectes procedents. 
4rt.-Facultar al 1er Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Camarles Sr. Ramón Brull Melich perquè qualsevol 
document que sigui necessari per fer efectius els acords precedents. 
5è.- Notificar els presents acords al Consell Comarcal del Baix Ebre. 
 
Aprovat per unanimitat dels membres assistents 

 
C) APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL I L’Ajuntament de Camarles 
per al desenvolupament del projecte tècnic compartit de joventut 
 
En data 14 de gener de 2019 el Consell Comarcal del Baix Ebre ha notificat a l’Ajuntament de Camarles, l’acord 
adoptat pel Ple d’aquesta Corporació  referent a l’aprovació del text del conveni de col·laboració entre el 
CCBE i l’ajuntament per al desenvolupament del projecte tècnic compartit de joventut.. 
 
 
Vist el text del referit conveni i considerant que aquest resulta beneficiós pels interessos del municipi, ja que 
facilita  la gestió i prestació dels serveis i programes de joventut i el desenvolupament del Projecte e Tècnic 
de Joventut durant el primer semestre  de 2019 
Atès que la despesa derivada d’aquest conveni es preveu per un import màxim de 1.643,00 Euros. 
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Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les delegacions atribuïdes 
per l’Alcaldia . 
 
Es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
1r.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de Camarles 
per al desenvolupament del projecte tècnic compartit de joventut 
 
 
2n.- Imputar la despesa d’aquest conveni en càrrec a la partida pressupostària  231/46500  del pressupost 
municipal vigent. 
3r.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal als efectes procedents. 
4rt.-Facultar al 1er Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Camarles Sr. Ramón Brull Melich perquè qualsevol 
document que sigui necessari per fer efectius els acords precedents. 
5è.- Notificar els presents acords al Consell Comarcal del Baix Ebre. 
 

Aprovat per unanimitat dels membres assistents 
 

D) APROVACIÓ ANNEX CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL I L’Ajuntament de 
Camarles per a la realització del BAT (Banc ajudes Tècniques) DINS DEL PROGRAMA PER A L’IMPULS O 
L’ORDENACIÓ DE LA PROMOCIÓ E LAUTONOMIA PERSONAL I L’ATENCIÓ A LES PERSONES AMB 
DEPENDÈNCIES (Prodep) 
 
En data 14 de gener de 2019 el Consell Comarcal del Baix Ebre ha notificat a l’Ajuntament de Camarles, l’acord 
adoptat pel Ple d’aquesta Corporació  referent a l’aprovació del text del conveni de col·laboració entre el 
CCBE i l’ajuntament per a la realització del BAT ( Banc ajudes Tècniques) DINS DEL PROGRAMA PER A 
L’IMPULS O L’ORDENACIÓ DE LA PROMOCIÓ E LAUTONOMIA PERSONAL I L’ATENCIÓ A LES PERSONES AMB 
DEPENDÈNCIES ( Prodep). 
 
Vist el text del referit conveni i considerant que aquest resulta beneficiós pels interessos del municipi,  
Atès que la despesa derivada d’aquest conveni es preveu per un import màxim de 445,53 Euros. 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les delegacions atribuïdes 
per l’Alcaldia . 
 
Es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
1r.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de Camarles 
per a la realització del BAT ( Banc ajudes Tècniques) DINS DEL PROGRAMA PER A L’IMPULS O L’ORDENACIÓ 
DE LA PROMOCIÓ E LAUTONOMIA PERSONAL I L’ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DEPENDÈNCIES ( Prodep) 
2n.- Imputar la despesa d’aquest conveni en càrrec a la partida pressupostària   231/46500  del pressupost 
municipal vigent. 
3r.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal als efectes procedents. 
4rt.-Facultar al 1er Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Camarles Sr. Ramón Brull Melich perquè qualsevol 
document que sigui necessari per fer efectius els acords precedents. 
5è.- Notificar els presents acords al Consell Comarcal del Baix Ebre. 
 

Aprovat per unanimitat dels membres assistents 
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E) APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL I L’Ajuntament de Camarles 
per al funcionament del servei d’atenció  Social primària 
 
En data 14 de gener de 2019 el Consell Comarcal del Baix Ebre ha notificat a l’Ajuntament de Camarles, l’acord 
adoptat pel Ple d’aquesta Corporació  referent a l’aprovació del text del conveni de col·laboració entre el 
CCBE i els ajuntaments que s’hi acullin per tal de garantir el servei d’atenció primària. 
 
Vist el text del referit conveni i considerant que aquest resulta beneficiós pels interessos del municipi, ja que 
facilita  l’atenció primària al municipi  
Atès que la despesa derivada d’aquest conveni es preveu per un import màxim de 26.416,57  Euros. 
Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les delegacions atribuïdes 
per l’Alcaldia . 
 
Es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
1r.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de Camarles 
per al funcionament del servei d’ atenció social primària 
2n.- Imputar la despesa d’aquest conveni en càrrec a la partida pressupostària   231/46500  del pressupost 
municipal vigent. 
3r.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal als efectes procedents. 
4rt.-Facultar al 1er Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Camarles Sr. Ramón Brull Melich perquè qualsevol 
document que sigui necessari per fer efectius els acords precedents. 
5è.- Notificar els presents acords al Consell Comarcal del Baix Ebre. 
 
Aprovat per unanimitat dels membres assistents 
 
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. 
 
No n’hi varen haver 

 
07.- Expedients de Contractació 
 
1.- Expedient de contractació, Contracte Menor Serveis control d’accés Carnestoltes 2019 



 

8 
 

 
Fets  
 
1. S'ha iniciat expedient per a la contractació menor següent: 
 

Expedient Ressenya Empresa 

1-Mserv/2019 Control d’accés Carnestoltes 2019 Alpha Servicios personales y Aereos SLU 
CIF B-55743959 

 
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. 
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1.2. Codi CPV: 79710000-4  

 
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  en 3 dies ,1,2 i 9 de març. 
 
1.5. El preu del contracte és de 1.260,00 ,- €, i  264,00 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:  Junta de Govern Local 
El codi DIR3:    L01439039 
Número d'expedient:   1-MServ/2019 
L'òrgan comptable:   Tresoreria 
Destinatari:    Ajuntament de Camarles 
 
1.8. El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de l'Ajuntament la 
totalitat de la prestació.  
 
1.9. A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han realitzat els treballs 
objecte del contracte com a personal de l'Ajuntament.  
 
1.10. El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i/o subministraments 
lliurats i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a 
l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en 
l'execució del contracte. 
 
2. Incorporar a l'expedient el certificat d'existència de crèdit de conformitat amb la DA 2a de la LCSP, i, si 
escau, comprometre el crèdit necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'article 174 del RD 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el TRLHL. 
 
3. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari. 
 
4. Realitzada la prestació, s'incorporarà la factura a l'expedient, un cop conformada pel responsable del 
contracte i aprovada per l'òrgan de contractació, i se'n tramitarà el pagament, si escau. 
 
5. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència i al perfil del 
contractant. 
 
6. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de Contractes de la 
Generalitat de Catalunya.  
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2.- Expedient de contractació, Contracte Menor Subministrament fulls  DIN N-4 i DIN A-3 oficines 
Ajuntament 
 
Fets  
 
1. S'ha iniciat expedient per a la contractació menor següent: 
 

Expedient Ressenya Empresa 

2-Msubm/2019 Subministrament fulls DIN A-4 i DIN A-3 
Oficines generals ajuntament 

OFI-COMPLET 
CIF B-43729409 

 
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: 
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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:  30197630-1 
 
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 12 mesos. 
 
1.5. El preu del contracte és de 1.023,00 ,- €, i  214,83 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:   2-MSubm/2019 
L'òrgan comptable:   Tresoreria 
Destinatari:    Ajuntament de Camarles 
 
1.8. El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de l'Ajuntament la 
totalitat de la prestació.  
 
1.9. A la finalització del contracte no es produirà la consolidació de les persones que han realitzat els treballs 
objecte del contracte com a personal de l'Ajuntament.  
 
1.10. El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i/o subministraments 
lliurats i de les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per a 
l'Ajuntament o per tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en 
l'execució del contracte. 
 
2. Incorporar a l'expedient el certificat d'existència de crèdit de conformitat amb la DA 2a de la LCSP, i, si 
escau, comprometre el crèdit necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'article 174 del RD 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el TRLHL. 
 
3. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari. 
 
4. Realitzada la prestació, s'incorporarà la factura a l'expedient, un cop conformada pel responsable del 
contracte i aprovada per l'òrgan de contractació, i se'n tramitarà el pagament, si escau. 
 
5. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència i al perfil del 
contractant. 
 
6. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de Contractes de la 
Generalitat de Catalunya.  
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08.-  Informes de l’Alcaldia 
 
L’Alcaldessa posa en coneixement de la Junta   
 
09.- Proposicions Urgents 
 
No n’hi varen haver. 
 
10.-Torn obert de paraules 
 
L’Alcaldessa informà, que va venir una empresa (Iberpropano) proposant  si els veïns estarien interessats en 
el gas natural, l’usuari pagaria la connexió uns 150 Euros i l’ajuntament la cessió d’uns 200 m2 de terreny , a 
Camarles i també al Lligallo. Que farien una enquesta a la població que contempli l’interès del municipi. 
 
El regidor Sr. Brull manifesta que primer de tot es tindria que parlar amb Gas Natural que es la companyia 
estatal el gas. 
 
L’Alcaldessa informa que s’obrirà un procés participatiu, per a que els veïns decideixin quin espai públic 
portarà el nom Plaça 1 d’octubre 
 
El 1er Tinent d’Alcalde Sr. Brull va donar compte de la programació del Carnaval 2019, afegint que es 
contractaran 4 controladors d’accessos. 
 
El mateix regidor va posar en coneixement de la Junta que  es necessita urgentment una carreta i un tractor 
de segona ma , per a les tasques de la brigada municipal. 
 
També va donar compte, que s’ha fet una revisió dels altaveus, que hi ha un mapa d’on estan , els que van i 
els que no hi funcionen. 
 
El regidor Sr. Bonet manifesta, que té problemes amb el seu gual, posant de manifest si seria possible col·locar 
al terra unes franges grogues. Afegint que necessita saber en quin estat, es troben les sancions per la carrega 
i descàrrega a la zona del Bon Area, C/ XX, núm. XX 
 
Per últim es dona compte que a partir de l de febrer  comença el contracte de deixalleries amb l’empresa 
SORIGUÉ i que el responsable és J.C.P 
 
I no havent altres assumptes a tractar i essent les 13:00, s’estén la present acta, de la qual, jo, el secretari, en 
dono fe. 
 
L’ALCALDESSA                                                                          LA SECRETARIA 
 
Sandra Zaragoza Vallés                                                           Teresa Roca Castell  
 


