ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE LES BORGES DEL CAMP
Identificació de la comissió
Núm.: 12/17
Caràcter: ordinari
Data: 15 de juny de 2017
Horari: de les 19,00 h a les 19,45 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.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Correspondència i butlletins
Instàncies i llicències
Factures
Contractació
Subvencions
Aprovació conveni
Assumptes sobrevinguts
Informe de les regidories
Informe de l'Alcaldia

Desenvolupament de la sessió
1. Aprovació de les actes 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 juny de 2017, i atesa la
conformitat, s’aprova per unanimitat.
2. Correspondència i butlletins
2.1 Des del Servei de Museus i Protecció dels Béns Mobles, notifiquen la inclusió de la talla de la
Mare de Déu de la Riera al Catàleg del Patrimoni Cultural amb el número IGBM 000000144036 i les
característiques següents:
 Objecte:
escultura
 Títol:
Talla de la Mare de Déu de la Riera
 Autor:
Anònim
 Tècnica:
Fusta policromada
 Mides:
90 x 30-32 x 23-24 cm
 Cronologia:
segle XIII
2.2 El BOPT núm. 108 de 6 de juny de 2017 publica l’edicte d’aprovació inicial de l’expedient de
modificació de pressupost 2/2017 i es posa a informació pública durant el termini de quinze dies
hàbils.

2.3 El BOPT núm. 114 de 14 de juny de n2017 publica l’anunci d’informació pública de l’expedient
de supressió del Registre municipal de parelles de fet creat l’any 2000, durant el període de 30 dies
hàbils.
3. Instàncies i llicències
3.1 Cementiri municipal
3.1.1 La senyora Filomena Muñoz Vallvé, exposa que ha heretat el nínxol 113 el qual va a nom de
la senyora Maria Vallvé Pellicé, i demana el canvi de nom al seu favor. Vist l’expedient, s’acorda,
per unanimitat, accedir a la petició.
3.2 Ús d’equipaments municipals, espais públics i material divers
3.2.1 El senyor Eloi Ciurana Playà, en representació de l’Associació Juvenil els Havanus demana el
material següent per utilitzar-lo el dia 17 de juny amb motiu de la Nit Jove: 20 tanques, 5 taules,
cadires (nombre de determinat), 1 nevera, 1 congelador, el mobiliari de la plaça de la Dona i poder
fer ús del local de les dones. S’acorda, per unanimitat, accedir a la petició.
3.2.2 El senyor Pere Tost Gispert, en representació de la Mina de Sant Isidre demana poder fer ús
de la sala d’actes del Centre Cultura Serè, el proper dia 20 de juny a partir de les 19,30 h per tal de
celebrar la reunió general ordinària. S’acorda, per unanimitat, accedir a la petició.
3.3 Ocupació de la via púbica
3.3.1 El senyor Antoni Roca Jordi, en representació de l’Assemblea Territorial ANC demana
autorització per instal·lar un punt d’informació de l’Associació al passeig de l’Hort del Dasca durant el
mesos de juny, juliol i agost. S’acorda, per unanimitat, accedir a la petició.
3.4. Subvencions
3.4.1 La senyora M. Cinta Vilà Pàmies, en representació dels Amics de l’Ermita exposa que el proper
17 de juny tindrà lloc la 42a edició de l’Aplec de sardanes Verge de la Riera i demanen una
subvenció de 1.000,00 €, i poder fer ús de la Sala Polivalent en cas de mal temps. S’acorda, per
unanimitat:
Primer. Accedir a la petició i atorgar una subvenció de 1.000,00 a destinar a l’organització de
l’Aplec de Sardanes del proper 17 de juny de 2017.
Segon. Autoritzar l’ús de la Sala Polivalent en el supòsit que les circumstàncies meteorològiques
non permetessin la seva celebració a l’aire lliure.
Segon. Comunicar a l’entitat beneficiària que per tal de rebre la quantitat subvencionada caldrà
que prèviament presentin la documentació justificativa de la mateixa consistent en la presentació
d’un certificat acreditatiu dels ingressos i despeses de l’activitat, degudament signat. També
s’haurà d’acreditar que en tota la difusió de l’acte s’ha fet constar la col·laboració de l’Ajuntament
de les Borges del Camp.
3.5 Devolució de fiances
3.5.1 El senyor Josep Lluís Sancho Samper, en representació del Club Esportiu Rocabruna demana
la devolució de la fiança que va dipositar el dia 11 de maig de 2017 per tal de garantir el bon ús de la
sala polivalent durant la festa de final de temporada del passat dia 3 de juny. Fetes les
comprovacions pertinents, s’acorda, per unanimitat, accedir a la petició.
3.6 Urbanisme

3.6.1 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. 15/2017 – Autoritzat: 083J; concepte: reparació façana i canvi d’un tram de la canalera que
recull les aigües pluvials.
Exp. 16/2017 – Autoritzat: 415E; concepte: aïllament interior i construcció bany.
3.6.2 El senyor Joan M. Baiges Mariné que ha finalitzat les obres d’ampliació de la zona de venda
de l’establiment destinat a forn de pa, venda de productes alimentaris, bar i pàdel, situat a l’av. M.
Martorell, núm. 93 i demana la primera ocupació i la devolució de la fiança. Vist el certificat de
final d’obra presentat, i l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals, s’acorda, per unanimitat:
Primer. Atorga la primera utilització de les obres realitzades a l’av. M. Martorell, 93 de les Borges
del Camp (expedient 29/2016).
Segon. Autoritzar la devolució de la fiança de 309,45 € dipositada el dia 10 de gener de 2017 a
través de Base Gestió d’Ingressos Locals, condicionada a la presentació de la Declaració
cadastral que reculli les modificacions efectuades (model 904N).
3.6.3 El senyor Tomàs Roldan Gallego, en representació de Comaigua, SL, exposa que com a
concessionària del servei municipal d’abastament d’aigua potable i clavegueram a les Borges del
Camp, realitzen actuacions diverses a la via pública i demanen un permís d’obres anual per dur a
terme les obres menors de manteniments, reparacions o petites actuacions a les instal·lacions i a
la xarxa com poder ser la construcció de noves escomeses, reparació o substitució d’elements
singulars de la xarxa, avaries, substitució de trams de xarxa.
Vista la sol·licitud, així com la normativa d’aplicació, s’acorda, per unanimitat, denegar la petició,
atès que no es poden atorgar llicències d’obres genèriques i amb caràcter anual.
3.7 Altres
3.7.1 El senyor Tomàs Mallafrè Gispert exposa que tenen un compostador a casa amb el qual
reciclen tota la brossa orgànica i per tant no fan servir els contenidors destinats a aquest tipus de
brossa, i demanen que se li descompti del rebut de la taxa d’escombraries la part corresponent a la
recollida de matèria orgànica atès que no utilitzen aquest servei.
L’Ajuntament de les Borges del Camp té aprovada una ordenança fiscal reguladora de la taxa per a
la recollida de residus sòlids urbans, tractament i eliminació d’aquests residus, els quals es troben
detallats a l’article 2. Aquest article estableix que constitueix el fet imposable, i a aquest efecte, es
consideren escombraries domiciliàries i residus sòlids urbans les restes i les deixalles alimentàries
o els detritus que procedeixen de la neteja normal de locals o d'habitatges. L’article 5 regula les
bonificacions a les quals es poden acollir els contribuents.
Del text de l’ordenança fiscal esmentada es constata que no està prevista cap bonificació pel fet
de tenir un compostador i reciclar la matèria orgànica de casa, per la qual cosa no es pot atendre
la petició.
Per tot l’exposat s’acorda, per unanimitat:
1. Desestimar la petició realitzada pel senyor Tomàs Mallafrè Gispert en relació a la sol·licitud
de bonificació del rebut d’escombraries per tenir un compostador d’ús particular, atès que
l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la recollida de residus sòlids urbans,
tractament i eliminació d’aquests residus vigent al municipi de les Borges del Camp, no
preveu aquesta possibilitat.

2. Comunicar aquest acord a l’interessat.
3.7.2 La senyora M. Pilar Daroca Ferré exposa que és propietària d’un vehicle híbrid amb etiqueta
ECO i matrícula 6862JJF i demana una reducció de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
L’Ajuntament de les Borges del Camp té aprovada una ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre
els vehicles de tracció mecànica. L’article 4 regula les exempcions, reduccions i bonificacions a les
quals es poden acollir els contribuents.
Del text de l’ordenança fiscal esmentada es desprèn que no està prevista cap bonificació en funció
del carburant que consumeix el vehicle, per la qual cosa no es pot atendre la petició.
Per tot l’exposat s’acorda, per unanimitat:
1. Desestimar la petició realitzada per la senyors Maria Pilar Daroca Ferré en relació a la
sol·licitud de bonificació del rebut de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica, atès que
l’ordenança fiscal reguladora de dit impost, no preveu aquesta possibilitat.
2. Comunicar aquest acord a l’interessat.
4. Factures
S’aproven, per unanimitat, les factures relacionades amb els núm. 416 a 429, incloses a la relació
núm. 11/17, la qual comença amb Telefónica Móviles España, SA i acaba amb Gefa Prevenció,
SL. L’ import total d’aquestes factures suma la quantitat de quatre mil quaranta-dos euros i
seixanta-nou cèntims (4.042,69 €). 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. Contractació
Contractes menors
5.1. de serveis
5.1.1 Expedient 53/2017: Adjudicació d’un contracte per una cantada d’havaneres
L’Ajuntament té prevista la contractació d’un grup d’havaneres per tal que actuïn el dia 15 de juliol
de 2017. 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 2017 té consignació pressupostària en import
suficient per atendre la despesa a l’aplicació pressupostària 2017/334/226/09.
En data 2 de juny 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 per l’actuació d’un grup d’havaneres pel dia 15 de juliol de 2017, amb al
contractista Associació Grup Havaneres Balandra, amb NIF G55511745, per un import de 650,50
€ més 136,50 € en concepte d’IVA (total: 786,50 €), 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.”
5.1.2 Expedient 54/2017: Adjudicació d’un contracte per una actuació musical el dia 1.7.17
L’Ajuntament té prevista la contractació d’un grup musical per tal que actuïn el dia 1 de juliol de
2017. El preu del contracte és de 1.239,67 € més 260,33 € en concepte d’IVA (total: 1.500,00 €).
El pressupost municipal vigent per a l’exercici 2017 té consignació pressupostària en import
suficient per atendre la despesa a l’aplicació pressupostària 2017/338/226/08.
En data 2 de juny 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 per una actuació musical, a la zona del llac, el dia 1 de juliol de 2017,
amb al contractista Wonder Dance, SL, amb NIF B43904259, per un import de 1.239,67 € més
260,33 € en concepte d’IVA (total: 1.500,00 €), 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.
5.2 Subministrament
5.2.1 Expedient 55/2017:Adjudicació del contracte menor per al disseny, maquetació i impressió del
butlletí d’informació municipal “Des del Replà”
Per Proveïment de l’Alcaldia de data 9 de juny de 2017 es va incoar l’expedient administratiu per a
la contractació del subministrament consistent en el disseny, maquetació i impressió del butlletí
d’informació municipal “Des del Replà”. El preu del contracte ascendeix a la quantitat 2.195,80 €
més 461,14 € en concepte d’IVA (Total: 2.657,04 €).
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 2017/920/227/99
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 del subministrament consistent en el disseny, maquetació i
impressió del butlletí d’informació municipal “Des del Replà” mitjançant el procediment del contracte
menor, al contractista Costaweb21, SL amb CIF B12428231, per un import de 2.195,80 € més
461,14 € en concepte d’IVA (Total: 2.657,04 €) d’acord amb el pressupost 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 57/2017:Adjudicació del contracte menor per a la compra de bombetes
Per Proveïment de l’Alcaldia de data 9 de juny de 2017 es va incoar l’expedient administratiu per a
la contractació del subministrament consistent en la compra de 150 bombetes per connectar a
l’enllumenat públic en dies d’activitats festives. El preu del contracte ascendeix a la quantitat
210,00 € més 254,10 € en concepte d’IVA (Total: 254,10 €).
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 2017/165/210/00
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 del subministrament consistent en la compra de 150 bombetes per
connectar a l’enllumenat públic en dies d’activitats festives mitjançant el procediment del contracte
menor, al contractista Novelec Baix Camp, SL amb CIF B555624506, per un import de 210,00 €
més 254,10 € en concepte d’IVA (Total: 254,10 €) d’acord amb el pressupost, 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.
5.2.3 Expedient 58/2017: Adjudicació del contracte menor per a onze llicències de software antivirus
Per Proveïment de l’Alcaldia de data 15 de juny de 2017 es va incoar l’expedient administratiu per
a la contractació del subministrament per a la renovació d’11 llicències de software antivirus per als
equips informàtics de les oficines municipals.
El preu del contracte ascendeix a la quantitat de 171,60 € més 36,04 € en concepte d’IVA (Total:
207,64 €).

Per part de Secretaria Intervenció s’ha emès, en data 15 de juny de 2017, un informe sobre el
procediment legal a seguir en el qual s’acredita l’existència de crèdit adequat i suficient, a
l’aplicació pressupostària 920/216/00 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.
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 d’onze llicències de software antivirus per a les
oficines municipals, mitjançant el procediment del contracte menor, al contractista Ramon Bergadà
Mecanització d’Oficines SL, amb CIF B43448414, per un import de 171,60 € més 36,04 € en
concepte d’IVA (Total: 207,64 €) i ajustat a les característiques del pressupost 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.
5.3 Obres
5.3.1 Exp. 56/2017: Obra civil per treballs de contenció de terres
Aquest Ajuntament necessita portar a terme uns treballs d’obra civil per treballs per a la contenció
de terres de la paret existent a l’av. M. Martorell, a l’alçada del número 2 i 4 aprox. L’ Alcaldia ho
considera necessari i cal tramitar el corresponent expedient de licitació de les obres.
El pressupost de l’actuació és de 445,00 € més 93,45 € en concepte d’IVA que fa un total de
538,45 €.
El Pressupost Municipal de l’Ajuntament té consignació pressupostària suficient per atendre la
despesa a l’aplicació núm. 2017/454/210/00.
En data 12 de juny de 2017, l’Alcaldia incoa expedient per tal de tramitar l’expedient de licitació de
l’obra mitjançant contracte menor, atès que el pressupost de l’obra és inferior als 50.000,00 € i a
l’expedient consta l’informe de Secretaria Intervenció sobre el procediment a seguir, l’informe de
Serveis Tècnics conforme no existeix fraccionament de l’obra i el certificat d’existència de crèdit.
D’acord amb la D.A. 2 de la LCSP aprovada pel RDL 3/2011, la competència correspon a l’alcalde,
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 prevista superior als quatre anys, no obstant va ser delegada a favor de la
Junta de Govern Local mitjançant Decret de data 26 de juny de 2015.
El constructor Miguel Ángel Nieto ha presentat pressupost per tal d’executar l’obra per l’import de
445,00 € més 93,45 € en concepte d’IVA que fa un total de 538,45 €
Per tot l’exposat, examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de
conformitat amb el que estableix la Disposició Addicional Segona del RDL 3/2011 de 14 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, s’acorda, per unanimitat:

PRIMER. Dur a terme les obres relatives als treballs d’obra civil consistents en fer treballs per a la
contenció de terres de la paret existent a l’av. M. Martorell, a l’alçada del número 2 i 4, per mitjà del
procediment del contracte menor, amb el contractista Miguel Ángel Nieto, amb NIF 39896276Q, per
un import de 445,00 € més 93,45 € en concepte d’IVA que fa un total de 538,45 €.
SEGON. Una vegada realitzada l'obra, que s’incorpori la factura i es tramiti el pagament si procedeix.
TERCER. 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 En data 5 de maig de 2017, el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona publica diverses
convocatòries de concessió de subvencions als ens locals per a l’exercici 2017, i vistes les bases
reguladores, s’acorda, per unanimitat, sol·licitar les següents:
Medi ambient:
a) Manteniment: Control sanitari d’aigua de consum humà
Pressupost: 1.853,67 €
Subvenció que se sol·licita: 1.760,99 € (95%)
b) Inversions: Instal·lació d’un analitzador en continu de nitrats a l’estació de bombeig de les Valls
Pressupost: 7.400,94 €
Subvenció que se sol·licita: 7.030,89 € (95%)
c) Prevenció d’incendis forestals: neteja i millora finca municipal situada a tocar de l’av.
Poliesportiu, amb una important densitat arbòria.
Pressupost: 11.145,66 €
Subvenció que se sol·licita: 10.588,38 (95%)
6.2 El dia 30 de juny de 2017 finalitza el termini per tal de justificar la subvenció atorgada per la
Diputació de Tarragona per a inversions per a la millora de la gestió i qualitat de l’aigua, exercici
2016, per un import de 4.231,35 €. L’actuació consisteix en l’automatització de la cloració al dipòsit
d’aigua potable situat a la urbanització Les Valls de les Borges del Camp. Atesa la previsió que en
l’esmentada data no estigui tramitada i aprovada la factura de la mateixa, s’acorda, per unanimitat,
sol·licitar una pròrroga per portar a terme la justificació de l’actuació.
7. Aprovació conveni
El Ple del Consell Comarcal va aprovar, per acord de Ple de 20 de setembre de 2016, les bases
específiques i la convocatòria que havien de regular el repartiment de les ajudes per a
l'arranjament i millora de camins de titularitat municipal, corresponent a la convocatòria de l’any
2016, bases que van ser publicades íntegrament al BOPT núm. 199 de 19 d’octubre de 2016 i al
tauler d’anuncis de la corporació.
L’Ajuntament de les Borges del Camp va presentar una sol·licitud al Consell Comarcal per obtenir
un ajut per contribuir a les despeses d’execució de l’actuació denominada “arranjament d’un tram
del camí de l’Aleixar”, amb un pressupost de 6.942,16 €, subvenció que va ser aprovada per la
Junta de Govern comarcal de 9 de maig de 2017 per un import de 6.928,57 €.
L’objecte del conveni que es proposa aprovar té per objecte regular l’execució, el finançament i la
justificació de les obres que se subvencionen.

Respecte del finançament, en cap cas la subvenció atorgada pot superar el 100% del cost total de
l’actuació, i la part de la despesa final no finançada per aquest ajut, serà assumida per la
corporació municipal. El termini per justificar l’ajut finalitza el 31 de desembre de 2017.
Per tot l’exposat i vista la proposta de conveni, s’acorda, per unanimitat:
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració per regular l’execució del programa d’arranjament de
camins de titularitat municipal, exercici 2016.
Segon. Autoritzar el primer tinent d’alcalde, Josep Altès Juanpere, per signat el conveni aprovat.
8. Assumptes sobrevinguts
No se n’ha produït cap.
9. Informe de les regidories
No emeten informe.
10. Informe de l'Alcaldia
No emet informe.
L’alcalde aixeca la sessió de la Junta de Govern Local del dia d'avui, de la qual, com a secretària
actal., estenc aquesta acta.
La secretària interventora actal.

Vist i plau
L’alcalde

Joaquim Calatayud Casals

