ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE LES BORGES DEL CAMP
Identificació de la comissió
Núm.: 21/16
Caràcter: extraordinari
Data: 29 de desembre de 2016
Horari: de les 18,30 h a les 19,00 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. Proposta de contractació d’un servei a través de la Central de Compres del Consell
Comarcal del Baix Camp
2. Contractes menors
3. Aprovació de factures
Desenvolupament de la sessió
1. Proposta de contractació d’un servei a través de la Central de Compres del Consell
Comarcal del Baix Camp
Per part de l’alcalde es retira aquest punt de l’ordre del dia.
2. Contractes menors
2.1 Serveis
2.1.1 Expedient 91/2016: Adjudicació del contracte de serveis per contractar l’espectacle
infantil el dia 20 de gener de 2017 per la Festa Major de Sant Antoni Abat
L’ Ajuntament de les Borges del Camp necessita contractar l’espectacle infantil el dia 20 de gener
de 2017 per la Festa Major de Sant Antoni Abat. El preu del contracte és de 650,00 € més 136,50
€ en concepte d’IVA (Total: 786,50 €).
El pressupost municipal vigent per a l’exercici 2016 té consignació pressupostària en import
suficient per atendre a la despesa a l’aplicació pressupostària 338/226/08.
En data 23 de desembre 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 27 de desembre 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 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Per tot això, s’acorda, per unanimitat:
1r. Adjudicar el contracte de serveis per dur a terme l’espectacle infantil el dia 20 de gener de
2017 per la Festa Major de Sant Antoni Abat el contractista Gil Llompart Rius, amb NIF
33948158C, per un import de 650,00 € més 136,50 € en concepte d’IVA (total: 786,50 €) i ajustat a
les característiques del pressupost de data 22 de desembre de 2016, 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.
2.1.2 Expedient 92/2016: Adjudicació dels servei preventius obligatoris pel correfoc del dia
20 de gener de 2017 en motiu de la Festa Major de Sant Antoni Abad
L’ Ajuntament de les Borges del Camp necessita contractar els serveis preventius obligatoris pel
correfoc del dia 20 de gener de 2017 en motiu de la Festa Major de Sant Antoni Abad. El preu del
contracte és de 300,00 € més 38,85 € en concepte d’IVA (Total: 338,85 €).
El pressupost municipal vigent per a l’exercici 2016 té consignació pressupostària en import
suficient per atendre a la despesa a l’aplicació pressupostària 920/227/99.
En data 23 de desembre 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 27 de desembre 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 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Per tot això, s’acorda, per unanimitat:
1r. Adjudicar el contracte dels servei preventius obligatoris pel corefoc del dia 20 de gener de 2017
en motiu de la Festa Major de Sant Antoni Abad, amb el contractista JOAN M. AGUADO LAZO
(SERCAT) amb NIF 39861291Z, per un import de 300,00 € més 38,85 € en concepte d’IVA (Total:
338,85 €) i ajustat a les característiques de la proposta de data 22 de desembre de 2016, 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.
2.1.3 Expedient 93/2016: Adjudicació del contracte de servei per llogar un piano de mitja cua
el dia 22 de gener de 2017 en motiu de la Festa Major de Sant Antoni Abad.
L’ Ajuntament de les Borges del Camp necessita contractar el lloguer d’un piano de mitja cua el dia
22 de gener de 2017 en motiu de la Festa Major de Sant Antoni Abad. El preu del contracte és de
550,00 € més 115,50 € en concepte d’IVA (Total: 665,50 €).
El pressupost municipal vigent per a l’exercici 2016 té consignació pressupostària en import
suficient per atendre a la despesa a l’aplicació pressupostària 920/203/00.
En data 23 de desembre 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 27 de desembre 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 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Per tot això, s’acorda, per unanimitat:
1r. Adjudicar el contracte del lloguer d’un piano de mitja cua el dia 22 de gener de 2017 en motiu
de la Festa Major de Sant Antoni Abad, amb el contractista AYMERICH SERVIMUSICA
INTEGRAL, SL (PIANOSERVEI) amb NIF B64822422, per un import de 550,00 € més 115,50 € en
concepte d’IVA (Total: 665,50 €) i ajustat a les característiques del pressupost de data 23 de
desembre de 2016, 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.
2.1.4 Expedient 94/2016: Adjudicació del contracte de serveis per contractar la inserció de
publicitat al Diari Més, amb motiu de la Festa Major de Sant Antoni Abad.
L’ Ajuntament de les Borges del Camp necessita contractar la inserció de publicitat al Diari Més,
amb motiu de la Festa Major de Sant Antoni Abad. El preu del contracte és de 150,00 € més 31,50
€ en concepte d’IVA (Total: 181,50 €).
El pressupost municipal vigent per a l’exercici 2016 té consignació pressupostària en import
suficient per atendre a la despesa a l’aplicació pressupostària 920/226/02.
En data 23 de desembre 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 27 de desembre 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 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Per tot això, s’acorda, per unanimitat:
1r. Adjudicar el contracte d’inserció de publicitat de la Festa Major de Sant Antoni Abad al diari Més
al contractista Tamediaxa, SA, amb NIF núm. A43926682, per un import de150,00 € més 31,50 €
en concepte d’IVA (total: 181,50 €) i ajustat a les característiques de la proposta de data 14 de
desembre de 2016, 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.
2.2 Subministrament
2.2.1 . Expedient 95/2016: Adjudicació del contracte menor per subministrar vermut i aperitius
per unes 300 persones aproximadament pel vermut popular del dia 21 de gener de 2017 en
motiu de la Festa Major de Sant Antoni Abat.
Per Proveïment de l’Alcaldia de data 24 de desembre de 2016 es va incoar l’expedient
administratiu per a la contractació per subministrar vermut i aperitius per unes 300 persones
aproximadament pel vermut popular del dia 21 de gener de 2017 en motiu de la Festa Major de
Sant Antoni Abat.
El preu del contracte, que inclou el servei de càtering, ascendeix a la quantitat de 185,00 € més
38,85 € en concepte d’IVA (Total: 223,85 €).
Per part de Secretaria Intervenció s’ha emès, en data 27 de desembre 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.
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 vermut i aperitius , inclòs servei de
càtering, per unes 300 persones aproximadament pel vermut popular del dia 21 de gener de 2017
en motiu de la Festa Major de Sant Antoni Abat, mitjançant el procediment del contracte menor, al

contractista CAN CALET CSP, amb NIF J55681746 per un import de 185,00€ més 38,85 € en
concepte d’IVA i segons pressupost de data 17 de desembre de 2016, i que consta 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.
2.2.2. Expedient 96/2016:Adjudicació del contracte menor per a la confecció de 1.000 tríptics
del programa de la Festa Major de Sant Antoni Abat.
Per Proveïment de l’Alcaldia de data 23 de desembre de 2016 es va incoar l’expedient
administratiu per a la confecció de 1.000 tríptics del programa de la Festa Major de Sant Antoni
Abat.
El preu del contracte ascendeix a la quantitat de 242,20 € més 50,86 € en concepte d’IVA (Total:
293,06 €).
Per part de Secretaria Intervenció s’ha emès, en data 27 de desembre 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 tríptics del programa de la Festa Major de Sant
Antoni Abat.
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 tríptics del programa de la Festa
Major de Sant Antoni Abat, mitjançant el procediment del contracte menor, al contractista Arts
Gràfiques Octavi, SA, amb CIF A43042837, per un import de 242,20 € més 50,86 € en concepte
d’IVA (Total: 293,06 €) i ajustat a les característiques pressupostades en data 23 de desembre
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.
3. Aprovació de factures
S’aproven, per unanimitat, les factures relacionades amb els núm. 993 a 1.049, incloses a la
relació núm. 20/16, la qual comença amb Serveis Comarcals Mediambientals, SA i acaba amb
Comaigua, SL. L’ import total d’aquestes factures suma la quantitat de cinquanta-un mil nou-cents

seixanta-tres euros i quaranta-nou cèntims (51.963,49 €). Així mateix s’acorda, per unanimitat,
ordenar el pagament de les factures detallades en dita relació per tal que es facin efectives dins el
termini legalment establert.
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

