ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE LES BORGES DEL CAMP
Identificació de la comissió
Núm.: 1/16
Caràcter: ordinari
Data: 21 de gener de 2016
Horari: de les 18,30 h a les 18,55 h
Lloc: sala de reunions de la casa consistorial
Hi assisteixen
Joaquim Calatayud Casals, alcalde
Josep Altés Juanpere, 1r tinent d’alcalde
Natàlia Mariné Sedó, 2n. tinent d’alcalde
Ramon Mestre Figueras, 3r tinent d’alcalde
Rosa M. Freixas Ferran, secretària interventora actal.
Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Correspondència i butlletins
Instàncies i llicències
Factures
Sol·licitud d'alta del perfil del contractant de l'Ajuntament
Acceptació de la cessió d’un bé immoble
Aprovació inicial del plec de clàusules administratives particulars que hauran de regir l’adquisició
directa de l’immoble situat a la plaça de Sant Antoni, núm. 9 de les Borges del Camp i sol·licitud
d’informe a la Generalitat de Catalunya
Adjudicació contractes menors
Assumptes sobrevinguts
Informe de les regidories
Informe de l'Alcaldia

Desenvolupament de la sessió
S’acorda per unanimitat incloure al punt de l’ordre del dia d’assumptes sobrevinguts l’aprovació de
diverses certificacions d’obres.
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
De conformitat amb allò que es disposa a l’article 110 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de
Catalunya, i l’article 109 del ROF, l’alcalde pregunta a la resta de membres de la Junta de Govern si
estan conformes amb l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del dia 18 de desembre de 2015 i
atesa la conformitat, s’aprova per unanimitat.
2. Correspondència i butlletins
2.1 Des dels Serveis Territorials d’Ensenyament de la Generalitat demana la proposta de
nomenament d’un representant per la Comissió núm. 44 de Batxillerat i de Cicles de Grau Mitjà del
municipi de Reus, amb veu i sense vot. S’acorda, per unanimitat, designar el regidor d’Ensenyament
Josep Altès Juanpere.

2.2 Des del Territori i Sostenibilitat trameten la sol·licitud de modificació de l’itinerari i punts de parada
de serveis de transport d’escolars i comuniquen el tràmit d’audiència.
2.3 La Diputació de Tarragona comunica la concessió d’una subvenció de 25.812,50 € pel servei de
llar d’infants, curs 2014-2015.
3. Instàncies i llicències
3.1 Altes, baixes i canvi de nom de serveis municipals
3.1.1 El senyor José Francisco Téllez exposa que ha deixat el local que tenia llogat a l’avinguda de
la Sra. Magdalena Martorell, núm. 24 Baixos i demana la baixa del servei de recollida
d’escombraries i l’IBI. S’acorda, per unanimitat, accedir a la petició i donar de baixa el servei de
recollida d’escombraries, amb efectes de l’exercici 2016. Sobre la petició de baixa de l’Impost
sobre béns immobles (IBI) comunicar-li que aquest és un impost que no és possible donar de
baixa, és obligatori pel titular del be immoble.
3.1.2 La senyora Rosa M. Borrull Papaseit exposa que ha finalitzat l’activitat de perruqueria que
exercia al camí de l’Ermita, 9 Baixos i demana la baixa del servei de recollida d’escombraries, o
altres pagaments relacionats amb l’activitat. S’acorda, per unanimitat, accedir a la petició i donar
de baixa el servei de recollida d’escombraries, amb efectes de l’exercici 2016.
3.1.3 La senyora Iolanda Díaz Grau exposa que ha donat de baixa l’activitat d’acadèmia de ball
que exercia a l’avinguda de la Sra. Magdalena Martorell, núm. 88 Baixos i demana la baixa del
servei de recollida d’escombraries. S’acorda, per unanimitat, accedir a la petició i donar de baixa el
servei de recollida d’escombraries, amb efectes de l’exercici 2016.
3.2 Impost sobre el valor dels terrenys de naturalesa urbana
3.2.1 El senyor Ricard Torrell Massó exposa que la senyora Montserrat Vidal Salomó va morir el 4
de juliol de 2015 i demana una pròrroga de sis mesos del termini per presentar la declaracióliquidació de l’impost sobre el valor dels terrenys de naturalesa urbana, d’acord amb allò que
estableix l’article 110.2 b) del RDL 2/2004 pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals i article 9.6.b de l’ordenança fiscal de les Borges del Camp. S’acorda, per
unanimitat, accedir a la petició.
3.3 Cementiri
3.3.1 La senyora Anna Cruset Massó exposa que és propietària del nínxol núm. 545 del cementiri
municipal de les Borges del Camp i demana el retrocés de la concessió i l’abonament de la
quantitat corresponent.
L’article 47 del Reglament Municipal del Cementiri regula el cessament anticipat de la concessió
d’ús de les sepultures del cementiri municipal, i concretament el darrer paràgraf de l’article 47.1
estableix que el cessament voluntari en la concessió donarà dret a la indemnització que estigui
prevista a l’ordenança fiscal reguladora de les taxes del cementiri local.
L’article 6.6 de l’ordenança fiscal estableix el preu de rescat de la concessió del nínxol s’estableix en
el 25%. El preu actual d’un nínxol de la ubicació del núm. 545 és de 628,00 €.
Per tot l’exposat, s’acorda per unanimitat:
Primer. Rescatar la concessió del nínxol núm. 545 la qual està a nom de la senyora Anna Cruset
Massó.
Segon. Indemnitzar la titular amb la quantitat de 157,00 €.

Tercer. Notificar aquest acord a la interessada.
3.3.2 El senyor Antonio Martorell Alberich exposa que és propietari del nínxol núm. 15 del
cementiri municipal de les Borges del Camp i demana el retrocés de la concessió i l’abonament de
la quantitat corresponent.
L’article 47 del Reglament Municipal del Cementiri regula el cessament anticipat de la concessió
d´ús de les sepultures del cementiri municipal, i concretament el darrer paràgraf de l’article 47.1
estableix que el cessament voluntari en la concessió donarà dret a la indemnització que estigui
prevista a l’ordenança fiscal reguladora de les taxes del cementiri local.
L’article 6.6 de l’ordenança fiscal estableix el preu de rescat de la concessió del nínxol s’estableix en
el 25%. El preu actual d’un nínxol de la ubicació del núm. 15 és de 367,00 €.
Per tot l’exposat, s’acorda per unanimitat:
Primer. Rescatar la concessió del nínxol núm. 15 la qual està a nom del senyor Antonio Martorell
Alberich.
Segon. Indemnitzar la titular amb la quantitat de 91,75 €.
Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat.
3.4 Fiances i avals
3.4.1 La senyora Meritxell Garcia Casaubon demana la devolució de la fiança dipositada l’any
2007 (expedient d’obres 17/2007). Vist l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics municipals,
s’acorda, per unanimitat, accedir a la petició.
3.4.2 El senyor Xavier Poch i Sors, en representació de Memora Serveis Funeraris del Camp, SL,
com a resposta al requeriment de l’Ajuntament, en data 20 d’octubre de 2015 va presentar una
nova fiança per a garantir els serveis funeraris, a nom de Memora Serveis Funeraris del Camp, SL
per un import de 6.000,00 € mitjançant aval bancari número 0049.1884.82.2110003757 del Banc
de Santander, SA i demana la devolució de l’aval, del Banco de Sabadell, i del mateix import
presentat anteriorment a nom de Memora Servicios Funerarios, SL amb el número 10000949031.
S’acorda, per unanimitat accedir a la petició.
3.5 Ús d’equipaments municipals, espais públics i material divers
3.5.1 La senyora Sònia Ròdenas Cuello exposa que troba a faltar, al municipi, un espai on es
puguin reunir les famílies que estan esperant un fill o que ja tenen el nadó, per tal de trobar suport
emocional i compartir l’experiència, i demana un espai de mínim 20 m2, amb calefacció, lavabo,
taules, cadires, presa de llum i canó de projecció per poder-lo utilitzar un dia a la setmana de 10 a
12 h amb la possibilitat d’ampliar-lo a dos dies.
Vista la petició s’acorda, per unanimitat, comunicar a la sol·licitant que l’Ajuntament els pots oferir
la sala d’entitats ubicada al carrer de Catalunya, núm. 17 1r que és un espai que com el seu nom
ja indica està a disposició de les diferents entitats del municipi. En el seu cas, tot i no tractar-se
d’una entitat legalment constituïda poden fer ús de la sala si s’ajusta a les seves necessitats. En
cas de voler-ne fer ús, cal que ho comuniquin prèviament a l’Ajuntament per tal de coordinar-ne
l’ocupació. La clau s’ha de recollir a les oficines municipals abans de l’activitat i s’ha de retornar al
finalitzar la mateixa.

3.6 Targetes aparcament
3.6.1 La senyora Teresa Cabré Ciurana sol·licita una targeta d’aparcament individual per a
persones amb disminució en la modalitat de titular no conductor.
L’article 3.2 del Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d’aparcament per a persones amb
disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat
reduïda diu textualment “Poden ser titulars de la targeta d’aparcament esmentada les persones
amb disminució que superin el barem de mobilitat i condueixin un vehicle. No obstant això,
s’atorgarà una targeta com a titular no conductor, a les persones que superin el barem de mobilitat
i no condueixin, referent als vehicles que els transporten, quan la persona amb disminució tingui
més de tres anys (...)”.
La sol·licitant aporta el Dictamen tècnic facultatiu de la valoració del grau de disminució i la
Resolució per la qual es qualifica el grau de disminució, document emès per la Direcció del Centre
d’Atenció a Disminuïts de la Delegació Territorial del Departament de Benestar Social en data 25
de juliol de 2010, on s’indica que la sol·licitant és nascuda l’any 1926, té un grau de disminució
total del 54% i supera el barem de mobilitat.
Per tot això, s’acorda, per unanimitat:
1. Aprovar la concessió de targeta individual d’aparcament per a persones amb disminució
en la modalitat de titular no conductor, a la senyora Teresa Cabré Ciurana, donat
compleixi els requisits exigits i supera el barem de mobilitat.
2. Notificar aquest acord a la persona interessada.
3.7 Diversos
3.7.1 El senyor Eloi Ciurana Playà, en representació de la Colla Jove Els Havanus demana que
l’Ajuntament els subvencioni el cost de les fotocòpies que hagin de fer per les activitats que vagin
organitzant. S’acorda, per unanimitat, comunicar al senyor Eloi Ciurana Playà que per tal de fer les
fotocòpies relacionades amb les activitats organitzades per la Colla Jove els Havanus poden fer
ús, sense càrrec, de la fotocopiadora de l’Ajuntament.
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Factures

3.1 S’aproven, per unanimitat, les factures relacionades amb els núm. 923 a 982 ambdues
incloses a la relació núm. 19/15, la qual comença amb Instal·lacions les Borges, SL i acaba amb
Gabinet d’Estudis, Formació i Assessorament, SL. L’import total d’aquestes factures suma la
quantitat de trenta-cinc mil vuit-cents tres euros amb cinquanta-vuit cèntims (35.803,58 €).
3.2 S’aproven, per unanimitat, les factures relacionades amb els núm. 1 a 49 ambdues incloses a
la relació núm. 01/16, la qual comença amb Teléfonica Móviles, SA i acaba amb Graphired SL.
L’import total d’aquestes factures suma la quantitat de vint-i-nou mil set-centes vuitanta-sis euros i
trenta-tres (29.786,33€).
3.3 La Junta de Govern Local del dia 1 d’octubre de 2015 adoptà l’acord següent:
“L’empresa Projectes i Instal·lacions d’Espais Urbans, SL ha presentat, a l’Ajuntament de les Borges del Camp, la factura
núm. F-15078 de data 18 de setembre de 2015 per un import total de 2.668,05 €, iva inclòs, que es correspon al cost de 21
metre lineals de tanca en mòduls de 80 x 200 anclada amb platines galvanitzades al formigó, al preu de 105,00 € metre.
En data 13 d’octubre de 2015, els Serveis Tècnics Municipals han emès un informe en el que indiquen que fetes les
comprovacions pertinents consideren que el material muntat no respon a la qualitat compromesa, tant pel que fa al gruix de
les travesses, que és insuficient, com en la distància existent entre els muntants de fusta, que és excessiva. El resultat

d’aquestes mancances és que la taca no ha resistit l’ús normal havent-se trencat molts dels seus elements en un termini
de menys de dos mesos, per la qual cosa informen que no es pot donar la conformitat a la factura en tant no siguin
solucionats els desperfectes ocasionats i es resolguin els problemes derivats de la solució constructiva adoptada (gruix
insuficient de les travesses de fusta i/o separació excessiva entre muntants).
Per tot l’exposat, s’acorda, per unanimitat:
Primer. Rebutjar la factura núm. F.15078 emesa per l’empresa Projectes i Instal·lacions d’Espais Urbans, SL, amb domicili
fiscal a Amposta, carrer Murillo, núm. 50-52, per un import de 2.668,05 €, pel motiu que la qualitat del material i el
muntatge del mateix no és l’adequat i no compleix amb la finalitat pretesa.
Segon. Requerir a l’empresa Projectes i Instal·lacions d’Espais Urbans, SL per tal que solucionin els desperfectes
ocasionats i es resolguin els problemes derivats de la solució constructiva adoptada (gruix insuficient de les travesses de
fusta i/o separació excessiva entre muntants).
Tercer. Comunicar que un cop fets els treballs i resolt el problema es donarà tràmit a la factura presentada.
Quart. Notificar aquest acord als interessats, amb la via de recursos corresponents.”

En data 23 de desembre de 2015, el senyor Francisco Lluís Videllet, en representació de Projectes
i Instal·lacions d’Espais Urbans, SL, va comunicar que els problemes ja estan resolts i demana el
pagament de la factura.
Els Serveis Tècnics Municipals, en data 21 de gener de 2016 van emetre informe favorable de
conformitat amb els treballs de correcció dels problemes detectats al seu dia.
Per tot l’exposat, s’acorda, per unanimitat:
Primer. Donar la conformitat a la correcció dels problemes derivats de la solució constructiva
adoptada (gruix insuficient de les travesses de fusta i/o separació excessiva entre muntants).
Segon. Comunicar al representant legal de l’empresa Projectes i Instal·lacions d’Espais Urbans,
SL, amb domicili fiscal a Amposta, carrer Murillo, núm. 50-52 la conformitat de la factura núm.
F.15078 emesa per l’empresa, per un import de 2.668,05 €, la qual s’aprovarà i liquidarà dins els
propers trenta dies.
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Sol·licitud d'alta del perfil del contractant de l'Ajuntament

Antecedents
El Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic. (BOE núm. 276, de 16 de novembre de 2011), amb l’objectiu
d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació contractual, creà una nova figura, el
perfil del contractant, el qual es regula amb un contingut obligatori i amb la possibilitat d’incloure-hi
també qualssevol dades i informacions referents a l’activitat contractual de l’òrgan de contractació,
amb la previsió que el sistema informàtic que suporti el perfil compti amb un dispositiu que permeti
l’acreditació fefaent del moment d’inici de la difusió pública. L’Ajuntament va donar d’alta el servei
a través de la plataforma de la Diputació de Tarragona (EPIC).
L’AOC ha creat la Plataforma de Serveis de Contractació Pública - Perfil del contractant i n’ha
aprovat el Reglament regulador, amb l’objectiu de donar compliment al que disposa l’article 53 del
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic ,en relació a l’obligació dels òrgans de contractació de difondre a
través d’Internet el seu perfil de contractant, i de prestar un servei que permeti la publicació dels
perfils de contractant dels ens locals que s’hi adhereixin
La Plataforma de Serveis de Contractació de l’AOC permet crear un espai únic d'informació global
i integrat per a la difusió de la informació de l'activitat contractual de cadascuna de les
administracions públiques adherides al servei i de difusió dels corresponents perfils de contractant

dels seus òrgans de contractació tal com preveu el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.
És de l’interès d’aquest ens local, per tal d’agrupar serveis en una plataforma única, sol·licitar l’alta
al servei PSCP(Perfil del Contractant) i e_LICITA del Consorci Administració Oberta de Catalunya
a través del seu portal.
Fonaments de dret
 Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, mitjançant el qual s'aprova el reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
 Estatuts de l’Entitat.
 Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic. (BOE núm. 276, de 16 de novembre de 2011).
Per tot l'exposat s’acorda, per unanimitat:
PRIMER. Sol·licitar al Consorci Administració Oberta de Catalunya l’alta del servei PSCP (Perfil
del Contractant) i e_LICITA per l’Ajuntament de les Borges del Camp.
SEGON. Cedir les dades de caràcter personal necessàries pe la correcta prestació del servei.
TERCER. Autoritzar a la secretària de l’Ajuntament per tal de gestionar l’esmentada alta del servei.
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Acceptació de la cessió d’un bé immoble

L’any 1989, l’Ajuntament de les Borges del Camp, va cedir a la Caja de Ahorros Provincial de
Tarragona la finca situada al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, núm. 13 amb l’objectiu que l’obra
social de l’entitat bancària construís una residència de gent gran. La residència va ser construïda i
posada en funcionament l’any 1991.
La finca està inscrita al Registre de la Propietat núm. 2 de Reus al Volum 518, Llibre 50, Foli 177,
Finca 2217.
En data 4 de desembre de 2015, com a resposta a l’escrit de l’Ajuntament del dia 12 de novembre
del mateix any, la Fundació Catalunya - La Pedrera comunicà l’acord del Patronat de la Fundació,
adoptat en la sessió del dia 26 de novembre de 2015, en el qual s’aprovà la restitució de la plena
possessió i propietat de la finca situada a la plaça de les Filles del pare Palau, a l’Ajuntament de
les Borges del Camp.
L’alcalde, mitjançant Proveïment de data 15 de desembre de 2015, disposa l’ incoació de
l’expedient per tal de formalitzar la cessió de l’edifici indicat, i que es portin a terme els tràmits
oportuns per tal d’inscriure la cessió al Registre de la Propietat.
Per part de Secretaria Intervenció s’ha emès l’informe jurídic corresponent.
L’adquisició de béns a títol lucratiu es troba regulat per l’article 31 del Decret 336/1988, de 17
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals i l’article 206.2 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya. La normativa estableix que l’adquisició de béns a títol lucratiu no està subjecte a
cap restricció si l’adquisició no comporta l’assumpció d’una condició, càrrega o un gravamen
onerós. De l’expedient administratiu es desprèn que no es dona aquest supòsit.
Per tot l’exposat s’acorda, per unanimitat:

Primer. Acceptar la cessió gratuïta de la finca situada a la plaça de les filles del Pare Palau, núm. 1
inscrita al Registre de la Propietat núm. 2 de Reus al Volum 518, Llibre 50, Foli 177, Finca 2217 i
amb referència cadastral 3999457CF3539H0001OF, realitzada pel Patronat de la Fundació
Catalunya - La Pedrera, en la seva sessió del dia 26 de novembre de 2015.
Segon. Autoritzar l’alcalde Joaquim Calatayud Casals per tal de signar els documents necessaris
per tal de formalitzar la cessió de l’edifici i la seva inscripció al Registre de la Propietat.”
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Aprovació inicial del plec de clàusules administratives particulars que hauran de regir
l’adquisició directa de l’immoble situat a la plaça de Sant Antoni, núm. 9 de les Borges del
Camp i sol·licitud d’informe a la Generalitat de Catalunya

El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA és propietari de la finca situada a la plaça de Sant Antoni,
núm. 9 de les Borges del Camp, amb referència cadastral 3803602CF3630B000PL, i inscrita al
Registre de la Propietat núm. 2 de Reus, Volum 650, Llibre 53, Foli 218, finca 246, i ha plantejat a
l’Ajuntament de la possibilitat de vendre l’esmentat immoble pel preu de 40.000,00 euros.
En data 14 de gener de 2016 els serveis tècnics del Consell Comarcal del Baix Camp han emès
informe favorable, en el qual realitza la preceptiva taxació pericial, exposant les causes
justificatives per a procedir a l'adquisició directa del bé: ampliació del vial públic en aquest punt
concret.
Així mateix, en data 15 de gener de 2016, la secretària interventora actal. ha emès informe
favorable en relació a l’adquisició directa de l’esmentat immoble; el plec de clàusules
administratives particulars elaborat; i ha informat que el Pressupost té consignació suficient per
atendre el pagament del preu del contracte i de les despeses previstes d’escriptura i inscripció al
Registre de la Propietat.
Aquests fets aconsellen adquirir la propietat de l’immoble i justifiquen l’aplicació del procediment
d’adquisició directa, si bé el compliment de la normativa vigent exigeix que prèviament l’òrgan de
contractació aprovi el plec de clàusules administratives particulars corresponent.
Així mateix, tractant-se de l’adquisició directa d’un bé immoble, cal sol·licitar l’informe previ al
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat, que l’ha d’emetre en un
termini de trenta dies. En cas de no fer-ho en el termini assenyalat, es pot continuar la tramitació
de l’expedient.
Per raó de la quantia del bé a adquirir, correspon a l’alcaldia adoptar la present resolució, en
compliment del que preveu la disposició addicional segona del Decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant,
TRLCSP).
Per tot això, s’acorda, per unanimitat:
1r. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que hauran de regir l’adquisició directa
de l’immoble ubicat a la plaça de Sant Antoni, núm. 9 de les Borges del Camp, amb referència
cadastral 3803602CF3630B000PL i inscrita al Registre de la Propietat núm. 2 de Reus, Volum
650, Llibre 53, Foli 218, finca 246.
2n. Sol·licitar informe al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de
Catalunya quant a la procedència de l’adquisició directa de l’immoble esmentat, a l’empara de
l’article 30.1.c) del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17
d’octubre.
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Adjudicació contractes menors

7.1 Contractes menors de serveis
7.1.1 Adjudicació del contracte dels balls de Carnaval a celebrar el 30 i 31 de gener de 2016
mitjançant la modalitat de contracte menor de serveis
1. ANTECEDENTS

1.1. Aquest Ajuntament vol contractar el servei d’actuació musical per als balls de Carnaval que
tindran lloc els propers dies 30 i 31 16 de gener de 2016.
1.2. El preu del contracte ascendeix a la quantitat de 1.983,47 € més 416,53 € en concepte d’IVA
Total: 2.400,00).
1.3. La Secretaria Intervenció municipal ha emès, en data 15 de gener de 2016, un informe sobre
el procediment legal a seguir i en el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per a
finançar la despesa que comporta la celebració del contracte, així com el percentatge que suposa
la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, als efectes de
determinar l’òrgan competent per a contractar.
2. FONAMENTS DE DRET

2.1. La normativa aplicable és la següent:
a) Els articles 10, 111, 138, 156.2, 301 a 315 i disposició addicional segona del Reial decret
legislatiu 3/2011, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic
(endavant TRLCSP).
b) L’article 72 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
c) La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
2.2. A l’expedient consten els documents que acrediten la capacitat i la solvència de la persona
amb la qual es formalitzarà la contractació, d’acord amb els articles 72, 74, 75, 76 i 79 bis. del
TRLCSP.
Per tot això, s’acorda, per unanimitat:
1r. Dur a terme el servei de contractació del servei d’actuació musical per als balls de Carnaval que
tindran lloc els propers dies 30 i 31 16 de gener de 2016 mitjançant el procediment del contracte
menor, amb el contractista Wonder Dance, SL, per un import de 1.983,47 euros i 416,53 euros
d’IVA.
2n. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura a l’expedient i es tramiti el
pagament, si és el cas.
3r. Notificar aquesta resolució a la persona adjudicatària fent constar que si es vol impugnar
aquesta 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 des del dia següent al 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 des del dia següent al de la seva notificació.
7.2 Contractes menors de subministrament
7.2.1 Adjudicació del contracte menor pel subministrament de material informàtic
Per Proveïment de l’Alcaldia de data 12 de gener de 2016 es va incoar l’expedient administratiu per a
la contractació del subministrament de material informàtic per a les oficines de l’Ajuntament
consistent en un ordinador amb el software corresponent, una pantalla i un teclat.
El preu del contracte s’estima per la quantitat de 1.000,00 € més 210,00 € en concepte d’IVA
(Total: 1.210,00).
Per part de Secretaria Intervenció s’ha emès, en data 15 de gener de 2016, un informe sobre el
procediment legal a seguir en el qual s’acredita l’existència de crèdit adequat i suficient, a
l’aplicació pressupostària 920/636/00 per a finançar la despesa que comporta la celebració del
contracte així com el percentatge que suposa la contractació en relació als recursos ordinaris del
pressupost municipal vigent, al efectes de determinar l’òrgan competent per a contractar. S’informa
favorablemen la contractació mitjançant contracte menor.
El material a adquirir es compon de: un ordinador amb el software corresponent, una pantalla i un
teclat.
Prèvia petició de pressupostos a diferents cases comercials, es proposa adquirir el material a
Ramon Bergadà mecanització d’oficines, SL per preu de 704,00 més 147,84 € en concepte d’IVA.
Examinada la documentació que l’acompanya i de conformitat amb allò establert en la disposició
addicional segona del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós
de la llei de contractes del sector públic s’acorda, per unanimitat:
PRIMER. Adjudicar el contracte de subministrament del material informàtic indicat, mitjançant el
procediment del contracte menor, al contractista Ramon Bergadà Mecanització d’Oficines, SL per
un import de 704,00 euros i 147,84 euros d’IVA i ajustat a les característiques pressupostades i
que consten a l’expedient.
SEGON. Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la
firma de la resolució.
TERCER. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es tramiti el pagament si
s’escau.
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8.5 Aprovació de diverses certificacions d’obres
S’aproven per unanimitat, les certificacions següents:
 Obra: Distribució interior de la planta primera de cal Casals.
Import d’adjudicació: 37.940,46 €
Adjudicatari: Joan de Haro Orive
Certificat anteriorment: 11.057,46 €
Certificació que s’aprova: Núm. 2 i última
Import: 26.882,99 €

 Obra: Distribució interior de la planta segona de cal Casals
Import d’adjudicació: 35.701,92 €
Adjudicatari: Joan de Haro Orive
Certificat anteriorment: 13.683,83 €
Certificació que s’aprova: Núm. 2 i última
Import: 22.018,09 €
 Obra: Distribució interior de la planta sotacoberta de cal Casals
Import d’adjudicació: 16.991,95 €
Adjudicatari: Joan de Haro Orive
Certificat anteriorment: 0 €
Certificació que s’aprova: Núm. 1 i última
Import: 16.991,95 €
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No emeten informe.
10 Informe de l'Alcaldia
No emet informe.
L’alcalde aixeca la sessió de la Junta de Govern Local del dia d'avui, de la qual, com a secretària
actal., estenc aquesta acta.
La secretària interventora actal.

Vist i plau
L’alcalde

Joaquim Calatayud Casals

