ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE LES BORGES DEL CAMP
Identificació de la comissió
Núm.: 4/17
Caràcter: ordinari
Data: 2 de març de 2017
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.

Aprovació de l’ acta de la sessió anterior
Correspondència i butlletins
Instàncies i llicències
Factures
Contractes menors
Aprovació de padrons de rebuts
Adhesió al Pla extraordinari d'assistència financera local 2017
Proposta de resolució de l’expedient de protecció de legalitat urbanística iniciat el 14.12.2011
Assumptes sobrevinguts
Informe de les regidories
Informe de l'Alcaldia

Desenvolupament de la sessió
S’acorda, per unanimitat, incloure com assumpte sobrevingut, l’acord d’aprovació de la relació
classificada de les empreses presentades en el procediment de contractació del subministrament
d’un dispositiu multifuncional mitjançant arrendament sense opció de compra.
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 16 de febrer de 2017, i
atesa la conformitat, s’aprova per unanimitat.
2. Correspondència i butlletins
2.1.BASE gestió d’Ingressos Locals comunica que han acordat concedir la bonificació del 95% de
l’impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, exercici 2016, per la instal·lació poliesportiva
propietat del Poliesportiu El Garrigó, amb referència cadastral 4303104CF3640C0001GO, bonificació
que serà reconeguda pels exercicis següents sempre que es mantinguin les circumstància que es
contemplen a l’ordenança fiscal, així mateix se’ls ha reconegut el dret a devolució dels ingressos
indeguts més els interessos de demora que els corresponguin.

3. Instàncies i llicències
3.1 Altes, baixes i canvi de nom de serveis municipals
3.1.1 La senyora Nadia Benbouchta exposa que ha adquirit l’habitatge situat a l’av. Font de les
Escales, núm. 5 2n 2a i demana el canvi de nom al seu favor del servei de recollida
d’escombraries. S’acorda, per unanimitat, accedir a la petició, amb efectes del 2n quadrimestre del
2017.
3.2 Cementiri municipal
3.2.1 El senyor Angel Nadal demana autorització per col·locar una làpida al nínxol núm. 617 i
adjunta autorització del propietari. S’acorda, per unanimitat, accedir a la petició.
3.3 Ús d’equipaments municipals, espais públics i material divers
3.3.1 La Comunitat de Regants de la Mina del Nova demana poder fer ús de la sala d’actes del
Centre Cultural Serè per tal de poder fer l’assemblea general ordinària del dia 15 de març de 2017
a les 19 h., i també del projector i la pantalla. S’acorda, per unanimitat, accedir a la petició.
3.3.2 La Comunitat de Regants de la Mina del Molí demana poder fer ús de la sala d’actes del
Centre Cultural Serè per tal de poder fer l’assemblea general ordinària del dia 17 de març de 2017
a les 20 h. S’acorda, per unanimitat, accedir a la petició.
3.4 Guals
3.4.1 El senyor Josep Carcolé Cabré demana un gual per poder accedir amb el vehicle al garatge
de l’av. M. Martorell, 92. S’acorda, per unanimitat, accedir a la petició.
3.5 Vies públiques
3.5.1 El senyor José Ramos Juy, en representació de Gruas el Rayo Amarillo, SL exposa que ha
de retirar una antena de telefonia mòbil del carrer V. Montserrat, 2 i demana autorització per tallar
el carrer. Afegeix que no sap encara el dia concret però que avisarà amb una setmana d’antelació.
S’acorda, per unanimitat, accedir a la petició.
3.6 Subvencions
3.6.1 El senyor Anton Vilà Pàmies, en representació dels Amics de l’Ermita Mare de Déu de la
Riera, exposa que el cost de la il·luminació exterior de l’ermita del darrer any ha ascendit a la
quantitat de 1.412,38 € i demana que l’Ajuntament se’n faci càrrec i se’ls atorgui una subvenció per
fer front a aquesta despesa.
L'article 125.2 a) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals, estableix que les subvencions es podran atorgar directament
quan estiguin previstes singularment en el pressupost de l'ajuntament.
Les Bases d’Execució del Pressupost del 2017 preveu una subvenció de 1.500 € per l’entitat
Amics de l’Ermita Mare de Déu de la Riera.
Per tot l’exposat s’acorda, per unanimitat:
Primer. Atorgar a l’entitat Amics de l’Ermita Mare de Déu de la Riera una subvenció de 1.400 €
per tal de fer front a les despeses d’electricitat derivades de la il·luminació de l’Ermita generades
entre els mesos d’agost de 2015 i desembre de 2016.
Segon. Condicionar la subvenció a la prèvia justificació de la despesa subvencionada.

3.7 Llicències d’obres
3.7.1 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. 7/2017 – obres menors interiors.
3.7.2 La directora dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya demana llicència per a la instal·lació d’un mòdul prefabricat provisional de 150 m2 RAM
2017 a l’ Institut Fontanelles i adjunten projecte tècnic.
Per altra banda demanen la bonificació del 95% de l’ impost sobre construcció i obres previst a
l’article 103 del RDL 2/2004 LRHL per tractar-se d’una construcció d’especial interès o utilitat
pública i també la gratuïtat de les taxes acreditades per l’atorgament de la llicència d’obres, així
com els tributs que pugui grava l’activitat educativa.
L’article 103 de la Llei d’Hisendes Locals regula les bonificacions potestatives. En concret l’apartat
2n.a) diu que les ordenances fiscals podran regular una bonificació de fins al 95 per cent a favor
de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d'especial interès o utilitat
municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de
l'ocupació que justifiquin tal declaració. Correspon aquesta declaració al Ple de la Corporació i
s'acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus
membres. L’apartat 3 del mateix article estableix que les ordenances fiscals poden regular com a
deducció de la quota íntegra o bonificada de l' impost, l' import satisfet o que hagi de satisfer el
subjecte passiu en concepte de taxa per l'atorgament de la llicència urbanística corresponent a la
construcció, instal·lació o obra de què es tracti.
L’article 8.1 de l’ordenança fiscal reguladora de l’ impost sobre construccions, instal·lacions i obres
diu que s’aplicarà una bonificació del 95% a les construccions, instal·lacions o obres que siguin
declarades d’interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals,
historicoartístiques o de foment de la ocupació que justifiquin aquesta declaració. Correspondrà la
declaració al Ple de la Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot
favorable de la majoria simple dels seus membres. L’ordenança no preveu la deducció de la taxa
per atorgament de la llicència urbanística.
Per tot l’ exposat i vist l’informe favorable emès pels Serveis Tècnics Municipals, s’acorda, per
unanimitat:
Primer. Atorgar llicència d’obres a la Generalitat de Catalunya per tal d’executar les obres d’
instal·lació d’un mòdul prefabricat provisional de 150 m2 RAM 2017 a l’ Institut Fontanelles, situat
al carrer de la Cultura, núm. 1 de les Borges el Camp
Segon. Traslladar al Ple de l’Ajuntament la sol·licitud de declaració de les obres com d'especial
interès o utilitat municipal atès que d’acord amb allò que s’estableix a l’article 103.2 de la Llei
d’Hisendes Locals, aquesta és una competència del Plenari.
Tercer. Deixar pendent de liquidació l’ impost sobre construccions i obres fins que el Ple acordi si
declara les obres d'especial interès o utilitat municipal.
Quart. Desestimar la petició de gratuïtat de la quota a satisfer en concepte de taxa per
l'atorgament de la llicència urbanística atès que es tracta d’una bonificació potestativa no recollida
per l’article 8.1 de l’ordenança fiscal reguladora de l’ impost sobre construccions, instal·lacions i
obres del municipi de les Borges del Camp.

3.8 Diversos
3.8.1 S’acorda, per unanimitat, revocar i per tant deixar sense efecte l’acord adoptat per la Junta
de Govern Local en la sessió del dia 2 de febrer de 2017 i que textualment diu:
“3.9.2 El senyor Anton Vilà Pàmies, en representació de la Parròquia de l’Assumpte de les Borges del Camp,
exposa que la Parròquia s’està fent càrrec de les factures de la il·luminació exterior de l’Ermita Mare de Déu
la Riera, despesa que no poden continuar assumint i que entenen que correspondria a l’Ajuntament, per la
qual cosa demanen que es faci el canvi del contracte i es posi a nom de l’Ajuntament. L’equip de Govern ho
veuen correcte, tractant-se exclusivament de la il·luminació exterior de l’edifici, per la qual cosa s’acorda, per
unanimitat, accedir a la petició.”

4. Factures
S’aproven, per unanimitat, les factures relacionades amb els núm. 132 a 163, incloses a la relació
núm. 4/17, la qual comença amb Associació Catalana de Municipis i Comarques i acaba amb
Cooperativa Agrícola de les Borges del Camp. L’ import total d’aquestes factures suma la quantitat
de nou mil cinc-cents setanta-vuit euros i quaranta-nou cèntims (9.578,49 €). 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.
5. Contractes menors
5.1 Serveis
5.1.1 Expedient 21/2017: Adjudicació d’un contracte
especialitzat en dret penal

pels serveis professionals d’un advocat

L’Ajuntament te la necessitat de contractar els serveis professionals d’un advocat especialitzat en
dret penal per portar la defensa de l’alcalde en el procés penal DP 927/2016 per la comissió d’un
presumpte delicte contra el medi ambient. El preu del contracte és de 6.200,00 € més 1.302,00 €
en concepte d’IVA (Total 7.502,00 €).
El pressupost municipal vigent per a l’exercici 2017 té consignació pressupostària en import
suficient per atendre la despesa a l’aplicació pressupostària 920/226/04.
En data 24 de febrer de 2017, 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 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.
d) Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,
de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.
e) Bases d’Execució del Pressupost Municipal.
Per tot això, s’acorda, per unanimitat:
1r. Adjudicar el contracte pels serveis professionals d’un advocat especialitzat en dret penal per
portar la defensa de l’alcalde en el procés penal DP 927/2016 per la comissió d’un presumpte
delicte contra el medi ambient al contractista Melero & Gené Advocats Associats, SLP amb NIF
núm. B65196685, per un import de 6.200,00 € més 1.302,00 € en concepte d’IVA (Total 7.502,00
€), d’acord amb el pressupost de data 24 de febrer de 2017, 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.”
5.1.2 Expedient 23/2017: Adjudicació d’un contracte pels serveis d’una màquina per tal d’arreglar
el terra de la zona d’aparcament de l’estadi municipal
L’Ajuntament te la necessitat de contractar els serveis d’una màquina per tal d’arreglar el terra de
la zona d’aparcament de l’estadi municipal. El preu del contracte és de 170,00 € més 35,70 € en
concepte d’IVA (Total 205,70 €).
El pressupost municipal vigent per a l’exercici 2017 té consignació pressupostària en import
suficient per atendre la despesa a l’aplicació pressupostària 342/212/00.
En data 28 de febrer de 2017, 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 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.
d) Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,
de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.
e) Bases d’Execució del Pressupost Municipal.
Per tot això, s’acorda, per unanimitat:
1r. Adjudicar el contracte pels serveis d’una màquina per tal d’arreglar el terra de la zona
d’aparcament de l’estadi municipal al contractista Instal·lacions i Serveis Grup Sedó, SLU amb NIF
núm. B55529531, per un import de 170,00 € més 35,70 € en concepte d’IVA (Total 205,70 €),
d’acord amb el pressupost núm. 34 de data 28 de febrer de 2017, 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.
5.1.3 Expedient 25/2017: Adjudicació d’un contracte per la realització d’una conferència
L’Ajuntament te la necessitat de contractar els serveis del senyor Oscar Cadiach perquè faci una
conferència en el marc de les jornades culturals que tindran lloc aquest mes de març. El preu del
contracte és de 500,00 € més 105,00 € en concepte d’IVA (Total 605,00 €).
El pressupost municipal vigent per a l’exercici 2017 té consignació pressupostària en import
suficient per atendre la despesa a l’aplicació pressupostària 334/226/09.
En data 1 de març de 2017, 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 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.
d) Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,
de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.
e) Bases d’Execució del Pressupost Municipal.
Per tot això, s’acorda, per unanimitat:
1r. Adjudicar el contracte pels serveis del senyor Oscar Cadiach perquè faci una conferència en el
marc de les jornades culturals que tindran lloc aquest mes de març al contractista K2 Sea to
Mountain, SL amb NIF núm. B43916543, per un import de 500,00 € més 105,00 € en concepte
d’IVA (Total 605,00 €), d’acord amb el pressupost 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.
5.1.4 Expedient 26/2017: Adjudicació d’un contracte per la realització d’una actuació musical el
31.3.2017
L’Ajuntament te previst organitzar unes jornades de caire cultural durant aquest mes de març i té
interès en contractar els serveis dels músics Fito Luri, Xavier Pié i Ramon Ubasart perquè actuïn
el dia 31 de març. El preu del contracte és de 600,00 € més 126,00 € en concepte d’IVA (Total
726,00 €).
El pressupost municipal vigent per a l’exercici 2017 té consignació pressupostària en import
suficient per atendre la despesa a l’aplicació pressupostària 334/226/09.
En data 2 de març de 2017, 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 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.
d) Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007,
de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.
e) Bases d’Execució del Pressupost Municipal.
Per tot això, s’acorda, per unanimitat:
1r. Adjudicar el contracte pels serveis del músics Fito Luri, Xavier Pié i Ramon Ubasart perquè
facin una actuació en el marc de les jornades culturals que tindran lloc aquest mes de març, amb
al contractista Adolf Joan Luri Manresa amb NIF núm. 39860411P, per un import de 600,00 € més
126,00 € en concepte d’IVA (Total 726,00 €), d’acord amb el pressupost núm. 2/17 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 Subministrament
5.2.1 Expedient 22/2017:Adjudicació d’un contracte menor per a la reparació de dos projectors i
portes armaris a l’estadi municipal
Per Proveïment de l’Alcaldia de data 24 de febrer de 2017 es va incoar l’expedient administratiu
per a reparar dos projectors i portes d’armaris a l’estadi municipal malmesos com a conseqüència
dels danys causats pel vent del dia 5 de febrer de 2017.
El preu del contracte ascendeix a la quantitat de 855,20 € més 179,59 € en concepte d’IVA (Total:
1.034,79 €).
Per part de Secretaria Intervenció s’ha emès informe sobre el procediment legal a seguir en el qual
s’acredita l’existència de crèdit adequat i suficient, a l’aplicació pressupostària 342/212/00 per a
finançar la despesa que comporta l’execució 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 per a la reparació de dos projectors i portes d’armaris a l’estadi
municipal malmesos com a conseqüència dels danys causats pel vent del dia 5 de febrer de 2017,
mitjançant el procediment del contracte menor, al contractista Instal·lacions i grup Sedó, SL, amb
CIF B55529531, per un import de 855,20 € més 179,59 € en concepte d’IVA (Total: 1.034,79 €),
d’acord amb el pressupost núm. 32 de data 24 de febrer de 2017, que consta 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.
5.2.2 Expedient 24/2017:Adjudicació d’un contracte menor pel subministrament d’un vermut amb
motiu de la presentació d’un llibre de fotografies antigues
Per Proveïment de l’Alcaldia de data 1 de març de 2017 es va incoar l’expedient administratiu per
al subministrament pel vermut que se servirà el dia 2 d’abril de 2017 amb motiu de la presentació
del llibre de fotografies antigues editat per l’Ajuntament.
El preu del contracte ascendeix a la quantitat de 85,00 € més 17,85 € en concepte d’IVA (Total:
102,85 €).
Per part de Secretaria Intervenció s’ha emès informe sobre el procediment legal a seguir en el qual
s’acredita l’existència de crèdit adequat i suficient, a l’aplicació pressupostària 2017/929/226/99
per a finançar la despesa que comporta l’execució 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 per al subministrament pel vermut que se servirà el dia 2 d’abril de
2017 amb motiu de la presentació del llibre de fotografies antigues editat per l’Ajuntament,
mitjançant el procediment del contracte menor, al contractista Can Calet, SCP, amb CIF
J55681746, per un import de 85,00 € més 17,85 € en concepte d’IVA (Total: 102,85 €), d’acord
amb el pressupost de data 1 de març de 2017, que consta a l’expedient i amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2017/929/226/99.
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.
6. Aprovació de padrons de rebuts
Fet el padró de liquidacions de l’impost sobre l’ increment del valor dels terrenys de naturalesa
urbana, s’acorda, per unanimitat, aprovar dita relació que consta de 9 liquidacions i ascendeix a la
quantitat de 14.669,74 €.

7. Adhesió al Pla extraordinari d'assistència financera local 2017
La Diputació de Tarragona ha signat un conveni amb la Generalitat de Catalunya per al
desenvolupament del Pla extraordinari d’assistència financera 2017. Aquest conveni regula les
condicions en què la Diputació facilita el pagament avançat de l’ import d’uns crèdits concrets als
ens locals que ho sol·licitin.
Els ens locals que s’adhereixin al Pla extraordinari d’assistència financera 2017 cobraran de la
Diputació de Tarragona l’ import de determinades obligacions reconegudes que la Generalitat
tingui pendent de pagament amb els ens locals i que constin al conveni, i en garantia de la
devolució de l’ import avançat, els ens locals han de transmetre a la Diputació de Tarragona els
drets de cobrament dels crèdits determinats a l’acord adhesió, de forma que la Generalitat pagarà
directament a la Diputació.
Per tot l’ exposat, s’acorda, per unanimitat:
Primer.- Que l’Ajuntament de les Borges del Camp s'adhereix al Conveni subscrit entre la
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona, publicat a la Seu electrònica de la Diputació
de Tarragona, amb què s'estableix el Pla extraordinari d'assistència financera local 2017.
Segon.- Que d'acord amb el que es preveu en l' esmentat Conveni, sol·licita a la Diputació de
Tarragona un pagament per import de 73.626,56 euros, per compte dels crèdits que l’entitat té
respecte de la Generalitat de Catalunya que es detallen tot seguit:
Doc. Financer
5000365969
5000400348

Text de posició
FCLC 2013 municipis darrer pagament
Fons Cooperació Local, ajuntaments, 2015

Import
10.327,34
63.299,22

Tercer.- Que, en garantia de la devolució de l'avançament sol·licitat, l’Ajuntament de les Borges
del Camp transmet a favor de la Diputació de Tarragona els drets de cobrament dels crèdits
esmentats, de manera que, per quedar alliberada del deute, la Generalitat de Catalunya els ha de
fer efectius directament a aquesta Diputació.
8. Proposta de resolució de l’expedient de protecció de legalitat urbanística iniciat el
14.12.2011
Identificació
Requeriment a Nous Serveis Hotelers, SL en relació a les obres realitzades a la finca situada al
polígon 7 parcel·la 24 consistents en la rehabilitació integral del mas existent incomplint la
normativa urbanística i sense llicència
Antecedents
1. En data 14 de desembre de 2011, per decret d’alcaldia, es va iniciar la instrucció de l’expedient
per a la protecció de la legalitat urbanística vulnerada per l’execució de les obres de rehabilitació
integral d’un mas existent al polígon 7 parcel·la 24 de les Borges del Camp, obres realitzades
sense llicència per Nous Serveis Hotelers, SL, incomplint la normativa urbanística.
2. En data 23 de gener de 2012 l’Alcaldia dictà el decret de ratificació de la suspensió provisional i
immediata de les obres, les quals va ser declarades manifestament il·legalitzables, i es va ordenar
l’enderrocament de les obres realitzades per part de Nous Serveis Hotelers, SL, en qualitat de
propietari de les obres, situades al polígon 7 parcel·la 24 de les Borges del Camp, en terreny
qualificat com a sòl urbanitzable delimitat, consistents en la rehabilitació integral del mas existent
incomplint la normativa urbanística i sense llicència. Així mateix se’ls va concedir el termini d’un
mes perquè procedissin al seu enderroc, amb l’advertiment de què de no fer-ho es procediria a

l’execució forçosa per part de l’Ajuntament, mitjançant la imposició de multes coercitives en els
termes de l’article 225.1 del Decret legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme de Catalunya i l’article 177 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, que aprova el
Reglament d’urbanisme, o l’execució subsidiària a càrrec de la persona interessada.
La resolució va ser degudament notificada i els interessats van presentar recurs a la mateixa.
3. En data 2 de març de 2012, es va desestimar el recurs de reposició presentat per Nous Serveis
Hotelers, SL contra la resolució de l’Ajuntament de ratificació de la suspensió provisional de les
obres que es realitzen al polígon 7 parcel·la 24, i se’ls va atorgar el termini d’un altre mes, a
comptar a partir del dia següent a la notificació d’aquesta resolució, per tal que procedissin a la
reposició de la realitat física alterada.
4. En data 26 d’abril de 2012 el tècnic municipal va efectuar visita d’inspecció a la parcel·la
propietat de Nous Serveis Hotelers SL i atès que no s’havia procedit a l’execució de l’ordre
d’enderroc, en data 2 de maig de 2012, se’l va imposar una primera multa coercitiva per import de
300 euros, per l’ incompliment injustificat de la resolució de data 23 de gener i 2 de març de 2012
per la qual s’ordenava a l’enderroc de les obres realitzades a la finca situada al polígon 7 parcel·la
24 consistents en la rehabilitació integral del mas existent incomplint la normativa urbanística i
sense llicència i se’ls requerí per segona vegada perquè en el termini d’un mes procedissin a
l’enderroc de les obres realitzades a la finca situada al polígon 7 parcel·la 24 consistents en la
rehabilitació integral del mas existent, amb l’advertiment que en cas d’incompliment del nou
termini sense que hagi donat compliment al requeriment municipal comportarà la imposició d’una
segona multa coercitiva per import de 1.201 euros.
5. En data 9 de maig de 2012, l’Ajuntament va rebre un escrit del Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 1 de Tarragona comunicant la interposició, per part de Nous Serveis Hotelers, SL, d`’un
recurs contenciós administratiu contra el Decret de l’Alcaldia de data 2 de març de 2012 mitjançant
el qual es desestima el recurs de reposició contra la resolució de ratificació de suspensió
provisional i immediata d’obres il·legalitzables i ordre d’enderrocament de data 23 de gener de
2012, en relació a les obres executades a l’immoble existent a la finca del polígon 7, parcel·la 24
del terme municipal de les Borges del Camp (recurs ordinari 203/2012)
6. En data 24 de maig de 2012, Balbino Garcia Caurel, en nom i representació de Nous Serveis
Hotelers, SL, presenta un recurs de reposició contra la imposició de la multa coercitiva, en base al
recurs contenciós administratiu presentat davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de
Tarragona i en base a la peça separada de suspensió, i demana la suspensió del decret de data 2
de març de 2012 i l’anul·lació del decret de 2 de maig de 2012.
7. En data 7 de juny de 2012 l’Alcaldia dictà un decret on es va resoldre el següent:
“1. Pel que fa a la petició d'anul·lació del decret de 02/05/12, que imposa la multa
coercitiva, es desestima aquesta petició, i se suspèn la seva executivitat fins que es
produeixi el corresponent pronunciament judicial sobre el recurs contenciós administratiu
interposat contra el decret de 2 de març de 2012.
2. Pel que fa a la suspensió del decret de 2 de març de 2012, l'Ajuntament no pot
resoldre sobre aquesta qüestió, ja que Nous Serveis Hotelers, SL ja ha interposat recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona
(recurs núm. 203/2012 ) i serà aquest qui resoldrà.
3. Notificar el contingut de la present resolució a tots aquells que apareguin com a
interessats en l’expedient.
4. Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona en el termini de 2 mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.”
Contra aquesta Resolució no es va presentar recurs.

8. El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona, en data 19 de setembre de 2013 dictà
la sentència núm. 319/2013 mitjançant la qual desestima el recurs contenciós administratiu
interposat per Nous Serveis Hotelers, SL i es condemna en costes a l’actor, amb un límit de 300 €,
iva inclòs.
9. Aquesta sentència va ser recorreguda en apel·lació (recurs 13/2014), per la part demandant,
davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, qui dictà sentència en data 18 de setembre
de 2015 (sentència 919/2015) desestimant el mateix i confirmant la sentència del procediment
ordinari 203/2012, amb imposició de costes a la part apel·lant amb el límit de 700 €.
10. Atès que la sentència 319/2013 ha esdevingut ferma, procedeix la continuació de la tramitació
de l’expedient administratiu instruït per a la protecció de la legalitat urbanística vulnerada per
l’execució de les obres de rehabilitació integral d’un mas existent al polígon 7 parcel·la 24 de les
Borges del Camp, per les obres realitzades sense llicència per Nous Serveis Hotelers, SL,
incomplint la normativa urbanística.
Per tot l’exposat s’acorda, per unanimitat:
Primer. Ordenar a Nous Serveis Hotelers i al senyor Balbino Garcia Caurel, com a representant,
que procedeixi a l’enderroc de les obres realitzades a la finca situada al polígon 7 parcel·la 24
consistents en la rehabilitació integral del mas existent incomplint la normativa urbanística i sense
llicència, en compliment de les resolució de l’Alcaldia de data 23 de gener de 2012 i 2 de març de
2012, els quals han estat declarats ajustats a dret mitjançant la sentència núm. 319/2013 de 19 de
setembre de 2013 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona, ratificada per
la sentència 919/2015 de 18 de desembre de 2015 dictada per la secció 3a de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Segon. Advertir a Nous Serveis Hotelers i al Sr. Balbino Garcia Caurel, com a representant, que al
ser una execució d’obres que requereixen projecte tècnic, prèviament a la seva execució, haurà de
presentar, al registre d’entrada de documents de l’Ajuntament de les Borges del Camp, el
corresponent projecte tècnic redactat per un tècnic competent.
Tercer. Concedir a Nous Serveis Hotelers SL, i al seu representant, Sr. Balbino Garcia Caurel , un
termini d’un mes perquè procedeixin a l’enderroc de les obres a que fa referència el punt primer
d’aquest acord, amb l’advertiment que l’ incompliment d’aquest nou termini determinarà l’execució
subsidiària per l’Ajuntament de les obres ordenades. Les despeses que origini aquesta execució
seran a càrrec de Nous Serveis Hotelers, SL i es cobraran mitjançant el procediment de recaptació
en via executiva, si és el cas.
Quart. Aixecar la suspensió de l’ executivitat decretada el dia 7 de juny de 2012 sobre la imposició
d’ una primera multa coercitiva per import de 300 euros, per l’ incompliment injustificat de la
resolució de data 23 de gener i 2 de març de 2012 i requerir a Nous Serveis Hotelers, SL
per tal que efectuï l’ ingrés de l’ import de la multa imposada , amb l’advertiment que, cas que no
ho faci, li serà exigida aquesta quantitat per via administrativa de constrenyiment.
Cinquè. Comunicar aquest acord al Registre de la Propietat per tal que es procedeixi a fer les
anotacions corresponents.
Sisè. Notificar aquest acord als interessats fent-los constar que contra l’apartat primer d’aquest
acord, per tractar-se d’un acte administratiu reiteratiu d’un acte administratiu ferm i declarat ajustat
a dret per resolucions judicials, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs, contra la resta
d’apartats d’aquest acord, per tractar-se d’actes administratius de tràmit no qualificats, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs.

9. Assumptes sobrevinguts
9.1 proposta d'aprovació de la relació classificada de les empreses presentades en el
procediment de contractació del subministrament de subministrament d’un dispositiu
multifuncional mitjançant arrendament sense opció de compra
Per acord de Ple, en data 24 de gener de 2017, es va aprovar l'expedient de contractació del
subministrament d’un dispositiu multifuncional per les oficines municipals, mitjançant arrendament
sense opció de compra, i procediment obert amb mesures de gestió eficient, per import de
12.553,12 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 10.374,48 €, pressupost net, i 2.178,64 €
en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%.
L’anunci de licitació es publicà l’1 de febrer de 2017 al perfil del contractant de l'Ajuntament i al
BOPT núm. 22. El butlletí núm. 24 del dia 3 de febrer publicà una correcció d’errades.
Durant el termini de presentació de propostes se’n van presentar tres i en data 24 de febrer de
2017 es va reunir la Mesa de contractació, establint la relació definitiva de candidats admesos, que
va ser la següent:
Núm.
1
2
3

Licitador
Sistemes d’Oficina de Lleida i Tarragona, SL
Copiadores Accessoris Impressores, SL
Ramon Bergadà Mecanització d’Oficines, SL

No va haver candidats no admesos o exclosos.
La mesa de contractació es reuneix en data 28 de febrer de 2017 per a l'obertura del sobre 2.
D’acord amb els plecs, l’únic criteri a valorar és el preu per la qual cosa la mesa proposa aixecar a
l’òrgan de contractació relació de les ofertes classificades per ordre decreixent:
Núm. d’
Licitador
ordre
1
Copiadores Accessoris Impressores, SL (COPIMAC)
2
Ramon Bergadà Mecanització d’Oficines, SL
3
Sistemes d’Oficina de Lleida i Tarragona, SL
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.
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la llei de
contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en tot allò que no contradigui a la
LCSP
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

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 el Ple, no obstant, per acord de 24 de gener
de 2017 delegà la competència per adoptar els acords que procedeixin en relació a dit expedient

de contractació, a favor de la Junta de Govern Local. L’acord de delegació va ser publicat al BOPT
núm. 25 de 6 de febrer de 2017.
Per tot l’exposat, s’adopten, per unanimitat, els següents ACORDS:
Primer. Classificar, per ordre decreixent, les proposicions presentades en l’expedient de
contractació del subministrament de d’un dispositiu multifuncional per les oficines municipals,
mitjançant arrendament sense opció de compra, i procediment obert amb mesures de gestió
eficient
1a. Copiadores Accessoris Impressores, SL (COPIMAC)
2a. Ramon Bergadà Mecanització d’Oficines, SL
3a. Sistemes d’Oficina de Lleida i Tarragona, SL
Segon. Requerir a l’empresa Copiadores Accessoris Impressores, SL (COPIMAC) perquè, en el
termini màxim de deu dies hàbils, comptats des de la recepció d’aquesta requeriment, acrediti que
ha constituït la garantia definitiva per un import de 386,82 €, tal com estableix al Base 10a, i
acrediti disposar de la capacitat suficient per contractar amb l'administració, aporti els certificats
d’estar al corrent de la Seguretat Social i del compliment de les obligacions tributàries, d’acord
amb allò establert a la Base 9a i 17a del Ple de clàusules administratives particulars que regulen el
procés de licitació.
Tercer. Fer advertiment exprés que, de no complimentar-se adequadament l’anterior requeriment
en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat l’oferta, amb les conseqüències
establertes a l’article 103.1 TRLCSP, i, en tal cas, es procedirà a demanar la mateixa
documentació al següent licitador, per ordre de classificació.
Quart.- Publicar el present acord al Perfil del contractant.
Cinquè.- Pel seu caràcter d’acte de tràmit no qualificat i de simple impuls de la tramitació, contra el
present Acord no és procedent cap tipus de recurs.
10. Informe de les regidories
No emeten informe.
11. 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

