ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE LES BORGES DEL CAMP
Identificació de la comissió
Núm.: 18/16
Caràcter: ordinari
Data: 17 de novembre de 2016
Horari: de les 17,30 h a les 18,30 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
Modificació del contracte signat amb la Llar d’Infants Els Eixerits, SCCL el dia 1/10/2008
Sol·licitud d'alta del servei e-NOTUM a l'AOC
Aprovar l'expedient per a la contractació del subministrament d’una fotocopiadora per les
oficines municipals, aprovant a l'efecte els plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques que hauran de regir-lo, i disposar l'obertura del procediment
d'adjudicació mitjançant procediment obert
Aprovació del plec de condicions que han de regir per a l’explotació del servei de bar de la
Sala Polivalent durant la revetlla de Cap d’Any del dia 31.12.2016
Contractes menors
Assumptes sobrevinguts
Informe de les regidories
Informe de l'Alcaldia

Desenvolupament de la sessió
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 20 d’octubre de 2016 i atesa
la conformitat, s’aprova per unanimitat.
2. Correspondència i butlletins
2.1 Des del Centre d’Estudis d’Opinió comuniquen que entre els dies 15 de novembre i 5 de
desembre faran una enquesta al municipi de les Borges del Camp feta per entrevistadors a domicilis
particulars sobre la percepció de les polítiques públiques i valoració del Govern, 2016.

3. Instàncies i llicències
3.1 Altes, baixes i canvi de nom de serveis municipals
3.1.1 La senyora Raquel Borràs Martí exposa que ha adquirit l’habitatge situat a l’av. President
Lluís Companys, 8 i demana el canvi de nom al seu favor del servei de recollida d’escombraries.
S’acorda, per unanimitat, accedir a la petició.
3.2 Ús d’equipaments municipals, espais públics i material divers
3.2.1 El senyor Antoni Parés Subietas demana la sala d’exposicions del centre cultural Marinada
per fer l’exposició de 1.500 caganers. L’exposició tindria lloc des del dia 18 de desembre de 2016
fins el 6 de gener del 2017, i estaria oberta els dies 18, 25, 26 de desembre de 2016 , 1 i 6 de
gener de 2017 de les 13 h a les 14,30 h. S’acorda, per unanimitat, accedir a la petició.
3.2.2 El senyor Sergi Sedó Montamat, en representació dels Diables de les Borges del Camp
exposa que el dissabte 5 de novembre tenen el sopar de final de temporada i demanen que se’ls
deixi el material següent: 120 cadires, 20 taules, el projector i l’equip de so. S’acorda, per
unanimitat, accedir a la petició. E material ha de ser tornat net i en bon estat.
3.2.3 El senyor Ferran Balaguer, en representació de Mémora Serveis Funeraris del Camp, SL per
tal de traslladar les restes del nínxol 451 al 455 i adjunta la sol·licitud de la família. S’acorda, per
unanimitat, accedir a la petició.
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. 23/16: Raquel Borràs Martí; exp. 24/16: Rosa M. Gras Carrión; exp. 25/16: Mariannela
Malachina Puentes.
4. Factures
S’aproven, per unanimitat, les factures relacionades amb els núm. 853 a 933, incloses a la relació
núm. 17/16, la qual comença amb Ofilogístics Tarragona, SL. i acaba amb M. Eloy Guerrero
Ceballos. L’ import total d’aquestes factures suma la quantitat de quaranta-tres mil tres cent
quaranta-cinc euros i seixanta-cinc cèntims (43.345,65€).
5. Modificació del contracte signat amb la Llar d’Infants Els Eixerits, SCCL el dia
1/10/2008
En data 1 d’octubre de 2008 es va signar un contracte amb la societat “Llar d’Infants els Eixerits,
SCCL” per a la gestió indirecta de la llar d’infants municipal de les Borges del Camp situada al carrer
del Recer, s/n, d’acord amb el Plec de clàusules econòmic administratives particulars que van regir
las contractació, el Plec de Clàusules tècniques d’explotació i la proposta presentada per l’empresa
licitadora. Contracte que va ser modificat segons acord de la Junta de Govern Local del dia 15 de
setembre de 2011.
D’acord amb el contracte modificat i els plecs de clàusules corresponents, l’empresa adjudicatària
abona mensualment a l’Ajuntament un arrendament de 800,00 €, iva no inclòs.
En data 28 de setembre de 2016, la representant legal de la llar d’infants Els Eixerits exposa que el
nombre d’infants matriculats aquest curs és de 15, enfront de 26 del curs passat, cosa que fa que els

ingressos del servei siguin molt inferiors. Per aquest motiu, i atès que el nombre d’aules a utilitzar es
veu reduït a dues, demana una reducció de l’import de l’arrendament mensual a abonar a
l’Ajuntament.
Vista la important davallada de matrícules pel curs 2016-2017, l’Ajuntament considera justificada la
modificació de les condicions econòmiques establertes al seu dia a la societat adjudicatària del
servei per tal que es mantingui l’equilibri econòmic de l’explotació, per aquest motiu s’acorda, per
unanimitat:
Primer. Modificar l’import de l’arrendament mensual que l’empresa adjudicatària del servei abona a
l’Ajuntament de les Borges del Camp i establir-lo en 500,00 € mensuals, iva no inclòs, essent el total
de 605,00 €. Aquesta modificació té efectes a partir del mes de setembre de 2016.
6. Sol·licitud d'alta del servei e-NOTUM a l'AOC
En el procés d’implementació de l’administració electrònica l’Ajuntament necessita donar d’alta al
Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) el servei e-NOTUM, que permet realitzar
notificacions d’actes administratius (resolucions, decrets, notificacions per a contractació,
notificacions de sancions, convocatòries d’òrgans col·legiats, etc) i comunicacions per mitjans
electrònics, amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent.
Per tot l’exposat s’acorda, per unanimitat, sol·licitar al Consorci Administració Oberta de Catalunya
(AOC) l’alta del servei e-NOTUM per l’Ajuntament de les Borges del Camp.
7. Aprovar l'expedient per a la contractació del subministrament d’una fotocopiadora per
les oficines municipals, aprovant a l'efecte els plecs de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques que hauran de regir-lo, i disposar l'obertura
del procediment d'adjudicació mitjançant procediment obert
Mitjançant Decret de l’Alcaldia de data 10 de novembre de 2016 es acordar iniciar l’expedient
administratiu per a la contractació del subministrament d’una fotocopiadora per a les oficines
municipals, atès que el rènting de l’actual està prop de finalitzar i és del tot necessari disposar d’una
màquina de característiques similars per les oficines municipals.
Per part del Secretari Interventor s’ha emès el corresponent informe i s’han incorporat en l’expedient
el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques que han de regir
el contracte.
La legislació aplicable és la següent:
Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre
contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa.
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic (TRLCSP).
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública (DL
3/2016).
L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord d’acord amb la Disposició
Addicional segona 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, és la Junta de Govern Local, per delegació de
l’alcalde de data 26 de juny de 2015.
Per tot l’exposat, s’acorda, per unanimitat:

Primer. Aprovar l’expedient de contractació del subministrament d’una fotocopiadora mitjançant la
modalitat de rènting a seixanta mesos mitjançant procediment obert, amb diversos criteris
d’adjudicació, per un import de licitació de 7.600,00 € i 1.596,00 € en concepte d’Impost sobre el
Valor Afegit (IVA) al tipus del 21%.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir la
contractació del subministrament.
Tercer.- Publicar en el Perfil de contractant l’anunci de licitació, i obrir la licitació durant el termini de
15 dies naturals per que es puguin presentar les proposicions per part dels interessats.
Quart.- Designar de manera específica als següents membres de la Mesa de contractació i procedir
a la publicació en el Perfil de contractant: actuarà com a president l’alcalde Joaquim Calatayud
Casals, com a vocals la senyora Natàlia Marine Sedó, la secretària interventora Rosa M. Freixas
Ferran i la senyora Montserrat Ametllé Paijà; i actuarà com a secretària la senyora Anna C. Pedrol
Lorenzo.
Cinquè.- Autoritzar la despesa, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 920/203/00 del pressupost
vigent, i atès que es tracta d’un contracte de rènting a seixanta mesos, comprometre els crèdits
necessaris en els pressuposts posteriors 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.
Sisè.- Comunicar la present resolució als membres designats de la Mesa de contractació.
Setè.- Contra la present resolució es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant
l’Ajuntament de les Borges del Camp, en el termini d’un mes, o un recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos des del dia
següent al de la seva notificació o publicació, de conformitat amb el que disposa la Llei 39/2015, d’1
octubre, de procediment administratiu comú i la Llei 29/1998,de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
8. Aprovació del plec de condicions que han de regir per a l’explotació del servei de bar
de la Sala Polivalent durant la revetlla de Cap d’Any del dia 31.12.2016
L’Ajuntament té previst fer revetlla de Cap d’Any a la Sala Polivalent i per tal de regular la llicència
que s’atorgui a l’empresa que faci els serveis de bar i de càtering per sopar s’han redactat unes
bases reguladores on es detallen els drets, obligacions i responsabilitats de l’Ajuntament i de
l’empresa que gaudeixi de la llicència. Per la qual cosa s’aproven, per unanimitat, les bases
reguladores que regeixen l’atorgament de la llicència d’ocupació d’un espai a la sala polivalent
per a l’explotació del bar i càtering durant la revetlla de cap d’any del dia 31-12-2016.
9. Contractes menors
9.1 Subministrament
9.1.1. Expedient 75/2016:Adjudicació del contracte menor per a la confecció de 1.000 díptics
del programa de les festes de Nadal de les Borges del Camp.
Per Proveïment de l’Alcaldia de data 10 de novembre de 2016 es va incoar l’expedient
administratiu per a la confecció de 1.000 díptics del programa de les festes de Nadal de les
Borges del Camp.
El preu del contracte ascendeix a la quantitat de 172,25 € més 36,17 € en concepte d’IVA (Total:
208,42 €).

Per part de Secretaria Intervenció s’ha emès, en data 14 de novembre 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 338/226/08 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 es compon de 1.000 díptics del programa de les festes de Nadal de les
Borges del Camp.
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 del subministrament de 1.000 díptics del programa de les festes de
Nadal de les Borges del Camp, mitjançant el procediment del contracte menor, al contractista Arts
Gràfiques Octavi, SA, amb CIF A43042837, per un import de 172,25 € més 36,17 € en concepte
d’IVA (Total: 208,42 €) i ajustat a les característiques pressupostades en data 9 de novembre
2016, i que consten a l’expedient.
SEGON. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es tramiti el pagament si
s’escau.
TERCER. 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.
9.1.2. Expedient 76/2016:Adjudicació del contracte menor per a la confecció de 1.000
calendaris de sobretaula.
Per Proveïment de l’Alcaldia de data 10 de novembre de 2016 es va incoar l’expedient
administratiu per a la confecció de 1.000 calendaris de sobretaula per a l’any 2017.
El preu del contracte ascendeix a la quantitat de 217,75 € més 43,63 € en concepte d’IVA (Total:
251,38 €).
Per part de Secretaria Intervenció s’ha emès, en data 14 de novembre 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 920/226/02 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 es compon de 1.000 calendaris de sobretaula per a l’any 2017.
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 del subministrament de 1.000 calendaris de sobretaula per a l’any
2017, mitjançant el procediment del contracte menor, al contractista Arts Gràfiques Octavi, SA,

amb CIF A43042837, per un import de 217,75 € més 43,63 € en concepte d’IVA (Total: 251,38 €) i
ajustat a les característiques pressupostades en data 9 de novembre 2016, i que consten a
l’expedient.
SEGON. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es tramiti el pagament si
s’escau.
TERCER. 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.
9.1.3. Expedient 77/2016:Adjudicació del contracte menor per a l’adquisició de caramels per la
Cavalcada de Reis i de bosses de llaminadures pel Tió de Nadal.
Per Proveïment de l’Alcaldia de data 10 de novembre de 2016 es va incoar l’expedient
administratiu per a l’adquisició de caramels per la Cavalcada de Reis i de bosses de llaminadures
pel Tió de Nadal.
El preu del contracte ascendeix a la quantitat de 439,14 € més 43,91 € en concepte d’IVA (Total:
483,05 €).
Per part de Secretaria Intervenció s’ha emès, en data 14 de novembre 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 338/226/08 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 es compon de 150 kg de caramels per la Cavalcada de Reis i de 132
bosses de llaminadures pel Tió de Nadal.
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 per a l’adquisició de caramels per la
Cavalcada de Reis i de bosses de llaminadures pel Tió de Nadal , mitjançant el procediment del
contracte menor, al contractista Frit Ravich, SL, amb CIF B17023995, per un import de 439,14 €
més 43,91€ en concepte d’IVA (Total: 483,05 €) i ajustat a les característiques pressupostades en
data 20 d’octubre de 2016, i que consten a l’expedient.
SEGON. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es tramiti el pagament si
s’escau.
TERCER. 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.

9.1.4. Expedient 78/2016:Adjudicació del contracte menor per a l’adquisició de senyalització
urbana pels passos de vianants consistent en uns captafars de terra amb leds i placa solar.
Per Proveïment de l’Alcaldia de data 10 de novembre de 2016 es va incoar l’expedient
administratiu per a l’adquisició de senyalització urbana pels passos de vianants consistent en uns
captafars de terra amb leds i placa solar
El preu del contracte ascendeix a la quantitat de 369,00 € més 77,79 € en concepte d’IVA (Total:
446,49 €).
Per part de Secretaria Intervenció s’ha emès, en data 14 de novembre 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 163/623/00 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 es compon de 6 captafars de terra amb leds i placa solar.
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 per a l’adquisició de senyalització urbana pels
passos de vianants consistent en 6 captafars de terra amb leds i placa solar , mitjançant el
procediment del contracte menor, al contractista Senyals Vials del Vallès, SL, amb CIF
B62175575, per un import de 369,00 € més 77,79€ en concepte d’IVA (Total: 446,49 €) i ajustat a
les característiques pressupostades en data 10 de novembre de 2016, i que consten a
l’expedient.
SEGON. Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura i es tramiti el pagament si
s’escau.
TERCER. 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.
9.1.5 Correcció d’errades de l’expedient 63/2016
La Junta de Govern Local del dia 15 de setembre de 2016 acordà 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, segons proposta 16-187 de data 14 de setembre de 2016.

Posteriorment s’ha detectat una errada en la transcripció del pressupost que era de 1.445,05 € més
303,46 € en concepte d’IVA.
Atesa la necessitat de fer la despesa per l’import correcte, i atès que el pressupost té consignació
pressupostària suficient, mitjançant vinculació jurídica, per atendre la totalitat de la mateixa, s’acorda,
per unanimitat, modificar l’import de la despesa per la quantitat que constava al pressupost presentat
per l’adjudicatari.

9.1.6 Rectificació expedient 67/2016
La Junta de Govern Local del dia 6 d’octubre de 2016, acordà adjudicar el contracte de
subministrament de material elèctric per a condicionar la il·luminació de les carrosses de la
Cavalcada de Reis mitjançant el procediment del contracte menor, al contractista AME Material
Eléctrico, SAU, amb CIF A966933510, per un import de 918,69 € més 192,92 € en concepte d’IVA
(Total: 1.111,61 €), segons pressupostos 1 i 2 de data 27 de setembre de 2016.
Posteriorment quan l’empresa adjudicatària ha demanat el material sol·licitat ha resultat que les
tres unitats de LED SCREENLIGHT 2x3m 600 LEDS BL.CBL.BL.PRIL 953153 s’han trobat amb
que el material està exhaurit i proposa substituir-los per les mateixes unitats de LED
SCREENLIGHT 2x6 m. La diferència de pressupost ascendeix a la quantitat de 335,10 € més
70,37 € en concepte d’IVA.
Atesa la necessitat de disposar de dit material, vist que l’increment de preu també es tradueix amb
més metres de llums i comprovat que l’aplicació pressupostària té consignació pressupostària
suficient, per atendre la mateixa, s’acorda, per unanimitat, modificar l’import de l’adjudicació i que
passarà a ser de 1.253,79 € més 263,30 € en concepte d’IVA (total: 1.517,09 €), en lloc dels de
918,69 € més 192,92 € en concepte d’IVA (Total: 1.111,61 €) aprovats inicialment.
10. Assumptes sobrevinguts
No se n’ha produït cap.
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

