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Acta Junta de govern 

Identificació de la sessió 

Sessió: JUNTA DE GOVERN LOCAL, 01 de febrer de 2020 Ens: 

Ajuntament de Camarles 

Òrgan: Junta de govern 

Caràcter: Ordinària 

President/a: Josep Antoni Navarro Serra 

Secretari/ària: Teresa Roca Castell 

Dia: 1 de febrer de 2021 

Hora d'inici: 13:30 

Hora de finalització: 14:20 

Lloc: Saló de Plens 

Assistents: 

Sr. Ramon Brull Melich (FIC VP-FIC) Sra. Yolanda 

Guillem Clua (ERC - AM) 

Sra. Patricia Andrés Valldepérez (FIC VP-FIC) 

ACORDS LECTURA I APROVACIÓ ACTA ANTERIOR 

1. JUNTA DE GOVERN LOCAL, 31 DE DESEMBRE DE 2020

Aprovada per unanimitat 

INSTÀNCIES I SOL·LICITUDS 

No n'hi varen haver LLICÈNCIES 

URBANÍSTIQUES 

no n'hi varen haver 

CONTRACTACIÓ 

2. ADQUISICIÓ ÀRID   RECICLAT   AMB   MARCATGE   CE,   ARRANJAMENT   CAMINS

MUNICIPALS

Aprovat per unanimitat 
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Fets 

 
1. Justificada la necessitat de contractar a l’efecte de poder arranjar diferents camins del municipi, amb 

àrid reciclat, obra subvencionada per l’Agència de Residus de Catalunya, any 2020 

 
2. A la Memòria tècnica presentada el pressupost de l’adquisició de la compra del àrid per l'execució del 

contracte es pressupost base 8.254,48 € , 1,733,44 € d'IVA i pressupost total de 9.987,92 Euros. 

 
3. S'ha incorporat a l'expedient el certificat d'existència de crèdit emesa per la intervenció. 

 

 
Fonaments de dret 

 
L'art. 131 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic (en 

endavant LCSP) preveu que els contractes menors es poden adjudicar directament a qualsevol 

empresari amb capacitat d’obrar i que disposi de l’habilitació professional necessària per fer la 

prestació, complint les normes que estableix l’article 118. 

L'art. 118 de la LCSP regula l'expedient de contractació en contractes menors. En 

interpretació que fa d'aquest l'Informe de la Junta Consultiva de Contractació de la Generalitat 

de Catalunya 1/2018 

L'art. 63.4 de la LCSP determina la informació a publicar en el perfil de contractant L'art. 346 de 

la LCSP requereix la comunicació de les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes 

del Sector Públic. 

 
En conseqüència, S'ACORDA: 

 

Primer.- Executar el contracte d’ adquisició àrid reciclat amb marcatge CE, amb la única planta existent 

a la comarca de les Terres de l'Ebre Reciclatges d’enderrocs Ebre, S.L,   NIF B 43730621, 

atesa la necessitat de procedir a l’arranjament de camins i abaratir costos ja que la planta dista del 

municipi uns dos kilòmetres, vist que no s'han vulnerat les regles de contractació fraccionant l'objecte 

del contracte i que l'adjudicatari no ha subscrit altres contractes menors, que individual o conjuntament 

superin els llindars del contracte menor dins del present exercici pressupostari de conformitat amb les 

següents condicions: 

 
 

L'execució del contracte es realitzaran amb subjecció al informe de necessitats. Codi CPV: 

14210000-6. 

Lloc de lliurament .Ajuntament de Camarles. 

Termini de lliurament 1 setmana a comptar des de la data de notificació del present acord. 

El preu del contracte es fixa en pressupost base 8.254,48 € , 1,733,44 € d'IVA i pressupost 

total de 9.987,92 Euros.. 

No es preveu la revisió de preus del contracte. 
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El pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures de 

conformitat amb l'art. 198 de la LCSP. 

 

El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de 

l'Ajuntament la totalitat de la prestació. 

El contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de les 

prestacions i subministraments 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. 

 
Segon. Autoritzar la despesa per import de 9.987,92 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 

8.254,48 €, pressupost net, i 1.733,44 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 

21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 45421000 del pressupost vigent. 

 
Tercer. Nomenar responsable del contracte a Miguel Olid Bertomeu, regidor de Camins 

 
Quart. Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari i al responsable del contracte, i comunicar a les àrees 

promotora i d'Intervenció. 

 
Cinquè. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència i al 

perfil del contractant. 

 
Sisè. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de Contractes 

de la Generalitat de Catalunya. 

 

Règim de recursos: 

 
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs 

contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos 

mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació. 

 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan 

que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació 

 
 

3. ESTESA I COMPACTACIÓ ÀRID RECICLAT ARRANJAMENT CAMINS MUNICIPALS 
 

Aprovat per unanimitat 

 

Fets 

Atesa la necessitat de contractar l’obra Estesa i compactació àrid reciclat arranjament camins 
municipals que es troben en molt mal estat i no tenint l’Ajuntament mitjans necessaris i 
suficients per a portar a terme la tasca. 

 
1. Presentats diversos pressupostos, el tècnic municipal ha valorat les diferents ofertes presentades 

i considera que l'oferta econòmica més avantatjosa de conformitat amb les obres a executar és la 

presentada per Explotaciones Agro industrial Curto Rodriguez S.L . 

 
2. S'ha incorporat a l'expedient el certificat d'existència de crèdit emesa per la intervenció. 

 
Camarles, 29 de gener de 2021 
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Fonaments de dret 

 
L'art. 131 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic 

(en endavant LCSP) preveu que els contractes menors es poden adjudicar directament a 

qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que disposi de l’habilitació professional necessària 

per fer la prestació, complint les normes que estableix l’article 118. 

L'art. 118 de la LCSP regula l'expedient de contractació en contractes menors. En interpretació 

que fa d'aquest l'Informe de la Junta Consultiva de Contractació de la Generalitat de Catalunya 

1/2018 

L'art. 63.4 de la LCSP determina la informació a publicar en el perfil de contractant L'art. 346 

de la LCSP requereix la comunicació de les dades bàsiques del contracte al Registre de 

Contractes del Sector Públic. 

 
En conseqüència, S'ACORDA: 

 

Primer. Executar les obres “ Estesa i compactació àrid reciclat arranjament camins municipals” amb 

l’empresa Explotaciones Agro industrial Curto Rodriguez S.L NIF B01994037 . 

vist que no s'han vulnerat les regles de contractació fraccionant l'objecte d'aquest i que l'adjudicatari 

no ha subscrit altres contractes menors, que individual o conjuntament superin els llindars del contracte 

menor dins del present exercici pressupostari de conformitat amb les següents condicions: 

 

L'execució de les obres es realitzaran amb subjecció al document tècnic. Codi 

CPV: 45233160 

El responsable del contracte serà el regidor Miguel Olid Bertomeu. 

El termini per l'execució de les obres és de 1 mes i s'iniciaran a partir de la formalització de 

l'Acte de comprovació del replanteig o en cas de no ser preceptiva aquesta a partir de la recepció 

de la present adjudicació. 

El preu del contracte es fixa en 11.741,84 €, i 2.465,79 € d'IVA. 

El Pagament es realitzarà un cop presentada la factura al registre electrònic de factures de 

conformitat amn l'article 198 de la LCSP 

El contracte s'entén complert pel contractista quan aquest hagi realitzat a satisfacció de 

l'Ajuntament la totalitat de la prestació. 

Segon. Autoritzar la despesa per import de 14.207,63 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 

11.741,84 €, pressupost net, i 2.465,79 € en concepte d’Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 

21%, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 45421000 del pressupost vigent, i, si escau, comprometre 

el crèdit necessari en el pressupost posterior de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret Legislatiu 

2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals. 

 
Tercer. Nomenar responsable del contracte a Miguel Olid Bertomeu , regidor de Serveis 

 
Quart.- Notificar aquesta resolució a l'adjudicatari i al responsable del contracte, i comunicar a les 

àrees promotora i d'Intervenció. 

 
Cinquè. Publicar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Portal de transparència i al 

perfil del contractant. 

 
Setè. Traslladar l'extracte de les dades bàsiques del present contracte al Registre Públic de 

Contractes de la Generalitat de Catalunya. 
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Règim de recursos: 

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs 

contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos 

mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació. 

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan 

que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació 

LLICÈNCIES AMBIENTALS 

no n'hi varen haver 

ALTRES 

3. SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ DIRECTA A LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA,

Aprovat per unanimitat 

En relació a la inversió " Restauració Torre de la Granadella" per import de 87.635,35 €, respecte a la 

qual tants sols gaudim d'una subvenció del Departament de Cultura-OSIC per import de 30.551,00 €, 

s'acorda demanar un ajut econòmic a la Diputació de Tarragona per import de 45.667,48 €, amb la 

qual cosa els fons propis de l'Ajuntament serien de 11.416,87 € 

INFORMES DE L'ALCALDIA 

4. ESCRITS PRESENTATS PER C.I.R CONVENI CESSIÓ ÚS CAPELLA L'Alcalde informa dels 

escrits presentat l'11 de gener de 2021 RE 33 i 27 de gener RE 107, a l'efecte manifesta que els 

jardins deuen quedar oberts amb una utilització pública, no tant sols quan hi hagi una celebració 

eclesiàstica de bateig, matrimoni o comunió.

Afegeix que es trameti una copia del projecte de la Restauració de la Torre de la Grandella i que es 
doni compte del seu finançament que es una subvenció del Departament de Cultura peri mport de 
30.551,00 Euros

5. ESCRIT DEL POLICIA INTERI D.Q.C
L'Alcalde informà de l'escrit presentat pel Policia Local interí Sr. D.Q.C en el qual exposa, que ha 

decidit reincorporar-se a la seva plaça de funcionari de carrera en la categoria de Guàrdia 
Municipal de¡l'Ajuntament de l'Ampolla a partir del proper 1 de març de 2021, per la qual cosa demana 
que es tingui per conclosa la seva relació contractual am l'Ajuntament de Camarles a partir del proper 
dia 28 de febrer de 2021.

TORN DE PARAULES 

No n'hi varen haver 

Secretari 

Teresa Roca Castell 

Alcalde 

Josep Antoni Navarro Serra 


