ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE LES BORGES DEL CAMP
Identificació de la comissió
Núm.: 15/16
Caràcter: ordinari
Data: 15 de setembre de 2016
Horari: de les 19,00 h a les 20,00 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.
12.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Correspondència i butlletins
Instàncies i llicències
Factures
Contractes menors
Subvencions
Aprovació de padrons de rebuts
Aprovació inicial del plec de clàusules administratives particulars que hauran de regir l’adquisició
directa d’una porció de la finca situat al carrer Baixada de la Creueta, núm. 1 de les Borges del
Camp
Aprovació del Conveni de col·laboració entrem l’Ajuntament de les Borges del Camp,
l’Associació de Gent Gran i la Fundació Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona
Assumptes sobrevinguts
Informe de les regidories
Informe de l'Alcaldia

Desenvolupament de la sessió
Com a qüestió prèvia s’acorda, per unanimitat, incloure com a assumpte sobrevingut, l’acord de la
voluntat d’adhesió al projecte del tren turístic “Lo Caspolino”.
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 1 de setembre de 2016 i
atesa la conformitat, s’aprova per unanimitat.
2. Correspondència i butlletins
2.1 El BOPT núm. 177 del dia 15 de setembre de 2016 publica l’anunci fent públic l’obertura del
termini per tal de presentar propostes per ocupar els càrrecs de jutge de pau titular i suplent. El
termini finalitza el dia 27 de setembre de 2016.

3. Instàncies i llicències
3.1 Ús d’equipaments municipals, espais públics i material divers
3.1.1 La senyora M. Carmen Quesada Martínez, directora de la residencia Mare de Déu de la
Riera demana que se’ls hi deixi fer ús d’una sala a cal Casals pel al desenvolupament d’un curs
per a les treballadores del centre. El curs està previst pels dies 27 de setembre, 4, 11, 18, i 25
d’octubre de les 16 h a les 20 h.
Atès que la sala sol·licitada no està disponible els dies indicats, s’acorda, per unanimitat, cedir-los
l’ús d’un espai al Centre Cultural Marinada .
3.1.2 La senyora M. Carmen Quesada Martínez, directora de la residencia Mare de Déu de la
Riera demana que se’ls hi deixi fer ús d’una sala a cal Casals pel al desenvolupament d’un curs
per a les treballadores del centre. El curs està previst pel dia 29 de novembre de les 16 h a les 19
h.
Atès que la sala sol·licitada no està disponible els dies indicats, s’acorda, per unanimitat, cedir-los
l’ús d’un espai al Centre Cultural Marinada.
3.1.3 La senyora Sònia Corbella Serrano, en representació de l’Associació de Mares i Pares
d’Alumnes de l’escola Rocabruna, demana poder fer ús del gimnàs municipal del carrer Baixada de
la Creueta, 5-B per tal de fer les activitats extraescolars de judo i danses urbanes/hip hop, adreçades
als alumnes de l’escola Rocabruna.
L’Ajuntament considera convenient establir un conveni amb l’entitat sol·licitant , el contingut dels
quals es resumeix tot seguit i s’aprova per unanimitat:
a) Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’escola Rocabruna
a.1)





Activitat: JUDO
Espai: GIMNAS MUNICIPAL (Baixada de la Creueta, 5).
Període: CURS 2016-2017
Horaris:
- Dilluns i divendres de 16,30 h a 18,30 h
a.2)






Activitat: DANCES URBANES / HIP HOP
Espai: GIMNAS MUNICIPAL (Baixada de la Creueta, 5).
Període: CURS 2016-2017
Horaris:
- Dimarts de 16,30 h a 18,30 h

Durada del conveni: des del dia 3 d’octubre de 2016 fins el 31 de maig de 2017, ambdós inclosos,
sense possibilitat de pròrroga automàtica. L’ajuntament pot revocar la cessió de forma unilateral si
concorre causa justificada.
3.1.4 El senyor Josep Lluís Sancho Samper, en nom del Club Esportiu Rocabruna de les Borges
del Camp demanen poder fer ús de la sala polivalent per a fer-hi bàsquet, minibàsquet, patinatge i
gimnàstica rítmica els dies següents: dilluns de 17 h a 18,30 h; dimarts i dijous de 17 h a 22 h;
dimecres i divendres de 17 h a 20 h i els dissabtes en funció del calendari de competicions.

El Reglament regulador de l’ús de les instal·lacions de la sala polivalent de les Borges del Camp,
publicat al BOPT núm. 134 de l’11 de juny de 2012, preveu, en el seu article 10, l’establiment de
convenis per l’ús de les instal·lacions, i s’aprova un model que s’estableix en l’annex IV.
L’Ajuntament considera convenient establir un conveni el Club Esportiu Rocabruna del municipi
per a l’ús de la sala polivalent, per el qual es resumeixen tot seguit les condicions més
remarcables i s’aproven per unanimitat:
Activitats: bàsquet, minibàsquet, patinatge i gimnàstica rítmica.
Espais: PISTA. Inclou l’ús de vestuaris pels dies dels partits.
Període: temporada 2016-2017.
Horaris: en funció de l’activitat
Durada del conveni: des de la seva signatura fins la finalització de la temporada 2016-2017 que es
preveu per a finals de juny de 2017, sense possibilitat de pròrroga automàtica. L’ajuntament pot
revocar la cessió de forma unilateral si concorre causa justificada.
3.2 Subvencions
3.2.1 El Club Deportiu Borges exposa que estan iniciant la temporada de futbol 2016 i 2017 i
demanen la subvenció de la quantitat de cada any per a fer front a les despeses.
El Pressupost Municipal per a l’exercici 2016 inclou un annex de les subvencions atorgades de
forma singular, d’acord amb la Base 31 de les Bases d’Execució del Pressupost aprovades pel Ple
de l’Ajuntament per a l’exercici 2016. Aquest Annex preveu una subvenció de 14.000,00 € per a
l’entitat sol·licitant.
Per tot l’exposat, s’acorda, per unanimitat:
Primer: Atorgar una subvenció de 14.000,00 € a l’entitat Club Deportiu Borges de les Borges del
Camp, per tal de fer front a les despeses de la temporada 2016-2017.
Segon. Comunicar a l’entitat beneficiària que per tal de rebre la quantitat subvencionada caldrà
que prèviament presentin algun dels documents acreditatius previstos a la Base 33 de les Bases
d’Execució del Pressupost aprovades pel Ple de l’Ajuntament per a l’exercici 2016.
Així mateix, en tot el material informatiu del Club s’ha de fer constar la col·laboració de
l’Ajuntament.
3.3 Llicències d’obres
3.3.1 Els Serveis Tècnics Municipals proposen la concessió de les següents llicències d’obres,
després d’efectuar prèviament el pagament de l’ impost i taxa corresponent i supeditades al
contingut de l’informe tècnic. S’aproven, per unanimitat:
Exp. 20/2016: Júlia Victòria Pérez Turrion.
3.4 Diversos
3.4.1 El senyor Tomàs Roldan Gallego, en representació del Comaigua, SL exposa que
consideren convenient portar a terme unes millores en el sistema de telecontrol de les
instal·lacions de la xarxa d’aigua al terme municipal de les Borges del Camp, concretament a la
urbanització Aires del Camp, urbanització les Valls, sector hidràulic Aires sector hidràulic polígon

industrial. El cost s’estima en 9.556,96 € i demanen que l’ajuntament aprovi el pressupost per
executar-lo a càrrec del Fons d’obres i millores d’aigua i sanejament creat al desembre de 2015 i
que està dotat anualment amb un import equivalent a un 4% de la facturació de Comaigua
d’aigua i clavegueram al municipi. S’acorda, per unanimitat, accedir a la petició.
4. Factures
S’aproven, per unanimitat, les factures relacionades amb els núm. 630 a 745, incloses a la relació
núm. 14/16, la qual comença amb Comercial Font Gallart, SL i acaba amb Quibac, SA. L’ import
total d’aquestes factures suma la quantitat de noranta-tres mil cent nou euros i quaranta-quatre
cèntims (93.109,44 €).
5. Contractes menors
5.1 Subministraments
5.1.1 . Expedient 58/2016: Adjudicació del contracte menor per treballs de reparacions a la llar
d’infants
Per Proveïment de l’Alcaldia de data 12 de setembre de 2016 es va incoar l’expedient
administratiu per la reparació dels serveis higiènics de les instal·lacions de la llar d’infants
municipal.
El preu del contracte ascendeix a la quantitat de 360,00 € més 75,60 € en concepte d’IVA (Total:
435,60 €).
Per part de Secretaria Intervenció s’ha emès, en data 13 de setembre 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 333/212/03 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
favorablement la contractació mitjançant contracte menor.
El material a subministrar són diversos elements per a la reparació indicada i el pressupost inclou
els treballs de reparació.
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:
1r. Adjudicar el contracte de subministrament per reparar els serveis higiènics de les instal·lacions
de la llar d’infants municipal, mitjançant el procediment del contracte menor, al contractista
Francesc Serrat Mena, amb CIF 399140620P, per un import de 360,00 € més 75,60 € en concepte
d’IVA (Total: 435,60 €), segons proposta de data 12 de setembre de 2016, i que consta a
l’expedient.
2n. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es tramiti el pagament si
s’escau.
3r. Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la
firma de la resolució, 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.
5.1.2 . Expedient 59/2016: Adjudicació del contracte menor pel subministrament i instal·lació d’un
desfibril·lador per a l’Estadi Municipal
Per Proveïment de l’Alcaldia de data 13 de setembre de 2016 es va incoar l’expedient
administratiu pel subministrament i instal·lació d’un desfibril·lador a l’Estadi Municipal.
El preu del contracte ascendeix a la quantitat de 1.657,50 € més 348,08 € en concepte d’IVA
(Total: 2.005,58 €). El manteniment posterior és de 216 € anuals més IVA.
Per part de Secretaria Intervenció s’ha emès, en data 13 de setembre 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 312/623/00 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
favorablement la contractació mitjançant contracte menor.
El material a subministrar és un desfibril·lador a instal·lar a l’Estadi Municipal.
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:
1r. Adjudicar el contracte de subministrament per un desfibril·lador a instal·lar a l’Estadi Municipal
mitjançant el procediment del contracte menor, al contractista NEOSALUS SOLUTIONS, amb CIF
B25733007, per un import de 1.657,50 € més 348,08 € en concepte d’IVA (Total: 2.005,58 €),
segons proposta de data 13 de setembre de 2016, i que consta a l’expedient. Així mateix el
manteniment de l’aparell ascendeix a la quantitat de 216,00 € a l’any, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 342/227/99.
2n. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es tramiti el pagament si
s’escau.
3r. Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la
firma de la resolució, 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.
5.1.3 . Expedient 63/2016: Adjudicació del contracte menor pel subministrament i instal·lació d’un
aparell de climatització per al carrer de Baix, 7 2n
Per Proveïment de l’Alcaldia de data 15 de setembre de 2016 es va incoar l’expedient
administratiu pel subministrament i instal·lació d’un aparell de climatització per al carrer de Baix, 7
2n.
El preu del contracte ascendeix a la quantitat de 1.145,00 € més 240,45 € en concepte d’IVA
(Total: 1.685,50 €).
Per part de Secretaria Intervenció s’ha emès, en data 15 de setembre 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 330/623/02 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
favorablement la contractació mitjançant contracte menor.
El material a subministrar és un aparell de climatització a instal·lar al carrer de Baix, 7 2n.
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:
1r. Adjudicar el contracte de subministrament d’un aparell de climatització per al carrer de Baix, 7
2n mitjançant el procediment del contracte menor, al contractista Instal·lacions i Serveis Grup
Sedó, SLU, amb CIF B55529531, per un import de 1.145,00 € més 240,45 € en concepte d’IVA
(Total: 1.685,50 €), segons proposta 16-187 de data 14 de setembre de 2016, i que consta a
l’expedient.
2n. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es tramiti el pagament si
s’escau.
3r. Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la
firma de la resolució, 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.
5.2 Serveis
5.2.1 Expedient 57/2016: Adjudicació del contracte per la implantació del servei de gestió de
recursos humans
L’ Ajuntament de les Borges del Camp té interès en contractar el servei per la implantació del
servei de gestió de recursos humans. El preu del contracte és de 1.176,00 € més 246,96 € en
concepte d’IVA (total: 1.422,96 €) i de 840,00 € per la formació del personal.
El pressupost municipal vigent per a l’exercici 2016 té consignació pressupostària en import
suficient per atendre la despesa a l’aplicació pressupostària 920/206/00 i 920/162/00.
En data 12 de setembre de 2016, l’Alcaldia incoa expedient per tal de tramitar l’expedient
administratiu de licitació de l’actuació mitjançant el procediment de contracte menor atès que el
pressupost és inferior a 18.000,00 €.
Des de Secretaria Intervenció municipal s’ha emès, en data 12 de setembre de 2016, l’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.
La competència correspon a l’Alcaldia atès que l’import del contracte no supera el 10% dels
recursos ordinaris, no supera els sis milions d’euros i no té una durada superior als quatre anys, no
obstant la competència ha estat delegada a favor de la Junta de Govern per Decret de l’Alcaldia
de data 26 de juny de 2015.

La normativa aplicable és la següent:
a) Els articles 10, 12, 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.
Per tot això, s’acorda, per unanimitat:
1r. Adjudicar el contracte per la implantació del servei de gestió de recursos humans, amb el
contractista Robotics, SA, amb NIF núm. A08878118, per un import de 1.176,00 € més 246,96 €
en concepte d’IVA (total: 1.422,96 €) més 840,00 € per a la formació del personal, ajustat a les
característiques de la proposta que consta a l’expedient.
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.”
5.2.2 Expedient 60/2016: Adjudicació del contracte per a la formació suport vital bàsic i Dea
L’ Ajuntament de les Borges del Camp té interès en contractar el servei per a la formació suport
vital bàsic i Dea
per posar en funcionament un desfibril·lador a l’estadi municipal. El preu del
contracte és de 549,00 €. Aquesta depesa està exempta d’IVA.
El pressupost municipal vigent per a l’exercici 2016 té consignació pressupostària en import
suficient per atendre a la despesa a l’aplicació pressupostària 312/227/99.
En data 14 de setembre de 2016, l’Alcaldia incoa expedient per tal de tramitar l’expedient
administratiu de licitació de l’actuació mitjançant el procediment de contracte menor atès que el
pressupost és inferior a 18.000,00 €.
Des de Secretaria Intervenció municipal s’ha emès, en data 14 de setembre de 2016, l’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.
La competència correspon a l’Alcaldia atès que l’import del contracte no supera el 10% dels
recursos ordinaris, no supera els sis milions d’euros i no té una durada superior als quatre anys, no
obstant la competència ha estat delegada a favor de la Junta de Govern per Decret de l’Alcaldia
de data 26 de juny de 2015.
La normativa aplicable és la següent:

a) Els articles 10, 12, 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.
Per tot això, s’acorda, per unanimitat:
1r. Adjudicar el contracte per la formació suport vital bàsic i Dea per posar en funcionament un
desfibril·lador a l’estadi municipal, amb el contractista Neosalus Solutions, SL, amb NIF núm.
B25733007, per un import total de 549,50 € i ajustat a les característiques del pressupost 5/446, i
que consta a l’expedient.
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.
5.2.3 Expedient 61/2016: Adjudicació del contracte de serveis d’un professional especialitzat en
dret penal
L’ Ajuntament de les Borges del Camp té la necessitat de contractar el servei d’un professional
especialitzat en dret penal pel procediment que té lloc al Jutjat Penal núm. 1 de Reus, P.A.
113/2014 atès que els propers dies 3 i 4 d’octubre tindrà lloc la vista oral. El preu del contracte és
de 14.000,00 €, més IVA.
El pressupost municipal vigent per a l’exercici 2016 té consignació pressupostària en import
suficient per atendre a la despesa a l’aplicació pressupostària 920/226/04, fent ús de les
vinculacions jurídiques previstes a la Base 6a de les Bases d’Execució del Pressupost.
En data 14 de setembre de 2016, l’Alcaldia incoa expedient per tal de tramitar l’expedient
administratiu de licitació de l’actuació mitjançant el procediment de contracte menor atès que el
pressupost és inferior a 18.000,00 €.
Des de Secretaria Intervenció municipal s’ha emès, en data 14 de setembre de 2016, l’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.
La competència correspon a l’Alcaldia atès que l’import del contracte no supera el 10% dels
recursos ordinaris, no supera els sis milions d’euros i no té una durada superior als quatre anys, no
obstant la competència ha estat delegada a favor de la Junta de Govern per Decret de l’Alcaldia
de data 26 de juny de 2015.
La normativa aplicable és la següent:

a) Els articles 10, 12, 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.
Per tot això, s’acorda, per unanimitat:
1r. Adjudicar el contracte de serveis d’un professional especialitzat en dret penal, amb el
contractista Melero & Gené, Advocats Associats, SLP, amb NIF núm. B387696, per un import total
de 14.000,00 € i més IVA, d’acord amb el pressupost de data 7 de setembre, i que consta a
l’expedient.
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.”
5.2.4 Expedient 60/2016: Adjudicació del contracte per a la redacció d’un projecte de legalització de
la instal·lació elèctrica de baixa tensió del carrer Verge de Montserrat.
L’ Ajuntament de les Borges del Camp té interès en contractar el servei per a la redacció d’un
projecte de legalització de la instal·lació elèctrica de baixa tensió del carrer Verge de Montserrat.
El preu del contracte és de 980,00 € més 205,80 € en concepte d’IVA (Total: 1.185,80 €).
El pressupost municipal vigent per a l’exercici 2016 té consignació pressupostària en import
suficient per atendre a la despesa a l’aplicació pressupostària 920/227/06.
En data 15 de setembre de 2016, l’Alcaldia incoa expedient per tal de tramitar l’expedient
administratiu de licitació de l’actuació mitjançant el procediment de contracte menor atès que el
pressupost és inferior a 18.000,00 €.
Des de Secretaria Intervenció municipal s’ha emès, en data 14 de setembre de 2016, l’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.
La competència correspon a l’Alcaldia atès que l’import del contracte no supera el 10% dels
recursos ordinaris, no supera els sis milions d’euros i no té una durada superior als quatre anys, no
obstant la competència ha estat delegada a favor de la Junta de Govern per Decret de l’Alcaldia
de data 26 de juny de 2015.
La normativa aplicable és la següent:
a) Els articles 10, 12, 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.
Per tot això, s’acorda, per unanimitat:
1r. Adjudicar el contracte per redacció d’un projecte de legalització de la instal·lació elèctrica de
baixa tensió del carrer Verge de Montserrat, amb el contractista Enric Monllaó Ramon, amb NIF
núm. 40927531C, per un import total de 980,00 € més 205,80 € en concepte d’IVA (Total:
1.185,80 €) i ajustat a les característiques del pressupost núm. 607, i que consta a l’expedient.
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.
5.3 Accés a bases de dades
5.3.1 Expedient 64/2016: Adjudicació del contracte d’accés a la base de dades de Dret Local de
Lefebvre-El Derecho, SA: Dret Local Administració Pública.
L’ Ajuntament de les Borges del Camp té interès en contractar l’accés a la base de dades de Dret
Local de Lefebvre-El Derecho, SA: Dret Local Administració Pública. El preu del contracte és de
785,00 € més 164,85 € en concepte d’IVA (Total: 949,85 €).
El pressupost municipal vigent per a l’exercici 2016 té consignació pressupostària en import
suficient per atendre a la despesa a l’aplicació pressupostària 220/01.
En data 15 de setembre de 2016, l’Alcaldia incoa expedient per tal de tramitar l’expedient
administratiu de licitació de l’actuació mitjançant el procediment de contracte menor atès que el
pressupost és inferior a 18.000,00 €.
Des de Secretaria Intervenció municipal s’ha emès, en data 15 de setembre de 2016, l’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.
La competència correspon a l’Alcaldia atès que l’import del contracte no supera el 10% dels
recursos ordinaris, no supera els sis milions d’euros i no té una durada superior als quatre anys, no
obstant la competència ha estat delegada a favor de la Junta de Govern per Decret de l’Alcaldia
de data 26 de juny de 2015.
La normativa aplicable és la següent:
 Els articles 111, 138, 156.2, 301 a 315 i disposició addicional segona i novena del Reial
decret legislatiu 3/2011, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector
públic (endavant TRLCSP).

 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.
 La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Per tot això, s’acorda, per unanimitat:
1r. Adjudicar el contracte l’accés a la base de dades de Dret Local de Lefebvre-El Derecho, SA:
Dret Local Administració Pública, amb el contractista Lefebvre-El Derecho, SA, amb NIF núm.
A79216651, per un import total de 785,00 € més 164,85 € en concepte d’IVA (Total: 949,85 €)i
ajustat a les característiques del pressupost que consta a l’expedient.
2n. Que una vegada formalitzat el contracte de subscripció, 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.
6. Subvencions
6.1 La Diputació de Tarragona ha aprovat les bases específiques reguladores del programa
extraordinari de suport als centres del primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal pels
curs 2015-2016.
L’Ajuntament de les Borges del Camp és titular d’una llar d’infants situada al carrer del Recer,
núm. 1, a la qual, segons informe de la Direcció del centre, durant el curs 2015-2016 es van
matricular 21 alumnes al setembre que van passar a 24 a l’octubre i a 26 a partir del mes de
gener. Tots ells a jornada sencera.
Per tot l’exposat s’acorda, per unanimitat:
Sol·licitar una subvenció de 21.787,50 € pel curs escolar 2015-2016 pel centre de primer cicle
d’educació infantil de titularitat municipal Els Eixerits situat al carrer del Recer, núm. 1 de les
Borges del Camp.
7. Aprovació de padrons de rebuts
No hi ha cap acord en aquest punt de l’ordre del dia.
8. Aprovació del plec de clàusules administratives particulars que hauran de regir
l’adquisició directa d’una porció de la finca situat al carrer Baixada de la Creueta,
núm. 1 de les Borges del Camp
La senyora M. Consol Bartra Masip és propietària de l’immoble situat al carrer Baixada de la Creueta,
núm. 1 de les Borges del Camp, amb referència cadastral 3997504CF3539H0001YF, i inscrita al
Registre de la Propietat núm. 2 de Reus , Volum 757, llibre 56, Foli 40, Finca 1453.
La propietat l’ha ofert a l’Ajuntament de les Borges del Camp una porció de la finca descrita per l’
import de 2.000,00 €.

En data 1 de juliol de 2016 els Serveis Tècnics Municipals 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: incorporar la superfície adquirida al pati de l’escola del municipi per millorar la
comunicació entre els dos edificis del centre.
Així mateix, en data 7 de setembre de 2016, la secretària interventora actal. ha emès informe
favorable en relació a l’adquisició directa de l’esmentada finca; 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 la finca 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.
Atès el valor de l’adquisició no procedeix sol·licitar informe al Departament de Governació i
Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya.
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 la porció de la finca urbana ubicat al carrer Baixada de la Creueta, núm. 1 de les Borges del
Camp, amb referència cadastral 3997504CF3539H0001YF i inscrita al Registre de la Propietat
núm. 2 de Reus, Volum 757, llibre 56, Foli 40, Finca 1453.
2n. Autoritzar l’alcalde per signar tota la documentació necessària per a formalitzar la compravenda i citar la propietat per signar el document de compromís i posteriorment l’escriptura pública.
9. Aprovació del Conveni de col·laboració entrem l’Ajuntament de les Borges del Camp,
l’Associació de Gent Gran i la Fundació Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona
Redactat el Conveni de col·laboració entrem l’Ajuntament de les Borges del Camp, l’Associació de
Gent Gran i la Fundació Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, d’una durada de dos anys, amb
l’objecte de desenvolupar el Programa de Gent Gran al municipi, s’acorda, per unanimitat, aprovar el
text del document i autoritzar l’alcalde per a la seva signatura.
10. Assumptes sobrevinguts
10.1 Proposta d’acord manifestant la voluntat d’adhesió al projecte del tren turístic “Lo
Caspolino”
La Fundació per la Preservació del Patrimoni Històric Ferroviari i Industrial (FPPFI), conjuntament
amb l’Ajuntament de Mora la Nova, està gestionant la posada en funcionament d’un nou servei de
tren turístic, Lo Caspolino, que circularà per la via que passa pel nostre municipi.
En breu han de presentar un projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) al
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya per tal d’obtenir el cofinançament
necessari.

Per altra banda és necessari que els municipis interessats en participar en dit projecte formalitzin
aquesta voluntat.
Per tot l’exposat, s’acorda per unanimitat:
Primer. Manifestar la voluntat de l’Ajuntament de les Borges del Camp d’adherir-se al projecte del
tren turístic “Lo Caspolino” que impulsa la Fundació per la Preservació del Patrimoni Històric
Ferroviari i Industrial.
Segon. Adoptar el compromís que si el projecte aconsegueix el finançament dels fons europeus
que sol·licita, l’Ajuntament de les Borges del Camp tramitarà la dotació de l’aportació que al
municipi li correspongui repartida en tres exercicis: 2017, 2018 i 2019.
11. Informe de les regidories
No emeten informe.
12. 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

