JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 19 DE FEBRER DE 2019.
NÚMERO:
DATA:
HORA D’INICI:
HORA FINALITZACIÓ:
LLOC:
ASSISTENTS:
Alcalde-President :
Tinents d’Alcalde:

Secretaria.:

3/2019
19 de febrer de 2019
8:00 hores
10:00 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 31 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 l’acta del tribunal qualificador del dia 15 de febrer de 2019 del Concurs-oposició plaça Fontaner
Electricista , personal laboral fix de l’ajuntament, en la que s proposa es nomeni a Bruno Llangostera Prats, per
haver obtingut la millor puntuació.
04.- Instàncies i Sol·licituds.
4.1.- Vist l’escrit presentat per la Sra. S.C.B, sol·licitant la baixa del rebut de taxes de l’habitatge del carrer Quarantaquatre núm. XX, pl. 1, al·legant que encara no hi viu allí.
La Junta de Govern Local, revisada la documentació que forma part de l’expedient de l’obra esmentada, ha
comprovat que el “Certificat de final d’obra i d’habitabilitat” expedit pel Director d’obra, certifica que les obres
de construcció van finalitzar a data 05 de setembre de 2017, per la qual cosa, acorda:
a) Denegar el sol·licitat per la peticionaria.
4.2.- Vist l’escrit presentat pel Sr. J.N.R.R, sol·licitant poder pagar els 790€ fraccionadament, corresponent al nínxol
XX7 fila 2 del cementiri municipal.
La Junta de Govern Local, acorda:
a) Aprovar el fraccionament del pagament en 3 quotes mensuals (2 quotes de 265€ i 1 quota de 260€)
b) La primera quota per import de 265€ es farà efectiva el proper mes de març.
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c) La segona quota per import de 265€ es farà efectiva el proper mes d’abril.
d) La tercera quota per import de 260€ es farà efectiva el proper mes de maig.
e) S’haurà de liquidar la taxa corresponent per expedició del títol, per import de 12,02€.
4.3.- Vist l’escrit presentat per la Sra. M.J.M.S, sol·licitant la baixa del rebut de taxes de l’habitatge del carrer Vinti-vuit núm. XX, ja que en l’actualitat es un magatzem.
La Junta de Govern Local, vist l’informe favorable emès al respecte per part dels Serveis Tècnics Municipals, acorda:
a) Aprovar el sol·licitat per la peticionaria.
b) Donar trasllat d’aquest acord al Departament de Rendes.
4.5.- Vist l’escrit presentat per el Sr. J.A.C, sol·licitant una reserva d’aparcament per disminució al carrer Cinquanta
núm. X, ja que es titular de la Targeta d’aparcament per disminució.
La Junta de Govern Local, acorda:
a) Aprovar el sol·licitat pel peticionari.
b) Donar les ordres al Cap de la Brigada Municipal per a que senyalitzi la reserva d’aparcament.
4.6.- Vist l’escrit presentat per el Sr. R.P.R, sol·licitant el canvi de titularitat del nínxol 219 fila 1 al seu favor, aportant
la renúncia al mateix de la seva germana la Sra. M.P.R.
La Junta de Govern Local, acorda:
a)
b)
c)
d)
e)

Aprovar el canvi de titularitat sol·licitat en favor del Sr. R.P.R.
S’haurà de liquidar la taxa corresponent per canvi de titularitat per import de 24,04€.
S’haurà de liquidar la taxa corresponent per expedició de nou títol, per import de 12,02€.
Traslladar còpia d’aquest acord al Departament de Taxes.
Traslladar còpia d’aquest acord al Departament d’Intervenció.

4.7.- Vist l’escrit presentat per l’ESCOLA SANT ÀNGEL, sol·licitant un ajut econòmic de 200€ per a poder celebrar la
setmana de la Pau i la Interculturalitat.
La Junta de Govern Local, acorda:
a) Aprovar el sol·licitat pel peticionari.
b) Atorgar un ajut econòmic de 200€.
c) Traslladar còpia d’aquest acord al Departament d’Intervenció.
4.8.- Vist l’escrit presentant per l’AMPA del Col·legi Sant Àngel, sol·licitant un ajut econòmic per a dur a terme el
projecte “Un tastet en programació i robòtica”.
La Junta de Govern Local, acorda:
a) Aprovar el sol·licitat pel peticionari.
b) Atorgar un ajut econòmic de 1160,73€
c) Traslladar còpia d’aquest acord al Departament d’Intervenció.
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4.9.- Vist l’escrit per el Sr. P.E.A, en el que aporta factures que justifiquen la diferència de pressupost en relació a
la llicència urbanística expedient 94/2018, sol·licita la devolució per ingressos indeguts, corresponent a l’ICIO
liquidat per import de 1.257,81.-€.
La Junta de Govern Local, vist l’informe favorable emès al respecte per part dels Serveis Tècnics Municipals així com
el nou pressupost per import de 12.971,76.-€, acorda:
a) Practicar una nova liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un import de
454,01€ i liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un import de 32,43.-€, amb
un import total de 486,44.-€
b) Aprovar la devolució sol·licitada, per import de 771,37 €
c) Traslladar còpia d’aquest acord al Departament d’Intervenció.
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
Baixa el Registre de nuclis zoològics-Alberg d’animals de les Terres de l’Ebre
Amb data 20/12/2018 el Director dels Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat a les
Terres de l’Ebre ha resolt la baixa del registre de nuclis zoològics per cessament de l’activitat, pel Centre de recollida
d’animals ubicat al Camí Filato de Camarles, titularitat de l’Entitat Alberg d’animals de les Terres de l’Ebre,
representada per la Sra. Encarnación Lòpez Galdeano.
La Junta de Govern Local, a la vista dels antecedents ACORDA:
Primer.- Donar de baixa l’activitat Expedients núm. 14/2008 i 23/2009, Llicència municipal en règim de Comunicació
Annex III per l’activitat de Centre de Recollida d’animals.
Segon.-Atès que segons informe de la Policia Local les instal·lacions han estat parcialment desmuntades, quedant
només dues fileres de gàbies per a gossos i la casa de fusta que feia d’oficina, i que ja no n’hi han animals al recinte.
Tercer.- Atorgar-li un termini improrrogable de 15 dies, per a netejar tota la parcel·la de titularitat municipal, cas
contrari ho farà l’ajuntament amb càrrec a la penyora dipositada.
06.-EXPEDIENTS AMBIENTALS, SEGONS LA LLEI 20/2009 DE PREVENCIÓ I CONTROL DE LES ACTIVITATS
a) AUTORITZACIONS AMBIENTALS, ANNEX I.1
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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 Redacció Pla d’emergència Centre de Dia
Fets
1. S'ha iniciat expedient per a la contractació menor següent:
Expedient
3-Mserv/2019

Ressenya
Redacció Pla d’emergència Centre de Dia

Empresa
Ramón Montesó Gallego
NIF 40924068F

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: 71000000-8
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 10 dies.
1.5. El preu del contracte és de 1.200,00 ,- €, i 252,00 d’IVA, Retenció IRPF 15% 180,00.
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
3-MServ/2019
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.

5

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 obra i instal·lació Tanca Electromagnètica Centre de Dia
Fets
1. S'ha iniciat expedient per a la contractació menor següent:
Expedient
4-Mobra/2019

Ressenya
Tanca Electromagnètica Centre de Dia

Empresa
Marti-Fdez instal·lacions S.L
NIF B-43447721
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: 45310000-3
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 10 dies.
1.5. El preu del contracte és de 957,30 ,- €, i 201,03 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
4-Mobra/2019
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.
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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 posa en coneixement de la Junta que en el projecte e la URV d’arranjament de l’ermita de la Granadella
es tindrà que incloure una alarma.
També la família Rovira de León, li ha comentat la necessitat de traslladar la plaça de bous a un altre lloc del
municipi, ja que tot el tros l’han arrendat.
També ha informat que a l’efecte de la subvenció atorgada pel Ministerio, es faran unes xerrades i conferències
contra la violència de gènere, per dues advocades.
09.- Proposicions Urgents
No n’hi varen haver.
10.-Torn obert de paraules
No n’hi varen haver.
I no havent altres assumptes a tractar i essent les 10:00, s’estén la present acta, de la qual, jo, el secretari, en dono
fe.
L’ALCALDESSA
Sandra Zaragoza Vallés

LA SECRETARIA
Teresa Roca Castell
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