ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE LES BORGES DEL CAMP
Identificació de la comissió
Núm.: 14/17
Caràcter: ordinari
Data: 29 d’agost de 2017
Horari: de les 17,30 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Correspondència i butlletins
Instàncies i llicències
Factures
Contractació
Aprovació de padrons de rebuts
Proposta d’adjudicació del contracte per l’execució de les obres incloses en el projecte “Reforma
i millora d’equipaments municipals” mitjançant procediment obert.
Acord de contractació d’una assegurança per l’actuació d’un grup de foc el dia 6 i el dia 7 de
setembre de 2017
Acord d’adquisició directa de la porció de finca situada a l’avinguda M. Martorell, núm. 66 de les
Borges del Camp
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 6 de juliol de 2017, i atesa la
conformitat, s’aprova per unanimitat.
2. Correspondència i butlletins
2.1 El Servei Català de Trànsit informa de la sol·licitud d’autorització de la marxa cicloturista Saltoki
Sports Xperience Road que passarà per les Borges del Camp el dia 16 de setembre de 2017.
2.2 El Butlletí Oficial de la Província ha publicat els següents anuncis:
Núm. 134 de 12 de juliol de 2017: Publicació de l’edicte d’aprovació definitiva de la modificació de
Pressupost 2/2017.

Núm. 144 de 26 de juliol de 2017: Publicació de l’edicte de designació del tinent d’alcalde Josep
Altès Juanpere per substituir l’alcalde durant les vacances del 17 al 26 de juliol de 2017.
Núm. 145 de 27 de juliol de 2017: Publicació de l’edicte d’informació pública de la modificació de
Pressupost 3/2017.
Núm. 150 de 3 d’agost de 2017: Publicació de l’edicte d’aprovació inicial del plànol de delimitació de
les mesures de prevenció dels incendis forestals. El termini finalitza el 4 de setembre.
3. Instàncies i llicències
3.1 Altes, baixes i canvi de nom de serveis municipals
3.1.1 La senyora Teresa Sala Fabregat exposa que ha heretat l’habitatge situat al carrer Catalunya
núm. 1-3 2n B i demana el canvi de nom al seu favor del servei de recollida d’escombraries.
S’acorda, per unanimitat, accedir a la petició.
3.2 Cementiri municipal
3.2.1 La senyora Montserrat Flecha Silva exposa que ha heretat el nínxol núm. 413 del cementiri
municipal i demana el canvi de nom del títol de propietat. S’acorda, per unanimitat, accedir a la
petició.
3.2.2 La senyora Marta Àguila Barea demana llogar el nínxol núm. 614 del cementiri municipal.
S’acorda, per unanimitat, accedir a la petició.
El Reglament del Cementiri Municipal preveu en el seu article 15.3 la figura del lloguer d’un nínxol

pel període de temps indispensable per a que es pugui realitzar l’inhumació en la
sepultura desitjada (article 15.3).
L’article 29 del mateix Reglament estableix:
1. En els casos d’impossibilitat d’inhumació d’un cadàver en una sepultura, a causa de no haver
transcorregut el període mínim de dos anys o de cinc anys des del darrer enterrament que s’hi
hagi efectuat l’Ajuntament podrà facilitar dins el mateix Cementiri, uns nínxols de concessió de
lloguer provisional, pel temps indispensable fins que sigui possible el trasllat del cadàver a la
sepultura on originàriament s’hauria inhumat en el cas de no existir l’impediment esmentat. El
cost del trasllat serà a càrrec de l’interessat i es cobrarà per endavant.
2. Transcorregut el termini indicat i sense causes que justifiquin la pròrroga es traslladarà d’ofici
el cadàver o despulles a la primera sepultura.
La senyora Àguila necessita el nínxol de lloguer per enterrar el seu pare Clemente Àguila Alonso,
durant el temps de dos anys, transcorregut el qual serà traslladada al nínxol núm. 208.
Vista la petició i la normativa d’aplicació s’acorda, per unanimitat:
Primer. Autoritzar la senyora Marta Àguila Barea per llogar el nínxol núm. 614 del cementiri
municipal, durant el termini de dos anys, per tal de donar sepultura al seu pare Clemente Àguila
Alonso..
Segon. Comunicar a la senyora Àguila que haurà d’abonar el preu establert del lloguer i una fiança
del preu estimat del trasllat a la sepultura núm. 208 un cop hagi transcorregut el termini.
3.2.3 El senyor Àngel Nadal Fernandez demana autorització per posar una làpida al nínxol núm.
20. Adjunta l’autorització de la senyora Amparo Daroca Ciurana. S’acorda, per unanimitat, accedir
a la petició.
3.3 Ús d’equipaments municipals, espais públics i material divers

3.3.1 El senyor Joaquin Lecina Aced, en nom de l’Associació de Gent Gran de les Borges del
Camp. demana poder fer ús de la sala polivalent tots els diumenges, a partir del dia 17 de
setembre de 2017 i fins el 17 de juny de 2018, entre les 18 h i les 21,30 h, per tal de fer els balls
de l’entitat.
El Reglament regulador de l’ús de les instal·lacions de la sala polivalent de les Borges del Camp,
publicat al BOPT núm. 134 de l’11 de juny de 2012, preveu, en el seu article 10, l’establiment de
convenis per l’ús de les instal·lacions, i s’aprova un model que s’estableix en l’annex IV.
L’Ajuntament considera convenient establir un conveni amb l’Associació de Gent Gran del municipi
per a l’ús de la sala polivalent, per el qual es resumeixen tot seguit les condicions més
remarcables i s’aproven per unanimitat:
Activitat: ball dels diumenges
Espais: PISTA. No s’inclou l’ús de vestuaris. Inclou la possibilitat de desar algunes coses al
magatzem.
Període: a partir del dia 17 de setembre de 2017 i fins el 17 de juny de 2018.
Horaris: a partir de les 18,00 h i fins les 21,30 h
Material: escenari (15 m2), taules (25 unitats), cadires (150 unitats) i calefactor de gasoil (1).
Durada del conveni: des de la seva signatura fins el 17 de juny de 2018 ambdós inclosos, sense
possibilitat de pròrroga automàtica. L’ajuntament pot revocar la cessió de forma unilateral si
concorre causa justificada.
3.3.2 El senyor Josep Lluís Sancho Samper, en nom del Club Esportiu Rocabruna de les Borges
del Camp demanen poder fer ús de la sala polivalent per a fer-hi bàsquet, minibàsquet, patinatge i
gimnàstica rítmica i futbol sala els dies següents: dilluns de 17,00 h a 19,00 h; dimarts i dijous de
16,00 h a 20,00 h; dimecres i divendres de 17,00 h a 20,00 h i els dissabtes en funció del calendari
de competicions.
El Reglament regulador de l’ús de les instal·lacions de la sala polivalent de les Borges del Camp,
publicat al BOPT núm. 134 de l’11 de juny de 2012, preveu, en el seu article 10, l’establiment de
convenis per l’ús de les instal·lacions, i s’aprova un model que s’estableix en l’annex IV.
L’Ajuntament considera convenient establir un conveni el Club Esportiu Rocabruna del municipi
per a l’ús de la sala polivalent, per el qual es resumeixen tot seguit les condicions més
remarcables i s’aproven per unanimitat:
Activitats: bàsquet, minibàsquet, patinatge i gimnàstica rítmica, patinatge i futbol sala.
Espais: PISTA. Inclou l’ús de vestuaris pels dies dels partits.
Període: temporada 2017-2017.
Horaris: dilluns de 17,00 h a 19,00 h; dimarts i dijous de 16,00 h a 20,00 h; dimecres i divendres
de 17,00 h a 20,00 h i els dissabtes en funció del calendari de competicions.
Durada del conveni: des de la seva signatura fins la finalització de la temporada 2017-2018 que es
preveu per a finals de juny de 2018, sense possibilitat de pròrroga automàtica. L’ajuntament pot
revocar la cessió de forma unilateral si concorre causa justificada.
Així mateix s’acorda, per unanimitat, establir una fiança de 500,00 € per tal de garantir el bon ús de
les instal·lacions.
3.4. Fiances
3.4.1 El senyor Josep Lluís Sancho Samper, en representació del Club Esportiu Rocabruna demana
la devolució de la fiança dipositada per l’ús de la sala polivalent durant el mes de juliol pel campus

d’estiu. Revisades les instal·lacions, s’acorda per unanimitat, accedir a la petició i ordenar la
devolució de la fiança de 200, 00 euros dipositada al seu dia.
3.4.2 la senyora Sònia Corbella Serrano, presidenta de l’AMPA Rocabruna demana la devolució de
la fiança dipositada per l’ús de la sala polivalent des del 25 de juny fins l’1 de juliol pel campus de
judo. Revisades les instal·lacions, s’acorda per unanimitat, accedir a la petició i ordenar la devolució
de la fiança de 200, 00 euros dipositada al seu dia.
3.5 Subvencions
3.5.1 El Club Deportiu Borges exposa que estan iniciant la temporada de futbol 2017-18 i demanen
la subvenció de la quantitat de cada any per a fer front a les despeses.
El Pressupost Municipal per a l’exercici 2017 inclou un annex de les subvencions atorgades de
forma singular, d’acord amb la Base 31 de les Bases d’Execució del Pressupost aprovades pel Ple
de l’Ajuntament per a l’exercici 2017. Aquest Annex preveu una subvenció de 14.000,00 € per a
l’entitat sol·licitant.
Per tot l’exposat, s’acorda, per unanimitat:
Primer: Atorgar una subvenció de 14.000,00 € a l’entitat Club Deportiu Borges de les Borges del
Camp, per tal de fer front a les despeses de la temporada 2017-2018.
Segon. Comunicar a l’entitat beneficiària que per tal de rebre la quantitat subvencionada caldrà
que prèviament presentin algun dels documents acreditatius previstos a la Base 33 de les Bases
d’Execució del Pressupost aprovades pel Ple de l’Ajuntament per a l’exercici 2017.
Així mateix, en tot el material informatiu del Club s’ha de fer constar la col·laboració de
l’Ajuntament.
3.5.2 El senyor Ot Cros Andreu, en qualitat de president de l’entitat Poliesportiu El Garrigó demana
una subvenció de 9.949,06 € corresponent a la quota del préstec del mes de desembre de 2017,
d’acord amb el conveni de col·laboració subscrit el dia 13 de juny de 2006. S’acorda, per
unanimitat:
Primer. Atorgar una subvenció de 9.949,06 € a l’entitat Poliesportiu El Garrigó.
Segon. Comunicar a l’entitat beneficiària que per tal de rebre la quantitat subvencionada caldrà
que presentin algun dels documents acreditatius previstos a la Base 33 de les Bases d’Execució
del Pressupost aprovades pel Ple de l’Ajuntament per a l’exercici 2017.
Així mateix, en tot el material informatiu de l’entitat s’ha de fer constar la col·laboració de
l’Ajuntament.
3.5.3 La senyora Eva Cabré Masip, en representació del Club Esportiu Rocabruna exposa que té
atorgada una subvenció de 3.000,00 per la temporada esportiva 2016-2017; que se’ls va fer una
bestreta del 50 %, i presenta la justificació de la mateixa i demana l’abonament del 50% restant.
Vista la documentació, s’acorda, per unanimitat, accedir a la petició i aprovar la documentació
justificativa i ordenar el pagament dels 1.500,00 € restants de la subvenció atorgada al seu dia.
3.5.4 El senyor Josep Llebaria Nolla, en representació del Consell Esportiu del Baix Camp
demana una subvenció de 1.015,00 € pels programes esportius previstos.
El Pressupost Municipal per a l’exercici 2017 inclou un annex de les subvencions atorgades de
forma singular, d’acord amb la Base 31 de les Bases d’Execució del Pressupost aprovades pel Ple

de l’Ajuntament per a l’exercici 2017. Aquest Annex preveu una subvenció de 875,00 € per a
l’entitat sol·licitant.
Per tot l’exposat, s’acorda, per unanimitat:
Primer: Atorgar una subvenció de 875,00 € a l’entitat Consell Esportiu del Baix Camp per la finalitat
sol·licitada.
Segon. Comunicar a l’entitat beneficiària que per tal de rebre la quantitat subvencionada caldrà
que prèviament presentin algun dels documents acreditatius previstos a la Base 33 de les Bases
d’Execució del Pressupost aprovades pel Ple de l’Ajuntament per a l’exercici 2017.
Així mateix, en tot el material informatiu s’ha de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament.
3.5.5 El senyor Joan Àguila Clavero, en representació de la Parròquia Nostra Senyora de
l’Assumpte de les Borges del Camp exposa que al portar a terme la reparació de les campanes va
haver més danys dels previstos i demana una subvenció de 626,73 € per tal de fer front a dita
despesa extraordinària.
L’Ajuntament ha tramitat la modificació de Pressupost 3/2017 que preveu aquesta subvenció
atorgades de forma singular, d’acord amb la Base 31 de les Bases d’Execució del Pressupost
aprovades pel Ple de l’Ajuntament per a l’exercici 2017.
Per tot l’exposat, s’acorda, per unanimitat:
Primer: Atorgar una subvenció de 626,73 € a la Parròquia Nostra Senyora de l’Assumpta per tal
de fer front a la despesa de reparació imprevista de les campanes de l’església.
Segon. Comunicar a l’entitat beneficiària que per tal de rebre la quantitat subvencionada caldrà
que prèviament presentin algun dels documents acreditatius previstos a la Base 33 de les Bases
d’Execució del Pressupost aprovades pel Ple de l’Ajuntament per a l’exercici 2017.
3.6 Guals
3.6.1 La senyora Leocadia Pi Barberà demana un gual per poder entrar i sortir del garatge de l’av. M.
Martorell, núm. 2 porta 3, amb el vehicle. S’acorda, per unanimitat, accedir a la petició.
3.8 Llicències d’ocupació del domini públic
3.8.1 La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària realitzada el dia 5 de maig de 2016, aprovà
les Bases reguladores que regeixen l’atorgament de les llicències d’ocupació de domini públic per
a l’explotació del bar que s’instal·la a la pista d’estiu del Centre Cultural Marinada durant la Festa
Major en Honor a la Mare de Déu de la Riera.
Segons consta al Registre d’Entrada de Documents, en data 24 d’agost de 2017 el Club Deportiu
les Borges del Camp, ha presentat una sol·licitud (R.E. 1608) per instal·lar un servei de bar a la
pista de d’estiu del Centre Cultural Marinada, durant la Festa Major d’estiu.
Vista la documentació, s’acorda, per unanimitat:
Primer. Atorgar una llicència d’ocupació al Club Deportiu les Borges del Camp per tal d’explotar el
bar de la pista d’estiu del Centre Cultural Marinada durant la Festa Major en Honor a la Mare de
Déu de la Riera 2017, des del dia 3 al 10 de setembre de 2017.

Segon. Aquesta llicència està subjecte al compliment de les Bases reguladora aprovades per
l’Ajuntament que regeixen dita explotació i de les quals se’ls lliurarà una còpia junt amb la
notificació, i al compliment de tota aquella normativa que els sigui d’aplicació.
Tercer. Notificar aquest acord als interessats.
3.8.2 La senyora Zaida Pedrajas Garcia demana poder instal·lar una xurreria a la via pública,
concretament al carrer Verge de Montserrat, des del dia 2 a 10 de setembre de 2017, i adjunta la
documentació de l’activitat. S’acorda, per unanimitat, accedir a la petició.
3.9 urbanisme
3.9.1 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. 17/2017 – Autoritzat: 888H; concepte: col·locar porta accés vehicles i reparació mur exterior
de la façana.
Exp. 18/2017 – Autoritzat: 278F; concepte: reparar els balcons de la façana.
Exp. 19/2017 – Autoritzat: 990J; concepte: enrajolar terrassa.
Exp. 20/2017 – Autoritzat: 240M; concepte: Repassar teulada i substituir quatre bigues dels
baixos.
Exp. 21/2017 – Autoritzat: 111K; concepte: Arranjament cuina i bany.
Exp. 22/2017 – Autoritzat 882H; concepte: Pintar façana.
Exp. 23/2017 – Autoritzat: 988J; concepte: Arranjament façana.
3.9.2 El senyor Jesús Gómez Borràs exposa que la Junta de Govern de 28/5/2015 li van atorgar la
llicència d’obres 11/15. A les condicions generals (3) s’indicava que el transcorregut un any des de
la seva concessió s’haurà de sol·licitar una pròrroga d’un anys de durada, i així fins els tres anys
previstos per la llei. La Junta de Govern Local del dia 7 de juliol de 2016 va atorgar-li una primera
pròrroga i mitjançant escrit de data 18 de juliol de 2017, demana una nova prorroga d’un any de
durada. Vist l’expedient, s’acorda, per unanimitat accedir a la petició.
4. Factures
S’aproven, per unanimitat, les factures relacionades amb els núm. 497 a 588, incloses a la relació
núm. 13/17, la qual comença amb Ascensores y Servicios, SL i acaba amb Golf Global Wines,
SL. L’ import total d’aquestes factures suma la quantitat de quaranta-dos mil vuit cents tres euros i
trenta-nou cèntims (42.803,39 €). 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 75/2017: Adjudicació d’un contracte de serveis per als treballs de pintura a la llar
d’infants municipal
L’Ajuntament té prevista la contractació de treballs de pintura a portar a terme a la llar d’infants
municipal, abans de l’inici del nou curs escolar. El preu del contracte és 1.350,00 € més 283,50 €
en concepte d’IVA, essent el total de 1.633,50 €.
El pressupost municipal vigent per a l’exercici 2017 té consignació pressupostària en import
suficient per atendre la despesa a l’aplicació pressupostària 2017/323/212/00.

En data 22 d’agost 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 de serveis per a portar a terme treballs de pintura a la llar d’infants
municipal, amb el contractista Gerard Melich Ribera amb NIF núm. 39928979J, per un import de
1.350,00 € més 283,50 € en concepte d’IVA, essent el total de 1.633,50 €, 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 76/2017: Adjudicació d’un contracte de serveis per a la neteja a fons i pintura dels
vestuaris de camp de futbol municipal
L’Ajuntament té prevista la contractació de treballs de neteja a fons i pintura a portar a terme als
vestuaris del camp de futbol municipal. El preu del contracte és 2.142,00 € més 449,82 € en
concepte d’IVA, essent el total de 2.591,82 €.
El pressupost municipal vigent per a l’exercici 2017 té consignació pressupostària en import
suficient per atendre la despesa a l’aplicació pressupostària 2017/342/212/00.

En data 22 d’agost 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 de serveis per a portar a terme treballs de neteja a fons i pintura als
vestuaris del camp de futbol municipal, amb el contractista Facility Europe CC, SL amb NIF núm.
B55684435, per un import de 2.142,00 € més 449,82 € en concepte d’IVA, essent el total de
2.591,82 €, 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.
5.1.3 Expedient 78/2017: Adjudicació d’un contracte de serveis per a l’arrendament d’un grup
electrogen per a la Festa Major d’Estiu
L’Ajuntament té prevista la contractació de l’arrendament d’un grup electrogen per a la Festa Major
d’Estiu, durant quatre dies, del 7 al 10 de setembre de 2017. El preu del contracte és 570,00 € més
119,70 € en concepte d’IVA, essent el total de 689,70 €.
El pressupost municipal vigent per a l’exercici 2017 té consignació pressupostària en import
suficient per atendre la despesa a l’aplicació pressupostària 2017/338/203/00.

En data 22 d’agost 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 de serveis per a portar a terme la contractació de l’arrendament d’un grup
electrogen per a la Festa Major d’Estiu, amb el contractista Instal·lacions i Serveis Grup Sedó, SLU
amb NIF núm. B55529531, per un import de 570,00 € més 119,70 € en concepte d’IVA, essent el
total de 689,70 €, 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 79/2017: Adjudicació d’un contracte de serveis per a l’arrendament d’un equip de
so pels actes del Pregó de Festa Major i pel play back que tindran lloc el dia 3 de setembre de
2017
L’Ajuntament té prevista la contractació de l’arrendament d’un equip de so pels actes del Pregó de
Festa Major i pel play back que tindran lloc el dia 3 de setembre de 2017. El preu del contracte és
1.700,00 € més 357,00 € en concepte d’IVA, essent el total de 2.057,00 €.
El pressupost municipal vigent per a l’exercici 2017 té consignació pressupostària en import
suficient per atendre la despesa a l’aplicació pressupostària 2017/338/203/00.

En data 22 d’agost 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 de serveis per a portar a terme la contractació l’arrendament d’un equip
de so pels actes del Pregó de Festa Major i pel play back que tindran lloc el dia 3 de setembre de
2017, amb el contractista Reus Lights, SLU amb NIF núm. B43311695, per un import de 1.700,00
€ més 357,00 € en concepte d’IVA, essent el total de 2.057,00 €, 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.
5.1.5 Expedient 80/2017: Adjudicació d’un contracte de serveis per posar publicitat de la Festa
Major d’estiu al Canal Reus TV
L’Ajuntament té prevista la contractació de publicitat al Canal Reus TV amb motiu de la Festa
Major d’estiu. El preu del contracte és 400,00 € més 84,00 € en concepte d’IVA, essent el total de
484,00 €.
El pressupost municipal vigent per a l’exercici 2017 té consignació pressupostària en import
suficient per atendre la despesa a l’aplicació pressupostària 2017/338/226/02.

En data 22 d’agost 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 de serveis per a portar a posar publicitat al Canal Reus TV amb motiu de
la Festa Major d’estiu, amb el contractista Iniciatives de Televisió, SL amb NIF núm. B43496447,
per un import de 400,00 € més 84,00 € en concepte d’IVA, essent el total de 484,00 €, 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.
5.1.6 Expedient 81/2017: Adjudicació d’un contracte de publicitat de la Festa Major d’estiu al diari
Més
L’Ajuntament té prevista la contractació de publicitat al diari MÉS amb motiu de la Festa Major
d’estiu. El preu del contracte és 215,00 € més 45,15 € en concepte d’IVA, essent el total de 260,15
€.
El pressupost municipal vigent per a l’exercici 2017 té consignació pressupostària en import
suficient per atendre la despesa a l’aplicació pressupostària 2017/338/226/02.

En data 22 d’agost 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 de serveis per a portar a posar publicitat al diari Més amb motiu de la
Festa Major d’estiu, amb el contractista Tamediaxa, SA amb NIF núm. A43926682, per un import
de 215,00 € més 45,15 € en concepte d’IVA, essent el total de 260,15 €, 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.
5.1.7 Expedient 82/2017: Adjudicació d’un contracte de publicitat de la Festa Major d’estiu a la
revista del Camp.cat
L’Ajuntament té prevista la contractació de publicitat al a revista del Camp.cat amb motiu de la
Festa Major d’estiu. El preu del contracte és 340,00 € més 71,40 € en concepte d’IVA, essent el
total de 411,40 €.
El pressupost municipal vigent per a l’exercici 2017 té consignació pressupostària en import
suficient per atendre la despesa a l’aplicació pressupostària 2017/338/226/02.

En data 22 d’agost 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 de serveis per a portar a posar publicitat a la revista del Camp.cat amb
motiu de la Festa Major d’estiu, amb el contractista Digitals del Camp, SL, amb NIF núm.
B55581870, per un import de 340,00 € més 71,40 € en concepte d’IVA, essent el total de 411,40 €,
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.
5.1.8 Expedient 83/2017: Adjudicació d’un contracte per al concert de Tarraosurfers del dia
9.9.2017
L’Ajuntament té prevista la contractació de l’actuació del grup Tarracosurfers perquè facin un
concert el dia 9 de setembre de 2017. El preu del contracte és 1.800,00 € més 378,00 € en
concepte d’IVA, essent el total de 2.178,00 €.
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 22 d’agost 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 de serveis per l’actuació del grup Tarracosurfers perquè facin un concert
el dia 9 de setembre de 2017, amb el contractista Joan Reig Solé, amb NIF núm. 39676062G, per
un import de 1.800,00 € més 378,00 € en concepte d’IVA, essent el total de 2.178,00 €, 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.
5.1.9 Expedient 84/2017: Adjudicació d’un contracte per a l’actuació de la xaranga Tutu’s Band
L’Ajuntament té prevista la contractació de l’ actuació de la xaranga Tutu’s Band pel dia 10 de
setembre de 2017. El preu del contracte és 300,00 € més 63,00 € en concepte d’IVA, essent el
total de 363,00 €.
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 22 d’agost 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 de serveis per l’ actuació de la xaranga Tutu’s Band pel dia 10 de
setembre de 2017, amb el contractista Associació Tutu’s Band, amb NIF núm. G55712830, per un
import de 300,00 € més 63,00 € en concepte d’IVA, essent el total de 363,00 €, 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.
5.1.10 Expedient 85/2017: Adjudicació d’un contracte d’arrendament d’un parc infantil a instal·lar
el dia 9 de setembre de 2017 i un parc aquàtic a instal·lar el dia 11 de setembre de 2017
L’Ajuntament té prevista la contractació de l’arrendament d’un parc infantil a instal·lar el dia 9 de
setembre de 2017 i un parc aquàtic a instal·lar el dia 11 de setembre de 2017. El preu del
contracte és 1.550,00 € (800,00 pel parc infantil i 750,00 € pel parc aquàtic) més 325,50 € en
concepte d’IVA, essent el total de 1.875,50 €. L’arrendament d’ambdues instal·lacions inclouran un
monitor que posarà l’empresa arrendadora qui vetllarà pel bon funcionament i el bon ús de les
instal·lacions.

El pressupost municipal vigent per a l’exercici 2017 té consignació pressupostària en import
suficient per atendre la despesa a l’aplicació pressupostària 2017/338/203/00.
En data 22 d’agost 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 de serveis per a l’arrendament d’un parc infantil a instal·lar el dia 9 de
setembre de 2017 i un parc aquàtic a instal·lar el dia 11 de setembre de 2017, amb el contractista
Clasic Rent, SL amb NIF núm. B43537893, per un import de 1.550,00 € (800,00 pel parc infantil i
750,00 € pel parc aquàtic) més 325,50 € en concepte d’IVA, essent el total de 1.875,50 €, 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.
5.1.11 Expedient 86/2017: Adjudicació d’un contracte per realitzar una activitat infantil amb jocs de
fusta pel dia 9 de setembre de 2017
L’Ajuntament té prevista la contractació d’una activitat infantil amb jocs de fusta pel dia 9 de
setembre de 2017. El preu del contracte és 400,00 € més 84,00 € en concepte d’IVA, essent el
total de 484,00 €.

El pressupost municipal vigent per a l’exercici 2017 té consignació pressupostària en import
suficient per atendre la despesa a l’aplicació pressupostària 2017/338/226/02.
En data 22 d’agost 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 de serveis per a realitzar una activitat infantil amb jocs de fusta pel dia 9
de setembre de 2017, amb el contractista Gil Llopart Rius, amb NIF núm. 33948158C, per un
import de 400,00 € més 84,00 € en concepte d’IVA, essent el total de 484,00 €, 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.
5.1.12 Expedient 87/2017: Adjudicació d’un contracte per realitzar una actuació amb bombolles de
sabó pel dia 9 de setembre de 2017
L’Ajuntament té prevista la contractació d’una actuació amb bombolles de sabó pel dia 9 de
setembre de 2017. El preu del contracte és 520,00 € més 109,20 € en concepte d’IVA, essent el
total de 629,20 €.

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 22 d’agost 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 de serveis per a realitzar una actuació amb bombolles de sabó pel dia 9
de setembre de 2017, amb el contractista Salvador Robert Espuche, amb NIF núm. 46221452P,
per un import de 520,00 € més 109,20 € en concepte d’IVA, essent el total de 629,20 €, 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.
5.1.13 Expedient 89/2017: Adjudicació d’un contracte per posar un punt d’aigua potable a la
caseta existent al parc de la recer
L’Ajuntament té prevista la contractació d’un servei per posar un punt d’aigua potable a la caseta
existent al parc de la recer. El preu del contracte és 359,77 € més 75,55 € en concepte d’IVA,
essent el total de 435,32 €.

El pressupost municipal vigent per a l’exercici 2017 té consignació pressupostària en import
suficient per atendre la despesa a l’aplicació pressupostària 2017/171/210/00.
En data 22 d’agost 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 de serveis per posar un punt d’aigua potable a la caseta existent al parc
de la recer, amb el contractista Instal·lacions i Serveis Grup Sedó, SLU, amb NIF núm.
B55529531, per un import de 359,77 € més 75,55 € en concepte d’IVA, essent el total de 435,32 €,
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.
5.1.14 Expedient 92/2017: Adjudicació d’un contracte per reparar un fanal del camí de la Creueta
L’Ajuntament té prevista la contractació dels treballs de reparació d’un fanal del camí de la
Creueta, malmès per l’impacte d’un vehicle. El preu del contracte és 226,00 € més 47,46 € en
concepte d’IVA, essent el total de 273,46 €.
El pressupost municipal vigent per a l’exercici 2017 té consignació pressupostària en import
suficient per atendre la despesa a l’aplicació pressupostària 2017/165/210/00.

En data 22 d’agost 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 de serveis per reparar un fanal del camí de la Creueta, amb el
contractista Instal·lacions les Borges, SL, amb NIF núm. B43366772, per un import de 226,00 €
més 47,46 € en concepte d’IVA, essent el total de 273,46 €, 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.

5.1.15 Expedient 93/2017: Adjudicació d’un contracte per fer rebaix soques a l’av. M. Martorell
L’Ajuntament té prevista la contractació dels treballs de rebaix d’unes soques de l’av. M. Martorell,
entre els números 36 i 50 per poder pavimentar i deixar la via pública en bones condicions. El
preu del contracte és 300,00 € més 63,00 € en concepte d’IVA, essent el total de 363,00 €.
El pressupost municipal vigent per a l’exercici 2017 té consignació pressupostària en import
suficient per atendre la despesa a l’aplicació pressupostària 2017/1532/210/00.

En data 22 d’agost 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 de serveis per rebaix d’unes soques de l’av. M. Martorell, entre els
números 36 i 50 per poder pavimentar, amb el contractista Marc Baiget Garcia, amb NIF núm.
39920888H, per un import de 300,00 € més 63,00 € en concepte d’IVA, essent el total de 363,00 €,
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.
5.1.16 Expedient 97/2017: Adjudicació d’un contracte per reparar un compressor
L’Ajuntament té prevista la contractació dels treballs de reparació del compressor de la càmera de
la residència d’avis, malmès per una pujada de tensió. El preu del contracte és 692,31 € més
145,39 € en concepte d’IVA, essent el total de 837,70 €.
El pressupost municipal vigent per a l’exercici 2017 té consignació pressupostària en import
suficient per atendre la despesa a l’aplicació pressupostària 2017/920/213/00.

En data 22 d’agost 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 de serveis per reparar el compressor de la càmera de la residència
d’avis, malmès per una pujada de tensió, amb el contractista Instal·lacions Ramifred, SL, amb NIF
núm. B43534593, per un import de 692,31 € més 145,39 € en concepte d’IVA, essent el total de
837,70 €, 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.
5.1.17 Expedient 98/2017: Adjudicació d’un contracte per reparar un baixant d’un tub de desguàs
L’Ajuntament té prevista la contractació dels treballs de reparació d’un tub de baixant del desguàs
de la residència. El preu del contracte és 209,00 € més 45,20 € en concepte d’IVA, essent el total
de 307,58 €.
El pressupost municipal vigent per a l’exercici 2017 té consignació pressupostària en import
suficient per atendre la despesa a l’aplicació pressupostària 2017/920/212/00.

En data 22 d’agost 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 de serveis per reparar un tub de baixant del desguàs de la residència,
amb el contractista Instal·lacions les Borges, SL, amb NIF núm. B43366772, per un import de
209,00 € més 45,20 € en concepte d’IVA, essent el total de 307,58 €, 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.
5.1.18 Expedient 99/2017: Adjudicació d’un contracte per reparar un tub de desguàs
L’Ajuntament té prevista la contractació dels treballs de reparar un tub de desguàs de la residència
que passa per la cuina i la capella per tal de poder reparar una gotera. El preu del contracte és
184,90 € més 38,83 € en concepte d’IVA, essent el total de 223,73 €.
El pressupost municipal vigent per a l’exercici 2017 té consignació pressupostària en import
suficient per atendre la despesa a l’aplicació pressupostària 2017/920/212/00.

En data 22 d’agost 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 de serveis per reparar un tub de desguàs de la residència que passa per
la cuina i la capella per tal de poder reparar una gotera, amb el contractista Miguel Angel Nieto
Martos, amb NIF núm. B43366772, per un import de 184,90 € més 38,83 € en concepte d’IVA,
essent el total de 223,73 €, 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 77/2017: Adjudicació del contracte menor per l'adquisició de carretilles per l'Arribada
de la Festa Major de la Mare de Déu de la Riera.
Per Proveïment de l’Alcaldia de data 22 d'agost de 2017 es va incoar l’expedient administratiu per
a la contractació del subministrament de carretilles per l'Arribada de la Festa Major de la Mare de
Déu de la Riera.
El preu del contracte ascendeix a la quantitat de 1.218,00 € més 255,78 € en concepte d’IVA
(Total: 1.473,78 €).

Per part de Secretaria Intervenció s’ha emès, en data 24 d'agost 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 2017/334/226/09 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 1.400 carretilles blanques amb tro i anella segons
pressupost.
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 carretilles per l'Arribada de la Festa Major
de la Mare de Déu de la Riera, mitjançant el procediment del contracte menor, al contractista
Pirogestión, SL, amb NIF B60897238, per un import de 1.218,00 € més 255,78 € en concepte
d’IVA i segons 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 88/2017: Adjudicació del contracte menor per l'adquisició de dues pilones pel carrer
Verdaguer.
Per Proveïment de l’Alcaldia de data 22 d'agost de 2017 es va incoar l’expedient administratiu per
a la contractació del subministrament de dues pilones pel carrer Verdaguer.
El preu del contracte ascendeix a la quantitat de 469,00 € més 98,49 € en concepte d’IVA (Total:
567,49 €).
Per part de Secretaria Intervenció s’ha emès, en data 24 d'agost 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 2017/1532/210/00 per a finançar la despesa que comporta la celebració
del contracte així com el percentatge que suposa la contractació en relació als recursos ordinaris
del pressupost municipal vigent, al efectes de determinar l’òrgan competent per a contractar.
S’informa favorablement la contractació mitjançant contracte menor.
El material a subministrar es compon de dues pilones de parking segons pressupost.
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 dues pilones pel carrer Verdaguer,
mitjançant el procediment del contracte menor, al contractista Abel Pérez Baiges, amb NIF

39.919.636-P, per un import de 469,00 € més 98,49 € en concepte d’IVA i segons 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 90/2017: Adjudicació del contracte menor per l'adquisició d'un diferencial per
l'edifici de l'Ajuntament.
Per Proveïment de l’Alcaldia de data 22 d'agost de 2017 es va incoar l’expedient administratiu per
a la contractació del subministrament d'un diferencial per l'edifici de l'Ajuntament.
El preu del contracte ascendeix a la quantitat de 290,20 € més 60,94 € en concepte d’IVA (Total:
351,14 €).
Per part de Secretaria Intervenció s’ha emès, en data 24 d'agost 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 2017/920/212/00 per a finançar la despesa que comporta la celebració
del contracte així com el percentatge que suposa la contractació en relació als recursos ordinaris
del pressupost municipal vigent, al efectes de determinar l’òrgan competent per a contractar.
S’informa favorablement la contractació mitjançant contracte menor.
El material a subministrar es compon d'un diferencial de 2 polos 40 30 ma rearmable segons
pressupost.
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'un diferencial per l'edifici de l'Ajuntament,
mitjançant el procediment del contracte menor, al contractista Instal·lacions i Serveis Grup Sedó,
SLU, amb NIF B55529531, per un import de 290,20 € més 60,94 € en concepte d’IVA i segons
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.
5.2.4 Expedient 91/2017: Adjudicació del contracte menor per l'adquisició de senyalització per
camins rurals.

Per Proveïment de l’Alcaldia de data 22 d'agost de 2017 es va incoar l’expedient administratiu per
a la contractació del subministrament de senyalització per camins rurals.
El preu del contracte ascendeix a la quantitat de 412,40 € més 86,60 € en concepte d’IVA (Total:
499,00 €).
Per part de Secretaria Intervenció s’ha emès, en data 24 d'agost 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 2017/454/210/00 per a finançar la despesa que comporta la celebració
del contracte així com el percentatge que suposa la contractació en relació als recursos ordinaris
del pressupost municipal vigent, al efectes de determinar l’òrgan competent per a contractar.
S’informa favorablement la contractació mitjançant contracte menor.
El material a subministrar es compon de vuit plaques nom de carrer de 500x300 mm. d'alumini, 1
banderola retolació 1 cara, color natural (plata), pal de fusta de 80 mm. segons pressupost.
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 senyalització per camins rurals, mitjançant
el procediment del contracte menor, al contractista Serveis Vials del Vallès, SL, amb NIF
B62175575, per un import de 412,40 € més 86,60 € en concepte d’IVA i segons 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.
5.2.5 Expedient 94/2017: Adjudicació del contracte menor per l'adquisició de dos sais per les oficines
municipals.
Per Proveïment de l’Alcaldia de data 22 d'agost de 2017 es va incoar l’expedient administratiu per
a la contractació del subministrament de dos sais per les oficines municipals.
El preu del contracte ascendeix a la quantitat de 166,30 € més 34,92 € en concepte d’IVA (Total:
201,22 €).
Per part de Secretaria Intervenció s’ha emès, en data 24 d'agost 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 2017/920/636/00 per a finançar la despesa que comporta la celebració
del contracte així com el percentatge que suposa la contractació en relació als recursos ordinaris
del pressupost municipal vigent, al efectes de determinar l’òrgan competent per a contractar.
S’informa favorablement la contractació mitjançant contracte menor.
El material a subministrar es compon de dos sais APC Back-up ES 550VA/330W segons
pressupost.

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 dos sais per les oficines municipals,
mitjançant el procediment del contracte menor, al contractista Tarragona Sistemes Industrials, SL,
amb NIF B43721497, per un import de 166,30 € més 34,92 € en concepte d’IVA i segons
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.
5.2.6 Expedient 95/2017: Adjudicació del contracte menor per l'adquisició de pintura per l'escola.
Per Proveïment de l’Alcaldia de data 22 d'agost de 2017 es va incoar l’expedient administratiu per
a la contractació del subministrament de pintura per l'escola.
El preu del contracte ascendeix a la quantitat de 119,88 € més 25,17 € en concepte d’IVA (Total:
145,05 €).
Per part de Secretaria Intervenció s’ha emès, en data 24 d'agost 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 2017/323/212/00 per a finançar la despesa que comporta la celebració
del contracte així com el percentatge que suposa la contractació en relació als recursos ordinaris
del pressupost municipal vigent, al efectes de determinar l’òrgan competent per a contractar.
S’informa favorablement la contractació mitjançant contracte menor.
El material a subministrar es compon de tres Tkrom Gold Esmalte sintètico exterior interior brillante
verde hierba 514 de 4 lts. segons pressupost.
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 pintura per l'escola, mitjançant el
procediment del contracte menor, al contractista Pinturas Tarragona 2000, SL, amb NIF
B43487578, per un import de 119,88 € més 25,17 € en concepte d’IVA i segons 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.
5.2.7 Expedient 96/2017: Adjudicació del contracte menor per l'adquisició d'una barana de protecció
per la font del Passeig de l'Hort del Dasca.
Per Proveïment de l’Alcaldia de data 22 d'agost de 2017 es va incoar l’expedient administratiu per
a la contractació del subministrament d'una barana de protecció per la font del Passeig de l'Hort
del Dasca.
El preu del contracte ascendeix a la quantitat de 780,80 € més 163,97 € en concepte d’IVA (Total:
944,77 €).
Per part de Secretaria Intervenció s’ha emès, en data 24 d'agost 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 2017/1532/210/00 per a finançar la despesa que comporta la celebració
del contracte així com el percentatge que suposa la contractació en relació als recursos ordinaris
del pressupost municipal vigent, al efectes de determinar l’òrgan competent per a contractar.
S’informa favorablement la contractació mitjançant contracte menor.
El material a subministrar es compon d'una barana de protecció per la font del Passeig de l'Hort
del Dasca segons pressupost.
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'una barana de protecció per la font del
Passeig de l'Hort del Dasca, mitjançant el procediment del contracte menor, al contractista Jordi
Domènech Mas, amb NIF 39.890.982-N, per un import de 780,80€ més 163,97 € en concepte
d’IVA i segons 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.
5.2.8 Expedient 100/2017: Adjudicació del contracte menor per l'adquisició d'uns tríptics per l'escola
Rocabruna.
Per Proveïment de l’Alcaldia de data 22 d'agost de 2017 es va incoar l’expedient administratiu per
a la contractació del subministrament d'uns tríptics per l'escola Rocabruna.
El preu del contracte ascendeix a la quantitat de 276,63 € més 58,09 € en concepte d’IVA (Total:
334,72 €).
Per part de Secretaria Intervenció s’ha emès, en data 24 d'agost 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 2017/330/220/01 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 disseny i maquetació de 200 tríptics de 21 x 30 cm
segons pressupost.
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'uns tríptics per l'escola Rocabruna,
mitjançant el procediment del contracte menor, al contractista Espremedora Comunicació Visual,
SL , amb NIF B43941582, per un import de 276,63€ més 58,09 € en concepte d’IVA i segons
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 Central de Compres del Consell Comarcal del Baix Camp
5.3.1 Per Junta de Govern Local de data 14 de març de 2017 l’Ajuntament va acordar l’adhesió al
procediment de contractació de subministrament de carburant pels vehicles municipals amb la
central de compres del Consell Comarcal del Baix Camp.
D’acord amb el punt tercer de l’adhesió, haurà de ser l’òrgan de contractació de l’Ajuntament qui
aprovi, si així ho considera adient, les comandes que siguin d’interès per a la corporació municipal.
Per tot l'exposat s’acorda, per unanimitat, aprovar la comanda de 877 litres de gasoil A a l’empresa
Petrolis de Barcelona, SA la qual té formalitzat un contracte administratiu pel subministrament de
carburant amb la central de compres del Consell Comarcal del Baix Camp.
6. Aprovació de padrons de rebuts
S’aprova, per unanimitat, el padró de rebuts trimestral per la taxa de recollida de residus de les
activitats, corresponent al segon trimestre de 2017: rebuts: 10: import: 250,00 €.
7. Proposta d’adjudicació del contracte per l’execució de les obres incloses en el
projecte “Reforma i millora d’equipaments municipals” mitjançant procediment
obert.
ANTECEDENTS
Per acord de la Junta de Govern Local de data 4 de maig de 2017, es va aprovar l’expedient de
contractació de les obres incloses en el projecte “Reforma i Milllora d’Equipaments Municipals”,
mitjançant procediment obert, amb un criteri d’adjudicació, es varen aprovar el Plec de clàusules
administratives particulars que han de regir la contractació.

En el Butlletí oficial de la Província núm. 104 de data 31 de maig de 2017, així com en el perfil de
contractació, es va publicar l’anunci de licitació
En data 29 de juny de 2017 es va reunir la Mesa de contractació, i es va establir la relació
definitiva de candidats admesos, exclosos i no admesos, que va ser la següent:
1. Fulgencio Villar, SL
2. Construccions Vinaixa, SA
3. Cobra Instalaciones y Servicios, SA
No va haver candidats no admesos o exclosos.
La mesa de contractació es reuneix en data 3 de juliol de 2017 per l'obertura del sobre 2 i
valoració de les ofertes contingudes en el mateix, amb el següent resultat:
NUM.
1
2
3

LICITADOR
Fulgencio Villar, SL
Construccions Vinaixa, SA
Cobra
Instalaciones
Servicios, SA

CRITERI 1

CRITERI 2

CRITERI 3

TOTAL
PUNTS

16,78

13

20

49,78

14,97

13

20

47,97

50

13

20

83,00

y

La mesa proposa aixecar a l'òrgan de contractació relació de les ofertes classificades per ordre
decreixent:
ORDR
LICITADOR
E
1
Cobra Instalaciones y Servicios, SA

PUNTUACIÓ
83,00 punts

2

Fulgencio Villar, SL

49,78 punts

3

Construccions Vinaixa, SA

47,97 punts

Per acord de la Junta de Govern de data 6 de juliol de 2017,s’aprova la relació classificada de les
ofertes i es requereix al licitador que ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa, Cobra
Instalaciones y Servicios, SA, perquè constitueixi la garantia definitiva i aboni les despeses de
publicitat. La documentació requerida de l’art. 146 del TRLCSP ja consta a l’expedient
En data 26 de juliol de 2017 el licitador que va presentar l’oferta econòmicament més avantatjosa,
l'empresa Cobra Instalaciones y Servicios, SA va constituir garantia definitiva per import de
3.166,69 €. La resta de documents justificatius exigits ja consten a l’expedient.
FONAMENTS DE DRET
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.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels Ens Locals.

L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord vista la Disposició Addicional
segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei de contractes del sector públic, és la Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcaldia.
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local, ACORDA, per unanimitat:
Primer. Adjudicar el contracte per l’execució de les obres incloses en el projecte ”Reforma i millora
d’equipaments municipals”, a l'empresa Cobra Instalaciones y Servicios, SA, amb NIF A46146387,
per import de 76.633,89 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 63.333,79 €, pressupost
net, i 13.300,10 € en concepte d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb subjecció
als plecs de clàusules administratives i tècniques aprovats, exposant seguidament les
característiques i avantatges de les ofertes dels adjudicataris que n’han determinat la selecció:
millor oferta econòmica, inclusió de la millora número 3 dels plecs de condicions, i ampliació del
termini de garantia a 24 mesos.
Segon.- Requerir a l'empresa perquè en el termini de 15 dies hàbils, a comptar des de l’endemà
de la notificació de l’adjudicació, procedeixi a formalitzar el corresponent contracte administratiu.
Tercer.- Nomenar director facultatiu de l’obra el tècnic Josep Frederic Pérez Pastor, arquitecte
municipal.
Quart.- Notificar aquesta resolució a totes les empreses que han participat en el procés de
contractació, al responsable del contracte i al director facultatiu, amb indicació dels recursos
procedents.
Cinquè.- Publicar l'adjudicació del contracte al perfil de contractant.
Sisè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector Públic, de
conformitat amb allò que estableix l’article 333.3 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
8. Acord de contractació d’una assegurança per l’actuació d’un grup de foc el dia 6 i el
dia 7 de setembre de 2017
L’Ajuntament té prevista l’actuació d’un grup de foc infantil el dia 6 de setembre de 2017 i un per
adults el dia 7 de setembre de 2017 , amb motiu de l’Arribada de la Mare de Déu de la Riera.
L’article 3.2 del Decret 252/99, de 31 d’agost, regulador de les actuacions de grups de foc en les
celebracions populars i tradicionals, modificat per l’article 8 del Decret 333/2002, de 19 de
novembre, de modificació d’altres decrets en matèria d’obligatorietat de contractació de
determinades cobertures d’assegurances, estableix que l’organitzador ha de tenir subscrit un
contracte d’assegurança que cobreixi el risc de responsabilitat civil per danys i perjudicis que es
puguin ocasionar durant l’actuació del grup de foc front a espectadors o espectadores i terceres
persones, amb un límit mínim de 150.253,03 € per víctima i 600.000 € per sinistre.
La Federació de Diables i Dimonis de Catalunya té subscrita una pòlissa d’assegurança col·lectiva
i a la qual ens podem adherir com a organitzadors. No ha estat possible trobar cap altre
companyia que estigui interessada en assegurar l’actuació.

Per la qual cosa s’adopten per unanimitat els acords següents:
PRIMER. Sol·licitar l’adhesió a la pòlissa d’assegurança col·lectiva de responsabilitat civil concertada
per la Federació de Diables i Dimonis de Catalunya amb “Mapfre Empresas, compañia de seguros y
Reaseguros, SA”per cobrir els riscos del ball de diables del dia 6 i el del dia 7 de setembre de 2017. El
capital assegurat és de 601.012,00 € amb sublímit per víctima de 150.253,03 € i l’import de la prima a
pagar és de 452,80 €.
SEGON. Sol·licitar l’adhesió a la pòlissa d’assegurança col·lectiva d’assegurances d’accidents per a
grups de foc concertada per la Federació de Diables i Dominis de Catalunya amb “Generali España,
Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros” per cobrir els riscos d’accident dels membres infantils
ball de diables infantil del dia 6 de setembre de 2017. Les sumes assegurades són de 12.020,24 € per
mort, 24.040,48 € per invalidesa total permanent i 1.803,04 € per assistència sanitària. L’import de la
prima és de 7 € per persona, amb un mínim de 6 persones per colla. El nombre d’inscrits és de 31,
per la qual cosa el cost de la pòlissa és de 217,00 €.
9. Acord d’adquisició directa de la porció de finca situada a l’avinguda M. Martorell, núm.
66 de les Borges del Camp
L’Ajuntament de les Borges del Camp, en data 11 d’abril de 2014, va formalitzar un contracte
d’arrendament d’un solar situat a l’avinguda de la Sra. Magdalena Martorell, núm. 66 de les Borges
del Camp, amb el senyor Ramon Parés Nolla i la senyora Antonia Parés Nolla.
El contracte es va fer per una durada de cinc anys i es va establir un preu de sis mil euros anuals, el
qual no s’incrementaria en el cas d’abonar la totalitat de la renda en un únic pagament, i el dia de la
seva signatura es va abonar la quantitat de trenta mil euros, el cent per cent de l’import del contracte.
Així mateix, el Plec de condicions que regeix el contracte estableix una opció de compra en la clàusula
catorzena:
“El preu de compra de la finca, en el supòsit d’exercir l’opció de compra, es fixa en 43.027,11 €.
Aquesta opció de compra es podrà exercir en qualsevol moment durant la vigència del contracte
d’arrendament amb opció de compra i en el supòsit d’exercir l’opció de compra els imports de
l’arrendament abonats fins aquell moment seran descomptats íntegrament del preu de compravenda.”
L’Ajuntament considera necessari fer ús de l’opció de compra atès que permetrà consolidar l’ amplada
actual d’aquest tram de l’av. M. Martorell i facilita el pas dels vianants amb més seguretat. Aquest ús
ja és l’actual.
Així mateix, des de Secretaria Intervenció s’ha emès informe favorable en relació a l’adquisició
directa de l’esmentat immoble; el plec de clàusules administratives particulars elaborat; i ha
informat que el Pressupost té consignació suficient per atendre el pagament del preu del contracte.
La Junta de Govern Local del dia 6 de juliol de 2017 va acordar: exercir l’opció de compra prevista
al contracte d’arrendament signat amb el senyor Ramon Parés Nolla i la senyora Antònia Pares
Nolla el dia 11 d’abril de 2014 i en el plec de condicions que el regeixen, per tal d’adquirir 45,50
m2 de la finca situada a l’avinguda de la Sra. M. Martorell, núm. 66 de les Borges del Camp; i
aprovar el plec de clàusules administratives particulars que hauran de regir l’adquisició directa de
l’immoble ubicat a l’Av. de la Sra. M. Martorell, núm. 66 de les Borges del Camp, amb referència
cadastral 4099715CF3549G0001BO i inscrita al Registre de la Propietat núm. 2 de Reus, Volum
832, Llibre 59, Foli 199, finca 1017.”
Així mateix, d’acord amb la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i dels governs locals de Catalunya i impuls

econòmic, no és preceptiu l’informe previ atès que el bé a adquirir no excedeix dels 100.000,00 €,
tal com s’estableix a l’article 19.10 que modifica el 206.3 del TRLMRLC.
L'expedient s'ha tramitat conforme al procediment establert als articles 30 del Decret 336/1988, de
17 d'octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals, i 206.3 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya.
La competència per resoldre l'adquisició correspon a l'alcalde ja que la valoració del bé no supera
el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, de conformitat amb la disposició addicional segona
del Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic; no obstant, l’alcalde, mitjançant Decret de data 26 de juny de 2015 va
delegar la competència a favor de la Junta de Govern Local.
Per tot l’exposa s’acorda, per unanimitat:
1.Adquirir a títol de compravenda 45,50 m2 de la finca situada a l’avinguda de la Sra. M. Martorell,
núm. 66 de les Borges del Camp, amb referència cadastral 4099715CF3549G0001BO i inscrita al
Registre de la Propietat núm. 2 de Reus, Volum 832, Llibre 59, Foli 199, finca 1017, propietat del
senyor Ramon Parés Nolla i la senyora Antònia Pares Nolla, pel preu de 43.027,11 €, import que
es va establir al contracte d’arrendament subscrit en data 11 d’abril de 2014.
2. Autoritzar i disposar del crèdit de 13.027,11 euros, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2017/1532/682/09 del pressupost municipal vigent per atendre el pagament del preu de la
compravenda acordada, un cop descomptats els 30.000,00 € abonats en concepte d’arrendament
de dita finca, d’acord amb allò establer en el Plec de condicions i en el contracte que regeix
l’arrendament de la finca. Així mateix, també s’autoritza la disposició de crèdit per atendre les
despeses de notaria i registre.
3.Ordenar la compensació prèvia de deutes dels rebuts que els venedors tinguin amb l’Ajuntament
de les Borges del Camp
4. Autoritzar l’alcalde, Joaquim Calatayud Casals, per portar a terme la formalització de l’escriptura
de compra-venda i altres tràmits necessaris fins la corresponent inscripció al Registre de la
Propietat.
5. Notificar aquest acord al senyor Ramon Parés Nolla i la senyora Antònia Pares Nolla com a part
venedora, i requerir-los alhora perquè compareguin davant del notari, designat per torn, per a
l'atorgament de la corresponent escriptura de compravenda.
6. Inscriure l'esmentat immoble en el Registre de la Propietat i en l'Inventari Municipal de Béns, un
cop formalitzada la compravenda en escriptura pública.
7. Contra aquesta resolució que posa fi a la via administrativa pot interposar-se recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la 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 de l’endemà de la seva notificació.
10. Assumptes sobrevinguts
No se n’ha produït cap.
11. Informe de les regidories

No emeten informe.
12. Informe de l'Alcaldia
No emet informe.
L’alcalde aixeca la sessió de la Junta de Govern Local del dia d'avui, de la qual, com a secretària
actal., estenc aquesta acta.
La secretària interventora actal.

Vist i plau
L’alcalde

Joaquim Calatayud Casals

