JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA DEL DIA 30 D’ABRIL DE 2019
NÚMERO:
DATA:
HORA D’INICI:
HORA FINALITZACIÓ:
LLOC:
ASSISTENTS:
Alcalde-President :
Tinents d’Alcalde:

Secretaria.:

8/2019
30 d’ abril de 2019
8:00 hores
11:00 hores
Sala de Sessions de l’ajuntament de Camarles.
Sra. Sandra Zaragoza Vallés
Sr. - Ramón Brull Melich
Sra. Barbara Curto Camisón
Sr. Jordi Bonet Curto
Sra. Teresa Roca Castell

Declarada oberta la sessió per la Presidència, es prenen els següents ACORDS:
01.- Lectura i aprovació de l’acta anterior.
Es dona compte de les actes de data 12 d’abril que es aprovada
02.- Relació d’autorització, disposicions i reconeixement d’obligacions.
No n’hi varen haver.
03.-Disposicions Oficials d’interès i correspondència rebuda.
Es dona compte de l’escrit de resposta de l’OTAC del Baix Ebre referent a la sol·licitud d’informe favorable.
de l’expedient 2-A/2007 Local destinat a Sala Polivalent i oficines
04.- Instàncies i Sol·licituds.
4.1.- En relació a l’escrit presentat per el Sr. J.R.C, sol·licitant una zona de càrrega i descàrrega en dissabtes
i festius de 17:00 a 18:00 i de 21:00 a 22:00 hores a l’entrada del Casal d’Avis al carrer Trenta-dos, així com
també un supletori telefònic inal·lambric per a la cafeteria.
La Junta de Govern Local acorda, donar trasllat de l’escrit a la Policia Local per a que informi al respecte.
4.2.- En relació a l’escrit presentat per el Club Karate Kushin-Kai Camarles, sol·licitant poder utilitzar el
pavelló per al 19 de maig de 8 a 14:00 hores, amb tres taules per al pica-pica i 2 càmares per al beure
refrigerat.
4.3.- En relació a l’escrit presentat per la Sra. E.C.L, sol·licitant la cessió d’algun local municipal per a poder
continuar amb l’aprenentatge del ball de sevillanes, i que s’apunti mes gent per a poder formar així una
associació.
La Junta de Govern Local acorda estimar la iniciativa presentada, si bé deuran presentar-se a l’alcaldia per
a parlar dels horaris a oferir.
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4.4.- Escrit de la Directora de l’Escola Sant Àngel posant de manifest el problema que es té amb la porta
d’entrada (molt sovint s’espatlla) i el porter automàtic, el que suposa un problema pel bon funcionament de
l’escola.
La Junta de Govern Local acorda, restar assabentada de la problemàtica i comunicar a la Directora que deurà
personar-se a l’Alcaldia per a poder parlar del tema en qüestió.
4.5.- En relació a l’escrit presentat per la Sra. M.C.A.C, sol·licitant l’arranjament de la vorera que està molt
malament al carrer Dos, a l’alçada del núm. XX, el veïnat d’edat avançada té dificultats per a transitar-hi.
La Junta de Govern Local acorda donar trasllat a la Brigada Municipal per a que informi al respecte.
4.6.- En relació al requeriment fet pel Sr. F.P, sobre les manises de la façana de l’edifici situat al carrer Vint-itres X que han caigut sobre la calçada.
La Policia Local, juntament amb el cap de la brigada han anat al lloc dels fets i un propietari de l’edifici ha
facilitat l’accés per a comprovar l’estat de les manises, que les manises estan enganxades, però hi ha perill
de que més endavant hi pugin caure mes, manifestant que seria necessari una actuació ràpida dels
propietaris enfront al problema.
La Junta de Govern Local en base als informes de la Policia i brigada municipal acorda comunicar als
propietaris que són ells els responsables del manteniment de l’edifici i per tant deuran solucionar el
problema de les manises.
4.7.- Vist l’escrit presentat per part de la Sra. M.E.B, sol·licitant llicència de 1ª ocupació respecte l’habitatge
unifamiliar entre mitgeres situat al carrer Nou, nº XX de Camarles.
La Junta de Govern Local, vist el dictamen de la Comissió Informativa així com l’informe favorable emès pels
Serveis Tècnics Municipals, acorda:
a) Aprovar el sol·licitat per la peticionaria.
b) Deurà liquidar la taxa corresponent per import de 60.-€
4.8.- Vist l’escrit presentat per la Sra. B.C.C, sol·licitant autorització per a ocupar la via pública al carrer vinti-tres núm. X, el proper 6 de juliol, durant la franja horària de les 10:30 a les 12;00, amb motiu del seu enllaç.
La Junta de Govern locals, acorda:
a) Aprovar el sol·licitat per la peticionaria.
b) Traslladar còpia d’aquest acord al Cap de la Brigada Municipal.
c) Traslladar còpia d’aquest acorda al Cap de la Policia Local.
4.9.- Vist l’escrit presentat pel Sr. E.C.LL, referent a l’assumpte: Liquidació definitiva carrer Vint-i-set, núm.
XX import 9.145,37 Euros, en el qual sol·licita un fraccionament de l’esmentat import amb quotes mensuals
aproximadament de 400,00 euros.
La Junta de Govern Local acorda:
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Primer.- Atorgar un fraccionament de 24 mesos de l’import principal (9.145,37 Euros, liquidació definitiva
enderroc immoble carrer Vint-i-set, núm. XX)
Segons.- Mensualment de l’1 al 15 deurà liquidar a l’ajuntament una quota de 396,12 Euros.
Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat als efectes oportuns.
05.-Expedients llicències urbanístiques i d’altres.
A) OBRES MENORS
No n’hi varen haver.
B) OBRES MAJORS
05b-1) Vist l’expedient 7/2019, incoat a instància de la Sra. A.B.A, amb domicili al carrer Sant Francesc, núm.
XX del Lligallo del Roig de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per a construcció d’un habitatge
unifamiliar entre mitgeres, amb emplaçament al carrer Sant Joan núm. XX del Lligallo del Gànguil de
Camarles.
La Junta de Govern Local, atès l’informe tècnic , ACORDA:
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada per la Sra. A.B.A, amb domicili al carrer Sant Francesc, núm.
XX del Lligallo del Roig de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per a construcció d’un habitatge
unifamiliar entre mitgeres, amb emplaçament al carrer Sant Joan núm. XX del Lligallo del Gànguil de
Camarles, amb un pressupost d’obra de 203.212,80.-€ euros, sota les condicions generals establertes per a
les llicències urbanístiques i les especifiques següents:
a) Abans d’iniciar les obres es notificarà als serveis tècnics municipals per tal de delimitar l’alineació a
vials.
b) La runa es transportarà a l’abocador autoritzat.
Segon- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un import de 7.112,45
€ i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un import de 508,03-€ amb un
import total de 7.620,48-€, amb caràcter provisional atès que al moment de realitzar-se la inspecció definitiva
de l’obra, la liquidació en podria resultar modificada.
05b-2) Vist l’expedient 23/2019, incoat a instància del Sr. J.M.C.M, amb domicili al carrer Quaranta-quatre,
núm. XX de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per a construcció d’un soterrani per a l’ús de
garatge de l’habitatge unifamiliar existent al amb emplaçament al carrer Quaranta-quatre, núm. XX de
Camarles.
La Junta de Govern Local, atès l’informe tècnic , ACORDA:
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada per el Sr. J.M.C.M, amb domicili al carrer Quaranta-quatre,
núm. XX de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per a construcció d’un soterrani per a l’ús de
garatge de l’habitatge unifamiliar existent al amb emplaçament al carrer Quaranta-quatre, núm. XX de
Camarles, amb un pressupost d’obra de 15.196,90.-€ euros, sota les condicions generals establertes per a les
llicències urbanístiques i les especifiques següents:
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a) abans d’iniciar les obres, el peticionari deurà obtenir el corresponent permís d’ocupació de via
pública.
b) La runa es transportarà a l’abocador autoritzat.
Segon- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un import de 531,89
€ i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un import de 37,99-€ amb un
import total de 569,88-€, amb caràcter provisional atès que al moment de realitzar-se la inspecció definitiva
de l’obra, la liquidació en podria resultar modificada.
05b-3) Vist l’expedient 38/2019, incoat a instància de la Sra. M.J.M.S, amb domicili al carrer Vint-i-vuit, núm.
XX de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per a construcció d’una coberta al magatzem i
modificació d’obertures en façana, amb emplaçament al carrer Vint-i-vuit, núm. XX7 de Camarles.
La Junta de Govern Local, atès l’informe tècnic , ACORDA:
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada per la Sra. M.J.M.S, amb domicili al carrer Vint-i-vuit, núm.
XX de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per a construcció d’una coberta al magatzem i
modificació d’obertures en façana, amb emplaçament al carrer Vint-i-vuit, núm. XX de Camarles, amb un
pressupost d’obra de 12.772.-€ euros, sota les condicions generals establertes per a les llicències
urbanístiques i les especifiques següents:
a) abans d’iniciar les obres, el peticionari deurà obtenir el corresponent permís d’ocupació de via
pública.
b) La runa es transportarà a l’abocador autoritzat.
Segon- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un import de 447,02
€ i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un import de 31,93-€ amb un
import total de 478,95-€, amb caràcter provisional atès que al moment de realitzar-se la inspecció definitiva
de l’obra, la liquidació en podria resultar modificada.
05b-4) Vist l’expedient 116/2019, incoat a instància del Sr. M.M.B, amb domicili al carrer Vint-i-tres, núm. X
de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per a canvi de coberta d’un “maset” situat al polígon 22 –
parcel·la XX de Camarles.
La Junta de Govern Local, atès l’informe tècnic , ACORDA:
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada per el Sr. M.M.B, amb domicili al carrer Vint-i-tres, núm. X
de Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per a canvi de coberta d’un “maset” situat al polígon 22 –
parcel·la XX de Camarles, amb un pressupost d’obra de 6.275,17€ euros, sota les condicions generals
establertes per a les llicències urbanístiques i les especifiques següents:
a) es deurà respectar l’acabat de la teulada amb materials tradicionals per tal de garantir una correcta
integració paisatgística.
b) la runa es transportarà a l’abocador autoritzat.
Segon- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un import de 219,63
€ i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un import de 16,68-€ amb un
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import total de 235,31-€, amb caràcter provisional atès que al moment de realitzar-se la inspecció definitiva
de l’obra, la liquidació en podria resultar modificada.
05b-5) Vist l’expedient 11/2019, incoat a instància del Sr. S.P.A, amb domicili al carrer Un, núm. XX de
Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per a l’ampliació d’un rentador amb emplaçament al carrer
Un, nº XX de Camarles.
La Junta de Govern Local, atès l’informe tècnic , ACORDA:
Primer.- APROVAR la llicència d’obres sol·licitada per el Sr. S.P.A, amb domicili al carrer Un, núm. XX de
Camarles, en sol·licitud de llicència urbanística per a l’ampliació d’un rentador amb emplaçament al carrer
Un, nº XX de Camarles, amb un pressupost d’obra de 6.131,22€ euros, sota les condicions generals
establertes per a les llicències urbanístiques i les especifiques següents:
a) es deurà mantenir l’alineació al vial existent.
b) abans de l’inici de les obres, el peticionari deurà comunicar a l’ajuntament quina empresa
constructora les durà a terme.
Segon- Aprovar la liquidació de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per un import de 214,59
€ i la liquidació de la taxa per l’atorgament de llicències urbanístiques per un import de 15,32-€ amb un
import total de 229,91-€, amb caràcter provisional atès que al moment de realitzar-se la inspecció definitiva
de l’obra, la liquidació en podria resultar modificada.
C) COMUNICACIÓ PRÈVIA D’INICI D’OBRES MENORS
No n’hi varen haver.
ALTRES
•

Aprovació de la 1ª i única certificació de l’obra Ajardinament Casal d’Avis, presentada per Maria
Jesús Abril Martí (JardiDelta) per import de 12.578,56 Euros.

•

Aprovació de la 1ª i única certificació de l’obra Remodelació Plaça dels Lligallos, presentada per Maria
Jesús Abril Martí (JardiDelta) per import de 22.218,83 Euros.

•

Aprovar el padró de taxes i Preus públics: Clavegueram, escombraries , guals i nínxols voluntària del 30
de juliol de 2019 fins al 30 de setembre de 2019 i procedir a la seva publicació al BOPT, durant un
termini de 15 dies per a reclamacions.

•

En relació a la instancia presentada per empresa UTE VORACYS i OPSA, adjudicatària de l’obra
“Instal·lació de gespa artificial camp de futbol municipal de Camarles” vist l’informe favorable emès pels
serveis tècnics municipals, La Junta de Govern Local acorda procedir a la devolució de l’Aval dipositat
per import de 5.278,65 Euros a VORACYS i 5.278,65 Euros a OPSA .
•

Atès el projecte presentat per Joan Pouget en representació de Endesa Distribución S.L.U
consistent en la construcció en sòl no urbanitzable, sòl de Protecció Territorial, 21a) d’un
projecte d’actuació específica “ Projecte Legalització d’ estesa linea aèrea de baixa tensió per
a nou subministrament CA 0,6/1 KV de CT XD 148, polígon 3, parcel·la 11, d’aquest terme

5

municipal, d’acord amb l’establert a l’article 53 i 54 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel
qual s’aprova el Reglament sobre Protecció de la legalitat urbanística , la Junta de Govern
Local ,
Acorda:
Primer.- Aprovar prèviament l’expedient de referència i exposar-ho a informació pública durant
el termini de un mes, al BOPT i a la seu electrònica de l’ajuntament perquè tots aquells que es
considerin afectats per l’obra esmentada puguin efectuar les observacions i les reclamacions
que creguin convenients.
Segon.- Transcorregut el termini d’informació pública trametre l’expedient a la Comissió
Territorial d’urbanisme de Terres de l’Ebre, per a la seva aprovació definitiva .
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
06.c.1) en relació a la llicència ambientant de l’empresa AMIBLU PIPES SPAIN S.A., es dona compte de
l’informe de l’OTAC del Consell Comarcal del Baix Ebre, respecte el canvi no substancial sol·licitat per dita
empresa en la seva planta dedicada a la fabricació de productes de matèries plàstiques termostables,
emplaçada en el Polígon Industrial “Venta Nova” – parcel·la 91. Amb aquest canvi no substancial,
s’incorporen dos nous focus emissors que són partícules de pols de procés.
La Junta de Govern Local, resta assabentada que segons l’informe de l’OTAC, amb tota la documentació
presentada, es justifica que no s’incrementa la quantitat de substàncies emeses a l’aire ni a l’aigua, i per tant
el canvi que es pretén introduir no representa una incidència sobre la seguretat, la salut de les persones i el
medi ambient i que aquestes modificacions hauran de figurar i constar en l’acta del proper control periòdic
que aporti l’empresa..
d) ACTIVITATS SUBJECTES AL RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA, ANNEX III, INNÒCUES O DECLARACIÓ
RESPONSABLE.
No n’hi varen haver
07.- Expedients de Contractació
1.-Aprovació diverses modificacions de les obres Remodelació de la Plaça dels Lligallos, acceptades per
l’empresa adjudicatària Maria Jesús Abril Martí ( JardiDerlta), amb NIF 52609303T.
EXPOSICIÖ DE FETS
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1.- Per acord de la Junta de Govern Local, de data 29 de novembre de 2018, es va adjudicar el contracte
d’obres “Remodelació de la Plaça dels Lligallos ” a Maria Jesús Abril Martí (JardiDelta), amb NIF
52609303T.
2.-El tècnic municipal de les obres presenta l’informe següent de data 29 d’abril de 2019:
Ricard Solé Fumadó, col·legiat amb el núm. 137 del Col·legi d’Arquitectes Tècnics de les Terres de l’Ebre i
tècnic municipal de l’Ajuntament de Camarles, com a Arquitecte Tècnic director de les obres de
“Remodelació de la plaça dels Lligallos”,
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 42,17 € (IVA exclòs).
S’adjunta quad re justificatiu on s’aprecia la variació dels imports dels diferents capítols de l’obra.

CODI

MODIFICACIÓ
AMIDAMENTS/
ADJUDICACIÓ
UNITATS
D’OBRA

CAPÍTOL

1

ENDERROS

1.420,00€

1.420,00€

2

IMPERMEABILITAZACIONS I REG

1.928,48€

1.781,75€

3

PAVIMENTS URBANS

11.971,64€

12.229,51€

4

TACAMENTS EXTERIOS

1.633,12€

1.564,15€

5

JARDINERIA

847,76€

847,76€

17.801,00€

17.843,17

TOTAL

DIFERENCIAL

+ 42,17€

D’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, que en l’obra esmentada hi
ha hagut un preu contradictori, l’import de les quals no supera el 3% (IVA exclòs) del Pressupost
d’adjudicació, essent el seu import de 519,49€ (IVA exclòs).
S’adjunta quad re justificatiu on s’aprecia la variació dels imports dels diferents capítols de l’obra.

CODI

CAPÍTOL

PC1

PAVIMENTS URBANS

DESCRIPCIÓ

IMPORT

Solera de formigó de 5cm

519,49€
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TOTAL

519,49€

3.-La Secretaria interventora ha emès informe favorable condicionat a la fiscalització limitada prèvia
d’aquesta despesa. Es tindrà que habilitar la partida adient, mitjançant el suplement de crèdit corresponent.
FONAMENTS DE DRET
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)
En conseqüència la Junta de Govern Local ACORDA:
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, així com el preu contradictori quin import no supera
el 3%( IVA exclòs de les obres Remodelació Plaça dels Lligallos, acceptades per l’empresa adjudicatària Maria
Jesús Abril Martí (JardiDelta), amb NIF 52609303T.
Segon.- Imputar la despesa derivada dels preus contradictoris d’aquest contracte amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 17161900 del vigent pressupost municipal .
Tercer.- Notificar-ho a l’empresa adjudicatària.
2. Expedient de contractació, Contracte Menor serveis Actuació musical Festes Majors Camarles 20 de
juliol 2019
Fets
1. S'ha iniciat expedient per a la contractació menor següent:
Expedient
Ressenya
Empresa
18Mserv/2019 Actuació musical festes Camarles 20 de Juliol Lucas Producciones Musicales
2019
S.L
B83802777

2. S'ha justificat la necessitat de contractar i que no s'altera l'objecte del contracte, per evitar l'aplicació de
les regles generals de contractació, ja que no es fracciona irregularment l'objecte del contracte per evitar el
procediment o la publicitat que li correspondria.
3. No hi ha, any rere any, concatenació d'aquest contracte menor.
4. S'han valorat les ofertes i els pressupostos presentats.
5. Hi ha consignació adequada i suficient per a la contractació de referència.
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6. El contractista no ha subscrit més contractes menors que, individualment o conjuntament, superin els
imports establerts per a la contractació menor, de conformitat amb l'article 118.3 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic i els informes de la Junta Consultiva de Contractació de l'Estat,
núms. 41/2017 i 42/2017.
7. Per aplicació de la Disposició addicional 3a. de la LCSP, l'aprovació de la despesa ha estat substituïda per
una certificació d'existència de crèdit expedida pel Secretari Interventor.
8. L'òrgan de contractació, per aplicació de la Disposició addicional 2a. de la LCSP i del decret de l'Alcaldia
núm.22 de juny BOPT núm. 150 de data 30 de juny de 2015, és la Junta de Govern Local.
Fonaments jurídics
Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic.
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de
les administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat per la LCSP.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta els següents ACORDS:
1. Aprovar l'expedient de contractació menor, més amunt ressenyat, l'execució del qual es farà d'acord amb
les següents condicions:
1.1. L'execució del contracte es realitzarà amb subjecció a la justificació de necessitats de la proposta de
contractació.
1.2. Codi CPV: 92312251-5
1.3. El responsable del contracte serà la Sra.. Sandra Zaragoza Vallés, Alcaldessa.
1.4. El termini de lliurament/execució de la prestació es fixa en 1 dia.
1.5. El preu del contracte és de 15.000,00 ,- €, 3.150,00 ,- € d'IVA Total 18.150,00 €.
1.6. No es preveu la revisió de preus del contracte.
1.7. El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures de conformitat
amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir/indicar, d'acord amb la Disposició addicional 32 de la
LCSP:
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L'òrgan de contractació:
El codi DIR3:
Número d'expedient:
L'òrgan comptable:
Destinatari:

Junta de Govern Local
L01439039
18Mserv/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.
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 Bous a la plaça Festes Majors Camarles 2019
Fets
1. S'ha iniciat expedient per a la contractació menor següent:
Expedient
Ressenya
19Mserv/2019 Bous a la plaça Festes majors Camarles 2019

Empresa
Fernando Mansilla Bellés
NIF 73382448-M

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.
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3. No hi ha, any rere any, concatenació d'aquest contracte menor.
4. S'han valorat les ofertes i els pressupostos presentats.
5. Hi ha consignació adequada i suficient per a la contractació de referència.
6. El contractista no ha subscrit més contractes menors que, individualment o conjuntament, superin els
imports establerts per a la contractació menor, de conformitat amb l'article 118.3 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic i els informes de la Junta Consultiva de Contractació de l'Estat,
núms. 41/2017 i 42/2017.
7. Per aplicació de la Disposició addicional 3a. de la LCSP, l'aprovació de la despesa ha estat substituïda per
una certificació d'existència de crèdit expedida pel Secretari Interventor.
8. L'òrgan de contractació, per aplicació de la Disposició addicional 2a. de la LCSP i del decret de l'Alcaldia
núm.22 de juny BOPT núm. 150 de data 30 de juny de 2015, és la Junta de Govern Local.
Fonaments jurídics
Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic.
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de
les administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat per la LCSP.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta els següents ACORDS:
1. Aprovar l'expedient de contractació menor, més amunt ressenyat, l'execució del qual es farà d'acord amb
les següents condicions:
1.1. L'execució del contracte es realitzarà amb subjecció a la justificació de necessitats de la proposta de
contractació.
1.2. Codi CPV: 79954000-6
1.3. El responsable del contracte serà el Sr. Ramón Brull Melich, Regidor de Festes.
1.4. El termini de lliurament/execució de la prestació es fixa en 1 dia( 21 juliol).
1.5. El preu del contracte és de 1.157,02 ,- €, 242,98 ,- € d'IVA Total 1.400,00 €.
1.6. No es preveu la revisió de preus del contracte.
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1.7. El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures de conformitat
amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir/indicar, d'acord amb la Disposició addicional 32 de la
LCSP:
L'òrgan de contractació:
El codi DIR3:
Número d'expedient:
L'òrgan comptable:
Destinatari:

Junta de Govern Local
L01439039
19Mserv/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.
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. Expedient de contractació, Contracte Menor serveis Bous a la plaça Festes Majors Camarles 2019
Fets
1. S'ha iniciat expedient per a la contractació menor següent:
Expedient
Ressenya
20Mserv/2019 Bous a la plaça Festes majors Camarles 2019

Empresa
Felix Ozcoz Gracia, en representació de
Hnos Ozcoz Gracia SC
NIF J 50538271
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2. S'ha justificat la necessitat de contractar i que no s'altera l'objecte del contracte, per evitar l'aplicació de
les regles generals de contractació, ja que no es fracciona irregularment l'objecte del contracte per evitar el
procediment o la publicitat que li correspondria.
3. No hi ha, any rere any, concatenació d'aquest contracte menor.
4. S'han valorat les ofertes i els pressupostos presentats.
5. Hi ha consignació adequada i suficient per a la contractació de referència.
6. El contractista no ha subscrit més contractes menors que, individualment o conjuntament, superin els
imports establerts per a la contractació menor, de conformitat amb l'article 118.3 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic i els informes de la Junta Consultiva de Contractació de l'Estat,
núms. 41/2017 i 42/2017.
7. Per aplicació de la Disposició addicional 3a. de la LCSP, l'aprovació de la despesa ha estat substituïda per
una certificació d'existència de crèdit expedida pel Secretari Interventor.
8. L'òrgan de contractació, per aplicació de la Disposició addicional 2a. de la LCSP i del decret de l'Alcaldia
núm.22 de juny BOPT núm. 150 de data 30 de juny de 2015, és la Junta de Govern Local.
Fonaments jurídics
Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic.
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de
les administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat per la LCSP.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta els següents ACORDS:
1. Aprovar l'expedient de contractació menor, més amunt ressenyat, l'execució del qual es farà d'acord amb
les següents condicions:
1.1. L'execució del contracte es realitzarà amb subjecció a la justificació de necessitats de la proposta de
contractació.
1.2. Codi CPV: 79954000-6
1.3. El responsable del contracte serà el Sr. Ramón Brull Melich, Regidor de Festes.
1.4. El termini de lliurament/execució de la prestació es fixa en 1 dia( 27 juliol).
1.5. El preu del contracte és de 2.000,00 ,- €, 420,00 ,- € d'IVA Total 2.420,00 €.

13

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
20Mserv/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.
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.
5. Expedient de contractació, Contracte Menor serveis Bous a la plaça i capllaçat Festes Majors Camarles
2019
Fets
1. S'ha iniciat expedient per a la contractació menor següent:
Expedient
Ressenya
21Mserv/2019 Bous a la plaça i Capllaçat
Camarles 2019

Empresa
Festes majors Miguel Parejo Planell
NIF 18918479-J
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2. S'ha justificat la necessitat de contractar i que no s'altera l'objecte del contracte, per evitar l'aplicació de
les regles generals de contractació, ja que no es fracciona irregularment l'objecte del contracte per evitar el
procediment o la publicitat que li correspondria.
3. No hi ha, any rere any, concatenació d'aquest contracte menor.
4. S'han valorat les ofertes i els pressupostos presentats.
5. Hi ha consignació adequada i suficient per a la contractació de referència.
6. El contractista no ha subscrit més contractes menors que, individualment o conjuntament, superin els
imports establerts per a la contractació menor, de conformitat amb l'article 118.3 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic i els informes de la Junta Consultiva de Contractació de l'Estat,
núms. 41/2017 i 42/2017.
7. Per aplicació de la Disposició addicional 3a. de la LCSP, l'aprovació de la despesa ha estat substituïda per
una certificació d'existència de crèdit expedida pel Secretari Interventor.
8. L'òrgan de contractació, per aplicació de la Disposició addicional 2a. de la LCSP i del decret de l'Alcaldia
núm.22 de juny BOPT núm. 150 de data 30 de juny de 2015, és la Junta de Govern Local.
Fonaments jurídics
Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic.
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de
les administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat per la LCSP.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta els següents ACORDS:
1. Aprovar l'expedient de contractació menor, més amunt ressenyat, l'execució del qual es farà d'acord amb
les següents condicions:
1.1. L'execució del contracte es realitzarà amb subjecció a la justificació de necessitats de la proposta de
contractació.
1.2. Codi CPV: 79954000-6
1.3. El responsable del contracte serà el Sr. Ramón Brull Melich, Regidor de Festes.
1.4. El termini de lliurament/execució de la prestació es fixa en 1 dia( 22 juliol).
1.5. El preu del contracte és de 1.818,00 ,- €, 381,00 ,- € d'IVA Total 2.200,00 €.
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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
21Mserv/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.
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.
6. Expedient de contractació, Contracte Menor serveis Bous a la plaça i embolat Festes Majors Camarles
2019
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Fets
1. S'ha iniciat expedient per a la contractació menor següent:
Expedient
Ressenya
22Mserv/2019 Bous a la plaça i Embolat
Camarles 2019

Empresa
Festes majors Hilario Princep Martínez
NIF 40908487C

2. S'ha justificat la necessitat de contractar i que no s'altera l'objecte del contracte, per evitar l'aplicació de
les regles generals de contractació, ja que no es fracciona irregularment l'objecte del contracte per evitar el
procediment o la publicitat que li correspondria.
3. No hi ha, any rere any, concatenació d'aquest contracte menor.
4. S'han valorat les ofertes i els pressupostos presentats.
5. Hi ha consignació adequada i suficient per a la contractació de referència.
6. El contractista no ha subscrit més contractes menors que, individualment o conjuntament, superin els
imports establerts per a la contractació menor, de conformitat amb l'article 118.3 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic i els informes de la Junta Consultiva de Contractació de l'Estat,
núms. 41/2017 i 42/2017.
7. Per aplicació de la Disposició addicional 3a. de la LCSP, l'aprovació de la despesa ha estat substituïda per
una certificació d'existència de crèdit expedida pel Secretari Interventor.
8. L'òrgan de contractació, per aplicació de la Disposició addicional 2a. de la LCSP i del decret de l'Alcaldia
núm.22 de juny BOPT núm. 150 de data 30 de juny de 2015, és la Junta de Govern Local.
Fonaments jurídics
Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic.
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de
les administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat per la LCSP.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta els següents ACORDS:
1. Aprovar l'expedient de contractació menor, més amunt ressenyat, l'execució del qual es farà d'acord amb
les següents condicions:
1.1. L'execució del contracte es realitzarà amb subjecció a la justificació de necessitats de la proposta de
contractació.
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1.2. Codi CPV: 79954000-6
1.3. El responsable del contracte serà el Sr. Ramón Brull Melich, Regidor de Festes.
1.4. El termini de lliurament/execució de la prestació es fixa en 1 dia( 23 i 27 de juliol).
1.5. El preu del contracte és de 1.818,18 ,- €, 381,82 ,- € d'IVA Total 2.200,00 €.
1.6. No es preveu la revisió de preus del contracte.
1.7. El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures de conformitat
amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir/indicar, d'acord amb la Disposició addicional 32 de la
LCSP:
L'òrgan de contractació:
El codi DIR3:
Número d'expedient:
L'òrgan comptable:
Destinatari:

Junta de Govern Local
L01439039
22Mserv/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.
5. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència i al perfil del
contractant.
6. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya.
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7. Expedient de contractació, Contracte Menor serveis Bous a la plaça i embolat Festes Majors Lligallos
2019
Fets
1. S'ha iniciat expedient per a la contractació menor següent:
Expedient
Ressenya
23Mserv/2019 Bous a la plaça i Embolat
Lligallos 2019

Empresa
Festes majors Hilario Princep Martínez
NIF 40908487C

2. S'ha justificat la necessitat de contractar i que no s'altera l'objecte del contracte, per evitar l'aplicació de
les regles generals de contractació, ja que no es fracciona irregularment l'objecte del contracte per evitar el
procediment o la publicitat que li correspondria.
3. No hi ha, any rere any, concatenació d'aquest contracte menor.
4. S'han valorat les ofertes i els pressupostos presentats.
5. Hi ha consignació adequada i suficient per a la contractació de referència.
6. El contractista no ha subscrit més contractes menors que, individualment o conjuntament, superin els
imports establerts per a la contractació menor, de conformitat amb l'article 118.3 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic i els informes de la Junta Consultiva de Contractació de l'Estat,
núms. 41/2017 i 42/2017.
7. Per aplicació de la Disposició addicional 3a. de la LCSP, l'aprovació de la despesa ha estat substituïda per
una certificació d'existència de crèdit expedida pel Secretari Interventor.
8. L'òrgan de contractació, per aplicació de la Disposició addicional 2a. de la LCSP i del decret de l'Alcaldia
núm.22 de juny BOPT núm. 150 de data 30 de juny de 2015, és la Junta de Govern Local.
Fonaments jurídics
Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic.
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de
les administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat per la LCSP.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta els següents ACORDS:
1. Aprovar l'expedient de contractació menor, més amunt ressenyat, l'execució del qual es farà d'acord amb
les següents condicions:
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1.1. L'execució del contracte es realitzarà amb subjecció a la justificació de necessitats de la proposta de
contractació.
1.2. Codi CPV: 79954000-6
1.3. El responsable del contracte serà el Sr. Ramón Brull Melich, Regidor de Festes.
1.4. El termini de lliurament/execució de la prestació es fixa en 3 dies ( 21-22-26 de juny).
1.5. El preu del contracte és de 4.100,00 ,- €, 861,00 ,- € d'IVA Total 4.961,00 €.
1.6. No es preveu la revisió de preus del contracte.
1.7. El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures de conformitat
amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir/indicar, d'acord amb la Disposició addicional 32 de la
LCSP:
L'òrgan de contractació:
El codi DIR3:
Número d'expedient:
L'òrgan comptable:
Destinatari:

Junta de Govern Local
L01439039
23Mserv/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.
5. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència i al perfil del
contractant.
6. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya.
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8. Expedient de contractació, Contracte Menor serveis Bous cerril i embolat Festes Majors Lligallos 2019
Fets
1. S'ha iniciat expedient per a la contractació menor següent:
Expedient
Ressenya
Empresa
24Mserv/2019 Bous cerril i Embolat Festes majors Lligallos Vicente Gargallo Solsona
2019
NIF 52792957E
2. S'ha justificat la necessitat de contractar i que no s'altera l'objecte del contracte, per evitar l'aplicació de
les regles generals de contractació, ja que no es fracciona irregularment l'objecte del contracte per evitar el
procediment o la publicitat que li correspondria.
3. No hi ha, any rere any, concatenació d'aquest contracte menor.
4. S'han valorat les ofertes i els pressupostos presentats.
5. Hi ha consignació adequada i suficient per a la contractació de referència.
6. El contractista no ha subscrit més contractes menors que, individualment o conjuntament, superin els
imports establerts per a la contractació menor, de conformitat amb l'article 118.3 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic i els informes de la Junta Consultiva de Contractació de l'Estat,
núms. 41/2017 i 42/2017.
7. Per aplicació de la Disposició addicional 3a. de la LCSP, l'aprovació de la despesa ha estat substituïda per
una certificació d'existència de crèdit expedida pel Secretari Interventor.
8. L'òrgan de contractació, per aplicació de la Disposició addicional 2a. de la LCSP i del decret de l'Alcaldia
núm.22 de juny BOPT núm. 150 de data 30 de juny de 2015, és la Junta de Govern Local.
Fonaments jurídics
Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic.
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de
les administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat per la LCSP.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.
Per tot això, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta els següents ACORDS:
1. Aprovar l'expedient de contractació menor, més amunt ressenyat, l'execució del qual es farà d'acord amb
les següents condicions:
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1.1. L'execució del contracte es realitzarà amb subjecció a la justificació de necessitats de la proposta de
contractació.
1.2. Codi CPV: 79954000-6
1.3. El responsable del contracte serà el Sr. Ramón Brull Melich, Regidor de Festes.
1.4. El termini de lliurament/execució de la prestació es fixa en 1 dia ( 27 de juny).
1.5. El preu del contracte és de 3.140,49 ,- €, 659,51 ,- € d'IVA Total 3.800,00 €.
1.6. No es preveu la revisió de preus del contracte.
1.7. El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures de conformitat
amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir/indicar, d'acord amb la Disposició addicional 32 de la
LCSP:
L'òrgan de contractació:
El codi DIR3:
Número d'expedient:
L'òrgan comptable:
Destinatari:

Junta de Govern Local
L01439039
24Mserv/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.
5. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència i al perfil del
contractant.
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6. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya.
9. Expedient de contractació, Contracte Menor serveis Bous a la plaça Festes Majors Camarles 2019
Fets
1. S'ha iniciat expedient per a la contractació menor següent:
Expedient
Ressenya
25Mserv/2019 Bous a la plaça Festes majors Camarles 2019

Empresa
Pedro Domínguez Esparza
NIF 52446961-S

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: 79954000-6
1.3. El responsable del contracte serà el Sr. Ramón Brull Melich, Regidor de Festes.
1.4. El termini de lliurament/execució de la prestació es fixa en 1 dia ( 27 de juliol).
1.5. El preu del contracte és de 743,80 ,- €, 156,20 ,- € d'IVA Total 900,00 €.
1.6. No es preveu la revisió de preus del contracte.
1.7. El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures de conformitat
amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir/indicar, d'acord amb la Disposició addicional 32 de la
LCSP:
L'òrgan de contractació:
El codi DIR3:
Número d'expedient:
L'òrgan comptable:
Destinatari:

Junta de Govern Local
L01439039
25Mserv/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.
5. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència i al perfil del
contractant.
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6. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya.
10. Expedient de contractació, Contracte Menor serveis Bous a la plaça Festes Majors Camarles 2019
Fets
1. S'ha iniciat expedient per a la contractació menor següent:
Expedient
Ressenya
26Mserv/2019 Bous a la plaça Festes majors Camarles 2019

Empresa
Jaime Bosch Aran
NIF 33400262-F

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: 79954000-6
1.3. El responsable del contracte serà el Sr. Ramón Brull Melich, Regidor de Festes.
1.4. El termini de lliurament/execució de la prestació es fixa en 1 dia ( 20 de juliol).
1.5. El preu del contracte és de 1.250,00 ,- €, 262,50 ,- € d'IVA Total 1.512,50 €.
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
26Mserv/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.
5. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència i al perfil del
contractant.

26

6. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya.
11. Expedient de contractació, Contracte Menor serveis Bous a la plaça Festes Majors Lligallos 2019
Fets
1. S'ha iniciat expedient per a la contractació menor següent:
Expedient
Ressenya
27Mserv/2019 Bous a la plaça Festes majors lligallos 2019

Empresa
Fernando Mansilla Bellés
NIF 73382448-M

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: 79954000-6
1.3. El responsable del contracte serà el Sr. Ramón Brull Melich, Regidor de Festes.
1.4. El termini de lliurament/execució de la prestació es fixa en 1 dia ( 25 de juny).
1.5. El preu del contracte és de 1.000,00 ,- €, 210,00 ,- € d'IVA Total 1.210,00 €.
1.6. No es preveu la revisió de preus del contracte.
1.7. El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures de conformitat
amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir/indicar, d'acord amb la Disposició addicional 32 de la
LCSP:
L'òrgan de contractació:
El codi DIR3:
Número d'expedient:
L'òrgan comptable:
Destinatari:

Junta de Govern Local
L01439039
76Mserv/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.
5. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència i al perfil del
contractant.
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6. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya.
12: Adjudicació del contracte de servei d’agent artístic Festes majors ( estiu) i Festes Populars
Desembre) Camarles any 2019.
1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 28 de març de 2019, es va aprovar l’expedient de
contractació del servei d’agent artístic per a les festes majors i populars de Camarles 2019.
2. En el mateix acte es va aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i es va autoritzar la
despesa que per aquest Ajuntament representa la contractació referenciada. També es va acordar
simultàniament l’obertura de la licitació de conformitat amb l’establert al plec de clàusules
administratives particulars.
3. En data 2 d’abril de 2019 es va publicar l’anunci de licitació, per tal que els interessats presentessin les
seves proposicions, en un termini de 15 dies naturals.
4. Durant la licitació s’han presentat 2 proposicions, tal com consta en l’expedient i s’han dut a terme les
valoracions pertinents d’aquestes ofertes per part de la Mesa de contractació. La classificació d’ofertes
resultant d’aquesta valoració és la següent:
Empresa
Puntuacions Lot 1
GRUPO MAESTRAT
100 PUNTS
CARPAS ESPECTACULOS
Y EVENTOS SL

Puntuacions Lot 2
100 PUNTS

Puntuacions Lot 3
96,91 punts

ESPECTACULOS
0,00
DOMÈNECH
LUCAS
DOMÈNECH
MUÑOZ

0,00

100 PUNTS

Aquesta valoració figura en les actes de la Mesa de Contractació, que són accessibles a través del tauler
d’anuncis del perfil del contractant de l’Ajuntament.
5. Ates que la Mesa acorda elevar proposta d’adjudicació a favor del licitador Grupo Maestrat, Carpas
Espectáculos y Eventos, S.L ( B12377149 ), pels Lots 1 i 2, per ser la proposició que ha obtingut una
puntuació més alta d’entre totes aquelles que compleixen amb els requisits establerts al Plec.
I el Lot 3 a favor del licitador Espectáculos Domenech Lucas Domenech Muñoz ( 73392858-L),per ser la
proposició que ha obtingut una puntuació més alta d’entre totes aquelles que compleixen amb els requisits
establerts al Plec.
6. Vist que els licitadors han acreditat el compliment dels requisits previs exigits per la normativa en
matèria de contractes del sector públic i pels Plecs de Clàusules Administratives Particulars.
La Junta de Govern Local amb data 30 d’abril de 2019 ACORDA:
Primer.- Acceptar la proposta d’adjudicació efectuada per la Mesa de Contractació, a favor de l’empresa
Grupo Maestrat, Carpas Espectáculos y Eventos, S.l ( B12377149), pels Lots 1 i 2 del contracte i a favor de
Espectáculos Domenech Lucas Domenech Muñoz ( 73392858-L), pel Lot 3.
Segon.- Notificar el present acord a tots els licitadors.
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Tercer.-Comunicar als adjudicataris que , en el termini de 15 dies hàbils següents a la notificació de
l’adjudicació, s’haurà de procedir a la formalització del contracte d’acord amb el que disposa l’article 153 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
13.-Expedient de contractació, Contracte Menor serveis Bous a la plaça Festes Majors Lligallos 2019
Fets
1. S'ha iniciat expedient per a la contractació menor següent:
Expedient
Ressenya
Empresa
28Mserv/2019 Bous a la plaça i bou embolat Festes majors lligallos 2019 Luis Vela Tejero
NIF 29094928-C
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: 79954000-6
1.3. El responsable del contracte serà el Sr. Ramón Brull Melich, Regidor de Festes.
1.4. El termini de lliurament/execució de la prestació es fixa en 1 dia ( 28 de juny).
1.5. El preu del contracte és de 1.735,54 ,- €, 364,46 ,- € d'IVA Total 2.100,00 €.
1.6. No es preveu la revisió de preus del contracte.
1.7. El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures de conformitat
amb l'art. 216 del TRLCSP. La factura haurà de contenir/indicar, d'acord amb la Disposició addicional 32 de la
LCSP:
L'òrgan de contractació:
El codi DIR3:
Número d'expedient:
L'òrgan comptable:
Destinatari:

Junta de Govern Local
L01439039
28Mserv/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.
5. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència i al perfil del
contractant.
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6. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya.
08.- Informes de l’Alcaldia
No n’hi varen haver.
09.- Proposicions Urgents.
APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I L’AJUNTAMENT
DE CAMARLES PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ ADREÇAT A PERSONES EN
SITUACIÓ D’ATUR QUE HAGIN EXHAURIT LA PRESTACIÓ I/O EL SUBSIDI PER DESOCUPACIÓ, PERSONES EN
SITUACIÓ D’ATUR BENEFICIÀRIES DE LA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ LABORAL I DONES EN SITUACIÓ
D’ATUR.
El Consell Comarcal del Baix Ebre ha notificat a l’Ajuntament de Camarles, el conveni abans esmentat
I.

Vist el text del referit conveni i considerant que aquest resulta beneficiós pels interessos del municipi,
ja que suposa una cooperació interadministrativa per a posat en marxa un programa específic de treball
i formació amb l’objectiu de millorar la qualificació professional de les persones en situació d’atur
mitjançant l’experiència laboral derivada d’un contracte de treball subvencionat i la formació
professionalitzadora o tranversal que han de rebre les persones participants durant el contracte de
treball.

Atès que l’adopció d’aquest acord correspon a la Junta de Govern Local en base a les delegacions atribuïdes
per acord del Ple municipal de data 20/07/2015.
Es proposa l’adopció del següent ACORD:
1r.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Ebre i l’Ajuntament de Camarles
per a la realització del programa de treball i formació adreçat a persones en situació d’atur que hagin exhaurit
la prestació i/o el subsidi per desocupació, persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima
d’inserció laboral i dones en situació d’atur.
2n.-.- Donar trasllat d’aquest acord a la intervenció municipal als efectes procedents.
3rt.-Facultar al 1er Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Camarles Sr. Ramón Brull Melich perquè signi
qualsevol document que sigui necessari per fer efectius els acords precedents.
4rt.- Notificar els presents acords al Consell Comarcal del Baix Ebre.
Aprovat per unanimitat dels membres assistents.
ANNEX

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE I L’AJUNTAMENT DE
CAMARLES PER A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ ADREÇAT A PERSONES EN
SITUACIÓ D’ATUR QUE HAGIN EXHAURIT LA PRESTACIÓ I/O EL SUBSIDI PER DESOCUPACIÓ, PERSONES EN
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SITUACIÓ D’ATUR BENEFICIÀRIES DE LA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ LABORAL I DONES EN SITUACIÓ
D’ATUR
Tortosa, 1 d’abril de 2019
“REUNITS
D’una part, la senyora Sandra Zaragoza Vallés, presidenta del Consell Comarcal del Baix Ebre,
I de l’altra, el senyor Ramon Brull Melich, 1r Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Camarles

INTERVENEN
La presidenta del Consell Comarcal en virtut del que disposa l’article 13 del Text refós de la Llei de
l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, i facultat per
aquest acte per acord del Ple del Consell Comarcal del Baix Ebre, del 29 de març de 2019
El 1r Tinent d’Alcalde en virtut del que disposa l’article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local i l’article 55 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
mitjançant el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per atorgar aquest document,

EXPOSEN
II.

El Departament Afers Socials, Treball i Famílies, mitjançant el Servei d’Ocupació de Catalunya, ha posat
en marxa un programa específic de treball i formació amb l’objectiu de millorar la qualificació
professional de les persones en situació d’atur mitjançant l’experiència laboral derivada d’un contracte
de treball subvencionat i la formació professionalitzadora o tranversal que han de rebre les persones
participants durant el contracte de treball.
En aquest sentit, s’ha aprovat l’Ordre TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s'aproven les bases
reguladores per al Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur, publicada en el
DOGC núm. 7713 de 26 de setembre de 2018, en endavant l’ORDRE i s’obre la convocatòria per a la
concessió de subvencions per a l’any 2018 amb resolució TSF/2265/2018, de 1 d’octubre, en endavant
la CONVOCATÒRIA publicada en el DOGC núm. 7721 de 8 d’octubre de 2018.

III.

L’objecte de l’ORDRE és:
a. Aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del
Programa de treball i formació que integra accions formatives i experiència laboral, adreçat
a persones en situació d’atur i accions de coordinació i suport tècnic.
b. Obrir la convocatòria per a l'any 2018 de les subvencions previstes a l'Ordre TSF/156/2018,
de 20 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de
subvencions per al Programa de Treball i Formació en les línies següents:
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1. Línia PANP: Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur no perceptores
de prestacions o subsidi per desocupació i preferentment més grans de 45 anys.
2. Línia PRGC: Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur beneficiàries
de la renda garantida de ciutadania.
3. Línia DONA: Treball i Formació adreçat a dones en situació d’atur.
4. Línia COOR: Accions de coordinació i suport tècnic.
IV.

Als efectes d’aquest programa, les persones contractades en el marc d’aquest programa han d’estar
inscrites en l’oficina de treball com a demandants d’ocupació no ocupades i han de complir tots els
requisits legals per poder formalitzar un contracte de treball en el moment de la seva signatura, segons
l’ORDRE s'entén per persones en situació d'atur les persones inscrites a l'oficina de Treball com a
demandants d'ocupació no ocupades a la data immediatament anterior a la presentació de la
corresponent oferta de treball, situació que s'ha de mantenir fins a la data d'inici de la contractació
laboral subvencionada.

V.

L’ORDRE estableix tres tipus d’accions:
a. Accions d’experiència laboral: Aquestes accions faciliten la pràctica laboral de les persones
destinatàries mitjançant la contractació laboral, per part de l’entitat beneficiària o ens instrumental,
en cas d’encàrrec de gestió, de les persones destinatàries per a la realització de treballs de caràcter
públic i interès social i sempre porten aparellada un compromís de realització d’accions formatives.
Aquests treballs són competència del Consell Comarcal del Baix Ebre. El treballs a realitzar no tindran
caràcter estructural i han d’estar directament relacionats amb l’interès social que persegueix el
projecte.
El projecte contempla accions de consideració supramunicipal, i on el Consell Comarcal exerceix la
seva competència.
D’acord amb l’article 25.c del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, no existeix impediment per tal que
l’administració local li delegui o encarregui la competència local a un consell comarcal, sempre i quan
aquesta delegació o encàrrec de gestió es realitzi amb l’instrument jurídic adequat (article 9 i
següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.)
b. Accions formatives: Aquestes accions consisteixen en la realització d’una activitat formativa
transversal per part de les persones destinatàries dels projectes d’experiència laboral. Aquesta
formació és obligatòria per a totes les persones participants al programa i s’executa quan la persona
ha tingut dificultats a accedir a la formació professionalitzadora i s’ha d’impartir durant el contracte
de treball, dins de l’horari laboral.

.
La formació haurà de tenir una durada mínima de 60 hores i màxima de 80.
VI.

Amb data 22 d’octubre de 2018, el CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE va presentar la sol·licitud d’acord
amb les previsions de l’ORDRE i la CONVOCATÒRIA, per als següents projectes d’experiència
professional:
- Millora i conservació d'espais naturals.
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- Millora i conservació d'espais urbans, interurbans i edificis públics.
- Millora, conservació, control i recepció d’edificis públics.
VII.

Amb data 14 de desembre de 2018, la Directora del Servei d’Ocupació de Catalunya ha resol
l’atorgament al CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE de la subvenció, en relació amb la sol·licitud, per al
projecte presentat.
En aquest context, el CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE i l’AJUNTAMENT de CAMARLES tenen interès
a subscriure aquest conveni per a regular la relació, la participació, les obligacions, la coordinació i la
cooperació d’ambdues institucions per a la realització del Programa de Treball i Formació, en l’àmbit del
projecte Conservació i millora d'espais urbans, interurbans i edificis públics de caràcter supramunicipal,
adreçat a persones en situació d’atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació (Línia
PANP), i a persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania (Línia PRGC) que subjecten en les
següents
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES

I.

L’ORDRE TSF/156/2018, de 20 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per al Programa
Treball i Formació adreçat a persones en situació d'atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per
desocupació, publicada en el DOGC núm. 7713 de 26 de setembre de 2018, i la CONVOCATÒRIA per a la
concessió de subvencions per a l’any 2018 amb resolució TSF/2265/2018, de 1 d’octubre,, publicada en
el DOGC núm. 7721 de 8 octubre de 2018.

II.

L’article 108.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya per raó del qual les administracions públiques de Catalunya poden subscriure
convenis i protocols amb altres administracions públiques i amb els organismes i entitats públiques
dependents o vinculats a aquestes, en l’àmbit de les competències respectives i per a la consecució de
finalitats d’interès comú.

D’acord amb les manifestacions exposades, les parts expressen la seva voluntat d’establir aquest conveni de
col·laboració que subjecten als següents
PACTES
Primer. Objecte
Aquest conveni té per objecte establir la relació, la participació, les obligacions, la coordinació i la cooperació
entre el CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE, en endavant CONSELL COMARCAL, i l’AJUNTAMENT, en
endavant l’AJUNTAMENT, per a la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació
d'atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, persones beneficiàries de la renda
garantida de ciutadania i dones en situació d’atur víctimes de violència de gènere i/o aturades de llarga
durada publicat en el publicada la seva ORDRE en el DOGC núm. 7713 de 26 de setembre de 2018, i la
CONVOCATÒRIA per a la concessió de subvencions per a l’any 2018 amb resolució TSF/2265/2018, de 1
d’octubre,, publicada en el DOGC núm. 7721 de 8 octubre de 2018.
Segon. Projectes d’accions d’experiència laboral
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En relació amb la convocatòria de subvencions per a la realització del programa Treball i Formació adreçat a
persones en situació d'atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, el CONSELL
COMARCAL, en relació a L’AJUNTAMENT esmentat hi desenvoluparà el projecte d’accions d’experiència
laboral següent:

Ajuntament

Camarles

Nom del projecte
MILLORA I CONSERVACIÓ
D’ESPAIS URBANS,
INTERURBANS I EDIFICIS
PÚBLICS

Nombre de treballadors
destinats a L’AJUNTAMENT
1

En data 14/12/2018, el Servei D’Ocupació de Catalunya ha resol favorablement el projecte amb el número
d’expedient: SOC026/18/00061
Tercer. Obligacions del CONSELL COMARCAL
El CONSELL COMARCAL s’obliga a:
1. Pel que fa a les accions d’experiència laboral:
a) Prestar la cooperació amb l’AJUNTAMENT per a l’execució del projecte en l’àmbit del seu municipi,
mitjançant la contractació laboral del/la treballador/a, la qual serà realitzada per l’ens comarcal
assumint totes les responsabilitat de caràcter laboral, així com de la seva gestió.
El contracte de treball haurà de tenir obligatòriament una durada de sis mesos. La jornada laboral
haurà de ser del 100% de la jornada laboral d’aplicació, d’acord amb els criteris establerts a l’ORDRE
i la CONVOCATÒRIA.
2. Pel que fa a les accions formatives:
a) Impartir l’acció formativa als treballadors contractats dins de la jornada laboral del contracte de
treball, d’acord amb allò que preveu l’ORDRE i la CONVOCATÒRIA, sens perjudici de les eventuals
modificacions de l’ORDRE i/o dels criteris o instruccions que a aquest efecte faci el Servei d’Ocupació
de Catalunya.
La formació haurà de tenir una durada mínima de 60 hores i màxima de 80.
La formació programada en la sol·licitud de subvenció, i per tant, obligatòriament a realitzar serà:
- IFC - Competències Digitals Bàsiques (30 hores).
- ADG – Habilitats de Comunicació (30 hores)
- ADG – Com parlar en Públic (20 hores)
b) Adoptar les mesures de coordinació amb l’AJUNTAMENT en matèria de prevenció de riscos laborals,
seguretat i salut i complir les obligacions que li són establertes en el pacte Cinquè d’aquest conveni.
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c) Fer les accions de formació i informació que s’escaiguin als treballadors en relació amb els riscos
laborals, d’acord amb l’avaluació de riscos i la planificació de l’activitat preventiva.
d) Dur a terme la vigilància de la salut en relació amb els treballadors contractats participants.
e) Complir amb la legislació laboral i de Seguretat Social vigent d'acord amb la modalitat del contracte,
emparar el personal contractat en el Pla de Prevenció de Riscos Laborals i facilitar-los les mesures
adequades per a la seva adequada protecció, garantir l'aplicació d'igualtat de tracte entre homes i
dones, així com dels principis d'igualtat d'oportunitats i no discriminació, d'accessibilitat per a les
persones amb discapacitat i de desenvolupament sostenible, i qualsevol altra obligació legal o
reglamentària, que els pugui afectar.

Quart. Obligacions de l’AJUNTAMENT
L’AJUNTAMENT s’obliga a:
1. Pel que fa a les accions d’experiència laboral:
a) Trametre al CONSELL COMARCAL l’acceptació de de la destinació laboral d’un participant al
Programa Treball i Formació
b) Cooperar amb el CONSELL COMARCAL en el compliment de l’objectiu, execució del/s projecte/s,
realització de l’activitat o adopció del comportament que fonamenta la concessió de la subvenció
i acreditar-ho davant el CONSELL COMARCAL en les formes i terminis establerts.
c) Incorporar i/o adscriure el personal tècnic i/o de suport propi necessari per tal d’assegurar el
correcte desenvolupament dels treballs a desenvolupar i el compliment de la normativa de riscos
laborals d’aplicació, i comunicar-ho al CONSELL COMARCAL
d) Assegurar-se que els participants localitzats al Municipi desenvolupin les tasques competència
del CONSELL COMARCAL de:
-

Gestió i tractament de residus.
Conservació i Millora Centre de Negocis i Viver d’Empreses del Consell Comarcal – Baix Ebre
Innova SL

En aquest sentit, les tasques a realitzar per part del treballador seran les descrites a continuació:
1.
2.
3.
4.
5.

Recollida de voluminosos en zones urbanes i interurbanes.
Instal·lació de papereres i contenidors de residus als diferents espais.
Recollida i gestió de contenidors i papereres del Municipi.
Separació de fraccions i classificació de residus generats.
Neteja i manteniment de les instal·lacions destinades a la gestió i tractament de residus
localitzades al Municipi.
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6. Millora i conservació de voreres, arranjament de jardineres, transport i manipulació del
residus naturals respectant el medi ambient del Centre de Negocis i Viver d’Empreses del
Consell Comarcal.
7. Senyalització vertical dels espais, neteja general de les canalitzacions, millora de les
canalitzacions del sistema antiincendis del Centre de Negocis i Viver d’Empreses del Consell
Comarcal.
8. Les tasques que prèviament siguin acordades pel Municipi i el Consell Comarcal del Baix Ebre.
e) Trametre els informes de seguiment mensuals al CONSELL COMARCAL amb la documentació
adjacent.
2. Adoptar les mesures de coordinació amb el CONSELL COMARCAL en matèria de prevenció dels riscos
laborals, seguretat i salut i complir les obligacions que li són establertes al pacte Cinquè d’aquest
conveni.
3. Col·laborar i participar amb el CONSELL COMARCAL en tot allò que se’l requereixi en relació amb la
realització del Programa.
4. Informar de totes les incidències relatives a les actuacions subvencionades.
5. Conservar i posar a disposició del CONSELL COMARCAL tota la informació o documentació relativa al
seguiment de les accions següent:
-

-

Informe de Seguiment Mensual (en format editable un cop al mes i durant els primers de 10 dies
del mes posterior)
Imatges i/o fotografies de les tasques realitzades pel treballador (degudament referenciades a
l’Informe de Seguiment Mensual)
Formulari Diari de Seguiment de Tasques (escanejat i original durant els primers de 10 dies del
mes posterior)
Gestió d’Equips. Annex 11 (document emmarcat en el Pla de Prevenció de Riscos Laborals del
Consell Comarcal del Baix Ebre on s’hi detallen les eines disponibles i a utilitzar pel treballador
en el Municipi, a l’inici de les accions)
Sol·licitud de Permís (document signat pel treballador)

6. Sotmetre’s a actuacions de comprovació del CONSELL COMARCAL i aquelles que corresponguin al
Servei d’Ocupació de Catalunya, o a altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris,
aportant tota la informació que sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
7. Informar al CONSELL COMARCAL dels indicadors de realització i de resultats corresponents a
l’actuació cofinançada pel Fons Social Europeu en la forma que estableixi l’ORDRE i la
CONVOCATÒRIA i l’òrgan competent i en el termini que li indiqui el CONSELL COMARCAL.
8. Cedir totes aquelles dades necessàries al CONSELL COMARCAL d’acord amb la normativa de
protecció de dades per a l’execució de les accions i la seva justificació.
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9. A la finalització del període contractual, aportar al CONSELL COMARCAL l’import de 600 euros en
concepte de participació en les despeses socials i d’equipament del treballador.
10. Fer-se càrrec, en el cas que el/s treballador/s seleccionat/s no resideixin en el municipi de CAMARLES,
del cost dels desplaçaments del/s mateix/os per assistir al lloc de treball. El CONSELL COMARCAL
inclourà el pagament d’aquests desplaçaments en la nòmina del treballador/s destinat/s a
CAMARLES i, posteriorment, l’ AJUNTAMENT remunerarà mensualment aquest cost al CONSELL
COMARCAL. El cost resultant serà la suma mensual dels kilòmetres realitzats pel treballador/s
d’anada i tornada entre la seu central del CONSELL COMARCAL (TORTOSA) i al CAMARLES, aplicant
el cost per kilòmetre estàndard per als treballadors del CONSELL COMARCAL. Si el treballador resideix
en un Municipi més proper al CAMARLES que el CONSELL COMARCAL, llavors els costos de
desplaçament seran a suma mensual dels kilòmetres realitzats pel treballador/s d’anada i tornada
entre el Municipi de residència del treballador i al CAMARLES.
11. Complir totes les altres obligacions que resultin d’aquest conveni.
Cinquè. Execució de les accions i prevenció de riscos laborals

1. L’execució de les accions no podrà iniciar-se o continuar en cas d’incompliment d’alguna de les
obligacions següents:
a) EL CONSELL COMARCAL realitzarà una avaluació dels riscos laborals i la planificació inicial de
l’activitat preventiva de les tasques a realitzar pel treballador del a l’AJUNTAMENT, sens perjudici
que aquestes puguin ser modificades d’acord amb el que preveu la Llei 31/1995, de 8 de
novembre, de prevenció de riscos laborals.
b) El CONSELL COMARCAL dotarà al/s treballador/s contractat/s de l’equip de protecció individual
necessari per a l’execució del/s projecte/s abans o en el moment de l’ inici del treball de cadascun
d’ells, d’acord amb l’avaluació de riscos i la planificació de l’activitat preventiva definitiva.
c) El CONSELL COMARCAL es farà càrrec de la sessió formativa de prevenció de riscos laborals i la
vigilància de la salut, que es realitzaran a les instal·lacions del CONSELL COMARCAL i/o l’empresa
externa encarregada.
d) El CONSELL COMARCAL ha de implementar un document de control d’entrega d’equips de
protecció individual.
e) L’AJUNTAMENT s’assegurarà d’implementar juntament amb el treballador del document
“Seguiment Diari d’Incidents/accidents” que haurà de trametre durant els 10 primers dies de cada
mes.
Sisè. Vigència
Aquest conveni entra en vigor en la data de la seva signatura i estén els seus efectes fins al compliment de
les obligacions que s’hi contenen.
Setè. Extinció
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1. Les causes d’extinció del conveni són les següents:
a) L’acord entre les parts.
b) El compliment del període de vigència.
c) L’incompliment de qualsevol de les obligacions previstes al conveni per qualsevol de les parts
d) La impossibilitat de compliment de l’objecte del conveni.
Vuitè. Jurisdicció
Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i compliment d’aquest conveni seran de
coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
Les parts, despès de llegir el present conveni de col·laboració, mostren la seva conformitat, ratifiquen el seu
contingut i el signen electrònicament.
Per part del CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE Per part de l’AJUNTAMENT DE CAMARLES
2.-Atès el Projecte presentat per Joan Pouget, en representació d’Endesa Distribución Elèctrica S.L.U,
consistent en l’estesa línia aèrea de baixa tensió per a nou subministrament, CA 0,6/1KV de CT XD 148, dins
de sòl no urbanitzable, Sòl de Protecció Territorial, 21a) d’un projecte d’actuació específica al polígon 3,
parcel·la 11, partida Favaret, d’aquest terme municipal, d’acord amb l’establert a l’article 53 i 54 del Decret
64/2014 de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre
Protecció de la legalitat urbanística, la Junta de Govern local,
Acorda:
Primer.- Aprovar prèviament l’expedient de referència i exposar-ho a informació pública durant el termini
d’un mes al BOPT i a la seu electrònica de l’Ajuntament, perquè tots aquells que es consideri n afectats per
l’obra esmentada, puguin efectuar les observacions s i les reclamacions que creguin convenients.
Segon.- Transcorregut el termini d’informació pública, trametre l’expedient a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Terres de l’Ebre, per a la seva aprovació definitiva.

10.-Torn obert de paraules
El 1er Tinent d’Alcalde, Sr. Brull comenta la reparació urgent dels carrers 36 i 19.
També respecte al tema del futbol, manifesta que l’empresa que juntament amb el club de futbol municipal
porta a terme una sèrie de iniciatives esportives, deuria de fer un conveni amb l’Ajuntament, per a establir
condicions al respecte, ja que l’ajuntament sap les despeses que això li pot comportar, (més consum
d’aigua, desgast de gespa etc...) però no sap quin beneficia a canvi podrà obtenir al respecte.
L’Alcaldessa, intervé per a dir que li sembla bé, però que el club de futbol .Camarles és el que té que donar
compte.
I no havent altres assumptes a tractar i essent les 11:00, s’estén la present acta, de la qual, jo, el secretari, en
dono fe.
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