Con formato: Centrado

JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 28 DE MARÇ DE 2019.
NÚMERO:
DATA:
HORA D’INICI:
HORA FINALITZACIÓ:
LLOC:
ASSISTENTS:
Alcalde-President :
Tinents d’Alcalde:

Secretaria.:

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo
(Calibri), 11 pto, Subrayado

6/2019
28 de març de 2019
12:30 hores
14:30 hores
Sala de Sessions de l’ajuntament de Camarles.

Con formato: Centrado

Sra. Sandra Zaragoza Vallés
Sr. - Ramón Brull Melich
Sra. Barbara Curto Camisón
Sr. Jordi Bonet Curto
Sra. Teresa Roca Castell

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo
(Calibri)

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo
(Calibri)
Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo
(Calibri)

Declarada oberta la sessió per la Presidència, es prenen els següents ACORDS:
01.- Lectura i aprovació de l’acta anterior.
Es dona compte de les actes de data 28 de febrer i 6 de març que son aprovades
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 concessió provisional de la subvenció adquisició llibres Biblioteca municipal Guillem
de Sunyer, per import de 2.000,00 euros.

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo
(Calibri), Negrita
Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo
(Calibri), Negrita
Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo
(Calibri)

04.- Instàncies i Sol·licituds.
4.1.- En relació als escrits presentats per E.M.Mlisabeth Martí Mauri, R.E 165 de 30 de gener, i R.E 450 de
data 6 de març de 2019 en els quals manifesta que incoarà incident d’execució de sentència, demanant
document descriptiu de partides de volums especificats, que va donar origen a la infracció urbanística per
import de 22.030 euros .

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo
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Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo
(Calibri), Negrita
Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo
(Calibri)

La Junta de Govern Local, Acorda:
Primer.- Restar assabentada de la seva intenció d’incoar incident d’execució de sentència i manifestar-li que
tota la documentació que es va lliurar al Jutjat Contenciós ,es la que forma part de l’expedient administratiu,
i a la que vostè va tenir accés com a com a part actora de la demanda.
4.2.- En relació a l’escrit presentat per E.M.Mlisabeth Martí Mauri, R.E 449 de 6 de març de 2019 en el
qual ( referent a la reparació dels danys provocats en la nostra parcel·la 29 del polígon 10 XX , obra
realitzada pel Ministeri de Foment, per la variant de la C-N 340) manifesta que ha rebut contestació de la
Demarcació de carreteres de l’Estat a’ Catalunya en el que es diu “que el Ministeri ni cap dels seus
organismes es responsable de l’estat actual de l’esmentada parcel·la 2” .
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Con formato: Centrado

Pel qual insta a requerir al titular de la finca per a que demostri
si va rebre compensació dins de l’expedient expropiàtori del municipi , i en tot cas saber perquè
l’ajuntament no li va ordenar la reparació dels danys efectuats.
La Junta de Govern Local, Acorda:
La Junta de Govern Local, Acorda:
Primer.- Comunicar novament que l’obra no la va executar l’Ajuntament , sinó el Ministeri de Foment i que
la compensació per l’ocupació temporal de la finca per a la realització dels treballs d’excavació la va rebre,
en
tot
cas
,el
seu
veí
de
finca
-família
Rovira
de
León,
.

Segon.- Comunicar a la sol·licitant que ni el Ministerio de Fomento ni l’Ajuntament es responsable de l’estat
actual de l’esmentada parcel·la XX, ja que com diu el Ministeri “ el titular de la parcel·la disposa de la
mateixa des de fa al menys sis anys”
4.3.- En relació a l’escrit presentats per E.M.M, R.E 496 de 12 de març, demanant una
reunió amb els tècnics de l’Ajuntament i els titulars que subscriuen l’escrit, que assistiran acompanyats d’un
notari, als efectes d’aixecar acta del contingut de la reunió sobre la tramitació administrativa de l’expedient
de llicència urbanística 50/2018, polígon 10, parcel·la XX.
Acta que serà lliurada als Serveis territorials d’agricultura i Medi Ambient de la Generalitat , als efectes de
poder demanar danys i perjudicis contra l’Ajuntament per la suspensió de la llicència, que de moment ens
ha fet perdre dos collites del nostre conreu d’oliveres i garrofers.
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La Junta de Govern Local acorda:
Primer.- Comunicar als peticionaris que no es celebrarà cap reunió a l’Ajuntament sobre el tema en qüestió,
la peticionaria no ha complert el requeriment lliurat per l’ACA segons escrit signat el 7 de gener de 2019.
Segon.-Respecte al tema de la llicència urbanística per estesa de cable aeri de baixa tensió per a un nou
subministrament elèctric, al polígon 10, parcel·la XX l’ajuntament tindrà que procedir a l’aprovació prèvia
del projecte, tramitarà l’expedient complert i el lliurarà als serveis Territorials d’Urbanisme de les Terres de
l’Ebre , per a que informin al respecte i un cop informat favorablement atorgarà la llicència.
4.4.Vist
l’escrit
presentat
per
part
del
Sr.
J.M.M
i
la
Sra.
E.M.M
, sol·licitant llicència de divisió horitzontal de l’immoble ubicat al carrer Sant Joan núm.
XX-XX cantonada amb el carrer Bages núm.X del Lligallo del Gànguil.
La Junta de Govern Local, vist el dictamen de la Comissió Informativa d’urbanisme, així com l’informe
favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals, respecte a la proposta presentada pels sol·licitants de la que
en resultaran dues parts: una de 275,73 m2 i una altra de 121,43m2., acorda:
a) Atorgar la llicència de divisió horitzontal a practicar.
b) Deurà de liquidar la taxa per import de 60 €.
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Con formato: Centrado

4.5.- Vist l’escrit presentat per el CLUB DE FUTBOL CAMARLES, exposant que el proper 1 de maig, organitzen
un torneig de futbol en el que participen 16 equips i demanen 50 taules, 260 cadires, 7 o 8 carpes i 22
tanques.
La Junta de Govern Local, acorda aprovar el sol·licitat pel club i donar les ordres oportunes al Cap de la Brigada
Municipal per a que els porti tot el material que necessiten.
4.6.- Vist l’escrit presentant per l’Associació de Veïns Sant Joan Baptista dels Lligallos, sol·licitant 80 taules i
300 cadires, així com cassoles i d’altres estris per a poder organitzar la diada del Crostó.
La Junta de Govern Local, acorda aprovar el sol·licitat pel club i donar les ordres oportunes al Cap de la Brigada
Municipal per a que els porti tot el material que necessiten.
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4.7.- Vist l’escrit presentant pel CLUB DE TWIRLING LA GRANADELLA, sol·licitant autorització per a celebrar
al pavelló Poliesportiu el Gran Premi FEBD de Twirling el proper dia 11 i 12 de maig., així com taules i cadires,
tanques , equip de so i escenari per als jutges.
La Junta de Govern Local, acorda aprovar el sol·licitat pel club i donar les ordres oportunes al Cap de la Brigada
Municipal per a que els porti tot el material que necessiten.
4.8.- Vist l’escrit presentant per el Sr. C.J.S, exposant que va punxar
cotxe en un clot d’un camí municipal, aportant factura justificativa, per import de 66,55€.

la

roda

del

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo
(Calibri)

La Junta de Govern Local, acorda pagar l’import de la factura, ja que l’import està per baix de la franquícia de
l’assegurança municipal i correspon a l’ajuntament fer front d’aquesta despesa.
4.9.- Vist l’escrit presentat per el Sr. C.W, en el que comuniquen la gravació d’indrets del
municipi per a fer publicitat en un programa de la televisió anglesa.

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo
(Calibri)

La Junta de Govern Local, acorda autoritzar la gravació.

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo
(Calibri)

4.10.- vist l’escrit presentat per l’empresa PROMOCIONBS DELTAGRUP XXI S.L. en el que sol·liciten una nova
prorroga a la llicència urbanística 152/2006.
La Junta de Govern Local, acorda DENEGAR, el sol·licitat per l’empresa, ja que en Junta de Govern Local de
data 15/02/2019 es va aprovar la prorroga definitiva fins a 31 de desembre de 2018.
4.11.- vist l’escrit presentat per l’empresa PROMOCIONBS DELTAGRUP XXI S.L. en el que sol·liciten una nova
prorroga a la llicència urbanística 115-A/2006.
La Junta de Govern Local, acorda DENEGAR, el sol·licitat per l’empresa, ja que en Junta de Govern Local de
data 15/02/2019 es va aprovar la prorroga definitiva fins a 31 de desembre de 2018.
4
05.-Expedients llicències urbanístiques i d’altres.
A) OBRES MENORS
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No n’hi varen haver.

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo
(Calibri), Sin Negrita

B) OBRES MAJORS

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo
(Calibri)

No n’hi varen haver.
C) COMUNICACIÓ PRÈVIA D’INICI D’OBRES MENORS
No n’hi varen haver.
ALTRES
Aprovació 4ª certificació Reforma del Casal Camarlenc 1ª Fase, presentada per PENTA S.A per import de
5.844,22 Euros.

Aprovació 5ª certificació Reforma del Casal Camarlenc 1ª Fase, presentada per PENTA S.A per import de
5.011,62 Euros.
Aprovació inicial memòria valorada aïllament espai sota coberta al centre d’Interpretació de l’arròs, redactat
pels serveis tècnics municipals, amb un import d’execució per contracta de 18.082,97 Euros.
Aprovació inicial Avantprojecte Renovació del clavegueram a la zona del Canal, redactat pels serveis tècnics
de la Diputació de Tarragona, amb un import total de de 29.606,27 Euros.
Aprovació conveni de col·laboració per al servei de recollida d’animals de companyia abandonats o perduts i
la seva cura amb l’associació( sense ànim de lucre) per al refugi i cura dels animals ARCA G43649326, en els
següents termes
1.-ARCA disposa d’un servei e recollida i acollida d’animals de companyia perduts o abandonats adequat per
a ser prestat en el terme municipal de Camarles.
2.-És condició necessària que l’Ajuntament, per al bon funcionament del servei, disposi d’un petit espai, amb
les condicions corresponents, entre 1 i 3 dies, per a que el seu propietari el pugui recollir en cas de pèrdua o
alternativament, sigui recollit per ARCA.
3.-El servei de recollida es farà mitjançant la tarifa tancada de 100 euros per animal, per tal de que el servei
no suposi una càrrega econòmica que no guardi relació amb el volum dels animals recollits. Aquesta tarifa es
podrà actualitzar mitjançant un nou acord que generarà un annex al present conveni.
4.-En cas d’incompliment d’una de les parts, el conveni es podrà rescindir a un termini acordat per les dues
parts, però sempre sense perjudici dels animals que en aquell moment siguin en l’espai de recollida de
l’Ajuntament.
Altres.- Habitatges d’us Turístic
Altres.- Habitatges d’us Turístic
1.- Identificació de l’expedient: 2019-005
Tipus d’activitat: Habitatge d’ús turístic
Titular Sol·licitant: Olivia Sentís Descarrega
Emplaçament: Camí Vinaixarop Polígon 1, parcel·la 103
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Con formato: Centrado

Antecedents:
Amb data 25 de març de 2019 la Sra. OLIVIA SENTIS DESCARREGA va presentar escrit de comunicació prèvia
d’inici d’una activitat destinada a habitatge d’ús turístic de l’habitatge situat a la partida, Camí Vinaixarop ,
Polígon 1, parcel·la 103 del municipi de Camarles.

Atès que la documentació es incompleta, la interessada deurà presentar la següent documentació:
• D.N.I
• Llicència urbanística de l’habitatge legalment implantat al Sòl Rústic

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo
(Calibri)

Cas que no pugui acreditar, que l’habitatge està legalment implantat al Sòl Rústic, se li denegarà l’ús turístic
sol·licitat, en base a l’establert a la Llei 3/2015 de 11 de març de mesures fiscals, financeres i administratives
que modifica el Text Refòs de la Llei d’Urbanisme.
Article 76.2 S’afegeix un apartat, el 8 bis a l’article 47 del TRLU amb el següent text:
“ L’habitatge d’ús turístic és compatible amb l’ús d’habitatge familiar legalment implantat”
2 Expedient: Comunicació prèvia habitatge d’ús turístic en sòl Urbà
SARAY GIMENEZ PARES.
Identificació de l’expedient: 2019-003
Tipus d’activitat: Habitatge d’ús turístic
Titular Sol·licitant: Saray Giménez Pares
Emplaçament: Carrer Trenta-tres 18 Esc B-3º-1ª
Antecedents:
Amb data 12 de març de 2019 la Sra. Saray Giménez Pares va presentar escrit de comunicació prèvia d’inici
d’una activitat destinada a habitatge d’ús turístic de l’habitatge situat al carrer Trenta-tres 18 Esc B-3º-1ª
del municipi de Camarles.
Fonaments de Dret:
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 22/15 de data 22 de juny de 2015, es van efectuar les delegacions de
competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local.
El Títol II el Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús
turístics, regula els “ habitatges d’ús turístic”.
La Junta de Govern Local, per unanimitat adopta el següent ACORD:
Primer.- Inscriure l’esmentada activitat d’HABITATGE D’ÚS TURÍSTIC al Carrer Trenta-tres 18 Esc B-3º-1ª
del municipi de Camarles en el Registre municipal d’activitats, sense perjudici de la verificació posterior del
compliment dels requisits que preveu la legislació sectorial per a l’exercici de l’activitat. L’exercici de
l’activitat es podrà iniciar sota l’exclusiva responsabilitat de les persones titulars i tècniques que hagin lliurat
les certificacions i les comprovacions corresponents.
Segon.- INSCRIURE l’esmentada activitat en el Registre municipal d’Habitatges d’ús turístic amb numero
2019-003.
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Tercer.- TRAMETRE al Registre de Turisme de Catalunya l’alta d’aquesta activitat.
Quart.- ADVERTIR a l’interessat/ada que d’acord amb l’establert a l’article 71.9 del Decret 159/2012, tots els
habitatges d’ús turístic han de disposar de fulls oficials de reclamació/ denúncia de l’òrgan competent en
matèria de consum de l’Administració de la Generalitat. Aquests fulls han d’estar a l’abast de les persones
usuàries en un lloc adequat dins de l’habitatge d’ús turístic.
Cinquè.- ADVERTIR a l’interessat/ada que, d’acord amb l’establert a l’article 71.10 del Decret 159/2012, els
habitatges d’ús turístic han d’exhibir en un lloc visible per a les persones usuàries:
-El rètol informatiu de la disponibilitat dels fulls oficials de reclamació/denúncia.
-El número de telèfon previst a l’apartat 2 d’aquest article.
-Número de registre d’entrada a l’ajuntament de la comunicació prèvia d’inici.
Sisè.- ADVERTIR a l’interessat/ada que d’acord amb l’establert a l’article 73 del Decret 159/2012, el propietari
o propietària, o la persona gestora en qui delegui ha de remetre a la Direcció General de la Policia, per mitjans
telemàtics, la informació relativa a l’estada de les persones que s’hi allotgen, d’acord amb la normativa de
seguretat ciutadana aplicable a tots aquells que faciliten, mitjançant preu, allotjament a les persones.
Setè.-Aprovar la liquidació de la taxa per l’activitat municipal, tècnica i administrativa de verificació i
comprovació de l’activitat desenvolupada, per import de 100 Euros.

3.-Expedient: Comunicació prèvia habitatge d’ús turístic en sòl Urbà
MONTSERRAT ESPUNY MAURI.
Identificació de l’expedient: 2019-004
Tipus d’activitat: Habitatge d’ús turístic
Titular Sol·licitant: Montserrat Espuny Mauri
Emplaçament: Carrer Sant Joan 4B
Antecedents:
Amb data 13 de març de 2019 la Sra. Montserrat Espuny Mauri va presentar escrit de comunicació prèvia
d’inici d’una activitat destinada a habitatge d’ús turístic de l’habitatge situat al carrer Sant Joan 4B del
Lligallo del Gànguil- del municipi de Camarles.
Fonaments de Dret:
Mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 22/15 de data 22 de juny de 2015, es van efectuar les delegacions de
competències de l’Alcaldia en la Junta de Govern Local.
El Títol II el Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús
turístics, regula els “ habitatges d’ús turístic”.
La Junta de Govern Local, per unanimitat adopta el següent ACORD:
Primer.- Inscriure l’esmentada activitat d’HABITATGE D’ÚS TURÍSTIC al Carrer carrer Sant Joan 4B del
Lligallo del Gànguil- del municipi de Camarles en el Registre municipal d’activitats, sense perjudici de la
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verificació posterior del compliment dels requisits que preveu la legislació sectorial per a l’exercici de
l’activitat. L’exercici de l’activitat es podrà iniciar sota l’exclusiva responsabilitat de les persones titulars i
tècniques que hagin lliurat les certificacions i les comprovacions corresponents.
Segon.- INSCRIURE l’esmentada activitat en el Registre municipal d’Habitatges d’ús turístic amb numero
2019-004.
Tercer.- TRAMETRE al Registre de Turisme de Catalunya l’alta d’aquesta activitat.
Quart.- ADVERTIR a l’interessat/ada que d’acord amb l’establert a l’article 71.9 del Decret 159/2012, tots els
habitatges d’ús turístic han de disposar de fulls oficials de reclamació/ denúncia de l’òrgan competent en
matèria de consum de l’Administració de la Generalitat. Aquests fulls han d’estar a l’abast de les persones
usuàries en un lloc adequat dins de l’habitatge d’ús turístic.
Cinquè.- ADVERTIR a l’interessat/ada que, d’acord amb l’establert a l’article 71.10 del Decret 159/2012, els
habitatges d’ús turístic han d’exhibir en un lloc visible per a les persones usuàries:
-El rètol informatiu de la disponibilitat dels fulls oficials de reclamació/denúncia.
-El número de telèfon previst a l’apartat 2 d’aquest article.
-Número de registre d’entrada a l’ajuntament de la comunicació prèvia d’inici.
Sisè.- ADVERTIR a l’interessat/ada que d’acord amb l’establert a l’article 73 del Decret 159/2012, el propietari
o propietària, o la persona gestora en qui delegui ha de remetre a la Direcció General de la Policia, per mitjans
telemàtics, la informació relativa a l’estada de les persones que s’hi allotgen, d’acord amb la normativa de
seguretat ciutadana aplicable a tots aquells que faciliten, mitjançant preu, allotjament a les persones.
Setè.-Aprovar la liquidació de la taxa per l’activitat municipal, tècnica i administrativa de verificació i
comprovació de l’activitat desenvolupada, per import de 100 Euros.

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo
(Calibri)

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
Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo
(Calibri), 11 pto, Negrita

07.- Expedients de Contractació
Aprovació diverses modificacions de les obres Adequació de part de l’edifici de les antigues escoles i
cobert al pati 1ª Fase,, acceptades per l’empresa adjudicatària l’empresa CONSTRUCCIONS JOSEP MARIA
MIRÓ S.L, amb NIF B43369719.

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo
(Calibri), Negrita
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1.
EXPOSICIÖ DE FETS

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo
(Calibri)

EXPOSICIÖ DE FETS

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo
(Calibri)

1.- Per acord de la Junta de Govern Local, de data 12 de juliol de 2018, es va adjudicar el
contracte
d’obres
“
Adequació
de
part
de
l’edifici
de
les
antigues
escoles
i cobert al pati 1ª Fase” a l’empresa CONSTRUCCIONS JOSEP MARIA MIRÓ S.L,
amb NIF B43369719.

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo
(Calibri), 11 pto

2.-L’Equip
Director
de
l’informe següent de data 11 d’abril de 2019:
l’informe següent de data 11 d’abril de 2019:

les

obres

presenta

Lluís Labèrnia, Arquitecte, S.L.U.P. (Lluís Labèrnia Bertomeu) col·legiat amb el
núm. 24.846/0 del Col·legi
d´Arquitectes de Catalunya, amb domicili professional al
C/ Ronda Reus, núm. 21, 2n 1a de Tortosa,
com a Arquitecte Director de les obres ’Adequació de part de les antigues escoles (1a Fase).
INFORMA:
INFORMA:

D’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, que en l’obra esmentada hi
ha hagut diverses modificacions en els amidaments o unitats d’obra, l’import de les quals no supera el 10%
(IVA exclòs) del Pressupost d’adjudicació, essent el seu import de 7.897,15 € (IVA exclòs).
S’adjunta quadre justificatiu on s’aprecia la variació dels imports dels diferents capítols de l’obra.
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3.-La Secretaria interventora ha emès informe favorable condicionat a la fiscalització limitada prèvia
.

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo
(Calibri), 11 pto, Color de fuente: Rojo

3.-La Secretaria interventora ha emès informe favorable condicionat a la fiscalització limitada prèvia
d’aquesta despesa. S’ha habilitat la partida adient, mitjançant el suplement de crèdit corresponent.

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo
(Calibri), 11 pto

FONAMENTS DE DRET

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo
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1.- L’article 242 , en relació al 206 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic,.
2.La
competència
per
a
l’aprovació
,
correspon
a
la
Junta
de
Govern
Local,
en
virtut
de
delegació de l’Alcaldia ( Decret núm. 22/2015 de 22 de juny de 2015)

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo
(Calibri), 11 pto

En conseqüència la Junta de Govern Local ACORDA:

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo
(Calibri), 11 pto

Primer.- Aprovar les diverses modificacions en els amidaments o unitats d’obra, l’import de les quals no
supera
el
10%
(IVA
exclòs)
del
Pressupost
d’adjudicació.
de les obres Adequació de part de l’edifici de les antigues escoles i cobert al
pati
1ª
Fase,
,
acceptades
per
l’empresa
adjudicatària
l’empresa CONSTRUCCIONS JOSEP MARIA MIRÓ S.L, amb NIF B43369719.

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo
(Calibri)

Segon.- Imputar la despesa derivada dels preus contradictoris d’aquest contracte amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 331 62201 del vigent pressupost municipal .
Tercer.- Notificar-ho a l’empresa adjudicatària.
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2. Expedient de contractació, Contracte Menor serveis advocada xerrades i assessorament dintre del Pacte
d’Estat en matèria de violència masclista
Fets
1. S'ha iniciat expedient per a la contractació menor següent:
Expedient
Ressenya
Empresa
12Mserv/2019 Xerrades i assessorament dintre del Pacte Rosa Comes Pons
d’Estat en matèria de violència masclista
DNI 40934646M

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:
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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: 79111000-5
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 1 mes.
1.5. El preu del contracte és de 494,50 ,- €, , 103,80 ,- € d'IVA menys 15% IRPF 74,10, total honoraris 524,20
€.
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
12Mserv/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.
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.
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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, Contracte Menor serveis Psicòloga xerrades i assessorament dintre del Pacte
3. Expedient de contractació, Contracte Menor serveis Psicòloga xerrades i assessorament dintre del Pacte
d’Estat en matèria de violència masclista

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo
(Calibri)

Fets

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo
(Calibri), 11 pto

1. S'ha iniciat expedient per a la contractació menor següent:
Expedient
Ressenya
Empresa
13Mserv/2019 Xerrades i assessorament dintre del Pacte Olivia Curto Machí
d’Estat en matèria de violència masclista
DNI 47821064Q

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.
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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: 79634000-7
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 1 mes.
1.5. El preu del contracte és de 494,50 ,- €, , 103,80 ,- € d'IVA menys 15% IRPF 74,10, total honoraris 524,20
€.
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
13Mserv/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.
3. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari.
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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.
4.-Proposta d’aprovació i incoació del Plec de clàusules administratives que regulen la contractació del
4.-Proposta d’aprovació i incoació del Plec de clàusules administratives que regulen la contractació del
servei d’agent artístic Festes majors i Festes Populars Camarles 2019.
Amb motiu de les festes majors de l’estiu , Festa de Sant Joan als Lligallos i Festa de Sant Jaume a Camarles,
i també les festes populars del mes de desembre segregació i cap d’any, l’ajuntament organitza un seguit de
festes dirigits a la ciutadania que requereixen la contractació d’orquestres, així com el seu material i
infraestructura.
En les diferents programacions de festes hi han a càrrec d’una orquestra que amenitza la nit amb el seu
repertori musical balls de gala i d’altres, per aquest motiu l’ajuntament té la necessitat de contractar el servei.
D’altra banda, hi ha un seguit d’activitats que requereixen de material i infraestructura, com poden ser els
escenaris, els equips de so i llums, la carpa poligonal que cobreix l’escenari principal , el grup electrogen per
a dotar d’energia elèctrica als equips tècnics de les diferents actuacions. Per aquest motiu, l’Ajuntament
desitja contractar aquest tos aquests serveis i subministraments.
Per tot això la Junta de Govern Local ACORDA:
PRIMER.- Incoar expedient de contractació, mitjançant procediment obert del servei d’agent artístic Festes
majors i Festes Populars 2019,d’oferta econòmica més avantatjosa i únic criteri d’adjudicació , per a la
contractació de diverses orquestres, subministrament de material i activitats complementàries de les Festes
Majors i Festes Populars de l’any 2019.
SEGON.- Autoritzar la despesa de 26.983,00 € ( LOT 1), 47.190,00 € ( LOT 2), 5.868,50 € ( LOT 3) IVA inclòs,
corresponent a aquestes contractacions, amb càrrec a les partides corresponents del pressupost municipal
d’aquest ajuntament.
TERCER.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de
regir el contracte i el procés d’adjudicació.
QUART.-Publicar en el Perfil del Contractant i Tauler d’Anuncis, l’anunci de licitació perquè en el termini de
15 dies naturals, es presentin les proposicions que es considerin convenients.
CINQUÈ.- Publicar la composició de la Mesa de Contractació en el Perfil el Contractant amb una antelació
mínima de set dies, respecte de la reunió que s’ha de celebrar per a la qualificació de la documentació .
SISÈ.- Nomenar com a responsable del contracte al regidor de Festes de l’Ajuntament de Camarles
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES
PARTICULARS DEL CONTRACTE DE SERVEI D’AGENT ARTÍSTIC
PER A LA CONTRACTACIÓ D’ORQUESTES
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Primera. Objecte del contracte
1.1 L’objecte del contracte és el servei d’agent artístic per a la contractació d’orquestres, que inclourà les
següents prestacions:
•
•
•

Actuació musical, amb tècnics de so i de muntatge.
Lloguer de taules i cadires,carpes en les quantitats indicades per a cada actuació.
Posada a disposició de l’Ajuntament d’un tècnic per a coordinar qualsevol preparatiu que pugui sorgir
els dies de les actuacions musicals.

Les actuacions es duran a terme en el marc de les Festes Majors 2019 i les Festes Populars del mes de
desembre de 2019, en els dies que s’indica per a cada una. El contracte es divideix en tres lots.
LOT 1: Festes Majors Lligallos
Actuació 1
Dia 21 de juny de 2019
Lloc: A la plaça de bous

Disco Mòbil + DJ

Hora a concretar.
Subministrament elèctric: a càrrec de l’Ajuntament; tanques,
vestidors i seguretat: a càrrec de l’Ajuntament
Equip de so , llums , Carpa dos aigües 30m2 + Jaima 5X5mts, 480 sillons, escenari 8x6 +
escala + faldó, 25 taules velador, 100 fundes silló, escenari 8x3mts + escala + faldó, 60 taules
banquet, 320 sillons Pvc a càrrec del contractista

Actuació 2
Dia 23 de juny de 2019
Lloc: Pista Coberta dels LLigallos

Orquestra Mazinger ,Atalaia o Cruzada

A les 00:00 hores començarà el ball.
Subministrament elèctric: a càrrec de l’Ajuntament; tanques,
vestidors i seguretat: a càrrec de l’Ajuntament
Equip de so , llums , Carpa dos aigües 30m2 + Jaima 5X5mts, 480 sillons, escenari 8x6 +
escala + faldó, 25 taules velador, 100 fundes silló, escenari 8x3mts + escala + faldó, 60 taules
banquet, 320 sillons Pvc a càrrec del contractista
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Actuació 3
Dia 24 de juny de 2019
Espectacle de Variedades Luis Pardos
Lloc: Pista Coberta del LLigallos
A les 00:00 hores començarà el ball.
Subministrament elèctric: a càrrec de l’Ajuntament Tanques,
vestidors i seguretat: a càrrec de l’Ajuntament
Equip de so , llums , Carpa dos aigües 30m2 + Jaima 5X5mts, 480 sillons, escenari 8x6 +
escala + faldó, 25 taules velador, 100 fundes silló, escenari 8x3mts + escala + faldó, 60 taules
banquet, 320 sillons Pvc a càrrec del contractista

Actuació 4
Dia 25 de juny de 2019
Lloc: Pista Coberta del LLigallos

Orquestra Davanna, Agora o Cruzada

A les 00:00 hores començarà el ball.
Subministrament elèctric: a càrrec de l’Ajuntament Tanques,
vestidors i seguretat: a càrrec de l’Ajuntament
Equip de so , llums , Carpa dos aigües 30m2 + Jaima 5X5mts, 480 sillons, escenari 8x6 +
escala + faldó, 25 taules velador, 100 fundes silló, escenari 8x3mts + escala + faldó, 60 taules
banquet, 320 sillons Pvc a càrrec del contractista

Actuació 5
Dia 26 de juny de 2019
Lloc: Pista Coberta del LLigallos

Orquestra Vintage, Isaura o Platea

A les 00:00 hores començarà el ball.
Subministrament elèctric: a càrrec de l’Ajuntament Tanques,
vestidors i seguretat: a càrrec de l’Ajuntament
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Equip de so , llums , Carpa dos aigües 30m2 + Jaima 5X5mts, 480 sillons, escenari 8x6 +
escala + faldó, 25 taules velador, 100 fundes silló, escenari 8x3mts + escala + faldó, 60 taules
banquet, 320 sillons Pvc a càrrec del contractista
.

Actuació 6
Dia 27 de juny de 2019 Orquestra Atalaia , Magia Negra o Diamante Show
Lloc: Pista Coberta del LLigallos
A les 00:00 hores començarà el ball.
Subministrament elèctric: a càrrec de l’Ajuntament Tanques,
vestidors i seguretat: a càrrec de l’Ajuntament
Equip de so , llums , Carpa dos aigües 30m2 + Jaima 5X5mts, 480 sillons, escenari 8x6 +
escala + faldó, 25 taules velador, 100 fundes silló, escenari 8x3mts + escala + faldó, 60 taules
banquet, 320 sillons Pvc a càrrec del contractista

Actuació 7
Dia: a concretar
Lloc: als carrers de la població

Lanzadera 50 mts

A les 11:00h
Subministrament d’aigua: a càrrec de l’Ajuntament

LOT 2: Festes Majors Camarles
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Actuació 1
Dia 06 de juliol de 2019

Orquestra Mazinger , Nueva Samurai o Vendetta Project

Lloc: Pista Col·legi Sant Angel
A les 00:00 hores començarà el ball.
Subministrament elèctric: a càrrec de l’Ajuntament
Tanques, vestidors i seguretat: a càrrec de l’Ajuntament
Equip de so , llums , coberta poligonal 300m2 + Coberta dos aigües 75m2 + 2 Jaimes 5X5
,Escenari 12X10 + escala + faldó, escenari 9 x 4 + escala + faldó, 650 sillons, 20 taules
banquet, 100 taules velador, 80 sillons amb braç, 80 fundes,: A càrrec el contractista

Actuació 2
Dia 20 de juliol de 2019
Lloc: Pista Col·legi Sant Angel

Con formato: Normal, Izquierda, Sangría: Izquierda: 0
cm, Interlineado: Múltiple 1,08 lín.

Escenari LAYHER 14 x 12 x 1,80 mts + rampa lateral + provocador 2 x 3 x 1,80mts + escenari 3
x 2 x 0,30 mts.
Equip de so , llums , coberta poligonal 300m2 + Coberta dos aigües 75m2 + 2 Jaimes 5X5
,Escenari 12X10 + escala + faldó, escenari 9 x 4 + escala + faldó, 650 sillons, 20 taules
banquet, 100 taules velador, 80 sillons amb braç, 80 fundes,: A càrrec el contractista

Actuació 3
Dia 21 de juliol de 2019 Orquestra Magia Negra , Juniors o Montesol
Lloc: Pista Col·legi Sant Angel
A les 00:00 hores començarà el ball.
Subministrament elèctric: a càrrec de l’Ajuntament Tanques,
vestidors i seguretat: a càrrec de l’Ajuntament
Equip de so , llums , coberta poligonal 300m2 + Coberta dos aigües 75m2 + 2 Jaimes 5X5
,Escenari 12X10 + escala + faldó, escenari 9 x 4 + escala + faldó, 650 sillons, 20 taules
banquet, 100 taules velador, 80 sillons amb braç, 80 fundes,: A càrrec el contractista
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Actuació 4
Dia 22 de juliol de 2019
Orquestra Nueva Samurai ,Juniors, The Luxe o Platea
Lloc: Pista Col·legi Sant Angel
A les 00:00 hores començarà el ball.
Subministrament elèctric: a càrrec de l’Ajuntament Tanques,
vestidors i seguretat: a càrrec de l’Ajuntament
Equip de so , llums , coberta poligonal 300m2 + Coberta dos aigües 75m2 + 2 Jaimes 5X5
,Escenari 12X10 + escala + faldó, escenari 9 x 4 + escala + faldó, 650 sillons, 20 taules
banquet, 100 taules velador, 80 sillons amb braç, 80 fundes,: A càrrec el contractista

AActuació 5
Dia 23 de juliol de 2019
Lloc: Pista Col·legi Sant Angel

Orquestra Tangara, Cruzada o Magia Negra

A les 00:00 hores començarà el ball.
Subministrament elèctric: a càrrec de l’Ajuntament Tanques,
vestidors i seguretat: a càrrec de l’Ajuntament
Equip de so , llums , coberta poligonal 300m2 + Coberta dos aigües 75m2 + 2 Jaimes 5X5
,Escenari 12X10 + escala + faldó, escenari 9 x 4 + escala + faldó, 650 sillons, 20 taules
banquet, 100 taules velador, 80 sillons amb braç, 80 fundes,: A càrrec el contractista
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Actuació 6
Dia 24 de juliol de 2019
Lloc: Pista Col·legi Sant Angel

Orquestra Centauro, Welcome Band o Platea

A les 00:00 hores començarà el ball.
Subministrament elèctric: a càrrec de l’Ajuntament Tanques,
vestidors i seguretat: a càrrec de l’Ajuntament
Equip de so , llums , coberta poligonal 300m2 + Coberta dos aigües 75m2 + 2 Jaimes 5X5
,Escenari 12X10 + escala + faldó, escenari 9 x 4 + escala + faldó, 650 sillons, 20 taules
banquet, 100 taules velador, 80 sillons amb braç, 80 fundes,: A càrrec el contractista

Actuació 7
Dia 25 de juliol de 2019
Orquestra Juniors, Magia Negra,Atalaia o Vendetta Show
Lloc: Pista Col·legi Sant Angel
A les 00:00 hores començarà el ball.
Subministrament elèctric: a càrrec de l’Ajuntament Tanques,
vestidors i seguretat: a càrrec de l’Ajuntament
Equip de so , llums , coberta poligonal 300m2 + Coberta dos aigües 75m2 + 2 Jaimes 5X5
,Escenari 12X10 + escala + faldó, escenari 9 x 4 + escala + faldó, 650 sillons, 20 taules
banquet, 100 taules velador, 80 sillons amb braç, 80 fundes,: A càrrec el contractista

Dia a determinar sopar popular estofat : 1.000 cadires i 250 taules banquet
Dia a determinar Concurs de paelles: 100 Taules banquet

LOT 3: Festes Populars desembre 2019
Actuació 1
Dia 7 de desembre de 2019
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Mobiliari: 480 sillons , 100 taules banquet i escenari 8X6, a càrrec del contractista

Actuació 2
Dia 31 de desembre de 2019
Lloc: Pavelló poliesportiu

Orquesta Vintage, Premium o Platea

A les 00:00 hores començarà el ball.
Subministrament elèctric: a càrrec de l’Ajuntament
Mobiliari: 480 sillons amb braç, 480 fundes, 200 taules banquet i escenari 8X6, a càrrec del
contractista.

El nombre de taules i cadires podrà experimentar alguna variació, en funció de les variacions en les
previsions d’assistència als diferents actes.
A títol orientatiu, les actuacions musicals tindran una durada aproximada de 4 hores. El nombre de passes i
la durada seran els acordats per l’Ajuntament i pel responsable del contracte.
1.2 L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de Contractes (CPV)
és la següent.
OBJECTE
Serveis organització de festes
Serveis artístics d’orquestres.

CPV
79954000-6
92312140-4

Segona. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneïtat del contracte
La present contractació és necessària per a poder dur a terme la programació d’actes prevista per a les
Festes Majors de Camarles i Lligallos 2019 i Festes Populars desembre 2019.
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Tercera. Dades econòmiques del contracte i existència de crèdit
3.1 La determinació del preu del contracte s’efectuarà pel sistema de preus aplicables a tant alçat a la
totalitat de les prestacions del contracte.
3.2 El valor estimat del contracte és de 66.150,00 € euros sense IVA.
Per a calcular el valor estimat s’han utilitzat els preus de mercat de les actuacions musicals contractades en
anys anteriors.
3.3 El pressupost base de licitació és de 66.150,00 € més 13.891,50€ d’IVA, resultant un total de
80.041,50€.
La divisió per lots del pressupost base de licitació és la següent:
•
•
•

Lot 1 (Festes Majors Lligallos): 22.300,00 € + 21% IVA = 26.983,00 €
Lot 2 (Festes Majors Camarles): 39.000€ + 21% IVA = 47.190 €
Lot 3 ( Festes Populars Desembre): 4.850,00€+21%IVA = 5.868,50 €

Aquest és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d’aquest contracte, pot comprometre
l’òrgan de contractació i constitueix el preu màxim que poden ofertar les empreses que concorrin a la
licitació d’aquest contracte per a cada un dels lots.
3.4
El preu del contracte és el d’adjudicació i ha d’incloure, com a partida independent l’Impost sobre el
Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus que siguin
d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a conseqüència de les obligacions establertes en
aquest plec que s’han de complir durant l’execució del contracte.
3.5
S’han complert tots els tràmits reglamentaris per assegurar l’existència de crèdit per al pagament del
contracte. La partida pressupostària a la qual s’imputa aquest crèdit és la 338 22610 ,338226.11 i 338 226.09

Quarta. Termini de durada del contracte
El termini de durada del contracte comprèn els dies en que es portaran a terme les actuacions, que
s’indiquen a la clàusula primera d’aquest Plec.
No es preveu pròrroga.

Cinquena. Règim jurídic del contracte
5.1 Aquest contracte té caràcter privat i, en quant a la seva preparació i adjudicació, es regirà per les
disposicions contingudes en la Llei de Contractes del Sector Públic, aplicant-se supletòriament les restants
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normes de dret administratiu. En quant als seus efectes i extinció, aquest contracte es regirà pel dret
privat.
Resultaran d’aplicació les següents normes:
a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).
b) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
c) 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 (d’ara endavant, RD 817/2009).
d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques aprovat pel Reial decret
1098/2001, de 12 d’octubre, en tot allò no modificat ni derogat per les disposicions esmentades
anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).
Addicionalment, també resultaran aplicables les normes reguladores dels contractes del sector públic en
l’àmbit de Catalunya i així com la normativa sectorial que resulti d’aplicació.
Seran competència de l'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu les qüestions que se suscitin en
relació amb la preparació i adjudicació del contracte. L'ordre jurisdiccional civil serà el competent per
resoldre les controvèrsies que se suscitin entre les parts en relació amb els efectes i extinció d'aquest
contracte privat. En cas de litigi, les parts contractants, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals
de Tortosa.

Sisena. Admissió de variants
No s’admeten variants
Setena. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació
La tramitació de l’expedient de contractació es realitzarà per procediment obert i tramitació ordinària.

Vuitena. Mitjans de comunicació electrònics
8.1 D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta licitació comporta la
pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans exclusivament electrònics.
8.2 Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i durant la
vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de notificació e-NOTUM,
d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les
notificacions i les comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses
hagin facilitat a aquest efecte.
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Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de l’avís de
notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil de contractant de l’òrgan
de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la notificació per part de
l’empresa a qui s’adreça. No obstant això, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del
procediment de recurs especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas des de la data
d’enviament de l’avís de notificació.
8.3 Determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a conseqüència del procediment de
licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzaran mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai
virtual de licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

Novena. Aptitud per contractar
9.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte corresponent, les
persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin les condicions següents:
-

Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu l’article 65 de la LCSP;

-

No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar recollides en l’article 71 de
la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en l’article 85 de la LCSP;

-

Acreditar la solvència requerida, en els termes establerts en la clàusula desena d’aquest plec;

Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar han de
concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el moment de perfecció del contracte.
9.2 La capacitat d’obrar s’acreditarà de en la forma prevista a l’article 84 de la LCSP.
La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la presentació del NIF.
9.3 També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es constitueixin temporalment,
les quals hauran de respectar les condicions establertes a l’article 69 LCSP.
9.4 Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o dels documents
preparatoris del contracte o hagin assessorat a l’òrgan de contractació durant la preparació del
procediment de contractació, poden participar en la licitació sempre que es garanteixi que la seva
participació no falseja la competència.

Desena. Solvència de les empreses licitadores
10.1 Les empreses han de complir els requisits mínims de solvència que es detallen en els articles 87.3 i
90.2 LCSP.
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La solvència requerida a les empreses es determinarà en relació amb cadascun dels lots i ha de ser
proporcional a aquests.
A les empreses que, per una raó vàlida, no estiguin en condicions de presentar les referències sol·licitades
en l’apartat anterior per acreditar la seva solvència econòmica i financera, podran acreditar-la per mitjà de
qualsevol altre document que l’òrgan de contractació consideri apropiat.
10.2 Les empreses licitadores poden recórrer per a l’execució del contracte a les capacitats d'altres entitats,
amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb elles, per tal d’acreditar la seva
solvència econòmica i financera i tècnica i professional, sempre que aquestes entitats no estiguin incurses
en prohibició de contractar i que les empreses licitadores demostrin que durant tota la durada de
l’execució del contracte disposaran efectivament dels recursos necessaris mitjançant la presentació a tal
efecte del compromís per escrit de les entitats esmentades.
En les mateixes condicions, les UTE poden recórrer a les capacitats dels participants en la unió o d'altres
entitats.

II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L’ADJUDICACIÓ I LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo
(Calibri)
Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo
(Calibri), 11 pto

Onzena. Presentació de documentació i de proposicions
11.1 Les empreses poden presentar oferta en tots els lots en què es divideix l’objecte del contracte. El
contractista està obligat a posar una de les orquestres de les diferents opcions escollides per dia.
No obstant, en cas que una mateixa orquestra o actuació es trobés inclosa en els dos lots en què es divideix
el contracte, l’òrgan de contractació podrà limitar l’adjudicació a un únic lot, per tal d’aconseguir una major
varietat de grups en la programació.
11.2 Les empreses licitadores han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes en dos
sobres, en el lloc i termini màxim que s’assenyala en l’anunci de licitació, 15 dies naturals des de la
publicació de l’anunci en el Perfil del Contractant.
11.3 Les proposicions són secretes i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per part de
l’empresa licitadora del contingut del present plec, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de
contractació per consultar les dades que recullen el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la
Generalitat de Catalunya o el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic, o les
llistes oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea.
11.4 Cada empresa licitadora no pot presentar més d’una proposició. Tampoc pot subscriure cap proposta
en UTE amb d’altres si ho ha fet individualment o figurar en més d’una unió temporal. La infracció
d’aquestes normes dona lloc a la no-admissió de cap de les propostes que hagi subscrit.
11.6 Contingut dels sobres
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Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin
plena capacitat d'obrar, no estiguin incurses en prohibicions de contractar, i acreditin la seva solvència
econòmica, financera i tècnica o professional.
1. La capacitat d'obrar dels empresaris s'acreditarà:
a) 1. Dels empresaris que fossin persones jurídiques mitjançant l'escriptura o document de
constitució, els estatuts o l'acte fundacional, en els quals constin les normes per les quals es
regula la seva activitat, degudament inscrits, si escau, en el Registre públic que correspongui,
segons el tipus de persona jurídica de què es tracti.
2. Dels empresaris que fossin persona físiques mitjançant fotocòpia del Document Nacional
d'Identitat i acreditació d'estar donat d'Alta en l'Impost d'activitats Econòmiques en l'epígraf
corresponent.
b) Dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d'Estats membres de la Unió Europea o
d'Estats signataris de l'Acord sobri l'Espai Econòmic Europeu s'acreditarà per la seva inscripció
en el registre procedent d'acord amb la legislació de l'Estat on estan establerts, o mitjançant la
presentació d'una declaració jurada o un certificat, en els termes que s'estableixin
reglamentàriament, d'acord amb les disposicions comunitàries d'aplicació.
c) Dels altres empresaris estrangers, amb informe de la Missió Diplomàtica Permanent d'Espanya
en l'Estat corresponent o de l'Oficina Consular en l'àmbit territorial de la qual radiqui el domicili
de l'empresa.
2. La prova, per part dels empresaris, de la no concurrència d'alguna de les prohibicions per contractar,
podrà realitzar-se mitjançant testimoniatge judicial o certificació administrativa, segons els casos.
Quan aquest document no pugui ser expedit per l'autoritat competent, podrà ser substituït per una
declaració responsable atorgada davant una autoritat administrativa, notari públic o organisme
professional qualificat.
3. La solvència de l'empresari:
3.1 La solvència econòmica i financera de l'empresari haurà d'acreditar-se per un o varis dels
mitjans següents:
a) Declaració apropiada d’una entitat financera o justificant de l'existència d'una assegurança de
responsabilitat civil per riscos professionals per import igual o superior a 600.000 euros, amb un sublímit
per sinistre i/o víctima de 150.000€ que garanteixi el danys materials, corporals i conseqüencials derivats
de l’activitat objecte de la prestació del contracte, amb una vigència segons la duració del contracte o bé
per un altre dels mitjans previstos a l’article 87 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.
3.2. La solvència tècnica o professional dels empresaris haurà d'apreciar-se tenint en compte els
seus coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, la qual cosa haurà d'acreditar-se, pels mitjans
següents:
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a) Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims tres que inclogui import, dates i
el destinatari, públic o privat, d'aquests. Els serveis o els treballs efectuats s'acreditaran mitjançant
certificats expedits o visats per l'òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector
públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o,
mancant aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresari; si escau, aquests certificats
seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat competent.
4. Inscripció al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic.
La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic acreditarà,
excepte prova en contrari, les condicions d'aptitud de l'empresari quant a la seva personalitat i capacitat
d'obrar, representació, habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i financera i tècnica o
professional, classificació i altres circumstàncies inscrites, així com la concurrència o no concurrència de les
prohibicions de contractar que hagin de constar en aquest.
Presentació de Proposicions i documentació Administrativa
1. Condicions prèvies
Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als plecs i documentació que regeixen la licitació, i la
seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per l'empresari del contingut de la totalitat de les
seves clàusules o condicions, sense excepció o reserva alguna.
Cada entitat licitadora no podrà presentar més d'una proposició, ni subscriure cap proposta en unió
temporal amb uns altres si ho ha fet individualment o figurar en més d'una unió temporal. La infracció
d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les propostes per ell subscrites.
2. Lloc i termini de presentació d'ofertes
Les ofertes es presentaran al registre de l'Ajuntament de Camarles, en horari de 9h a 13:30 h en el termini
que es fixarà al anunci de la convocatòria en el perfil del contractant de licitació per la presentació d’ofertes
que resta subjecte al termini de 15 dies naturals.
Les proposicions podran presentar-se en qualsevol dels llocs establerts en l'article 16.4 de la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Quan les proposicions s'enviïn per correu, l'empresari haurà de justificar la data d'imposició de l'enviament
en l'oficina de Correus i anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de l'oferta mitjançant correu
electrònic, tèlex, fax o telegrama en aquest dia, consignant-se el número de l'expedient, títol complet de
l'objecte del contracte i nom del licitador.
L'acreditació de la recepció del referit tèlex, fax o telegrama s'efectuarà mitjançant diligència estesa en
aquest pel Secretari municipal. Sense la concurrència de tots dos requisits, no serà admesa la proposició si
és rebuda per l'òrgan de contractació amb posterioritat a la data de terminació del termini assenyalat en
l'anunci de licitació. En tot cas, transcorreguts deu dies següents a aquesta data sense que s'hagi rebut la
documentació, aquesta no serà admesa.
Un cop lliurada la documentació només es podrà retirar per motius justificats.
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Les proposicions presentades o lliurades després del dia establerts com a límits per la seva admissió no
seran admeses sota cap concepte per la Mesa de contractació.
Les empreses interessades podran examinar i consultar les condicions i informacions relatives a la present
licitació en el perfil de contractant de l’Ajuntament de Camarles on podran accedir per obtenir còpia dels
plecs de contractació i els altres documents contractuals que s’indiquin.
3. Contingut de les proposicions
Les proposicions seran secretes i la seva presentació implica per part de l’empresari l’acceptació
incondicionada de les clàusules d’aquest plec, així com dels altres documents contractuals (plec de
clàusules tècniques) i la declaració responsable que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides per
contractar amb l’Ajuntament, sense cap tipus d’objecció.
Els sobres han d’anar acompanyats necessàriament de la sol·licitud de participació en la licitació ajustada al
model normalitzat que figura en l’Annex I del present plec.
Les proposicions constaran de dos (2) sobres tancats, per a cadascun dels lots, i signats pel licitador o per la
persona que el representi. A cada sobre s’expressarà la denominació del sobre i la llegenda “Proposició per
licitar a la contractació del servei d’agent artístic per a la contractació d’orquestes de les Festes Majors del
Municipi de Camarles ( estiu 2019) i Festes Populars (desembre 2019) LOT núm. ..........”. A l’interior de cada
sobre s’incorporarà un índex del seu contingut, indexat numèricament.
La denominació dels sobres és la següent:
-

SOBRE «A»: Documentació Administrativa.
SOBRE «B»: Proposició Econòmica

Els documents a incloure en cada sobre hauran de ser originals o còpies autenticades, conforme a la
Legislació en vigor.
Dins de cada sobre, s'inclouran els següents documents així com una relació numerada d'aquests:
SOBRE «A»
DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
En aquest sobre s’hi inclourà la declaració Responsable del licitador indicativa del compliment de les
condicions establertes legalment per contractar amb l'Administració. La declaració responsable es
presentarà conforme al model inclòs en l'Annex II del present plec.
La resta de la documentació relativa a la solvència econòmica i financera o tècnica i professional exigits a
incloure en aquest sobre es detalla a l’Annex III del present plec.
Si diverses empreses concorren constituint una unió temporal, cadascuna de les quals la componen haurà
d'acreditar la seva personalitat, capacitat i solvència, presentant totes i cadascuna presentar la corresponent
declaració responsable.
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La documentació que conté el sobre precedent A no pot incloure cap informació que permeti conèixer el
contingut del sobre B relatiu a la proposició econòmica. L’incompliment d’aquesta obligació implica l’exclusió
de la licitació.
SOBRE «B»
PROPOSICIÓ ECONÒMICA
a) Proposició econòmica.
Es presentarà conforme al següent model:
« _________________________, amb domicili a l'efecte de notificacions a _____________,
____________________, núm. ___, amb NIF núm. _________, en representació de l'Entitat
___________________, amb NIF núm. ___________, assabentat de l'expedient per a la contractació del
servei d’agent artístic per a la contractació d’orquestes de les Festes Majors del Municipi de Camarles (
estiu 2019) i Festes Populars (desembre 2019) LOT núm. ........., per procediment obert anunciat en el Perfil
de contractant, faig constar que conec el Plec que serveix de base al contracte i ho accepto íntegrament,
prenent part de la licitació i comprometent-me a dur a terme l'objecte del contracte per l'import de:
LOT

OBJECTE

Lot 1

Festes Majors Lligallos
2019
Festes Majors Camarles
2019
Festes Populars desembre
2019

Lot 2
Lot 3

PREU
NET

IVA 21%

PREU
TOTAL

Lloc, data i signatura del licitador
El preu haurà de figurar en lletres i xifres,.
Cada licitador por presentar oferta per un o diversos lots.
Quedaran excloses les ofertes que excedeixen la quantia determinada en la base 3ª respecte de cadascun
dels lots

Dotzena. Mesa de contractació
12.1 La Mesa de contractació està integrada pels membres següents:
•
•
•
•

Sr. Ramón Brull Melich. President de la mesa.
Sra. Teresa Roca Castell, secretaria-interventora. Vocal.
Sr. Cristian Bertomeu Cid, Tresorer Vocal.
Sra. Ricard Solé Fumadó, Tècnic municipal.
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•

Sra. Santiago Forastero Ventura, administratiu. Secretari de la mesa.

Tretzena. Determinació de la millor oferta
13.1 Criteris d’adjudicació del contracte

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo
(Calibri)

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s’ha d’atendre a un únic criteri
d’adjudicació, el preu mes baix, puntuant-se les ofertes d’acord amb la fórmula establerta a l’annex IV

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo
(Calibri), 11 pto

13.2 Pràctica de la valoració de les ofertes

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo
(Calibri)

Mitjançant anunci al perfil del contractant es publicarà la data i hora de la sessió de la mesa de
contractació. La Mesa de contractació, qualificarà la documentació continguda en el Sobre A i, en cas
d’observar defectes esmenables, ho comunicarà a les empreses licitadores afectades perquè els esmenin
en el termini de tres dies.

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo
(Calibri), 11 pto

Una vegada esmenats, si escau, els defectes en la documentació continguda en el
Sobre A, la mesa l’avaluarà i determinarà les empreses admeses a la licitació i les excloses, així com, en el
seu cas, les causes de l’exclusió.
En cas que no s'hagi d'efectuar cap requeriment, la Mesa, en el mateix acte, procedirà a l'obertura dels
sobres B, que contenen la documentació per a la valoració de la oferta econòmica.
Contràriament, si la Mesa requereix l'esmena de defectes, l'obertura dels sobres B es realitzarà en una
sessió posterior, la data i hora de la qual es publicaran mitjançant anunci al perfil del contractant.
Realitzada la valoració del contingut del sobre B, la Mesa de Contractació classificarà les proposicions
presentades per ordre decreixent i proposarà la contractació del licitador que hagi presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa.
13.3 La Mesa de contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes quan
siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin conèixer el sentit de l’oferta. Únicament
es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en les ofertes sempre que no comportin una modificació o
concreció de l’oferta, amb la finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les proposicions de les quals no
concordin amb la documentació examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost base de licitació,
modifiquin substancialment els models de proposició establerts en aquest plec, comportin un error
manifest en l’import de la proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui l’existència
d’error o inconsistència que la fa inviable.
L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores implicarà l’exclusió
d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar afectat el principi d’igualtat, en els casos
d’errors que impedeixen determinar amb caràcter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i,
per tant, impedeixin realitzar la valoració de les ofertes.
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13.4 En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores,
s’aplicaran els criteris de desempat previstos a la Llei 9/2017.

Catorzena. Classificació de les ofertes i requeriment de documentació previ a l’adjudicació
14.1 Realitzada la valoració del contingut del sobre B, la Mesa de Contractació classificarà les proposicions
presentades per ordre decreixent i proposarà la contractació del licitador que hagi presentat l’oferta
econòmicament més avantatjosa.
La proposta d’adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora proposada com a
adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre que motivi la seva decisió.
14.2 Un cop acceptada la proposta de la mesa per l’òrgan de contractació, els serveis corresponents
requeriran a l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta per a què, dins del termini de deu dies
hàbils a comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, presenti la documentació
justificativa del compliment dels requisits previs a què fa referència l'article 140.1 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, així com
de disposar efectivament dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució del
contracte conforme a l'article 76.2, i si s’escau d'haver constituït la garantia definitiva en el seu cas.
De no complir-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat, s'entendrà que el licitador ha
retirat la seva oferta.
En el supòsit assenyalat en el paràgraf anterior, es procedirà a requerir aquesta documentació al licitador
següent, per l'ordre en què hagin quedat classificades les ofertes.

14.3 Un cop aportada per l’empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la documentació
requerida, aquesta es qualificarà. Si s’observa que en la documentació presentada hi ha defectes o errors
de caràcter esmenable, s’ha de comunicar a les empreses afectades perquè els corregeixin o esmenin en el
termini màxim de 3 dies hàbils.
En el cas que no es complimenti adequadament el requeriment de documentació en el termini assenyalat,
o bé en el termini per esmenar que es doni, s’entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta i es
procedirà a requerir la mateixa documentació a l’empresa licitadora següent, per l’ordre en què hagin
quedat classificades les ofertes. Aquest fet comporta l’exigència de l’import del 3 per cent del pressupost
base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia
provisional que, en el seu cas, s’hagués constituït i, a més, pot donar lloc a declarar a l’empresa en
prohibició de contractar per la causa prevista en l’article 71.2.a de la LCSP.
Així mateix, l’eventual falsedat en allò declarat per les empreses licitadores en el DEUC o en altres
declaracions pot donar lloc a la causa de prohibició de contractar amb el sector públic prevista en l’article
71.1.e de la LCSP.
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Quinzena. Garantia definitiva
No es considera necessari sol·licitar garantia definitiva, atès que el pagament del preu del contracte no
s’efectuarà amb caràcter previ a la realització de l’actuació musical.

Setzena. Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment
L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons d’interès públic
degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses licitadores, abans de la
formalització del contracte.
També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-ho a les empreses
licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les
reguladores del procediment d’adjudicació.

Dissetena. Adjudicació del contracte
17.1 Un cop presentada la documentació a què fa referència la clàusula quinzena, l’òrgan de contractació
acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa o les empreses proposades com a adjudicatàries, dins del
termini de cinc dies hàbils següents a la recepció de dita documentació.
17.2 La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores mitjançant notificació
electrònica a través de l’e-NOTUM, d’acord amb la clàusula vuitena d’aquest plec, i es publicarà en el perfil
de contractant de l’òrgan de contractació dins del termini de 15 dies, indicant el termini en què s’haurà de
procedir a la formalització del contracte.

Divuitena. Formalització i perfecció del contracte
18.1 El contracte es formalitzarà en document administratiu, en el termini màxim de quinze dies hàbils
següents a aquell en què es rebi la notificació de l’adjudicació. La signatura del contracte es podrà efectuar
per mitjans electrònics.
18.2 Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE hauran de presentar,
un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, l’escriptura pública de constitució de la unió
temporal (UTE) en la qual consti el nomenament de la persona representant o de la persona apoderada
única de la unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del
contracte fins a la seva extinció.
18.3 Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de
Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les quals figuraran la identitat de l’empresa
adjudicatària, l’import d’adjudicació del contracte, juntament amb el desglossament corresponent de l’IVA;
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i posteriorment, si s’escau, les modificacions, les pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l’import
final i l’extinció del contracte.
Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés públic, amb les
limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin caràcter de
confidencials.

III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo
(Calibri)
Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo
(Calibri), 11 pto

Dinovena. Condicions especials d’execució
Fer una correcta gestió ambiental del seu servei, prenent les mesures necessàries per minimitzar els
impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics, sobre l’entorn, fer una correcta gestió
dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin adients a l'objecte del contracte) d’acord amb la
legislació vigent.

Vintena. Execució i supervisió dels serveis
El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els plecs i conforme amb les
instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa o empreses contractistes la persona responsable
del contracte a la qual es refereix la clàusula vint-i-quatrena d’aquest plec.

Vint-i-unena. Programa de treball
L’Ajuntament comunicarà al contractista, amb la suficient antelació, la planificació horària per al muntatge
dels equips, proves de so i inici de l’actuació, així com aquelles altres accions que s’hagin d’executar per tal
de portar a terme la prestació del contracte.

Vint-i-dosena. Compliment de terminis i correcta execució del contracte
En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o d’incompliment de les condicions
especials d’execució establertes en la clàusula vintena d’aquest plec o dels compromisos assumits per
l’empresa contractista es podrà acordar la imposició d’una penalitat, proporcional a la gravetat de
l’incompliment, amb un màxim del 50% del preu del contracte.

Vint-i-tresena. Persona responsable del contracte
Es designa al regidor de festes, o a la persona en qui delegui, com a responsable del contracte, que exercirà
les funcions següents:
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-

-

Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions necessàries per
assegurar la correcta realització de la prestació, sempre dins de les facultats que li atorgui l’òrgan de
contractació.
Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.
Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per motius imputables al
contractista.

Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les obligacions d’execució del
contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs.

Vint-i-quatrena. Resolució d’incidències
La resolució d’incidències i de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució del
contracte serà competència de l’òrgan de contractació.
IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS

Vint-i-cinquena. Abonaments a l’empresa contractista
25.1 L’empresa contractista tindrà dret a l’abonament del preu dels serveis prestats, prèvia conformitat de
l’Administració.
25.2 El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura expedida d’acord amb
la normativa vigent sobre factura electrònica, en els terminis i les condicions establertes en l’article 198 de
la LCSP.
Els codis DIR-3 per a l’emissió de la factura són:
L01439039
25.3 L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i condicions establerts
en l’article 200 de la LCSP.

Vint-i-sisena. Responsabilitat de l’empresa contractista
L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a terme i de les
prestacions i serveis realitzats, així com també de les conseqüències que es dedueixin per a l’Administració
o per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions incorrectes en
l’execució del contracte.
L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a indemnitzar els danys i
perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions que requereixi
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l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i
directa d’una ordre de l’Administració.

Vint-i-setena. Altres obligacions de l’empresa contractista
27.1 Si per alguna circumstància de força major no pot acudir el grup musical contractat, l’empresa haurà
de portar un altre grup de característiques similars al contractat per a realitzar l’actuació compromesa.
27.2 El contractista s’encarregarà de fer difusió i publicitat de l’actuació contractada.

Vint-i-vuitena. Suspensió del contracte
El contracte podrà ser suspès per acord de l’Administració.
En tot cas, l’Administració ha d’estendre l’acta de suspensió corresponent, d’ofici o a sol·licitud de
l’empresa contractista, de conformitat amb el que disposa l’article 208.1 de la LCSP.
L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar una persona en representació
de l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i s’ha d’estendre en el termini màxim de dos dies hàbils,
a comptar de l’endemà del dia en què s’acordi la suspensió.
L’Administració ha d’abonar a l’empresa contractista els danys i perjudicis que efectivament se li causin de
conformitat amb el previst en l’article 208.2 de la LCSP. L’abonament dels danys i perjudicis a l’empresa
contractista només comprendrà els conceptes que s’indiquen en aquest precepte.
Si la suspensió es produeix per la declaració d’una situació d’emergència en matèria de protecció civil o de
naturalesa catastròfica al municipi, el contractista no tindrà dret a percebre cap indemnització en concepte
de danys i perjudicis.

V.

DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIÓ, I L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo
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Vint-i-novena. Cessió del contracte
No es permet la cessió del contracte.

Trentena. Recepció i liquidació
L’Administració determinarà si la prestació realitzada per l’empresa contractista s’ajusta a les prescripcions
establertes per a la seva execució i compliment i, si s’escau, requerirà la realització de les prestacions
contractades i l’esmena dels defectes observats amb ocasió de la seva recepció.
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Si els treballs efectuats no s’adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència de vicis o defectes
imputables a l’empresa contractista, podrà rebutjar-la de manera que quedarà exempta de l’obligació de
pagament o tindrà dret, si s’escau, a la recuperació del preu satisfet.

Trenta-unena. Resolució del contracte
Són causes de resolució del contracte les següents:
a) La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la personalitat jurídica de la
societat contractista, sense perjudici del que preveu l’article 98 relatiu a la successió del contractista.
b) La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre procediment.
c) El mutu acord entre l’Administració i el contractista.
d) La demora en el compliment dels terminis per part del contractista.
e) L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment de les obligacions
essencials qualificades com a tals en aquest plec.
f)

L’impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no sigui possible modificar
el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP; o quan, donant-se les circumstàncies
establertes en l’article 205 de la LCSP, les modificacions impliquin, aïllada o conjuntament, alteracions
del preu del mateix, en quantia superior, en més o menys, al 20% del preu inicial del contracte, amb
exclusió de l’IVA.

g) El desistiment abans d’iniciar la prestació del servei o la suspensió per causa imputable a l’òrgan de
contractació de la iniciació del contracte per termini superior a quatre mesos a partir de la data
assenyalada en el mateix per al seu començament.

ANNEXES
ANNEX I. SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ
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Departament que tramita l’expedient:
Número d’expedient:
Secretaria General – Secció de Contractació
10 /2019
Objecte del contracte: Servei d’agent artístic per a la contractació d’orquestes de les Festes
Majors del Municipi de Camarles ( estiu 2019) i Festes Populars (desembre 2019)) LOT
...............
Procediment d’adjudicació: Obert, únic criteri, el preu, subjecte a regulació no harmonitzada
Tipus de contracte: Serveis
En/Na ............................................., amb DNI ............................, en nom i representació de
..............................................................
EXPOSA
▪ Que assabentats de la convocatòria de la licitació de l’expedient de referència, i estant
interessats en participar-hi sol·licitem la nostra admissió en el mateix, per la qual cosa
adjuntem la següent documentació:
- SOBRE «A»: Documentació Administrativa.
- SOBRE «B»: Proposició Econòmica.
▪ Que l’empresa que represento
SI
NO està inscrita en el RELI (marcar el que sigui
procedent).
COMUNICACIÓ DE DADES A EFECTES DE NOTIFICACIONS
Empresa:
CIF:
Domicili:
Població:
Codi Postal:
Telèfon:
Fax:
e-mail:
Apoderat:
DNI:

ANNEX II: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE

En _______________________________, amb domicili a l'efecte de notificacions a _____________,
____________________, núm. ___, amb NIF núm. _________, en representació de l'Entitat
___________________, amb NIF núm. ___________, a l'efecte de la seva participació en la licitació del
Servei d’agent artístic per a la contractació d’orquestes de les Festes Majors del municipi de Camarles ( estiu
2019) i Festes Populars (desembre 2019)) LOT ...............

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:
PRIMER. Que es disposa a participar en la contractació del Servei d’agent artístic per a la contractació
d’orquestes de les festes majors del municipi de Camarles ( estiu 2019) i Festes Populars ( desembre 2019)
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SEGON. Que compleix amb tots els requisits previs exigits per l'apartat primer de l'article 140 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014 per ser adjudicatari del contracte de serveis, en concret:
❑ Que posseeix personalitat jurídica i, si escau, representació.
❑ Que, si escau, està degudament classificada l'empresa o que compta amb els requisits de solvència
econòmica, financera i tècnica o professional.
❑ Que no està incurs en una prohibició per contractar de les recollides en l'article 71 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i es troba al corrent del compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.
❑ Que se sotmet a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les
incidències que de manera directa o indirecta poguessin sorgir del contracte, amb renúncia, si escau,
al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador. [Solament en cas d'empreses
estrangeres].
❑ Que s’està al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i amb l’Agència Tributària.
❑ Que l'adreça de correu electrònic en què efectuar notificacions és _______________________.

TERCER. Que es compromet a acreditar la possessió i la validesa dels documents a què es fa
referència a l'apartat segon d'aquesta declaració, en cas que sigui proposat com a adjudicatari del
contracte o en qualsevol moment en què sigui requerit per a això.
I per deixar-ne constància, signo la present declaració.
Nom, signatura i data.
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ANNEX III: CONTINGUT SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA A PRESENTAR PEL LICITADOR
PROPOSAT COM ADJUDICATARI DEL CONTRACTE
Empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de Catalunya (RELI).
Les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat de
Catalunya regulat en el Decret 107/2005, de 31 de maig, només estan obligades a incorporar en el
sobre núm. “A” la documentació següent:
▪

▪
▪
▪

▪

▪

Manifestació d’inscripció de l’empresa en el RELI, acompanyada d’una declaració responsable
del representant legal de l’empresari conforme les circumstàncies que figuren en aquell
registre no han experimentat cap variació i es troben actualitzades.
Document de compromís d’adscripció a l’execució del contracte dels mitjans personals i
materials suficients.
En cas de concurrència en UTE el que per aquest supòsit s’exigeix en aquest plec per concórrer
a la licitació.
Sucursal a Espanya. Les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió Europea han
d’acreditar que tenen oberta una sucursal a Espanya, que han designat apoderats o
representants per a les seves operacions, i que consten inscrites en el Registre Mercantil.
Declaració sobre el grup empresarial a què pertany l’empresa amb indicació de les empreses
que el componen i denominació del grup, o en el seu cas, declaració de no pertànyer a cap
grup empresarial.
Documents que acreditin la solvència exigida a l’empresa en aquest plec, llevat que aquests
es dedueixin amb claredat de les dades que figuren en la inscripció.

ANNEX IV: CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

A. CRITERIS QUANTIFICABLES DE FORMA AUTOMÀTICA (fins a 100 punts)
1. OFERTA ECONÒMICA ………………………………….

Fins a 100 punts.

S’aplicarà la fórmula següent per tal de calcular la puntuació de cada oferta:
Puntuació = 100 x

Import oferta més econòmica
Import oferta a valorar

El procediment per determinar el caràcter anormal o desproporcionat de les ofertes, si s’escau, s’establirà a
través de l’aplicació de l’article 149 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
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Camarles, 2 d’abril 2019
Camarles, 2 d’abril 2019
L’Alcaldessa
Sandra Zaragoza Vallés
08.- Informes de l’Alcaldia

Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo
(Calibri)
Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo
(Calibri), 11 pto
Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo
(Calibri)

08.- Informes de l’Alcaldia
L’Alcaldessa posa en coneixement de la Junta de l’escrit de la Diputació de Tarragona ,referent a la ampliació
del diagnosi clavegueram ( zona del polígon i canonada fins a la depuradora amb un import total de 2.394,00
( IVA no inclòs), dels quals correspondria pagar a l’Ajuntament 1.197 €( IVA no inclòs)

09.- Proposicions Urgents.
Atès que el proper dia 9 de juny de 2019, finalitza la concessió del Bar del Casal, quina concessionària es la
Sra Maria Jesús Vidal Reverter.
Atès que es impossible per a l’ajuntament licitar novament ,abans de la data esmentada, una nova
concessió davant del període electoral del mes d’abril i maig.
La Junta de Govern Local acorda:
Primer.- Que la concessionària continuï prestant el servei després de finalitzat el termini del contracte, fins
que no tingui lloc una nova adjudicació .
Segon.- Aquesta pròrroga no pot ser superior a sis mesos, durant aquesta, són d’aplicació les mateixes
normes que estableix el Plec de condicions que ha regit aquesta adjudicació
10.-Torn obert de paraules
No n’hi varen haver.
I no havent altres assumptes a tractar i essent les 14:30, s’estén la present acta, de la qual, jo, el secretari, en
dono fe.
L’ALCALDESSA

LA SECRETARIA

Sandra Zaragoza Vallés

Teresa Roca Castell

Sandra Zaragoza Vallés

Teresa Roca Castell
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3) EXPEDIENTS URBANÍSTICS

Con formato: Sangría: Izquierda: 1,27 cm, No agregar
espacio entre párrafos del mismo estilo, Dividir palabras

a) LLICÈNCIES MUNICIPALS D’OBRA MAJOR
-

IGNASI VALLÉS QUEROL, vista la seva sol·licitud de llicència urbanística Exp. 3/19 per a l’enderroc de
les edificacions existents al C/ 39, nº 11, 13 i 15. La Comissió Informativa resta assabentada de
l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals i les seves condicions: a) la runa es
transportarà a l’abocador autoritzat.

Con formato: No agregar espacio entre párrafos del
mismo estilo
Con formato: No agregar espacio entre párrafos del
mismo estilo, Dividir palabras
Con formato: Sangría: Izquierda: 0,63 cm, No agregar
espacio entre párrafos del mismo estilo

b) LLICÈNCIES MUNICIPALS D’OBRA MENOR

Con formato: No agregar espacio entre párrafos del
mismo estilo

-

ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.U., vista la seva sol·licitud de llicència urbanística Exp. 49/18
pel projecte de legalització d’estesa cable soterrani de baixa tensió per a subministrament de la
parcel·la 32 – polígon 8, propietat de la Sra. Rosario Pierre Soriano. La Comissió Informativa resta
assabentada de l’informe favorable emès pel tècnic municipal i les seves condicions: a) la instal·lació
de la CS + CGP (per part del sol·licitant) s’haurà d’instal·lar a línia de parcel·la, aquesta línia
actualment segons l’art. 113 del POUM de Camarles és des de 8 metres de l’eix del camí.

Con formato: Sangría: Izquierda: 0,63 cm, No agregar
espacio entre párrafos del mismo estilo

-

IMMOBILIÀRIA RIO NARANJA S.L., vista la seva sol·licitud de llicència urbanística Exp. 87/18 per a
instal·lar una caixa TMF10 per subministrament elèctric a la nau industrial de CYTECMA emplaçada
al C/ Aldea, nº 9 (Polígon Industrial “Venta Nova”). La Comissió Informativa resta assabentada de
l’informe favorable emès pel tècnic municipal i les seves condicions: a) deurà dipositar una fiança de
1.500 € per ocupar terrenys de domini públic al realitzar la rasa, b) abans de començar les obres
s’informarà als serveis tècnics municipals per tal de supervisar les obres.

Con formato: Sangría: Izquierda: 0,63 cm, No agregar
espacio entre párrafos del mismo estilo

-

ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.U., vista la seva sol·licitud de llicència urbanística Exp. 90/18
pel projecte de legalització d’estesa cable soterrani de baixa tensió per a subministrament de la
parcel·la 185 – polígon 3, propietat del Sr. Jacques Mauri. La Comissió Informativa resta assabentada
de l’informe favorable emès pel tècnic municipal i les seves condicions: a) la instal·lació de la CDU
(per part del sol·licitant) s’haurà d’instal·lar a línia de parcel·la, aquesta línia actualment segons l’art.
113 del POUM de Camarles és des de 8 metres de l’eix del camí.

Con formato: Sangría: Izquierda: 0,63 cm, No agregar
espacio entre párrafos del mismo estilo

-

ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.U., vista la seva sol·licitud de llicència urbanística Exp. 95/18
pel projecte de legalització d’estesa cable soterrani de baixa tensió per a subministrament a nom de
Inmobiliaria Rio Naranja S.A. a realitzar en la nau industrial ubicada al C/ Aldea, nº 9 (Polígon
Industrial “Venta Nova”) La Comissió Informativa resta assabentada de l’informe favorable emès
pels serveis tècnics municipals i les seves condicions: a) la instal·lació de la CS + CGP (per part del
sol·licitant) s’haurà d’instal·lar a línia de parcel·la.

Con formato: Sangría: Izquierda: 0,63 cm, No agregar
espacio entre párrafos del mismo estilo

c) COMUNICACIÓ PRÈVIA D’INICI D’OBRES MENORS
-

IGNASI VALLÉS QUEROL, vista la seva comunicació prèvia d’inici d’obres menors Exp. 6/19 per a fer
paviment de formigó amb emplaçament al C/ 39, nº 11, 13 i 15. La Comissió Informativa resta
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assabentadadel’informefavorableemèspeltècnicmunicipalilessevescondicions:a)larunaestransportaràal’abocadorautoritzat.
-

CRISTIAN BERTOMEU BELLÉS, vista la seva comunicació prèvia d’inici d’obres menors Exp. 8/19 per
a reformar WC amb emplaçament al C/ 28, nº 3. La Comissió Informativa resta assabentada de
l’informe favorable emès pel tècnic municipal i les seves condicions: a) la runa es transportarà a
l’abocador autoritzat.

Con formato: Sangría: Izquierda: 0,63 cm, No agregar
espacio entre párrafos del mismo estilo

4) EXPEDIENTS AMBIENTALS, SEGONS LA LLEI 20/2009 DE PREVENCIÓ I CONTROL
DE LES ACTIVITATS

Con formato: Sangría: Izquierda: 1,27 cm, No agregar
espacio entre párrafos del mismo estilo, Dividir palabras

e) AUTORITZACIONS AMBIENTALS, ANNEX I.1
-

Con formato: No agregar espacio entre párrafos del
mismo estilo

SAT LLEDÓ núm. 6.651, atès l’informe final emès pel Departament de Territori i Sostenibilitat, sobre
la inspecció ambiental integrada realitzada a l’explotació ramadera de galls d’indi d’engreix, granja
“Filato”, quin emplaçament és al polígon 11 – parcel·la 6. La Comissió Informativa resta assabentada
del resultat del referit informe, segons el qual es garanteix un compliment adequat de les condicions
fixades en l’autorització ambiental.

f) LLICÈNCIES AMBIENTALS, ANNEX II.1

Con formato: Sangría: Izquierda: 0,63 cm, No agregar
espacio entre párrafos del mismo estilo

Con formato: No agregar espacio entre párrafos del
mismo estilo

No n’hi varen haver.

Con formato: Sangría: Izquierda: 1,27 cm, No agregar
espacio entre párrafos del mismo estilo, Dividir palabras

g) LLICÈNCIES AMBIENTALS, ANNEX II

Con formato: No agregar espacio entre párrafos del
mismo estilo

No n’hi varen haver.

Con formato: Sangría: Izquierda: 1,27 cm, No agregar
espacio entre párrafos del mismo estilo, Dividir palabras

h) ACTIVITATS SUBJECTES AL RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA, ANNEX III, INNÒCUES O DECLARACIÓ
RESPONSABLE
-

Con formato: Sangría: Izquierda: 1,27 cm, No agregar
espacio entre párrafos del mismo estilo, Dividir palabras

GRIGORE LUCHIAN BOTNARI, vista la sol·licitud de canvi de titularitat de l’activitat destinada a bar,
com a principal i bar musical, com a activitat complementària, del local “Bar Tiràs” que fins ara
constava a nom de Ruben Paredes Hernando. La Comissió Informativa resta assabentada i proposa
que sigui recollit en l’expedient el referit canvi de nom i quedi constància de la renúncia de l’anterior
titular.

Con formato: No agregar espacio entre párrafos del
mismo estilo
Con formato: Sangría: Izquierda: 1,27 cm, No agregar
espacio entre párrafos del mismo estilo, Dividir palabras
Con formato: Sangría: Izquierda: 0,63 cm, No agregar
espacio entre párrafos del mismo estilo

Con formato: Justificado, Sangría: Izquierda: 1,27 cm,
No agregar espacio entre párrafos del mismo estilo,
Dividir palabras
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3) EXPEDIENTS URBANÍSTICS

Con formato: Sangría: Izquierda: 1,27 cm, No agregar
espacio entre párrafos del mismo estilo, Dividir palabras

d) LLICÈNCIES MUNICIPALS D’OBRA MAJOR
-

-

Con formato: No agregar espacio entre párrafos del
mismo estilo

ESTEBAN LÓPEZ PUNTAS, vista la seva sol·licitud de llicència urbanística Exp. 130/18 per a construir
una caseta d’eines amb emplaçament al polígon 16 – parcel·la 23. La Comissió Informativa resta
assabentada de l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals i les seves condicions: a) es
tindran en compte els paràmetres establerts en l’art. 26 del Pla Director Urbanístic de les
Construccions Agrícoles Tradicionals de les Terres de l’Ebre, b) la runa es transportarà a l’abocador
autoritzat.
MERÇÉ BERTOMEU NAVARRO, vista la seva sol·licitud de llicència urbanística Exp. 5/19 per a reforma
interior en planta primera amb emplaçament al C/ 27, nº 41. La Comissió Informativa resta
assabentada de l’informe favorable emès pel tècnic municipal i les seves condicions: a) la runa es
transportarà a l’abocador autoritzat.

e) LLICÈNCIES MUNICIPALS D’OBRA MENOR

Con formato: No agregar espacio entre párrafos del
mismo estilo, Dividir palabras
Con formato: Sangría: Izquierda: 0,63 cm, No agregar
espacio entre párrafos del mismo estilo

Con formato: Sangría: Izquierda: 0,63 cm, No agregar
espacio entre párrafos del mismo estilo

Con formato: No agregar espacio entre párrafos del
mismo estilo

SERGIO SOLÀ AGRAMUNT, vista la seva sol·licitud de llicència urbanística Exp. 4/19 per cobrir un
porxo i construcció d’una bassa amb emplaçament al C/ 27, nº 51. La Comissió Informativa resta
assabentada de l’informe favorable emès pel tècnic municipal i les seves condicions: a) la runa es
transportarà a l’abocador autoritzat.

Con formato: Sangría: Izquierda: 1,27 cm

-

PERE MAURI FERRÉ, vista la seva sol·licitud de llicència urbanística Exp. 52/18 per reparar tanca
interior de 35 m.l. x 1,5 d’alçada amb emplaçament al paratge “La Granadella” enfront de l’IES de
Camarles. La Comissió Informativa resta assabentada de l’informe favorable emès pel tècnic
municipal i les seves condicions: a) la runa es transportarà a l’abocador autoritzat.

Con formato: Sangría: Izquierda: 0,63 cm, No agregar
espacio entre párrafos del mismo estilo

-

ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.U., vista la seva sol·licitud de llicència urbanística Exp. 55/18
per un projecte de legalització d’estesa elèctrica de baixa tensió per subministrament a la parcel·la
11 del polígon 3, propietat de Cinta Alegre Chavarria. La Comissió Informativa resta assabentada de
l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals i les seves condicions: a) la instal·lació del
puntalet metàl·lic, per part del sol·licitant, s’haurà d’instal·lar a línia de parcel·la, aquesta línia
actualment segons l’art. 113 del POUM de Camarles és de 8 metres des de l’eix del camí, b) la
instal·lació d’aquest puntalet seguirà les especificacions constructives reflectides a la “Guia
Vademècum per a instal·lacions d’enllaç en baixa tensió, c) se li adjunta detall constructiu del
puntalet.

-

Con formato: Sangría: Izquierda: 0,63 cm, No agregar
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Con formato: Justificado
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Con formato: Justificado
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-

JENARO JUAN MIGUEL BELTRAN, vista la seva sol·licitud de llicència urbanística Exp. 114/18 per
construcció d’una piscina amb emplaçament al C/ Les Flors, núm. 46 (Ligallo del Gànguil). La Comissió
Informativa resta assabentada de l’informe desfavorable emès pel tècnic municipal que proposa
suspendre la tramitació de l’expedient fins que no siguin subsanades les següents mancances: a)
s’haurà d’aportar projecte tècnic visat pel col·legi professional corresponent, b) s’haurà d’aportar el
full d’assumeix per part d’un tècnic competent, c) s’haurà d’aportar autorització de l’Agència
Catalana de l’Aigua per la proximitat al barranc.

-

MARIA CINTA BO ASENSIO, vista la seva sol·licitud de llicència urbanística Exp. 117/18 per a la
construcció d’un cobert amb emplaçament al C/ 8, nº 24. La Comissió Informativa resta assabentada
de l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals: a) la runa es transportarà a l’abocador
autoritzat.

-

ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.U., vista la seva sol·licitud de llicència urbanística Exp. 128/18
per un projecte de legalització d’estesa elèctrica de baixa tensió per subministrament a la parcel·la
45 del polígon 7, propietat de Jorge Martí Martí. La Comissió Informativa resta assabentada de
l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals i les seves condicions: a) la instal·lació del
puntalet metàl·lic, per part del sol·licitant, s’haurà d’instal·lar a línia de parcel·la, aquesta línia
actualment segons l’art. 113 del POUM de Camarles és de 8 metres des de l’eix del camí, b) la
instal·lació d’aquest puntalet seguirà les especificacions constructives reflectides a la “Guia
Vademècum per a instal·lacions d’enllaç en baixa tensió, c) se li adjunta detall constructiu del
puntalet.

-

JOEL GAYA SALVADÓ, vista la seva sol·licitud de llicència urbanística Exp. 2/19 per construir un
sopluig de 15 m2 amb emplaçament al C/ 19, nº 21. La Comissió Informativa resta assabentada de
l’informe favorable emès pel tècnic municipal i les seves condicions: a) la runa es transportarà a
l’abocador autoritzat.
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f) COMUNICACIÓ PRÈVIA D’INICI D’OBRES MENORS
-

MARIA ROSA FREIXA FONT, vista la seva comunicació prèvia d’inici d’obres menors Exp. 107/18 per
tombar dos envans de 2,30 x 1 metres amb emplaçament al C/ Sant Joan, nº 85 (Ligallo del Gànguil).
La Comissió Informativa resta assabentada de l’informe favorable emès pels serveis tècnics
municipals i les seves condicions: a) la runa es transportarà a l’abocador autoritzat.
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-

ANTONIA CUADRADO MILÁN, vista la seva comunicació prèvia d’inici d’obres menors Exp. 112/18,
per pavimentar pati interior de 45 m2 en formigó amb emplaçament al C/ 43, nº 26. La Comissió
Informativa resta assabentada de l’informe favorable emès pel tècnic municipal i les seves
condicions: a) la runa es transportarà a l’abocador autoritzat.

-

MARIA CINTA TOMÁS NAVARRO, vista la seva comunicació prèvia d’inici d’obres menors Exp.
121/18 per reparació goteres, canviar 5 metres passamà del balcó, modificar arqueta sifònica i
revestir paret del pati de llums amb emplaçament al C/ 43, nº 24. La Comissió Informativa resta
assabentada de l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals i les seves condicions: a) la
runa es transportarà a l’abocador autoritzat.

-

JOSÉ CAMISÓN MARTÍ, vista la seva comunicació prèvia d’inici d’obres menors Exp. 122/18 per
reparació de goteres amb emplaçament al C/ 41, nº 5. La Comissió Informativa resta assabentada de
l’informe favorable emès pel tècnic municipal i les seves condicions: a) la runa es transportarà a
l’abocador autoritzat.

-

RAQUEL CURTO CURTO, vista la seva comunicació prèvia d’inici d’obres menors Exp. 123/18 per
col·locació porta magatzem per reposició de l’existent i reparació de goteres a la coberta amb
emplaçament al C/ 44, nº 74. La Comissió Informativa resta assabentada de l’informe favorable emès
pel tècnic municipal i les seves condicions: a) la runa es transportarà a l’abocador autoritzat.

-

COSTA SEDA S.L., vista la seva comunicació prèvia d’inici d’obres menors Exp. 124/18 per la
construcció d’una caseta per a la instal·lació d’un grup electrogen amb emplaçament al polígon 1 –
parcel·la 132. La Comissió Informativa resta assabentada de l’informe desfavorable emès pel tècnic
municipal, degut a que segons la documentació aportada, la finca en qüestió no compleix amb la
superfície mínima establerta en l’art. 26 del Pla Director Urbanístic de les Construccions Agrícoles
Tradicionals de les Terres de l’Ebre.

-

FRANCESC MOLA PASCUA, vista la seva comunicació prèvia d’inici d’obres menors Exp. 125/18 per
a col·locació de tanca metàl·lica i porta d’accés amb emplaçament al polígon 18 – parcel·la 83. La
Comissió Informativa resta assabentada de l’informe favorable emès pel tècnic municipal i les seves
condicions: a) la tanca serà de malla de simple torsió i de color adient amb l’entorn, b) abans de
començar les obres deurà demanar la presència del tècnic municipal per tal d’alinear la tanca en
relació al vial.

-

MONTSE AUDÍ VENTURA, vista la seva comunicació prèvia d’inici d’obres menors Exp. 126/18 per
col·locació de teula i revocar façana a la construcció existent amb emplaçament al polígon 1 –
parcel·la 46. La Comissió Informativa resta assabentada de l’informe favorable emès pel tècnic
municipal i les seves condicions: a) la runa es transportarà a l’abocador autoritzat.

-

JOEL GAYA SALVADÓ, vista la seva comunicació prèvia d’inici d’obres menors Exp. 127/18 per a fer
un planxer de formigó i 6 pìlans metàl·lics per a un rafal amb emplaçament al C/ 19, nº 21. La Comissió
Informativa resta assabentada de l’informe favorable emès pels serveis tècnics municipals i les seves
condicions: a) la runa es transportarà a l’abocador autoritzat.
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Con formato: Centrado
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Dividir palabras
Con formato: Fuente: (Predeterminada) +Cuerpo
(Calibri), 11 pto
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