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2 / 2016 
 

Srs./Sres. Assistents: 
President:  
GRAU ARASA, DAMIÀ LLUÍS 
 
Vocals: 
MARCH MAYO, GERARD 
BEL PRÍNCEP, ROSER 
SUBIRATS SEBASTIÀ, EMIGDI 
DOMÈNECH MARQUÉS, ALEXANDRA 
ESQUERRE NAVARRO, JOSEP 
MARCH MAYO, ÀNGEL 
COLOMÉ CASANOVA, MARIA JESÚS 
CASTELLS ANDREU, DIEGO 
 
Secretari: 
FRANCISCO JAVIER DOMINGO RODRÍGUEZ 

Campredó, sent les vuit del vespre del dia VINT-I-
TRES DE MARÇ de dos mil disset prèvia 
convocatòria girada a l’efecte, es reuneixen, en 
primera convocatòria, a la Sala de reunions de la 
seu de l'EMD, els membres de la Junta Veïnal de 
l’Entitat Municipal Descentralitzada de Campredó 
que al marge es relacionen, a l’objecte de 
realitzar sessió  ordinària sota el següent 

 

ORDRE DEL DIA 
 

- I - 
PART RESOLUTIVA 

 
1.- Ratificació, si s’escau, del canvi en la data de celebració de la sessió. 
2.- Aprovació, si s’escau, de l'acta corresponent a la sessió anterior, ordinària, de data 26 de gener de 
2017. 
3.- Informes de la Presidència. 
4.- Proposta d'acord mitjançant el qual s'accepta la mutació demanial per canvi de subjecte a favor 
d'aquesta EMD, d'una finca fins ara titularitat de l'Ajuntament de Tortosa. 
5.- Dació de compte de resolució de la Presidència sobre contractació menor d'un servei d'assistència 
tècnica per a la realització dels projectes bàsics i d'execució (en dues fases) de l'obra “Edifici per a 
manifestacions festives de caràcter cultural”. 
6.- Proposta d'aprovació inicial del projecte (1ª i 2ª fase) de l'obra “Edifici per a manifestacions festives de 
caràcter cultural”. 
7.- Aprovació, si s'escau, de la planificació d'execució (en dues fases)i distribució de finançament (en dues 
anualitats) de l'obra “Edifici per a manifestacions festives de caràcter cultural”. 
8.- Aprovació, si s'escau, de modificació pressupostària 1/2017, mitjançant crèdit extraordinari destinat al 
finançament d'inversions finançada amb baixes d'altres aplicacions del pressupost.  
9.- Dació de compte de resolució de la Presidència d'aprovació de l'expedient de licitació del contracte de 
subministrament d'un mòdul, amb fabricació i instal·lació, destinats a la realització d'activitats d'educació 
infantil. 
10.- Dació de compte de resolució de la Presidència d'aprovació de l'expedient de licitació del contracte del 
servei de guingueta d'estiu de la piscina de la zona esportiva de l'EMD.  
11.- Dació de compte de resolució d'aprovació d'expedient de contractació menor d'obres per a a dur a 
terme la pavimentació del camí de Font de Quinto a la Torre de Campredó. 
 
12.-  Aprovació, si s'escau, de l'adhesió de l'EMD al Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre 
(COMEBE). 
13.- Aprovació dels padrons fiscals de contribuents corresponents a l'exercici 2017 de la Taxa per  per la 
utilització privativa i l'aprofitament especial de la via pública i els espais d'ús públic de l'EMD de Campredó 
en les modalitats següents:Instal·lació de les parades (fixes) del mercat setmanal de venda ambulant / 
instal·lació de taules i cadires o altres elements d'ocupació vinculats a establiments de bar-cafeteria o 
restauració / Accés de vehicles a habitatges, locals o edificis mitjançant guals o reserves  d'estacionament. 
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 -II- 
SEGUIMENT I CONTROL 

14.- Mocions de grups polítics: 
14.1  Moció relativa al canvi de la denominació del grup municipal Convergència i Unió -, que serà 
substituïda per la de grup municipal del Partit Demòcrata Català Europeu "PDeCAT",  
15.- Precs i preguntes. 
 
Oberta la sessió per la Presidència es passen a tractar els diferents punts inclosos a l’ordre del dia: 
 
01.- RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CANVI EN LA DATA DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ. 
 
Per la Presidència motiva el canvi en la data de celebració de la sessió i n’excusa el retard en la 
convocatòria.  
 
La Junta acorda per unanimitat ratificar el canvi en la data de celebració de la sessió. 
 
Seguidament es passa a tractar el segon dels punts inclosos a l’ordre del dia: 
 
02.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L'ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ANTERIOR, ORDINÀRIA, 
DE DATA 26 DE GENER DE 2017. 
 
El Sr. Damià Grau manifesta als assistents si tenen alguna observació a efectuar al contingut de l'acta de la 
sessió anterior, de data 26 de gener de 2017. 
 
No havent-hi observacions, l’acta es aprovada per unanimitat dels membres de la Junta Veïnal. 
 
Seguidament es passa a tractar el tercer dels punts inclosos a l'ordre del dia de la sessió: 
 
03.- INFORMES DE LA PRESIDÈNCIA. 
 
El Sr. Damià Grau informa dels següents temes: 
 
- De que s’ha aconseguit finalment, amb l’emissió dels corresponents butlletins i la instal·lació de 
comptadors, posar fi al procés de legalització de la instal·lació elèctrica del Casal Francesc Llop, expedient 
que ha resultat difícil i complicat i que vam iniciar al gener de 2016, havent implicat Generalitat, Diputació, 
empreses instal·ladores, etc. Haver posar fi a aquesta tema tant dificultós ens permetrà obri altres fronts 
d’actuació i consolidar l’activitat de l’EMD procurant sempre que les nostres accions sigui el més regulars i 
transparents possibles. 
 
- De la reunió tinguda amb el departament de Serveis de l’Ajuntament de Tortosa sobre el plantejament del 
nou contracte de recollida de la brossa. Es durà a terme un nou contracte després del corresponent procés 
d’adjudicació. En el nou contracte desapareixeran els contenidors grisos actuals. Només hi haurà recollida 
fraccionada en illes de contenidors. Per a Campredó se’n proposen tres però nosaltres creiem que ens 
n’haurien de correspondre cinc. 
 
- Que es tornarà a incorporar el policia local de forma compartida amb altres dos pobles del municipi 
perquè  allò que abans feien dos policies ara ho farà solament un que s’haurà d’ocupar de més pobles. 
 
Seguidament  dona la paraula als diferents vocals amb responsabilitats delegades perquè informin de les 
activitats més destacades de la seva respectiva àrea: 
 
Governació – Sr. Gerard March 
 
Informa de que el proper 31 de març hi haurà la presentació i posada en marxa de la web de l’EMD. 
Tindrem a l'efecte una reunió de coordinació amb la tècnica informàtica del Consell Comarcal. 
Seguidament que es posi en marxa durem a terme una campanya per a fomentar-ne la utilització i  
possibilitar fer els tràmits a través de la web mitjançant comunicació electrònica. 
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Quan a la implantació dels canvis en el nomenclàtor dels carrers s'està pendent d'obtenir el vistiplau de 
l'INE per realitzar la comanda de les noves plaques identificatives i comunicar-ho als veïns de Font de 
Quinto i Campredó. 
 
Salut i Benestar Social. Sra. Roser Bel.  
 
S'informa que el proper dissabte, dia 25 de març, hi haurà una xerrada al Casal Francesc Llop sobre la 
“marxa nòrdica” en que s'explicaran els beneficis d'aquesta activitat i la forma de practicar-la, tant a nivell teòric 

com també podent iniciar-se en la seva pràctica. Si a resultes d'aquesta xerrada es pot constituir un grup 
interessat es podria dur a terme un curs més endavant. 
 
Estem també concretant altres xerrades sobre salut i estalvi energètic així com uns tallers de memòria i 
gimnàstica mental a càrrec de l'Associació de familiars i malats d'alzheimer Terres de l'Ebre. 
 
El Sr. Damià Grau manifesta que se seguirà endavant en la línia de fomentar activitats de promoció d'una 
vida saludable. 
 
Cultura i Patrimoni: Sr. Emigdi Subirats. 
 
Manifesta que arran de l'èxit del programa “Trinxeres” de TV3 s'ha despertat un gran interès per conèixer, 
visitar i filmar la Torre de Campredó. 
 
Informa així mateix que l'entitat “Lo pati – Centre d'Art -Terres de l'Ebre” es proposa dur a terme, dintre del 
projecte XYZ 2017, convocatòria d'art públic i intervencions en espais singulars, una intervenció artística 
d'enllaç entre la Torre de Font de Quinto i la de la Carrova d'Amposta. Per dur a terme aquesta intervenció 
es comptarà amb el suport tècnic i mitjans operatius de  l'EMD de Campredó. El projecte d'intervenció que 
finalment resulti guanyador s'escollirà per votació popular. 
 
Que ja està preparada una memòria tècnica per a presentar-la a la convocatòria de les subvencions de 
l'1,5% cultural per a poder dur a terme les obres d'adequació / excavació a l'entorn de la Casa del Prat. 
 
Que el passat divendres, dia  17 de març, tingué lloc a la biblioteca Manuel Pérez Bonfill de Campredó un 
acte molt emotiu, en celebració del Dia Internacional de la Llengua Materna, del Dia mundial de la Poesia, i 
del Dia de la dona treballadora, que inclogué: • Salutacions en diverses llengües parlades a Campredó. • 
Breu recitació poètica de Zoraida Burgos per part de Manel Ollé. • Homenatge a Mossèn Manyà i a la 
Llengua Llatina - Lectura de textos, en llatí, del teòleg gandesà, per part de Fernanda Garcia-Amorenea. • 
Actuació poètica i musical de la cantautora Montse Castellà. 
 

Que el proper escriptor a que es dedicarà el Club de Lectura serà el Jordi Pijoan i amb la seva novel·la “Els 
àngels de Sóar”.  
 

Que el propers 30/abril / 1 maig tindran lloc novament les Jornades del Patrimoni. Com activitats 
destacades el monòleg teatralitzat “La dama de la fe”, a càrrec de la jove actriu Ruth Cardona  que anirà 
acompanyada d'un mapping de projeccions. Així mateix es projectarà una filmació templera a càrrec de 
Sílvia Isach. També estaran disponibles els codis QR que permetran, mitjançant qualsevol aplicació mòbil 
que els desxifri, accedir a informació detallada de la Torre sense necessitat de guia o informació en suport 
paper. 
 

Que s'està també donant suport al projecte “Campredonencs”, del realitzador cinematogràfic Roman 
Aixendri.  
 

Ensenyament – Informa el Sr. Damià Grau. 
 

Del seguiment que s'està fent en relació a l'evolució de la llar d'infants de Campredó. S'ha tingut una reunió 
amb la Tècnica d'Educació Infantil i el Director de l'Escola. La valoració ha estat del tot positiva. S'ha 
solucionat qualsevol reticència que en principi podia haver-hi amb la Direcció del centre. Podem dir que 
actualment la TEI està perfectament adaptada al claustre de professor i mares i pares estan tots molt 
contents. Continuarem amb el seguiment però reitero que els informes fins ara no poden ser més positius.  
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El termini de preinscripció de la llar d'infants serà el mateix del Col·legi. Així mateix s'oferirà també per a la 
llar d'infants el servei de menjador, a càrrec probablement de la mateixa TEI. 
 

Properament hi haurà una jornada de portes obertes a la llar d'infants perquè tots els interessats la pugui 
conèixer. Pensem que l'any vinent encarà hi haurà més demanda d'alumnes. 
 

Totes les llars d'infants municipals poden acollir-se a les subvencions de la Diputació però el conveni de la 
Diputació no recull que ens hi puguem acollir. S'ha constituït un grup de treball juntament amb altres pobles 
afectats perquè la conselleria ho demani. Tindrem una reunió amb la Delegada Territorial d'Ensenyament, i 
si cal també amb la Consellera, i també amb el President de la Diputació.  
 

Urbanisme. Sra. Sandra Domènech 
 

Manifesta que una vegada disposem del projecte sobre l'edifici de l'estació, el pas següent serà demanar 
que desaparegui la seva qualificació com equipament ferroviari. 
 

Que el passat 18 de febrer va tenir lloc la inauguració del nou edifici de la guingueta de la zona esportiva.  
 

Que com més endavant s'indica es durà a terme la licitació del mòdul destinat a educació infantil. 
 

Que per l'estudi d'arquitectura Àrea 55 d'Amposta s'ha dut a terme, com també més endavant s'indica, la 
redacció del projecte del nou edifici per a manifestacions festives de caràcter cultural. 
 

Que com més endavant se'n dona compte es durà a terme la pavimentació del Camí Camí de Salvaigües 
(en el tram comprès entre les antigues Escoles de Font de Quinto i la Torre). 
 

Que com anteriorment ha indicat el Sr. Emigdi Subirats s'ha dut a terme la memòria necessària per a les 
actuacions a dur a terme a la Casa del Prat i l'emmurallat que l'envolta.  
 

El Sr. Damià Grau manifesta que es mirarà d'entrar l'actuació de la Casa del Prat dintre de l'1,5% cultural. 
Podríem haver-ho intentat amb l'estació però al no tenir-la cedida ni expropiada no hi seriem a temps. Pel 
que fa al projecte de la Casa del Prat tenim una memòria de contingut tècnic i patrimonial. Volem millorar i 
solucionar la problemàtica dels accessos, portar-hi la llum, etc. 
 

Que el passat divendres divendres 17 de març es van posar en funcionament l’enllumenat dels carrers 
Joaquim Gauxachs, Torre Sant Onofre i Ramon Marques fins ara deficientment il·luminats fent cas a una 
reivindicació veïnal llargament posada de manifest. Per fer l’enllumenat s’ha col·locat fanals a llarg dels 
carrers equipats amb tecnologia LED de baix consum. 
 

De que ens veiem en la necessitat d'adquirir un nou tallagespa donat que ja no ens vindran a segar el 
camp de futbol de l'EMD des de la contracta de jardineria de l'Ajuntament de Tortosa.  
 
- El Sr. Josep Esquerre manifesta que no hi ha pressupost per a realitzat aquesta despesa. 
 

Que continuarem treballant, mitjançant la ressembra, per recuperar la gespa del camp de futbol que ha 
millorat notablement. 
 

Que s'ha millorat també i adequat la zona del passeig vora la tanca del polígon. 
 

Que hi ha hagut darrerament algunes queixes pels talls d'aigua a la zona de Font de Quinto. Hi ha hagut 
alguns talls efectivament i no va ser possible avisar als veïns amb anticipació. 
 

Que s'està duent a terme, amb la col·laboració amb la Comunitat de Regants, que aportarà la maquinària i 
el personal mentre que el material serà a càrrec de l’EMD, una ampliació del Camí de l'Horta de Soldevila, 
entre els Hivernacles de Planters Estorach i la presa de captació d'aigua del Consorci.  
 
Que també es durà a terme el tractament fitosanitari de les vores dels camins. 
 

Així mateix avançarem al mes d’abril la reparació / apedaçament dels camins d'horta/vora riu. A la tardor es 
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durà a terme la reparació anual dels camins de muntanya.   
 
Que per part d’ADIF s’ha comunicat que s’anava a dur a terme la reparació del pas a nivell de Campredó 
fet del qual n'hem fet difusió. 
 
Hisenda i finançament. Sr. Josep Esquerré 
 
Teníem dos partides al pressupost de Tortosa: una que es la corrent per import de 290.000 euros i una 
excepcional per import de 10.000 euros que vam reclamar amb motiu del pagament del transport escolar. 
Van dir que ens ho donarien per compensar els anys que no havien pagat anteriorment. L’Interventor de 
l’Ajuntament va dir que com a transport escolar no se'ns podia fer l'ingrès però si es canviava el concepte si 
que podria fer-se. Hem de fer una petició demanant el traspàs d’aquests 10.000 euros perquè han de 
formar part dels drets pendents de cobrament l’any 2016. 
 
Està gairebé acabat el tancament de l’exercici 2016. Us avanço quatre coses. El resultat pressupostari 
d’ingressos ha estat de 481.000 euros. D’obligacions reconegudes hi ha hagut 514.000 euros. El resultat 
ha estat negatiu en 33.000 euros perquè dintre d’aquestes obligacions reconegudes tenim els 35.000 euros 
de la legalització elèctrica del Casal que hem agafat del romanent. Si tenim en compte els ajustos de 
romanent el resultat pressupostari de l’exercici hauria estat positiu en 2.000 euros. Ja sabíem que aquest 
any encara no compliríem amb el pla d'estabilitat  sinó que s’havia de complir en el segon any d’aplicació.  
 
En termes de comptabilitat empresarial el patrimoni de l’EMD va augmentar l’any passat en 136.000 euros i 
en un balanç de situació e resultat d’exercici seria de 59.000 euros. Això només a títol anecdòtic. A l’agafar 
el romanent si partíem d’un romanent de l’any passat de 181.000 euros hem acabat amb un romanent de 
153.000 euros. 
 
Quan a l’execució de les despeses, sobre el pressupost inicial que teníem hem executat un 91% xifra no 
gens desdenyable. 
 
En la propera Junta ja es donarà compte de la liquidació amb tots els números.  
 
Esports.- Informa el Sr. Damià Grau. 
 
S’està treballant ja en l’organització de la propera temporada de la piscina. Hi haurà algunes novetats de 
les quals us n’anirem informant, en la mesura que es vagin produint, en relació al tema del manteniment, el 
socorrista.  
 
Seguidament es passa a tractar el quart dels punts inclosos a l'ordre del dia de la sessió: 
 
04.- ACORD DE LA JUNTA VEÏNAL DE L'EMD DE CAMPREDÓ MITJANÇANT EL QUAL S'ACCEPTA 
LA MUTACIÓ DEMANIAL PER CANVI DE SUBJECTE A FAVOR DE L'EMD DE CAMPREDÓ, D'UNA 
FINCA FINS ARA TITULARITAT DE L'AJUNTAMENT DE TORTOSA. 
 
Per la Presidència es proposta a la Junta Veïnal l’adopció de la següent proposta d’acord: 
 
[... Mitjançant acord adoptat en sessió de data 6 de març de 2017 que figura incorporat a l'expedient el Ple 
de l'Ajuntament de Tortosa ha aprovat la mutació demanial, que comporta la transmissió gratuïta de 
titularitat a favor de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Campredó, de la següent finca: 
 
[Finca registral núm. 48141 
 
Descripció: “Urbana: Finca situada en el terme de Tortosa, que forma part de la parcel·la 58 del Polígon 
Industrial Baix Ebre, de cinc mil vint metres quadrats de superfície, de forma quasi rectangular, i que, 
d'acord amb l'aprovació del nou POUM de Tortosa, té la qualificació d'equipament. Afronta: a l'est, amb la 
parcel·la número 59 del Polígon Industrial Baix Ebre; al nord, amb carrer; al sud, amb finca de la qual se 
segrega; i a l'oest amb equipament esportiu.” 
 
Superfície: Té una superfície registral de 5.020 m2. 
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Inscrita en el Registre de la Propietat de Tortosa núm. 1, en el TOM 3833, llibre 953, foli 94, alta 1, amb el 
número 48141. 
 
Càrregues: No hi ha càrregues registrades. 
 
Referència cadastral: 3555905BF9135F0001TD] 
 
La transmissió gratuïta a l'EMD de Campredó de la titularitat de la referida finca mitjançant mutació 
demanial ha estat acordada per l'Ajuntament de Tortosa, a sol·licitud de l'EMD, a l'empara d'allò que 
preveu l'article 27 del Reglament del patrimoni dels ens locals aprovat per decret 336/1988, de 17 
d'octubre, que preveu les mutacions demanials enteses com a canvi de subjecte (o de destinació) dels 
béns de domini públic sense que aquests perdin la seva naturalesa jurídica. 
 
Atès que es considera convenient per a l'interès públic d'aquesta EMD l'acceptació de la referida mutació 
demanial, mantenint l'afectació de la finca a l'ús i servei públic i la seva vinculació als usos que per ella 
preveu el planejament urbanístic vigent. 
 
Per tot l'exposat, a la Junta Veïnal de l'EMD de Campredó, proposo l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Acceptar la mutació demanial per canvi de subjecte de la finca registral 48141, amb referència 
cadastral 3555905BF9135F0001TD, descrita en els antecedents d'aquest acord, aprovada per l'Ajuntament 
de Tortosa mitjançant acord plenari de data 6 de març de 2017, que passarà a integrar-se de ple domini en 
el patrimoni de l'EMD de Campredó, mantenint la seva condició de bé de domini públic en raó a la 
l'afectació de la finca a l'ús i servei públic i la seva vinculació als usos que per ella preveu el planejament 
urbanístic vigent. 
 
Segon.- Aprovar el document administratiu en què es formalitza l'esmentada mutació demanial proposat 
per l'Ajuntament de Tortosa que, una vegada formalitzat entre les parts, serà títol suficient per a la 
inscripció de la finca en el Registre de la Propietat de Tortosa núm. 1. tot assumint que les despeses i 
impostos que, si s'escau, es derivin de l'esmentada formalització i inscripció registral siguin de compte i 
càrrec de l'EMD com a part cessionària. 
 
Tercer.- Procedir a la inscripció de la referida finca a l'Inventari de bens de l'EMD de Campredó i al 
Registre de la Propietat de Tortosa núm. 1. 
 
Quart.-  Facultar el President de l'EMD de Campredó perquè dugui a terme, en nom i representació de 
l'EMD, la formalització en document administratiu de la mutació demanial acordada així com la subscripció 
de qualsevol altre document que sigui necessari per a assegurar l'efectivitat d'aquests acords. ...] 
 

La Junta Veïnal, per unanimitat dels membres presents, acorda aprovar la transcrita proposta. 
 

Seguidament es passa a tractar el següent dels punts inclosos a l'ordre del dia de la sessió: 
 
05.- DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA SOBRE CONTRACTACIÓ MENOR 
D'UN SERVEI D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REALITZACIÓ DELS PROJECTES BÀSICS I 
D'EXECUCIÓ (EN DUES FASES) DE L'OBRA “EDIFICI PER A MANIFESTACIONS FESTIVES DE 
CARÀCTER CULTURAL”. 
 

Per la Presidència es dona compte a la Junta Veïnal de la següent resolució: 
 
[... En us de les competències que resulten d'allò que preveu la disposició addicional segona del Text refós 
de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat per RDLegislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
 
HE RESOLT : 
 
PRIMER.- Aprovar la despesa i adjudicar el contracte les característiques del qual seguidament es detallen: 
 
Tipus: Contracte de Serveis. 
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Objecte: Contractació d'un servei d'assistència tècnica per a la realització dels projectes bàsics i d'execució 
de l'obra “Edifici per a manifestacions festives de caràcter cultural”.    
 
Procediment: Contracte menor d'acord amb l'article 111, en relació amb l'article 138 del TRLCSP. 
 
Adjudicatari: ÀREA 55 arquitectura, SLP, amb CIF B43951813 i domicili C/Major, 44, 1

r
, 43870 – 

Amposta. Tècnic redactor Òscar Benet Ramos, col·legiat 38150-0 COAC. 
 
Import net           15.503,52 €  
IVA (21%):                                3.255,74 € 
Despesa total (IVA inclòs):     18.759,26 € 
 
SEGON.- Aprovar la despesa que la contractació comporta, que es finançarà amb càrrec a l'aplicació 
pressupostària  920-227 
 
TERCER.- Donar compte d'aquesta resolució a la Junta Veïnal en la propera sessió que celebri. ...] 
 

La Junta Veïnal en queda assabentada. 
 
Seguidament es passa a tractar el següent dels punts inclosos a l'ordre del dia de la sessió: 
 
06.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DEL PROJECTE TÈCNIC PER L'EXECUCIÓ (1ª I 2ª FASE) DE 
L'OBRA “EDIFICI PER A MANIFESTACIONS FESTIVES DE CARÀCTER CULTURAL”. 
 
Per la Presidència es proposta a la Junta Veïnal l’adopció de la següent proposta d’acord: 
 
[... Vist el projecte bàsic i executiu per l’execució de les obres “edifici per a manifestacions festives de 
caràcter cultural” redactat per ÀREA 55 ARQUITECTURA, SLP, que a efectes de licitació està dividit en 
dues fases, una primera per  import, IVA inclòs, de 174.088,34 €, i una segona per import, IVA inclòs, de 
156.860,79 €. 
 
Atès el que disposen els articles 37 i següents del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de 
Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny. 
 
A la Junta Veïnal de l'EMD de Campredó, es proposa l'adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu per a la realització de les obres “·EDIFICI PER A 
MANIFESTACIONS FESTIVES DE CARÀCTER CULTURAL”, redactat pel despatx d’Arquitectura  AREA 
55 ARQUITECTURA, SLP i subscrit pel tècnic Sr. Oscar Benet Ramos dividit en dues fases que permeten 
la seva licitació i execució separada, amb un pressupost la primera per  import, IVA inclòs, de 174.088,34 
€, i la segona per import, IVA inclòs, de 156.860,79 € 
 
SEGON. Disposar l'exposició pública del projecte inicialment aprovat, per un termini de trenta dies, als 
efectes del seu examen i presentació de les al·legacions que es tinguin per oportunes, mitjançant edictes a 
publicar en el Butlletí oficial de la Província i Tauler d’anuncis  de l'EMD de Campredó. 
 
TERCER. Determinar que cas que en el termini d’exposició pública no es formuli cap al·legació o 
reclamació el projecte esdevindrà definitivament aprovat. ...] 
 

Sotmesa a votació la proposta, aquesta es aprovada amb sis vots a favor corresponents als membres del 
grup d’ERC i tres abstencions corresponents als membres del grup PDeCAT. 
 
Seguidament es passa a tractar el següent dels punts inclosos a l'ordre del dia de la sessió: 
 
 

 

 



 Entitat Municipal  

Descentralitzada 

de Campredó   

                                                    

C/Rafel Escardó Valls S/n T977 59 70 50 

43897 Campredó F977 59 70 50 

campredo@tortosa.cat 

8 

 

 

 

 

 

 

07.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA PLANIFICACIÓ DE L’EXECUCIÓ (EN DUES FASES)I 
DISTRIBUCIÓ DE FINANÇAMENT (EN DUES ANUALITATS) DE L'OBRA “EDIFICI PER A 
MANIFESTACIONS FESTIVES DE CARÀCTER CULTURAL”. 
 
Per la Presidència es proposa a la Junta Veïnal l’aprovació de la següent Planificació de l'execució i 
distribució del finançament plurianual d'actuació EDIFICI PER A MANIFESTACIONS FESTIVES DE 
CARÀCTER Cultural que s'inclou al PAM – 2017 de la Diputació de Tarragona: 
 

PLANIFICACIÓ DE L'EXECUCIÓ  
Import € 

(IVA inclòs) 
Percentatge  

(%) 

- Fase 1 (anualitat 2017) 174.088,34   52,60 

- Fase 2 (anualitat 2018)         156.860,79 47,40 

- Import total (fase 1 + fase 2)         330.949,13    100,00 

   

- Distribució del finançament plurianual – anualitat 2017   

- Aportació de la corporació local 17,408,83 10,00 

- Subvenció PAM   156.679,51    90,00 

- Total anualitat 2017     174.088,34 100,00 

   

- Distribució del finançament plurianual – anualitat 2018   

- Aportació de la corporació local 15.686,08 10,00 

- Subvenció PAM 141.174,71 90,00 

- Total anualitat 2018 156.860,79   100,00 

   

La Junta Veïnal, amb 6 vots a favor corresponents als membres del grup d’ERC i 3 abstencions 
corresponents al grup del PDeCAT, acorda donar conformitat a la planificació de l'execució i la 
distribució plurianual del finançament de l'actuació de referència. 
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Seguidament es passa a tractar el següent dels punts inclosos a l'ordre del dia de la sessió: 
 
08.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 1/2017, MITJANÇANT CRÈDIT 
EXTRAORDINARI DESTINAT AL FINANÇAMENT D'INVERSIONS FINANÇADA AMB BAIXES 
D'ALTRES APLICACIONS DEL PRESSUPOST.  
 
Per la Presidència es proposa a la Junta Veïnal l’adopció de la següent proposta d’acord: 
 
[Antecedents de fet: 
 
1.- La Junta Veïnal de l'EMD de Campredó va aprovar el pressupost que ha de regir per a l'anualitat 2017 
en sessió de data 28 de novembre de 2016, el qual fou sotmès a informació pública mitjançant anunci 
publicat al BOPT núm. 230, de data 2 de desembre de 2016, entrant en vigor l'1 de gener de 2017 una 
vegada esdevinguda definitiva  la referida aprovació i publicat el pressupost aprovat, resumit per capítols, 
en el BOPT núm. 247, de data 30 de desembre de 2016. 
 
2.- S'ha constatat la necessitat sobrevinguda de dur a terme el subministrament d'un mòdul amb destí a la 
realització d'activitats d'educació infantil, despesa que no es pot demorar fins l'exercici pressupostari vinent, 
així com la de preveure el finançament de la part que correspondrà finançar amb recursos propis del 
programa d'inversió del Pla d'Acció Municipal (PAM-2017) de la Diputació de Tarragona pel que fa a la 
realització de la 1ra fase de l'obra “Edifici per a manifestacions festives de caràcter cultural”. 
 
3.- El fet d'haver de tenir en compte la realització de les esmentades actuacions comporta la realització en 
la present anualitat de despeses que no poden demorar-se fins l'exercici següent per a les quals no existia 
crèdit consignat en el pressupost de l'entitat.  
 
4.- Correspon conseqüentment modificar per inclusió de nous projectes d'inversió el capítol 6 del 
pressupost l'EMD per a l'exercici 2017, dotant els projectes inclosos novament del seu corresponent 
finançament. 
 
5.- Per resolució de la Presidència de l'EMD s'ha disposat l'inici de modificació pressupostària mitjançant 
crèdit extraordinari finançat amb baixes d'altres partides del capítol d'inversions l'execució de les quals no 
es considera prioritària sense perjudici de que, quan existeixi el compromís ferm d'aportació de la 
subvenció del PAM-2017, pugui generar-se crèdit per a completar el finançament de la referida actuació. 
Les modificacions proposades no alteren l'equilibri econòmico-financer del pressupost. 
 
6.- El Secretari-Interventor de l'EMD ha emès informe favorable a la present modificació pressupostària. 
 
Fonaments de dret: 
 
1.- Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
5 de març. 
 
2.- RD 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
 
3.- Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del règim local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local. 
 
4.- Bases d'execució del pressupost de l'EMD del vigent exercici. 
 
Per tot l'exposat, a la Junta Veïnal, proposo l'adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació pressupostària número 1/2017, mitjançant crèdit 
extraordinari destinat a la realització d'inversions finançat amb càrrec a baixes per anul·lació de crèdit en 
altres partides del pressupost en els següents termes. 
 



 

Entitat Municipal   
Descentralitzada 
de Campredó         

  

C/Rafel Escardó Valls S/n T977 59 70 50 

43897 Campredó F977 59 70 50 

campredo@tortosa.cat 

10 

 

 
 
a) Partides de nova creació que es doten de crèdit: 
 

Partida Descripció Import (€) 

321-623 Mòdul destinat a activitats d'educació infantil. 45.000,00 

330-622 Edifici per a manifestacions festives de caràcter cultural 17.408,33 

 

b) Partides amb baixa. 
 

Partida Descripció Import (€) 

342-632  Adequació zona esportiva. 45.000,00 

920-682 Edificis i altres construccions 10.000,00 

155-619 Pavimentació tram camí de Soldevila 7.408,83 

 

Segon.- Exposar al públic la modificació pressupostària acordada durant el termini  de quinze dies hàbils, 
mitjançant edicte en el tauler d'anuncis de l'EMD i en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. Cas de 
no presentar-se reclamacions l'acord serà ferm sense necessitat d'ulterior acord. En cas contrari, la Junta 
Veïnal disposarà del termini d'un mes comptat des de la finalització del període d'exposició pública per 
resoldre-les.] 
 

La Junta Veïnal, amb 6 vots a favor corresponents als membres del grup d’ERC i 3 abstencions 
corresponents al grup del PDeCAT, acorda aprovar la transcrita proposta. 
 
Seguidament es passa a tractar el següent dels punts inclosos a l'ordre del dia de la sessió: 
 
09.- RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE LICITACIÓ DEL 
CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT D'UN MÒDUL, AMB FABRICACIÓ I INSTAL·LACIÓ, 
DESTINATS A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS D'EDUCACIÓ INFANTIL. 
 
Per la Presidència es dóna compte a la Junta Veïnal de la següent resolució: 
 
[... Atesa la necessitat de dotar-nos provisionalment d’una aula destinada a la realització d’educació infantil 
mentre es duen a terme obres de reforma de les escoles de Campredó per tal de mantenir un adequat 
nivell de servei, que sigui adient a les necessitats existents i que atengui de forma eficient la demanda dels 
educadors i dels infants s'ha iniciat expedient per a contractar el subministrament d'un mòdul, amb 
fabricació i instal·lació, destinat a la realització d'activitats d'educació infantil. 
 
D’acord amb les disposicions 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 i del DECRET LLEI 3/2016, de 31 de maig, de mesures 
urgents en matèria de contractació pública, en especial en allò que fa referència a l'aplicació de les 
mesures de gestió eficient de la contractació previstes en l'art. 8 de la referida norma. 
 
Vist el plec de clàusules que ha de regular la forma en què s’ha de realitzar l'esmentat subministrament que 
consta a l'expedient. 
 
HE RESOLT  
 
PRIMER.- Aprovar el plec de clàusules administratives, amb les seves corresponents prescripcions 
tècniques, que ha de regular la forma en què es durà a terme el subministrament d'un mòdul, amb 
fabricació i instal·lació, destinat a la realització d'activitats d'educació infantil, amb el següent pressupost de 
licitació: 
 



 

Entitat Municipal   
Descentralitzada 
de Campredó         

  

C/Rafel Escardó Valls S/n T977 59 70 50 

43897 Campredó F977 59 70 50 

campredo@tortosa.cat 

11 

 

Import net: 35.000,00 € 
Tipus de l’IVA (%) 21% 
Quota de l’IVA (€) 07.350,00 € 
Import total de licitació (€) 42.350,00 € 
SEGON.- Aprovar la despesa amb càrrec a l'aplicació pressupostària  
 

Partida Descripció 

321-623 Mòdul destinat a activitats d'educació infantil. 

 

L'aprovació resta condicionada a que esdevingui definitiva l'aprovació de la modificació pressupostària 
corresponent. 
 
TERCER.- La licitació es durà a terme mitjançant procediment obert amb pluralitat de criteris d'adjudicació 
aplicant les mesures de gestió eficient de la contractació previstes a l'article 8 del DECRET LLEI 3/2016, de 31 
de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública. 
 
QUART.- Atorgar caràcter urgent a la tramitació de la licitació.  
 
CINQUÈ.- Donar publicitat de la licitació en el perfil del contractant de l'EMD de Campredó accessible des de la 
plataforma de serveis de contractació pública de Catalunya i amb enllaç  des de la web de l'EMD, per tal que es 
puguin presentar instàncies pel termini dels vuit dies naturals posteriors a la publicació de l'anunci de la 
licitació....] 
 
La Junta Veïnal en queda assabentada. 
 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER AL CONTRACTE DE 
SUBMINISTRAMENT, AMB FABRICACIÓ, I INSTAL·LACIÓ D'UN MÒDUL DESTINAT A ACTIVITATS 
D’EDUCACIÓ INFANTIL 
 
A. Administració Contractant  
Entitat Municipal Descentralitzada de Campredó. 

 
B. Contracte  
Administratiu  /  Subministraments  
Denominació: Contracte administratiu per al subministrament, amb fabricació, i i instal·lació d'un mòdul 
destinat a activitats d'educació infantil. 
 
C. Abreviatures emprades en aquest Plec  
TRLCSP Text refós de la Llei de contractes del sector públic   
PCAP Plec de clàusules administratives particulars del contracte. 
 
D. Naturalesa I Objecte  
Aquest plec de clàusules administratives particulars regula el contracte indicat en l’apartat B per part de 
l’Administració citada a la l’apartat A.  
 
E. Aprovació  
Aquest plec de clàusules administratives particulars, corresponent al contracte que s’indica a l’apartat B, ha 
estat aprovat per l’òrgan de contractació dins l’acord d’aprovació de l'expedient administratiu de 
contractació, en els termes següents:  
 
Òrgan de contractació: Presidència de l'EMD   
 
1. EL CONTRACTE: DELIMITACIÓ 
 
1.1. Denominació 
 
Contracte administratiu per al subministrament, amb fabricació, i instal·lació d'un mòdul destinat a activitats 
d’educació infantil.
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1.2. Caràcter: administratiu
 
 
 
1.3. Classe  

Principal: Subministrament amb fabricació. 

Secundari: Serveis d’instal·lació del mòdul fabricat objecte del subministrament  

1.4. Classificació estadística  

CPA 2008  16.23.20 Construccions prefabricades de fusta 
 43.99.7. Treballs de muntatge de construccions prefabricades 

CPV2008       
44211100-3 Edificis prefabricats modulars 
45223800-4 Muntatge i instal·lació d’estructures prefabricades          

 
1.5. Necessitat atesa  
La causa que motiva aquest contracte és conseqüència de la necessitat de dotar provisionalment d’una 
aula destinada a la realització d’educació infantil mentre es duen a terme obres de reforma de les escoles 
de Campredó per tal de mantenir un adequat nivell de servei, que sigui adient a les necessitats detectades i 
que atengui de forma eficient la demanda dels educadors i dels infants.
 
1.6. Règim jurídic.  

El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules administratives particulars així 
com pel corresponent plec de prescripcions tècniques, essent les clàusules d'ambdós part integrant del 
contracte. Tindrà també caràcter contractual l'oferta econòmica i tècnica que hagi formulat el contractista en 
el procediment de licitació així com el propi document en què es formalitzi el contracte. 
 
Així mateix, les parts queden sotmeses expressament, amb caràcter general, a la normativa següent: 
a) Text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre. 
b) 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. 
c) Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de contractes 
de les administracions públiques, en tot allò no modificat ni derogat per les dues disposicions esmentades 
anteriorment. 
d) Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública. 
e) Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les normes de 
dret privat. 
 
Igualment l'adjudicatari restarà subjecte a allò que preveu la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció 
de riscos laborals, i aquelles altres disposicions d'inferior rang normatiu que la desenvolupen. 
 

El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres documents 
contractuals que en formen part, de la normativa vigent aplicable a l'objecte del contracte així com de les 
instruccions o altres normes o obligacions que siguin exigibles en l’execució de la cosa pactada, no eximeix 
l'adjudicatari de l'obligació de complir-les. 
 
1.7. Règim de recursos. Les qüestions que sorgeixen sobre la interpretació, els dubtes que ofereixi el 
compliment, la modificació i la resolució d'aquest contracte es resoldran per l'òrgan de contractació, els acords 
del qual posen fi a la via administrativa.  
 
Contra aquests acords, i també contra els d’adjudicació, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició 
davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte o bé un recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que 
disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú i la Llei 29/1998,de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.  



 

Entitat Municipal   
Descentralitzada 
de Campredó         

  

C/Rafel Escardó Valls S/n T977 59 70 50 

43897 Campredó F977 59 70 50 

campredo@tortosa.cat 

13 

 

 
1.8. Jusrisdicció competent. L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució 
de les qüestions litigioses relatives a la preparació, l’adjudicació, els efectes, el compliment i l’extinció d’aquest 
contracte. 
 
 
2. EL CONTRACTE: PRESTACIONS 

2.1. Definició de les prestacions a càrrec del contractista  

Les prestacions a càrrec del contractista que són les de fabricació, de subministrament, de col·locació i 
posterior instal·lació del mòdul fabricat, d’acord amb les especificacions contingudes en les prescripcions 
tècniques annexes.
  
2.2. Instruments tècnics que delimiten la prestació 

El plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques i les indicacions dels 
serveis tècnics que actuin per compte de l’EMD de Campredó.
  
2.3. Admissió de variants:      No 
2.4. Condicions especials d'execució (art. 118.1 TRLCSP): No
2.5. Prestacions diferenciades executables separadament : No
 
2.6. Drets i obligacions de les parts  
Els establerts al TRLCSP, en aquest plec i al plec de prescripcions tècniques.  
 
2.7. Divisió en lots:  No 

  
2.8. Règim dels béns i drets vinculats al contracte:  No 
 
2.9. Durada del contracte 

Durada màxima del període d’execució: El termini per al subministrament i instal·lació serà d'un mes a 

comptar des de la data de formalització del contracte en document administratiu. 

Prorrogues: no es contemplen. 
 

2.10. Àmbit territorial específic: Realització del subministrament i instal·lació en l’emplaçament 
determinat per l’EMD de Campredó. 

 
2.11. Responsabilitats i capitals assegurats per la pòlissa d’assegurança  a càrrec del contractista  
 

Responsabilitat civil per cadascun dels accidents, amb un capital assegurat mínim de 300.000,00€ danys o 
perjudicis que puguin ocasionar a tercers produïts per omissió o acció dels treballs realitzats en la 
realització del subministrament i serveis connexos. 

2.12. Deure de confidencialitat a càrrec del contractista 

Sí. Haurà de complir, en tot cas, les prescripcions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal i de les normes que la desenvolupen. 

3. EL CONTRACTE: RÈGIM ECONÒMIC 
 
3.1. Sistema de retribució del contractista  

Pagament del preu en diners 

3.2. Referència de sortida 

Tipus de referència: Pressupost base de licitació   

Import desglossat del contracte (€)  
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Import net:  35.000,00 

Tipus de l’IVA (%)    21%  

Quota de l’IVA (€)  07.350,00  

Pressupost de licitació (€)  42.350,00  

 
El model de l'oferta figura a l’annex 3 d’aquest plec.  
 
A l’oferta econòmica s’indicarà: l’import ofert una vegada aplicat el percentatge de baixa, indicant l'import 
net i l'IVA, separadament.                                                                                                                                      
 
3.3 Valor estimat del contracte 
 
Coincident amb l’import net del contracte determinat en l'apartat 3.2 
 
3.4. Aplicació pressupostària i anualitats 

 
Partida: 321-623 
Any 2017 
Import (€) 42.350,00 

 
3.5. Finançament 
 
Recursos propis, sense perjudici de subvencions. 
 
3.6. Règim de pagament 
 

Podrà fer-se recepció parcial i pagament amb caràcter d’abonament a compte de les parts del contracte 
susceptibles de ser executades per fases: pagament a l’aportació de materials (1/3) pagament a la 
finalització de la fabricació (1/3) i pagament una vegada efectuada la instal·lació  i recepció final del 
subministrament (1/3) 

 
La temporalització dels pagaments serà la corresponent a les successives recepcions parcials i recepció 
final del subministrament. 

 

3.6.4. Moneda de pagament: euro (€) 
 
3.7.   Revisió de preus 
 
El preu del contracte no serà en cap cas revisat. 
 
4. ÒRGANS 
 
4.1. Òrgan de contractació 
 

 Junta Veïnal 

 Junta de Govern Local. Òrgan delegant:  

 Presidència de l'EMD. Competència: Disp. Ad. 2ª. TRLCSP. 
 
4.2. Director  i responsable de l'execució i supervisió del contracte  
Regidor amb competències delegades en l’àmbit d'Urbanisme i Medi Ambient de l’EMD de Campredó 
 
5. SELECCIÓ DEL CONTRACTISTA  

 
5.1. Procediment 
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Obert, aplicant mesures gestió eficient previstes al Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents 
en matèria de contractació pública. 
 
Tramitació: urgent. 
 
5.2 Criteris d'adjudicació 
 
Criteris/ i la seva puntuació: 
 

Ordre  Descripció    Puntuació 

 De valoració automàtica    

1 Oferta econòmica.  50 punts 

Ordre  Descripció  Puntuació 

 Sotmesos a la formulació d'un judici de valor.  

2 Valoració general de la solució tècnica. 30 punts 

3 
Valoració de sostenibilitat ambiental, 
eficiència energètica, i millores dotacionals. 

 
20 punts. 

 
Sistema de valoració dels criteris. En cadascun dels criteris s’atorgarà la major puntuació a l’oferta que es 
consideri millor valorada, valorant-se la resta proporcionalment.  

En cas d’empat de puntuació serà preferida la solució que hagi obtingut millor valoració de la 
solució tècnica o, subsidiàriament, de la sostenibilitat ambiental, eficiència energètica i millores 
dotacionals. 

Criteri 1 Proposta econòmica: màxim punts (50) x preu oferta més econòmica /preu oferta  

Es calcularà la baixa sobre l’import de licitació i s’atorgarà la màxima puntuació (50 punts) a l'oferta que 

hagi efectuat la major baixa, valorant-se la resa proporcionalment.  En cas d'ofertes que estiguin per sota 

de deu unitats percentuals a la mitjana de les ofertes presentades aquestes es consideraran incloses en 

valors anormals o desproporcionats.  

Criteri 2 Valoració de la solució tècnica: màxim punts (30). Es donaran a l’oferta que es consideri la 
millor solució tècnica i de qualitat per a satisfer les necessitats plantejades en el contracte d’acord amb les 
previsions del plec de prescripcions tècniques i en relació a l’assoliment d’uns nivells òptims d’acabat, 
durabilitat, aprofitament de materials, habitabilitat i confortabilitat. 

Criteri 3 Valoració de l’eficiència energètica, sostenibilitat mediambiental i millores dotacionals. Es 

valorarà l’aplicació en la fabricació de criteris de sostenibilitat ambiental, eficiència energètica i possibles 

millores dotacionals de serveis en relació amb les previsions mínimes del plec de prescripcions tècniques. 

5.3. Règim de publicació  

Perfil del contractant, adreça electrònica: http://campredo.cat/ integrat en la plataforma de serveis de 
contractació pública de Catalunya. 

5.4. Termini i lloc per a la presentació de proposicions  

Termini: El termini és de 8 dies naturals, a comptar des de l'endemà de la publicació en el perfil del 
contractant de l'anunci d'inici de la licitació. En cas que finalitzés en dia inhàbil, tenint els dissabtes també 
aquesta consideració, es prorrogaria fins el dia hàbil següent.  

 

Lloc: EMD de Campredó, Registre General, en horari d'atenció al públic. 

5.5. Condicions dels contractistes  

5.5.1. Habilitacions específiques a la capacitat d'obrar: No 
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5.5.2 Condicions de solvència o classificació 

Descripció: L’empresari haurà d’acreditar la solvència econòmica i financera amb l’aportació dels mitjans 

que es descriuen a continuació: 

- Solvència econòmica i financera: 

Declaració del volum anual de negocis de l'empresa en l’àmbit objecte del contracte, per import igual o 
superior al del pressupost d’aquesta contractació.  

- Tècnica i professional: 

a) Relació dels principals subministraments i treballs, dels darrers cinc anys, que inclogui import, dates i 
destinatari públic o privat. 

b) Indicació del personal tècnic o unitats tècniques, integrades o no a l’empresa, dels que disposa per a 
l’execució del subministrament i del control de qualitat de la fabricació i dels materials emprats. 

c) Acreditació de la capacitat del empresari per la prestació dels treballs de col·locació del mòdul i 
d’instal·lació dels elements necessaris per al seu correcte funcionament, amb descripció dels mitjans 
humans i tècnics adscrits específicament a les tasques esmentades. 

5.6. Contingut de les proposicions  

5.6.1. Documentació del sobre 1: Condicions personals de l’empresari  

- S’hauran d'aportar documents acreditatius originals o còpies que tinguin caràcter d’autèntiques.  

El sobre contindrà:   

a) Declaració responsable (segons model de l'annex 1), signada pel licitador o el seu representant, en què 
assegura que reuneix totes i cadascuna de les condicions exigides, i que no incorre en cap de les 
prohibicions per a contractar amb l’administració recollides a l’article 60 de la TRLCSP. Aquesta declaració, 
a més, inclourà la menció expressa de trobar-se al corrent del compliment amb les obligacions tributàries i 
amb les de la Seguretat Social i la designació d'una bústia de correu electrònic per a realitzar, de forma 
telemàtica, les comunicacions i notificacions derivades del procés de licitació i d’adjudicació.   

b) Documentació acreditativa de la personalitat i de la capacitat d’obrar.  

Les persones jurídiques l’acreditaran mitjançant escriptura de constitució i de modificació, en el seu cas, 
inscrites al Registre Mercantil, quan aquest requisit sigui exigible conforme a la legislació mercantil que li 
sigui d’aplicació. Si no ho és, l’acreditació de la capacitat d’obrar es farà mitjançant escriptura o documents 
de constitució, estatuts o acte de fundació, en el que constin les normes per les que es regula la seva 
activitat, inscrits, en el seu cas, en el corresponent registre oficial.  
 
En cas de concórrer com a Unió Temporal d’Empreses, compromís, signat pels representants de 
cadascuna de les empreses que la formaran, de constituir la UTE, tal i com preveu l’article 59 del TRLCSP.   
 
En el supòsit de concórrer una persona física, en nom propi o com a representant, acompanyarà el 
document nacional d’identitat, o document que el substitueixi, i, en el cas d’actuar en representació, hi 
inclourà, a més, l’escriptura d’apoderament degudament legalitzada, o les seves fotocopies convenientment 
autenticades.  
 
c) Condicions de solvència econòmica i financera, d’acord amb el que es descriu a la clàusula 5.5.2 
d’aquest plec. 
 
d) Condicions de solvència tècnica i professional requerides per a la presentació d’ofertes figuren descrites 
a la clàusula 5.5.2. d'aquest plec.  
 
La presentació de la documentació relativa a la personalitat, capacitat i solvència del licitador podrà 
posposar-se al moment en que es formuli el requeriment de documentació prèvia a l'adjudicació del 
contracte al licitador que hagi efectuat l'oferta que s'hagi considerat més avantatjosa. 
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5.6.2. Documentació del sobre 2: Descripció tècnica de l'oferta. 
 
El licitador haurà d’incloure en aquest sobre, la documentació i/o descripció que permeti  avaluar la solució 
tècnica d'acord amb els criteris d'adjudicació sotmesos a la formulació d'un judici de valor  (criteris 2 i 3 de 
la clàusula 5.2) presentada segons el model de l'annex 2. 

 
Si les característiques d'allò que s’ofereix no compleixen amb els criteris i requisits mínims que exigeix el 
Plec tècnic, la proposició serà exclosa del procediment.  
 

 
5.6.3. Documentació del sobre 3: Oferta econòmica de valoració matemàtica. 

 
Sobre 3. Oferta econòmica de valoració matemàtica.   
 
Inclourà Oferta econòmica, preu total desglossat (preu del contracte + IVA) segons document model de 
l'annex 3 

 
5.7. Òrgans específics per a la selecció del contractista 
 
5.7.1. Mesa de contractació: composició 
 

President Damià Grau  Arasa, President de l'EMD 
Vocal Alexandra Domènech Marqués, regidora de l’EMD. 

Secretari El secretari-interventor de l’EMD. 

 
5.7.2 Actuacions de la Mesa. D'acord amb les mesures de gestió eficient en la tramitació, concretament 
en la lletra f) de l'article 8

è 
del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 

contractació pública, les reunions de la mesa de contractació s'unificaran en un sol acte amb una fase 
prèvia interna i una altra fase posterior de caràcter públic: 
 
- En la fase interna, els membres de la mesa analitzaran la capacitat i solvència de les empreses licitadores 
(o les declaracions substitutives d'aquestes) i l'informe tècnic relatiu a les propostes valorables mitjançant 
un judici de valor, i es proposarà l'admissió o inadmissió d'empreses licitadores, i la puntuació de les 
proposicions valorables mitjançant un judici de valor.  

 
- Tanmateix, en cas que la Mesa observi defectes o omissions esmenables en la documentació 
presentada, ho comunicarà als licitadors afectats perquè els corregeixin o esmenin, davant la pròpia Mesa 
de contractació, en un termini no superior a tres dies hàbils. La manca d'esmena dels defectes o omissions 
en el termini establert serà causa d'exclusió de la licitació. 

 
- Dins d'aquesta fase interna es durà a terme així mateix la valoració de la documentació continguda en el 
sobre 2 d'acord amb el model de l'annex 2. Per dur a terme aquesta valoració la mesa pot requerir el suport 
tècnic que sigui necessari. 

 
- En la fase pública, es donarà vista a les proposicions valorables mitjançant un judici de valor i de l'informe 
Tècnic emès per a la seva avaluació. A més, es llegiran els acords de la mesa adoptats en la fase interna 
sobre l'admissió o inadmissió i la puntuació de les proposicions valorables mitjançant un judici de valor. 
Finalment, s'obriran i llegiran les propostes valorables de forma automàtica (“Oferta econòmica”) i, sempre 
que sigui possible, es proposarà l'empresa que hagi de resultar adjudicatària d'acord amb la puntuació final 
que en resulti. 

 
5.8. Informacions disponibles  

Les previstes en aquest plec i en el plec de prescripcions tècniques del subministrament. Qualsevol altra 
informació relativa a la licitació es farà pública al perfil del contractant.  
 
6. GARANTIES 

 
6.1. Provisional  
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- No 

6.2. Definitiva  

La garantia definitiva a constituir per l'adjudicatari provisional serà la corresponent al 5% de l'import 
d'adjudicació per la totalitat del contracte amb l'IVA exclòs.  

6.3. Termini de garantia  

6.3.1. Durada: - Garantia: 1 any, a comptar des de la recepció final de conformitat del subministrament. 

6.4 Possibilitat de constituir la garantia per mitjà de retenció del preu
: 

Sí  

Forma de practicar la retenció: Retenció en el pagament de la primera facturació. 

7. ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

7.1. Requeriment previ i adjudicació  

Abans de l’adjudicació, tal com preveu la legislació vigent en la matèria, la Unitat de Contractació, requerirà 
el licitador que, segons el resultat del procediment, hagi estat considerat com el que ha presentat l’oferta 
econòmicament més avantatjosa. Un cop atès el requeriment, l’òrgan de contractació disposarà 
l’adjudicació del contracte.   

7.2. Formalització del contracte (art. 156 del TRLCSP)  

El contracte s’ha de formalitzar en document administratiu dins el termini màxim de cinc dies hàbils, a 

comptar des de l’endemà de la notificació de l’adjudicació. 

Si per causes imputables al contractista no es pot formalitzar el contracte dintre del termini assenyalat, 
l’Ajuntament retindrà la garantia definitiva i li exigirà la indemnització dels danys i perjudicis ocasionats.  

7.3. Retorn de la documentació administrativa  

Una vegada hagi transcorregut el termini per interposar recursos administratius sense que se n’hagin 
formalitzat, els licitadors que no hagin estat adjudicataris podran recollir els sobres núm. 1 (documentació 
administrativa) a la Secretaria-Intervenció de  l’Ajuntament de Campredó. Si en el termini de 12 mesos la 
documentació no ha estat reclamada, es procedirà a la seva destrucció. 
 
8. CLÀUSULES PENALS I RESPONSABILITATS 
 
8.1. Clàusules penals  

 
Els incompliments i les penalitats aplicables seran els previstos al TRLCSP. 
 
9. MODIFICACIONS 
 
No se’n preveuen, sense perjudici d’allò que preveu l’art. 107 TRLCSP.  
 
10.SUBCONTRACTACIÓ  

 
10.1. Prestacions que poden ser subcontractades  
Sense autorització prèvia de l’EMD no podran ser subcontractades, amb les limitacions previstes en el 
TRLCSP, les prestacions compreses en l’objecte del contracte. 
 
11. EXTINCIÓ 
 
11.1. Causes 
 
1. Les recollides al Text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
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2. L'incompliment de les obligacions contingudes en aquest plec de clàusules administratives o en el de 
condicions tècniques, facultarà l'EMD de Campredó per a resoldre el contracte per causa imputable al 
contractista. L'extinció per aquesta causa no generarà cap responsabilitat a càrrec de l'EMD. 
 

--ooOoo-- 
 
 
 

 
Annex 1 declaració responsable 

 
El senyor/a .............................................................................................................. com apoderat/ada de 
l’empresa ............................................................................................................................ declara sota la seva 
responsabilitat que l’empresa a la qual representa, com a licitadora del contracte de subministrament”: 
 

 Està facultat/ada per contractar amb l'Administració, ja que té la capacitat d’obrar i la solvència 
requerida i (indicar l'opció escollida):   

 
 ( X ) Atorgo caràcter substitutiu a la present declaració en allò que fa referència a l'aportació de la 

documentació acreditativa del compliment dels esmentats requisits i em comprometo a aportar la 
referida documentació en cas de ser proposada per a l'adjudicació, amb caràcter previ a aquesta.   

 
 ( X ) Adjunto els documents acreditatius del compliment dels esmentats requisits. 

 

 Està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de 
conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del Reglament general de la Llei de contractes 
de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 

 

 No es troba compresa en cap de les circumstàncies de prohibició per contractar establertes en 
l’article 60 del TRLCSP. 

 

 No forma part dels òrgans de govern o administració d’aquesta societat cap persona d’aquelles a 
què fa referència la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos dels membres 
del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració general de l’Estat, així com la Llei 21/1987, de 26 de 
novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, i la Llei 
13/2005, de 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat. 

 

 No incompleix cap d’aquelles circumstàncies a què es refereix la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de 
regulació dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració 
General de l’Estat, així com la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al 
servei de l'Administració de la Generalitat, i la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim 
d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat. 

 

 Compleix tots els requisits i obligacions exigides per la normativa vigent per a la seva  obertura, 
instal·lació i funcionament legal. 

 

 La informació i documents aportats en tots els sobres són de contingut absolutament cert. 
 

 Autoritza l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans administratius competents les 
dades o documents registrals i els relatius a les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social que 
es requereixin per procedir, si escau, a l’adjudicació contracte, i per formalitzar les possibles 
pròrrogues i/o modificació del contracte. 

 

 Que (si s'escau) està inscrita en el Registre les dades que consten en el Registre de Licitadors de la 
Generalitat de Catalunya (o en el ROLECE o altra llista oficial d’operadors econòmics d’un Estat membre 
de la Unió Europea d’accés gratuït) i les dades que conté la referida inscripció són plenament vigents (en 
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el supòsit que no sigui així, indicar quines dades són vigents i quines no ho són, aportant els documents 
de les dades no vigents).  

 

  Que disposa de l’adreça electrònica _____________________ en la qual accepto rebre les 
comunicacions i notificacions en el procés de licitació i, si escau, els posteriors tràmits d’adjudicació, 
formalització, modificació, negociació, execució i extinció normal o anormal del contracte. Que igualment 
en l'esmentada adreça electrònica accepto rebre els avisos de les posades a disposició de les 
notificacions electròniques mitjançant el servei e-NOTUM. 

 

Així mateix manifesto que com a signant d’aquesta declaració tinc la capacitat suficient, en la   

representació amb la qual actuo, per comparèixer i signar-la així com per signar la resta de documentació 

requerida per contractar, inclosa l’oferta econòmica. 

 
I perquè consti signo aquesta declaració responsable. 
 
(lloc i data)  Signatura  

--ooOoo-- 
 

Annex 2 

                    Model de proposta tècnica 
 
En  relació  amb  la  licitació  del contracte “SUBMINISTRAMENT, AMB FABRICACIÓ, I INSTAL·LACIÓ D'UN 
MÒDUL DESTINAT A ACTIVITATS D’EDUCACIÓ INFANTIL”,____________________________________ 
amb DNI _________________________________________________ en nom propi / en representació de 
l’empresa ____________________________________________ presenta l’oferta tècnica següent: 
 
 Proposta tècnica:  
 

1.  Descripció general de la solució tècnica  

2. Informació relativa a l'eficiència energètica i sostenibilitat ambiental així com possibles millores dotacionals 

 
--ooOoo-- 

 
ANNEX 3 

Oferta econòmica 

El/la Sr./Sra ............................................................................................................ amb residència a 
......................................., al carrer......................................... número............, i amb NIF.................., declara que, 
assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen per poder ser adjudicatari/ària del contracte  de serveis 
“SUBMINISTRAMENT, AMB FABRICACIÓ, I INSTAL·LACIÓ D'UN MÒDUL DESTINAT A ACTIVITATS 
D’EDUCACIÓ INFANTIL.”, es compromet (en nom propi / en nom i representació de l’empresa 

............................................................................, amb CIF ........................ i domicili a .......................... carrer 

.......................................... núm. .... ) a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions estipulats en els 
corresponents plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques, pel preu   de 
................................................................................ (....................,....... €) (xifra en lletres i en números), quantitat a la 
que s'afegirà l'import de ..................................... € corresponent a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) d'acord amb el 
tipus legal del ............ %  aplicable. 
 
I per què consti, signo aquesta oferta econòmica. (lloc i data ) - signatura del representant de l'empresa

 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER AL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT, AMB 
FABRICACIÓ, I INSTAL·LACIÓ D'UN MÒDUL DESTINAT A ACTIVITATS D’EDUCACIÓ INFANTIL 
1. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  
 
Constitueix l’objecte del contracte el subministrament i instal·lació d’un mòdul fabricat i degudament acoblat 
amb tots els seus corresponents elements i instal·lacions, d’acord amb aquestes prescripcions tècniques i 
allò que resulti de l’oferta formulada per l’adjudicatari, destinat a activitats d’educació infantil per un màxim 
de 10 nens. 
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S’inclou en l’objecte del contracte el transport del mòdul fins el punt d’instal·lació que determini l’EMD de 
Campredó i tots els mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal·lació així com el personal qualificat 
necessari per a l’execució d’aquests treballs. 
 
El termini per al subministrament i instal·lació és d’un mes a comptar des de la data de formalització del 
contracte en document administratiu. 
 
 
 
 
 
2.- CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES  
 
Dimensions exteriors: 8,47  m x 4,12 m. 
Altura mínima interior: 2,45 m. 
Altura màxima exterior: 3,40 m. 
Superfície total útil: 28,4 m2. 
Superfície total construïda: 32 m2. 
 
Zones: 
 
1 sala polivalent: 20,8 m2. 
1 bany: 3,6 m2. 
1 terrassa: 4 m2. 
 
S’adjunta plànol de planta i distribució d'espais en l'apartat 4. 
 
3.- ELEMENTS d’INCLUSIÓ NECESSÀRIA: 
 
01.- Estructura modular en acer galvanitzat. 
02.- Aïllament tèrmic i acústic en la base, coberta i parets. 
03.- Impermeabilització transpirable de façanes. 
04.- Impermeabilització de sòl i coberta. 
05.- Revestiment exterior. 
06.- Revestiment interior per partes i sostre. 
07.- Sòl de gres porcellànic. 
08.- Coberta superior impermeable. 
09.- Instal·lació elèctrica (butlletí inclòs) i d’il·luminació i de fontaneria, sanejament i aigua calenta sanitària. 
Preinstal·lació de telefonia i TV. Preinstal·lació de climatització / calefacció. 
10.- Accessoris i complements de bany: - 2WC infantil, 1 lavabo infantil, 1 wc modern, 1 lavabo sobre 
encimera més les aixetes corresponents. 
11.- Fusteria exterior d’alumini. 
12.- Grafisme a l’entrada «Llar d’infants Campredó» segons indicacions EMD. 
13.- Terrassa amb sòl de fusta. 
14.- Jardineres exteriors i altres complements. 
 
4.- PLÀNOL DE PLANTA I DISTRIBUCIÓ D'ESPAIS 
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Seguidament es passa a tractar el següent dels punts inclosos a l'ordre del dia de la sessió: 
 
10.- DACIÓ DE COMPTE DE RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE 
LICITACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE GUINGUETA D'ESTIU DE LA PISCINA DE LA ZONA 
ESPORTIVA DE L'EMD.  
 
Per la Presidència es  dona compte a la Junta Veïnal de la següent resolució: 
 
[... Atesa la necessitat de procedir a la contractació del servei de la guingueta d'estiu a la piscina de la zona 
esportiva de l'EMD de Campredó per a la temporada d'estiu de 2017, eventualment prorrogable a la 
temporada d'estiu de 2018. 
 
D’acord amb les disposicions 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 i del DECRET LLEI 3/2016, de 31 de maig, de mesures 
urgents en matèria de contractació pública, en especial en allò que fa referència a l'aplicació de les 
mesures de gestió eficient de la contractació previstes en l'art. 8 de la referida norma. 
 
Vist el plec de clàusules que ha de regular la forma en què s’ha de prestar el servei de la guingueta d'estiu 
de la piscina de la zona esportiva de l'EMD de Campredó que consta a l'expedient. 
 
HE RESOLT  
 
PRIMER.- Aprovar el plec de clàusules que ha de regular la forma en què es prestarà el servei de la 
guingueta d'estiu de la piscina de la zona esportiva de  l'EMD  de Campredó per a la temporada 2017, 
eventualment prorrogable per una temporada més, amb un cànon mínim de sortida, millorable a l'alça, de 
CENT EUROS (100,00 €) per tota la temporada. 
 
SEGON.- La licitació es durà a terme mitjançant procediment obert aplicant les mesures de gestió eficient 
de la contractació previstes a l'article 8 del DECRET LLEI 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en 
matèria de contractació pública. 
 
TERCER.- Atorgar caràcter urgent a la tramitació de la licitació. 
 
QUART.- Donar publicitat de la licitació en el perfil del contractant de l'EMD de Campredó accessible des 
de la plataforma de serveis de contractació pública de Catalunya i amb enllaç  des de la web de l'EMD, per 
tal que es puguin presentar instàncies pel termini dels vuit dies naturals posteriors a la publicació de 
l'anunci de la licitació. ...] 
 

La Junta Veïnal en queda assabentada.  
 
- El Sr. Damià Grau justifica l’adopció de la resolució en base a que aquest any ja disposarem de la 
guingueta de la zona esportiva de nova construcció. Anteriorment hi havia el mòdul dels gelats però  ara ja 
disposem d’un edifici fix i hem pensat que hi hem de donar forma de legalitat a l'explotació i que calia fer  
fer una licitació pública a fi i efecte que tots aquells que volguessin participar i ofertar ho poguessin fer per 
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donar el servei. Tot d’acord amb la llei però afavorint també  la participació per tal de poder triar la millor 
opció. Es un plec molt complert. 
 

En junta de portaveus hem decidit variar l’hora de tancament d’acord amb el suggeriment formulat pel Sr. 
Àngel March. L’objectiu és que algú pugui explotar-ho bé, que millori el servei i que pugui tenir algun guany. 
 
- El Sr. Àngel March manifesta que hem proposat la modificació de l’horari de tancament pensant que 
podria suposar una competència deslleial per a la resta de bars del poble així com en evitació de molèsties 
al veïnat. Així es manifesta també la Sra. Txus Colomé. Finalment i després de debat l’horari màxim de 
tancament queda establert a les 21:30 hores. 
 
Es debat també pels assistents que s’hagi establert que el cost dels subministraments sigui a càrrec de 
l’EMD. En aquest aspecte el Sr. Damià Grau informa que si bé l’EMD es farà càrrec d’aquests costos 
l’adjudicatari també té altres obligacions com tenir cura de l’accés i la neteja de la gespa. 
 
PLEC CONDICIONS ECONÒMICO-ADMINISTRATIVES PER A L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT APLICANT MESURES DE GESTIÓ EFICIENT DE LA CONTRACTACIÓ,  DEL 
SERVEI DE GUINGUETA D'ESTIU A LA PISCINA DE LA ZONA ESPORTIVA DE L'EMD DE 
CAMPREDÓ 
 
ARTICLE 1.- OBJECTE: És objecte d'aquesta contractació, mitjançant procediment obert, aplicant 
mesures de gestió eficient de la contractació, l'adjudicació del servei de guingueta d'estiu a la piscina de la 
zona esportiva de Campredó. 
 
L'EMD de Campredó ostenta les prerrogatives a les quals es refereix l'article 210 del Text Refós de la Llei 
de Contractes del Sector Públic aprovat per RDLegislatiu 3/2011, de 14 de novembre (d'ara endavant 
TRLCSP) 
 
ARTICLE 2.- CONTRAPRESTACIÓ: L'adjudicatari haurà d'abonar a l'EMD de Campredó en concepte de 
contraprestació econòmica (cànon) per l'explotació durant la temporada d’estiu de la guingueta de la 
piscina de la zona esportiva la quantitat mínima de CENT EUROS (100,00 €), millorable a l'alça en l'oferta 
segons el disposat en els criteris d'adjudicació contemplats en la clàusula vuitena d'aquestes clàusules 
administratives particulars. 
 
La contraprestació econòmica s'haurà de satisfer a la tresoreria de l'EMD de Campredó mitjançant ingrés al 
compte bancari que aquesta determini en el moment de formalització del contracte i amb caràcter previ a 
l'inici de la temporada de funcionament de la piscina.  
 
El cànon que resulti de l'acord d'adjudicació és invariable, en cap cas podrà ser minorat i el contractista 
resulta obligat al seu abonament íntegre en virtut del valor determinat en l'acord d'adjudicació resultant del 
consignat per l'adjudicatari en la seva oferta. 
 
L'adjudicatari haurà de satisfer, si s’escau, totes les despeses i tributs inherents a l'explotació. 
 
L'EMD facilitarà la connexió dels subministraments de llum i aigua i se'n farà càrrec de les despeses 
corresponents. Qualsevol altres servei o subministrament que sigui necessari serà de compte i càrrec de 
l'adjudicatari. 
 
El licitador que resulti adjudicatari  resta exempt de constituir garantia definitiva. 
 

ARTICLE 3.- DURADA: La contractació que resulti de l'adjudicació es per la temporada d'estiu 2017 (des 
de l’obertura el dia 27 de maig fins el tancament el dia 3 de setembre) i podrà prorrogar-se, si hi ha acord 
de voluntats formalitzat entre l'adjudicatari i la Presidència de l'EMD, per una temporada més, la 
corresponent a l’exercici 2018, ingressant-se novament el cànon d'adjudicació compromès per a la primera 
temporada. 
 

ARTICLE 4.- REQUISITS: Podran concórrer al procediment d'adjudicació les persones naturals o 
jurídiques, amb residència o domicili social a Campredó, que es trobin en plena possessió de la seva 
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capacitat jurídica i d'obrar, i no estiguin compreses en cap de les circumstàncies que impossibilitin la 
contractació previstes en l'article 60 del TRLCSP. 
 
Els que acudeixin a la licitació podran fer-ho per si o representats per persona autoritzada mitjançant poder 
bastant. 
 
Quan en representació d'alguna societat civil o mercantil concorri algun membre d'aquesta haurà de 
justificar documentalment que aquest està degudament facultat per fer-ho. 
 
Els concurrents hauran de justificar la seva solvència econòmica i financera i tècnica o professional 
demostrant que compten amb els coneixements tècnics, eficàcia experiència i fiabilitat suficient per 
desenvolupar l'objecte del contracte la qual cosa s'acreditarà mitjançant un o varis dels mitjans establerts 
als articles 75 i 78 del TRLCSP. 
 
ARTICLE 5.- FORMA DE PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS. Les proposicions presentades 
hauran d'ajustar-se al document model descrit al final d'aquests plecs de clàusules, que s'inclourà al sobre 
“C”. A la proposició s'acompanyaran també els sobres “A” i “B” amb el contingut que per a cadascun d'ells, 
respectivament es descriu. Els tres sobres es presentaran, juntament amb el document de lliurament de 
sobres que figura com annex núm. 2, al Registre d'entrada de documents de l'EMD de Campredó, amb seu 
al C/Rafael Escardó Valls, s/n, 43897 – Campredó, adreçats al President de l'EMD. En els sobres figurarà 
la inscripció “Proposició per a prendre part en la contractació del servei de guingueta d'estiu a la piscina de 
la zona esportiva de Campredó. 
 
Els sobres es presentaran en horari d'atenció al públic de 9.00 a 14.00 hores de dilluns a divendres, dintre 
del termini dels vuit dies naturals posteriors a la publicació de l’anunci de la licitació en el perfil del 
contractant de l'EMD, accessible des de la plataforma de serveis de contractació pública de Catalunya. 
 
El contingut dels sobres serà el següent: 
 
SOBRE A: DOCUMENTACIÓ GENERAL. 
 
Haurà de contenir la següent documentació: 
 
1.- Document acreditatiu de la personalitat de l'empresari i de la representació, si és el cas, del signant de 
la proposició, consistent en: 
 
- Document Nacional d'Identitat del licitador quan es tracti de persona física o empresaris individuals, 
mitjançant fotocòpia compulsada per l'EMD, o escriptura de constitució de la societat mercantil, 
degudament inscrita en el Registre Mercantil, o aquell en que fos preceptiu, quan l'empresari fos persona 
jurídica. 
 
- Poder validat pel secretari-interventor de l'EMD, quan s'actuï per representació. 
 
2.- Declaració responsable del licitador fent constar que no es troba sotmès a les prohibicions de contractar 
enumerades en l'art. 60 del TRLCSP, així com estar al corrent en el pagament de les obligacions amb la 
Hisenda Pública i la Seguretat Social i demés aspectes que figuren al model de declaració que figura com 
annex 3 d’aquest plec. 
 
3.- Solvència tècnica o professional, econòmica i financera demostrant que compten amb els coneixements 
tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat suficient per a desenvolupar l'objecte del contracte, la qual cosa 
s'acreditarà mitjançant alguns dels mitjans establerts als articles 75 i 78 del TRLCSP. 
 
SOBRE B: DOCUMENTACIÓ AVALUABLE MITJANÇANT LA FORMULACIÓ D'UN JUDICI DE VALOR: 
 
Contindrà la següent documentació: 
 
A) Proposició tècnica. Memòria relativa a l'explicació del projecte d'explotació presentat, serveis oferts i 
qualitat d'aquests, preus a cobrar i qualsevol altre aspecte que pugui ser rellevant en relació amb 
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l'explotació o qualsevol detall o millora que, sense contravenir allò establert en aquest plec, pugui convenir 
per a una millor realització de l'objecte del contracte. Important la presentació d’un calendari d’activitats per 
la dinamització del servei. S’ajustarà a allò que preveu el model de l’annex 4 d’aquest plec. 
 
B) (Opcionalment) Declaració, si és el cas, de que l'associació o entitat (persones jurídiques) té uns 
fins socials no lucratius i que els ingressos que obtingui aquesta derivats activitats activitats 
econòmiques que desenvolupi, de caràcter complementari, o accessori a l'objecte i fins principals descrits 
en els seus estatuts, una vegada deduïdes les despeses realitzades per a la seva obtenció, estaran afectes 
i adscrits exclusivament, d'acord amb el caràcter no lucratiu d'aquesta, a la realització de l'objecte i fins que 
li són propis. 
 
C) (Opcionalment) Acreditació de la situació econòmica social i familiar(persones físiques) en funció 
dels ingressos declarats anuals (base imposable IRPF) i de les càrregues familiars (llibre de família) 
 
SOBRE C: Proposició econòmica. Contindrà una sola proposició, expressada d'acord amb el model que 
figura com annex 5. En cas de discrepància entre l'import del cànon ofert expressat en lletra i l'expressat en 
xifra, prevaldrà la quantitat que consigni en lletra, excepte que dels documents que formin part de la 
proposició es desprengui una altra cosa. 
 
ARTICLE 6.- MESA DE CONTRACTACIÓ. Per a la qualificació de la documentació general i l'avaluació 
tècnica i econòmica de les ofertes es constituirà una mesa de contractació, presidida pel President de 
l'EMD, amb assistència d’almenys un vocal de la Junta Veïnal i el Secretari-Interventor. 
 
ARTICLE 7.- QUALIFICACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ i VALORACIÓ DE LES OFERTES. L'acte 
d'obertura de les proposicions tindrà lloc el dia següent hàbil a aquell en què finalitzi el termini de 
presentació de proposicions, començant pel sobre A i notificant als interessats en el procediment els 
possibles defectes materials en la documentació presentada perquè procedeixin a la seva subsanació en el 
termini de tres dies hàbils. Posteriorment s'avaluarà la documentació continguda en el sobre B mitjançant la 
formulació del corresponent judici de valor i finalment i una vegada feta pública la referida valoració s'obrirà 
el sobre C amb el cànon ofert. 
 
L'EMD de Campredó es reserva el dret de declarar deserta la licitació si, en la seva lliure apreciació, 
considera que cap de les proposicions presentades resulta convenient als seus interessos, sense que per 
això es pugui exigir indemnització per part dels licitadors. 
 
ARTICLE 8.- CRITERIS D'ADJUDICACIÓ. 
 
Els criteris que han de servir de base per a l'adjudicació són els següents: 
 
a).- Cànon ofert. Fins a 50 punts. S'atorgaran 50 punts a l'oferta d'import més elevat i es valoraran la resta 
proporcionalment mitjançant regla de tres simple directa. 
 
b).- Valoració de la memòria o projecte presentat. Fins a 40 punts. S'atorgaran els 40 punts a la memòria 
que es consideri més satisfactòria i es valoraran la resta proporcionalment d'acord amb allò que resulti de 
l'informe de valoració corresponent. 
 
c).- Valoració de la concurrència de fins socials no lucratius per a les persones jurídiques. o de la situació 
econòmica, social i familiar de persones físiques en funció dels ingressos declarats anuals (base imposable 
IRPF) i de les càrregues familiars (llibre de família). Fins a 10 punts. 
 
ARTICLE 9.- Efectuada la classificació de les ofertes es requerirà el licitador més avantatjós perquè en el 
termini de deu dies hàbils comptats des de que se li formuli el corresponent requeriment presenti la 
documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social, així com efectuï a la tresoreria de l’EMD l'ingrés del cànon que hagués ofert. 
 
Una vegada s'hagués aportat la referida documentació i efectuat l’esmentat ingrés a la tresoreria de l’EMD 
es resoldrà favorablement l'adjudicació del contracte, el qual haurà de formalitzar-se en document 
administratiu en el termini legalment establert. 
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Si el contracte no es formalitza dintre del termini indicat per causes imputables a l'adjudicatari l'EMD podrà 
acordar la resolució d'aquest. 
 
ARTICLE 10.- OBLIGACIONS BÀSIQUES DEL CONTRACTISTA: Seran obligacions bàsiques del 
contractista les següents: 
 
a) Prestar, al seu risc i ventura sense que l'EMD garanteixi uns ingressos mínims ni respongui d'un possible 
dèficit d'explotació, el servei privat de la guingueta d'estiu  a la piscina de la zona esportiva de Campredó 
havent de dur a terme aquest en els locals i instal·lacions posades a disposició per l'EMD de Campredó. El 
contractista haurà d'explotar directament aquesta no sent transmissible el contracte a tercers. 
b) El servei durant el termini de durada de la temporada d'estiu de la piscina de l'EMD, essent de compte i 
càrrec del contractista les despeses que ocasioni en general el funcionament d'aquest excepte l'aigua i la 
llum que facilitarà l'EMD de Campredó. 
c) Conservar les construccions i instal·lacions que es posin a la seva disposició i mantenir-les en perfecte 
estat de funcionament, neteja i higiene fins la conclusió del termini contractual en què les haurà de deixar 
novament, lliures de qualsevol element de l'explotació, a disposició de l'EMD. 
d) El contractista acreditarà disposar d'una pòlissa d'assegurança que asseguri la reparació o reposició de 
qualsevol dany o deteriorament que poguessin patir les instal·lacions que es posin a la seva disposició. 
e) El contractista haurà d'admetre a l'ús del servei a tota persona que compleixi els requisits reglamentaris 
sense poder fer cap discriminació prohibida constitucionalment. 
f) No alienar ni gravar bens o instal·lacions que siguin propietat de l'EMD de Campredó. 
g) El contractista serà igualment responsable de la seguretat de les instal·lacions i del compliment de les 
normes específiques d'ús d'aquestes. 
h) Retornar les claus de les instal·lacions al finalitzar la temporada d'explotació. 
i) Tenir a disposició dels usuaris els preceptius fulls de reclamacions i posar cartell indicatiu d'això. 
j) Respectar  la normativa de venda d'alcohol i tabac a menors. 
k) No interrompre per cap motiu injustificat la prestació de seus serveis dintre de l'horari establert per cap 
motiu, sense estar prèvia i expressament motivat i autoritzat pel President de l'EMD. 
l) L'adjudicatari estarà obligat a complir qualsevol ordre, dictada per la Presidència de l'EMD, per tal 
d'assegurar el bon funcionament del servei. 
m) El contractista resta obligat a desenvolupar la seva activitat d'acord amb les normes legals i 
reglamentàries que regulin aquesta. 
n) El contractista estarà obligat a guardar sigil respecte les dades o antecedents que, sense ser públics o 
notoris, conegui per raó de l'objecte del contracte o estiguin relacionats amb aquest. 
o) El contractista estarà obligat fer la neteja de la zona de gespa de la piscina i dels voltants de la 
Guingueta dels residus produïts per l’activitat de la mateixa. També estarà obligat a fer un correcte 
tractament d’aquest residus envasos/orgànic/resta. 
p) El contractista estarà obligat al compliment de l’horari del servei de piscina i demés estipulacions 
previstes en les «normes d’ús i funcionament» de l’annex 1 
q)  L’empresa adjudicatària es compromet a acreditar que tot el personal que tingui contacte amb menors 
no ha estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, 
mitjançant l’aportació dels certificats negatius del Registre central de delinqüents sexuals (transitòriament, 
fins a la creació d’aquest registre, s’acreditarà mitjançant l’aportació del certificat d’antecedents penals 
corresponent, de conformitat amb l’article 8 de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de protecció a la infància i 
l’adolescència). 
 

ARTICLE 10.- INFRACCIONS: Les infraccions i sancions es regularan per l'establert en aquest plec i 
demés disposicions que resultin d'aplicació. 
 
1.- SÓN INFRACCIONS MOLT GREUS: 
 
- L'oposició a la funció inspectora i a les ordres emeses per l'EMD de Campredó. 
- Fer ús o cedir material de l'EMD sense l'autorització expressa d'aquesta així com utilitzar-lo per a fins 
distints als autoritzats o en condicions diferents a les establertes en aquest plec. 
-  Cedir, subcontractar o traspassar el servei objecte del contracte. 
- Vendre alcohol o tabac o altres productes no autoritzats a menors d'edat o en horaris o dates no 
autoritzades. 
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-  Aplicar preus distints als autoritzats o disminuir el volum de producte compromès en relació amb el preu 
establert. 
- No seguir les indicacions d'explotació establertes en aquest plec o desobeir les instruccions 
complementàries dictades per l'EMD de Campredó. 
- Exercir l'activitat Fora dels horaris o períodes d'explotació autoritzats per l'EMD de Campredó. 
 
2.- SÓN INFRACCIONS GREUS: 
 
- Realitzar defectuosament les tasques descrites en aquest plecs, sempre que no constitueixin falta molt 
greu. 
- El tracte incorrecte amb els usuaris del servei. 
- L'incompliment de la normativa vigent en matèria laboral, fiscal i de Seguretat Social així com de seguretat 
i salut en el treball i prevenció de riscos laborals, així com les obligacions derivades de la Legislació 
corresponent a l'activitat professional o industrial desenvolupada mitjançant l'explotació del servei. 
-  L'oposició lleu a la funció inspectora de l'EMD de Campredó. 
- Interrompre la prestació del servei de forma injustificada sense estar prèviament autoritzat de forma 
expressa per l'EMD de Campredó. 
- No seguir les instruccions emanades de la Presidència de l'EMD en relació amb la prestació del servei. 
- No tenir cura de l'adequada neteja i conservació i manteniment del material de la instal·lació. 
- No observar en tot moment una conducta de respecte i correcció envers els usuaris de la instal·lació i les 
autoritzats i personal de l'EMD de Campredó. 
 
3.- SÓN INFRACCIONS LLEUS: 
 
- Qualsevol altra infracció a les obligacions imposades en aquest plec de condicions que no s'hagi tipificat 
com a greu o molt treu. 
 
ARTICLE 11.- RÈGIM SANCIONADOR 
 
La comissió de faltes donarà lloc a la imposició per la Presidència de l'EMD de les següents sancions: 
 
-  De fins a 100 euros, podent incloure fins i tot la resolució del contracte, per la comissió d'una falta molt greu. 
-  De fins a 75 euros per la comissió d'una falta greu. 
-  De fins a 50 euros per la comissió d'una falta lleu. 
 
Si les obligacions derivades del contracte fossin incomplertes pel contractista l'EMD de Campredó resta 
facultada per exigir el seu compliment o declarar la resolució del contracte. 
 
No es preveuen modificacions del contracte sense perjudici d'allò que en relació a la modificació d'aquest 
preveu el TRLCSP. 
 
ARTICLE 12.- FI DEL DRET A DISPOSAR DE LES INSTAL·LACIONS.  
Al final del termini de vigència del contracte, sense perjudici de pròrroga, l'EMD de Campredó haurà de 
disposar novament de les instal·lacions que es posin a disposició del contractista per al desenvolupament 
de l'objecte del contracte, havent de trobar-se en perfecte estat i lliures de qualsevol impediment. Si restés 
qualsevol material aquest es considerarà abandonat i l'EMD tindrà la potestat de retirar-lo fora de les 
instal·lacions. 
 
ARTICLE 13.- LEGISLACIÓ APLICABLE 
El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules així com per les normes d’ús i 
funcionament de la instal·lació que figuren com a document annex núm. 1, essent ambdós part integrant 
del contracte. Tindrà també caràcter contractual l'oferta econòmica i tècnica que hagi formulat el 
contractista en el procediment de licitació així com el propi document en què es formalitzi el contracte. 
 
Així mateix, les parts queden sotmeses expressament, amb caràcter general, a la normativa següent: 
 
a) Text refós de la Llei de contractes del sector públic aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre. 
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b) 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. 
c) Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de contractes 
de les administracions públiques, en tot allò no modificat ni derogat per les dues disposicions esmentades 
anteriorment. 
d) Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública. 
e) Supletòriament s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en el seu defecte, les normes de 
dret privat. 
 
Igualment l'adjudicatari restarà subjecte a allò que preveu la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció 
de riscos laborals, i aquelles altres disposicions d'inferior rang normatiu que la desenvolupen. 
 
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres documents 
contractuals que en formen part, de la normativa vigent aplicable a l'objecte del contracte així com de les 
instruccions o altres normes o obligacions que siguin exigibles en l’execució de la cosa pactada, no eximeix 
l'adjudicatari de l'obligació de complir-les. 
 
ARTICLE 14.- RÈGIM DE RECURSOS. Les qüestions que sorgeixen sobre la interpretació, els dubtes que 
ofereixi el compliment, la modificació i la resolució d'aquest contracte es resoldran per l'òrgan de contractació, 
els acords del qual posen fi a la via administrativa.  
 
Contra aquests acords, i també contra els d’adjudicació, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició 
davant el mateix òrgan que ha dictat l’acte o bé un recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que 
disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú i la Llei 29/1998,de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.  
 
ARTICLE 15.- JURISDICCIÓ. L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució 
de les qüestions litigioses relatives a la preparació, l’adjudicació, els efectes, el compliment i l’extinció d’aquest 
contracte.  

---oooOOOooo-- 
 

ANNEX 1 
 

NORMES D'ÚS i FUNCIONAMENT DE LA GUINGUETA 
 
1.- L'EMD de Campredó facilitarà les claus de la guingueta i permetrà a l’adjudicatari l'accés a les 
instal·lacions de la zona esportiva en la mesura necessària per tal de poder dur a terme l'explotació que 
constitueix l'objecte del contracte. 
 
2.- L'adjudicatari estarà obligat al funcionament del servei durant l’horari d'aquest, que s'ajustarà al 
d'obertura i funcionament de la piscina: d'11.00 a 13.30 hores i de 16.30 a 20.00 hores. Es podrà ampliar 
l’horari de servei com a màxim fins les 21:30 hores, sempre per compte i criteri del contractista exceptuant 
la setmana de Festes en la qual no podrà perllongar-se l’horari. Qualsevol  altra variació de l'horari establert 
requerirà l'autorització prèvia de la Presidència de l'EMD.  
 
Durant el període de funcionament el contractista no haurà d'abandonar la guingueta i en qualsevol cas 
l'EMD no es responsabilitza de qualsevol perjudici sofert si aquesta és abandonada ni es compromet a la 
vigilància d'aquesta fora de l'horari del seu funcionament. 
 
3.- No es podran realitzar activitats o serveis a la guingueta que no siguin conformes a la pròpia naturalesa 
i fins de l'activitat. 
 
4.- S'haurà de respectar en tot moment la normativa sobre venda d'alcohol i tabac a menors, així com 
qualsevol altra aplicable als recintes esportius o espais públics. 
 
5.- L'EMD només es responsabilitza del subministrament d'aigua i electricitat. El proveïment de qualsevol 
altre subministrament o servei serà de responsabilitat i càrrec de l'adjudicatari. 
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6.- Per a la instal·lació de màquines o aparells elèctrics se sol·licitarà autorització expressa de l'EMD i 
s'haurà de disposar, en el seu cas, de les llicències o permisos corresponents. 
 
7.- L'adjudicatari es responsabilitza que els productes i consumicions s'ajustin a la normativa alimentària 
vigent i estiguin sempre en condicions d’aptitud per al  consum. 
 
8.- Quan s'hagi de resoldre qualsevol situació imprevista la decisió recaurà en el President de l'EMD de 
Campredó. 

 
---oooOOOooo-- 

 

 

 

 

 

ANNEX 2 

MODEL DE LLIURAMENT DE SOBRES A LA LICITACIÓ 

Sr./a ___________________________________________________________________________________ 

en representació de l’empresa _______________________________________________________________ 
domicili ______________________________________________________ núm. _____ pis ____ porta _____ 
Població __________________________________ DNI ____________ telèfon __________ 
 
EXPOSO 
 
Que assabentat/da de la licitació del contracte "SERVEI DE GUINGUETA D’ESTIU A LA PISCINA DE LA 
ZONA ESPORTIVA DE L’EMD DE CAMPREDÓ" mitjançant procediment obert, amb aplicació de les mesures 
de gestió eficient en la tramitació del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública, i estic interessat/da en participar-hi. 
 
Que presento 3 sobres (A, B i C) amb la documentació que es requereix al Plec de clàusules del contracte. 
 
SOL·LICITO 
 
Que tingui present aquesta sol·licitud per participar a l’esmentada licitació. 
 
Campredó, ____ de ____________ de 2017 
 
Signatura del licitador 
 
Il·lm. Sr. President de l’EMD de Campredó 
 

---oooOOOooo-- 
 

ANNEX 3 
declaració responsable  

 
El senyor/a ............................................................................................... com apoderat/ada de l’empresa 
....................................... declara sota la seva responsabilitat que l’empresa a la qual representa, com a 
licitadora del contracte «SERVEI DE GUINGUETA D’ESTIU A LA PISCINA DE LA ZONA ESPORTIVA DE 
L’EMD DE CAMPREDÓ»: 
 

- Està facultat/ada per contractar amb l'Administració, ja que té la capacitat d’obrar i la solvència 
requerida i (indicar l'opció escollida):   

 
( X ) Atorgo caràcter substitutiu a la present declaració en allò que fa referència a l'aportació de la 
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documentació acreditativa del compliment dels esmentats requisits i em comprometo a aportar la referida 
documentació en cas de ser proposada per a l'adjudicació, amb caràcter previ a aquesta.   

 
(  X  ) Adjunto els documents acreditatius del compliment dels esmentats requisits. 

 
- Està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, de 
conformitat amb el que estableixen els articles 13 i 14 del Reglament general de la Llei de 
contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 

 
- No es troba compresa en cap de les circumstàncies de prohibició per contractar establertes en 
l’article 60 del TRLCSP. 

 
- No forma part dels òrgans de govern o administració d’aquesta societat cap persona d’aquelles a 
què fa referència la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes d’interessos dels 
membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració general de l’Estat, així com la Llei 
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la 
Generalitat, i la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al 
servei de la Generalitat. 

 
- No incompleix cap d’aquelles circumstàncies a què es refereix la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de 
regulació dels conflictes d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de 
l’Administració General de l’Estat, així com la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats 
del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, i la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del 
règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat. 

 
- Compleix tots els requisits i obligacions exigides per la normativa vigent per a la seva obertura, 
instal·lació i funcionament legal. 

 
- La informació i documents aportats en tots els sobres són de contingut absolutament cert. 

 
- Autoritza l’òrgan de contractació a obtenir directament dels òrgans administratius competents les 
dades o documents registrals i els relatius a les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social 
que es requereixin per procedir, si escau, a l’adjudicació contracte, i per formalitzar les possibles 
pròrrogues i/o modificació del contracte. 

 
- Que (si s'escau) està inscrita en el Registre les dades que consten en el Registre de Licitadors 
de la Generalitat de Catalunya (o en el ROLECE o altra llista oficial d’operadors econòmics d’un 
Estat membre de la Unió Europea d’accés gratuït) i les dades que conté la referida inscripció són 
plenament vigents (en el supòsit que no sigui així, indicar quines dades són vigents i quines no ho 
són, aportant els documents de les dades no vigents).  

 
- Que disposa de l’adreça electrònica _____________________ en la qual accepto rebre les 
comunicacions i notificacions en el procés de licitació i, si escau, els posteriors tràmits 
d’adjudicació, formalització, modificació, negociació, execució i extinció normal o anormal del 
contracte. Que igualment en l'esmentada adreça electrònica accepto rebre els avisos de les 
posades a disposició de les notificacions electròniques mitjançant el servei e-NOTUM. 

 
Així mateix manifesto que com a signant d’aquesta declaració tinc la capacitat suficient, en la   
representació amb la qual actuo, per comparèixer i signar-la així com per signar la resta de documentació 
requerida per contractar, inclosa l’oferta econòmica. 
 
I perquè consti signo aquesta declaració responsable.  
(lloc i data ) Signatura  
 

---oooOOOooo-- 
 
 

ANNEX 4 
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                    MODEL DE MEMÒRIA TÈCNICA 
 
En  relació  amb  la  licitació  del contracte “SERVEI DE GUINGUETA D’ESTIU A LA PISCINA DE LA 
ZONA ESPORTIVA DE L’EMD DE CAMPREDÓ”, 
__________________________________________________________ amb DNI _____________en nom 
propi / en representació de l’empresa ____________________________________________, amb 
CIF________ presenta l’oferta tècnica següent: 
 
Proposta tècnica:  
 

1.  Descripció general i detallada del projecte de servei presentat.  

2. Informació relativa a la concurrència i acreditació de fins socials no lucratius en cas de 
persones jurídiques o de la situació econòmica, social i familiar de les persones físiques en 
funció dels ingressos declarats anuals i les càrregues familiars.  

 
 

---oooOOOooo-- 
 

ANNEX 5 
 

MODEL DE PROPOSICIÓ ECONÒMICA 
(a incloure al sobre C) 

 
....………………………………….............., amb el Document Nacional d'Identitat núm. .........……..., amb 
domicili a ...................., carrer ………………………………….., núm. ………...en nom propi (o en 
representació de ...............…………………..…, segons acredita mitjançant apoderament que declara 
suficient i vigent, assabentat dels plecs de clàusules que han de regir l'adjudicació del SERVEI DE 
GUINGUETA D'ESTIU A LA PISCINA DE LA ZONA ESPORTIVA DE L'EMD DE CAMPREDÓ així com de 
les normes d’ús i funcionament de la instal·lació. 
 
Em comprometo davant l'EMD de Campredó a dur a terme el referit servei de guingueta d'estiu amb 
estricta subjecció a les condicions esmentades, oferint com a contraprestació econòmica en concepte de 
cànon la quantitat de ____________________________ EUROS (__________,__ €) per tota la temporada. 
 
Campredó, _________ de ____________________de 2017. ...] 
 
Seguidament es passa a tractar el següent punt de l’ordre del dia de la sessió: 
 
11.- DACIÓ DE COMPTE RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA D'INICI D'EXPEDIENT DE 
CONTRACTACIÓ MENOR D'OBRES PER A  DUR A TERME LA PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DE FONT 
DE QUINTO A LA TORRE DE CAMPREDÓ. 
 
Per la Presidència es dona compte a la Junta Veïnal de la següent resolució: 
 
[... Atesa la necessitat de contractar, donada la impossibilitat de realitzar la prestació amb mitjans propis, 
l'execució de les obres de pavimentació del camí que va de Font de Quinto a la Torre de Campredó (camí 
de Salva-aigües) 
 
Atès que el procediment a seguir, atesa la quantia, és el de contractació menor previst  als articles 111 i 
138.3 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre. 
 
Vist que el pressupost total per contracta, IVA inclòs, de les obres ascendeix a 34.949,25  euros, i vistes les 
condicions tècniques d'execució d'aquestes.   
 
Vist que existeix crèdit adequat i suficient per a dur a terme l'obra en la partida 920-619 del pressupost 
d'aquesta EMD. 
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Atès que la Presidència de l'EMD és competent per a dur a terme la contractació en virtut de la 
competència atribuïda a la disposició addicional segona apartat 1 del Text Refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic. 
 
RESOLC: 
 
Primer.- Iniciar expedient de contractació menor per a l'adjudicació de les obres de pavimentació del camí 
que va de Font de Quinto a la Torre de Campredó (camí de Salva-aigües) 
 
Segon: Aprovar el pressupost i condicions tècniques d'execució de les referides obres  en els termes que 
figuren annexos a aquesta resolució. 
 
Tercer: Retenir crèdit, per import de 34.949,25 euros, amb càrrec a la partida 920-619 del pressupost de 
l'EMD, per atendre la despesa corresponent a l'esmentada contractació. 
 
Quart: Publicar en el perfil del contractant de l'EMD accessible mitjançant la plataforma de serveis de 
contractació pública de Catalunya la sol·licitud d'ofertes prèvies a la resolució d'adjudicació del contracte 
menor, per termini de vuit dies naturals posteriors a la inserció del corresponent anunci. ...] 

 
La Junta Veïnal en queda assabentada. 

 
- El Sr. Damià Grau manifesta que el fet d’efectuar pública sol·licitud d’ofertes ja fa temps que ho estàvem 
treballant i l’any passat ja vam demanar diversos pressupostos per actuacions similars. Podem intentar 
obtenir unes ofertes encara més econòmiques i per això obrim públicament la presentació d’ofertes. S’han 
estipulat uns preus base sobre els que es poden presentar aquestes. 

 
---oooOOOooo-- 

 
ANNEX 1 

 
CONDICIONS TÈCNIQUES D'EXECUCIÓ I PRESSUPOST DE L'OBRA 
PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DE FONT DE QUINTO A LA TORRE (CAMÍ SALVA-AIGÜES) 
 
a) Condicions tècniques d'execució. 

 
Descripció de l'actuació:  
Pavimentació d'un tram de camí de 1.600 ml x 4 m d’amplada des de les Antigues Escoles de Font de 
Quinto a la base de la Torre de Campredó segons plànol annex 2. 
L'actuació comprèn: 
 

 Realització de l'escombrat i neteja. per mitjans mecànics, de la superfície del camí. 

 Col·locació del reg d'imprimació 

 Pavimentació amb una capa d'aglomerat asfàltic en calent. 
 
El termini màxim d'execució és: de tres setmanes a comptar des de la data d'adjudicació del contracte. 
 
b) Valoració: 

codi descripció unitats 

1 Escombrat i neteja de la superfície del camí per mitjans mecànics. 

2 Rec d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF5, amb dotació 1 Kg/m2 

 Paviment de mescla bituminosa en calent de composició tipus D-10 granític i betum asfàltic de 
penetració situat a l'obra i col·locació i compactació al 98% de l'assaig Marshall, amb un gruix de 4 
cm, inclòs transport a l'obra. 
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codi unitats amidament preu unitari subtotal 

1 m2 6.400,00 0,30 1.920,00 

2 m2 6.400,00 0,68 4.352,00 

3 tm. 500,00 36,00 18.000,00 

 Pressupost d'execució material 24.272,00 

19% (G.G. 13% + B.I. 6%) 4.611,68 

Pressupost d'execució per contracta, 
IVA exclòs 

28.883,68 

IVA (21%) 6.065,57 

Pressupost total d'execució per 
contracta, amb IVA inclòs 

34.949,25 

 
ANNEX 2 

PLÀNOL INDICATIU 
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12.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ADHESIÓ DE L'EMD AL CONSORCI MEMORIAL DELS ESPAIS 
DE LA BATALLA DE L'EBRE (COMEBE).  
 

Per la Presidència de l’EMD es proposa a la Junta Veïnal l’adopció dels acords continguts en la proposta 

que seguidament es transcriu: 

 
[... Atès que l’Entitat Municipal Descentralitzada de Campredó amb la finalitat d’ampliar les seves línies 
d’actuació en l’àmbit de la Cultura i el Turisme i participar en la recuperació de la memòria històrica té 
interès en incorporar-se al Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre (COMEBE), ens públic de 
caràcter associatiu i voluntari integrat per la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal de la Terra Alta i 
diversos Ajuntaments de les Terres de l'Ebre, que té per objecte recuperar la memòria històrica de la 
Batalla de l'Ebre, que va esdevenir l'esdeveniment bèl·lic més cruent de la Guerra Civil, per considerar-lo 
una via adequada per al desenvolupament de finalitats d'interès públic concurrents amb les d'aquesta EMD 
a l'ésser Campredó part del territori on va tenir lloc un dels episodis significatius d'aquella batalla.  
  
Per tot l'exposat 
A la Junta Veïnal es proposa l'adopció dels següents acords: 
 
Primer: Aprovar l’adhesió i incorporació de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Campredó com a 
membre de ple dret del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre (COMEBE) per a participar 
en l'assoliment,  desenvolupament i ampliació dels objectius i les línies d’actuació pròpies del referit 
consorci, i per formar part d’aquest amb tot els drets i obligacions.  
  
Segon: Comprometre's al desenvolupament de les finalitats a assolir pel referit consorci acceptant 
expressament el contingut dels seus estatuts reguladors i el seu règim de participació i representació. 
 
Tercer.- Assumir el compromís, com entitat consorciada, una vegada s'hagi acceptat la incorporació 
d'aquesta EMD, de realitzar les aportacions econòmiques corresponents per a contribuir al finançament del 
pressupost de l'esmentat Consorci per a la qual cosa s'hauran de dotar els pressupostos d'aquesta entitat 
de consignació adequada i suficient per a fer front a les despeses derivades de l'adhesió. 
  
Quart.- Facultar el President d'aquesta l'EMD per a la signatura de tota la documentació que es derivi de 
l’aprovació del present acord.  
  
Cinquè.- Donar trasllat d'aquest acord al Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre (COMEBE). 
...] 
 
- El Sr. Damià Grau manifesta que la idea es integrar-se en aquest consorci. Hi haurà una despesa al 
voltant de 1400 euros anuals. L’objectiu del consorci és dignificar els espais de la Batalla de l’Ebre. 
Nosaltres tenim diversos d’aquests espais per dignificar: netejar, condicionar, senyalitzar i adequar-ne els 
accessos. S’estableix també una xarxa de de rutes. La intenció es treure’n un fruit tant directe com 
indirecte. Directe sobre els propis espais i indirecte en el sentit de promoció en base a participar d’una 
xarxa. 
 
- El Sr. Àngel March entén que és una iniciativa positiva i manifesta que els membres del seu grup hi 
votaran a favor. 
 
Sotmesa a votació la transcrita proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels membres de la Junta 
Veïnal. 
 
Seguidament es passa a tractar el següent dels punts inclosos en l'ordre del dia de la sessió: 
 
13.- APROVACIÓ DELS PADRONS FISCALS DE CONTRIBUENTS CORRESPONENTS A L'EXERCICI 
2017 DE LA TAXA PER  PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA I L'APROFITAMENT ESPECIAL DE LA VIA 
PÚBLICA I ELS ESPAIS D'ÚS PÚBLIC DE L'EMD DE CAMPREDÓ EN LES MODALITATS SEGÜENTS: 
INSTAL·LACIÓ DE LES PARADES (FIXES) DEL MERCAT SETMANAL DE VENDA AMBULANT / 
INSTAL·LACIÓ DE TAULES I CADIRES O ALTRES ELEMENTS D'OCUPACIÓ VINCULATS A 
ESTABLIMENTS DE BAR-CAFETERIA O RESTAURACIÓ / ACCÉS DE VEHICLES A HABITATGES, 
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LOCALS O EDIFICIS MITJANÇANT GUALS O RESERVES  D'ESTACIONAMENT. 
 

Per la Presidència es proposa a la Junta Veïnal l’aprovació de la següent proposta d’acord: 
 
[... El text íntegre de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la utilització privativa i l'aprofitament 
especial de la via pública i els espais d'ús públic de l'EMD de Campredó fou publicat al Butlletí Oficial de la 
Província de Tarragona núm. 300, de data 30 de desembre de 2015, restant vigent des de l'1 de gener de 
2016 no havent-se derogat ni modificat posteriorment per la qual cosa resta prorrogada la seva vigència 
durant la present anualitat 2017. 
 
D'entre les diferents modalitats de la Taxa per la utilització privativa i l'aprofitament especial de la via 
pública i els espais d'ús públic de l'EMD de Campredó, correspon aprovar els padrons fiscals de 
contribuents de l'exercici 2017 corresponents a les modalitats: 
 

 Instal·lació de les parades (fixes) del mercat setmanal de venda ambulant. 
 

 Instal·lació de taules i cadires o altres elements d'ocupació vinculats a establiments de bar-
cafeteria o restauració. 

 

 Accés de vehicles a habitatges, locals o edificis mitjançant guals o reserves  
d'estacionament. 

 
Per tot l'exposat, a la Junta Veïnal proposo l'adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar els padrons fiscals de contribuents corresponents a l'exercici 2017 de la Taxa per  per la 
utilització privativa i l'aprofitament especial de la via pública i els espais d'ús públic de l'EMD de Campredó, 
segons documents annexos a aquest acord, en les modalitats següents: 
 

 Instal·lació de les parades (fixes) del mercat setmanal de venda amblant. 

 Instal·lació de taules i cadires o altres elements d'ocupació vinculats a 
  establiments de bar-cafeteria o restauració. 

 Accés de vehicles a habitatges, locals o edificis mitjançant guals o reserves  
  d'estacionament. 
 
SEGON.- Notificar col·lectivament l'acord d'aprovació dels padrons fiscals esmentats, i dels rebuts 
corresponents, romanent els padrons aprovats exposats al públic pel termini de quinze dies hàbils des de 
l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el Butlletí Oficial de la Província  de Tarragona als efectes de 
que puguin ser consultats per tots els interessats a les oficines de l’EMD en horari d’oficina.  L'edicte 
restarà igualment exposat durant el referit termini al tauler d'anuncis de l'EMD. Es consideraran 
definitivament aprovats els padrons tributaris de no haver-se formulat al·legacions contra aquests en el 
referit tràmit d'informació pública.  
 
TERCER.- Determinar el termini de pagament en període voluntari dels rebuts, que serà de l'1 de juny fins 
el 30 de setembre de 2017. Transcorregut el període pagament en període voluntari, s'iniciarà el període 
executiu, que determinarà la meritació del recàrrec de constrenyiment  i l'obligació de satisfer els 
corresponents interessos de demora. 
 

QUART.- Determinar la forma de fer efectiu el pagament, el qual es podrà dur a terme: 
 
1.- En efectiu, a les dependències de l'EMD de Campredó, mitjançant expedició del corresponent document 
cobratori. 
 
2.-  A l'entitat o entitats financeres col·laboradores determinades per l'EMD de Campredó, directament o 
mitjançant domiciliació bancària del rebut que s'haurà de comunicar anticipadament a les dependències de 
l'EMD presentat una autorització signada pel contribuent. 
 
CINQUÈ.- Règim de recursos: Contra aquest acord es pot interposar recurs de reposició, previ al 
contenciós administratiu, davant de la Junta Veïnal de l'EMD, en el termini d’un mes des de l’endemà de 
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l’acabament del termini d’exposició pública dels padrons assenyalat anteriorment. Aquest recurs s’entendrà 
desestimat presumptament si transcorre un mes des de la seva interposició sense que es notifiqui cap 
resolució expressa. Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició es pot interposar 
recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de 
dos mesos des de l’endemà de la notificació de la resolució del recurs de reposició o en el termini de sis 
mesos comptadors des de l’endemà del dia en el qual el recurs de reposició s’hagi d’entendre desestimat 
segons s’indica al paràgraf anterior. Tot això segons el disposat als articles 8.1 i 46.1 de la llei Reguladora 
de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. No obstant, es pot interposar qualsevol altre recurs que es 
consideri convenient....] 
 

La Junta Veïnal acorda per unanimitat aprovar per unanimitat la transcrita proposta. 
 

14.- MOCIÓ RELATIVA AL CANVI DE LA DENOMINACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE 
CONVERGÈNCIA I UNIÓ-, QUE SERÀ SUBSTITUÏDA PER LA DE GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT 
DEMÒCRATA CATALÀ EUROPEU "PDeCAT" 
 
Per la Presidència se sotmet a la Junta Veïnal la següent moció: 
 
[ --- Els/Les i sotasignats/des Àngel March Mayo, Maria Jesús Colomé Casanova i Diego Castells Andreu, 
en virtut de la nostra condició de membres de la EMD de Campredó, compareixem i com millor s’escaigui 
en Dret, 
 
MANIFESTEM: 
 
Que, mitjançant el present escrit comuniquem la modificació de la denominació del Grup Municipal de 
Convergència i Unió “CiU” a Grup Municipal de Partit Demòcrata“PDeCAT” en base als següents 
 
FETS 
 
PRIMER.- A les passades eleccions municipals del maig de 2015 la candidatura de Convergència i Unió 
obtingué 3 regidors, els quals subscrivim el present escrit. 
 
SEGON.- A principis del mandat ens vam constituir com a grup municipal de Convergència i Unió, als 
efectes de la nostra actuació corporativa en els termes previstos per la normativa aplicable. 
 
TERCER.- El juliol de 2015 Convergència Democràtica de Catalunya va declarar de forma explícita la 
voluntat de dissoldre la Federació de Convergència i Unió, la qual es troba en fase de liquidació. 
 
QUART.- En data 8 de juliol de 2016, Convergència Democràtica de Catalunya va aprovar un acord de 
transitorietat a través del qual l’acció política de CDC la desenvoluparia la nova força política, el Partit 
Demòcrata Europeu Català “PDeCAT”. 
 
Amb els anteriors fets són d’aplicació els següents 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
PRIMER.- Els grups polítics municipals els trobem regulats a: 
 
 
● Els articles 20.1.c) i 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
● Els articles 50 i 51 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. 
● Els articles 23 a 29 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
 
Per bé, que es persegueix que els grups municipals es configurin a partir de les candidatures electorals, el 
nostre ordenament no oblida ni desconeix la realitat de les coalicions electorals i federacions de partits, i 
que aquestes puguin finalitzar al llarg del mandat o es puguin dissoldre si així ho acorden els òrgans 
competents, respectivament, sense penalitzar als partits polítics que les integrin. 
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Altrament, en l’esmentada normativa estatal i autonòmica no s’estableix cap regulació que impedeixi 
modificar la denominació d’un grup polític municipal, en aquest sentit, no es diu tampoc que els grups 
polítics municipals hagin d’adoptar el mateix nom que els partits, federacions, etc. pels quals varen 
concórrer els seus membres a les eleccions. 
 
En conseqüència, no hi ha inconvenient per canviar la denominació del grup per una altra que no es 
correspongui en la seva literalitat amb la de la formació política per la qual es van presentar com a 
candidatura a les eleccions locals. En el present supòsit la federació de Convergència i Unió, formació a 
través de la qual ens vam presentar, està en un procés de dissolució, i l’acció política de Convergència 
Democràtica de Catalunya s’ha vist substituïda per la nova formació Partit Demòcrata Europeu Català, el 
que justifica la legitimitat del canvi de denominació sol·licitat. 
 
SEGON.- El canvi de denominació sol·licitat no causa perjudici a cap dels Grups Municipals existents al no 
ser susceptible de confusió amb cap d’ells. I és subscrit per tots els membres del grup municipal. 
 
Per l’anterior, 
 
DEMANEM : 
 
1.- Que, es tingui per presentat aquest escrit, s’admeti, es tinguin per fetes les anteriors manifestacions, 
s’admetin, i en els seus mèrits es tingui per modificada la denominació de Grup Municipal de Convergència 
i Unió “CiU” a Grup Municipal de Partit Demòcrata “PDeCAT” . 
 
2.- Que, es doni compte del canvi de denominació al Ple Municipal. 
 
Àngel March Mayo;  Maria Jesús Colomé Casanova; Diego Castells Andreu...] 
 
- El Sr. Àngel March manifesta que és un tràmit necessari amb motiu de la dissolució de l’antiga 
Convergència i Unió. 
 
- El Sr. Damià Grau manifesta que saludem la nova denominació de PDeCAT i desitgem sigui una etapa 
plena d’encerts pel PDeCAT  amb la nova denominació. 
 
La moció és aprovada per unanimitat dels membres de la Junta Veïnal. 
 
Seguidament es passa a tractar el darrer punt de l’ordre del dia: 
 
15.- PRECS I PREGUNTES 
 
El Sr. àngel March pregunta perquè s’està fent gestions amb alguns propietaris com el Sr. Josep Carles 
perquè cedeixin part dels seus terrenys per a ampliació de carrer i no es fa el mateix amb altres propietaris 
com el Sr. Victor Querol per tal de poder fer un millor accés al Col·legi?  
 
El Sr. Damià Grau respon que d’una banda hi ha el tema del futur carrer Jacques de Molay. Nosaltres hem 
convocat tots els propietaris dels «punts calents o punts negres» que són aquelles zones de fricció entre 
els veïns i de delimitació de l’espai públic. Un és aquest carrer perquè rep directament la pressió del trànsit.  
Altre és el carrer Solicrú on hi té part el Sr. Victor Queral. Aquestes situacions són el resultat de no haver-
se fet bé les coses en el seu moment. Al Sr. Víctor Querol se l’ha convocat diverses vegades i encara ha 
de venir quan aquestes gestions es venen fent des del mes d’octubre de l’any passat. El Sr. Josep Carles 
és un dels que millor s’ha avingut a escoltar les propostes que nosaltres li hem volgut fer. Els polígons 
d’actuació urbanística que figuren al POUM són completament irracionals per un poble com és Campredó i 
crec que mai en la vida es desenvoluparan perquè resulta impossible fer-ho ni per iniciativa privada ni per 
iniciativa pública. Estan sobredimensionats. Estan pensats com si fos un portal de Tortosa i no estan 
pensats per un poble de mil tres-cents habitants. Al Sr. Josep Carles i esposa se’ls ha proposat partir per la 
meitat el polígon, amb la qual cosa la urbanització serà la meitat, i variar la zona verda a canvi de la cessió 
que igualment li tocaria fer dels vials, continuant conservant els drets urbanístics i el seu aprofitament Es 
una fórmula que no hem inventat nosaltres sinó que ja s’ha aplicat a molts de llocs com Tortosa, Amposta, 
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l’Ampolla, i molts altres llocs. Es una manera raonable de desencallar determinades actuacions de manera 
que ni el propietari, que ara no podia fer res, en surt perjudicat ni l’Ajuntament o el conjunt de la societat 
tampoc. El Sr. Víctor Querol ha estat convocat diverses vegades i fins ara no ha vingut. En el cas del carrer 
Sant Lluís està cedit i completament delimitat; en la resta s’haurà d’anar buscant acords i anar delimitant 
les zones que estan cedides d’aquelles que encara no ho estan. Tot això portem treballant-ho des de fa 
molt temps.  
 
- El Sr. Àngel March manifesta que li ha semblat sentir que la compra d’un tallagespa no es podia fer 
perquè no estava pressupostat? Si traspassem partides de molt més volum no podem fer front a una 
despesa de 1000 euros? 
 
- El Sr. Josep Esquerré manifesta el que ha dit és que actualment no hi ha pressupost i hem de cercar 
alternatives. Però si no trobem alternatives i acabem necessitant el tallagespa haurem de trobar alguna 
solució via pressupost. 
 
- El Sr. Àngel March manifesta si hi ha previst algun projecte en relació amb l’ampliació del Camí de La 
Sirena que sembla estava paralitzat pel tema de l’ocupació de finques de veïns? 
 
- El Sr. Damià Grau manifesta que en el camí de la Sirena s’han executat les expropiacions necessàries 
per a poder fer l’obra d’ampliació del camí, que es van fer al 31 de desembre passat. Aquestes 
expropiacions entraven dins el pacte que vam fer amb l’Alcalde Bel que s’havien de fer per ells i pagar-les 
abans de la fi del 2016. I així es va fer i nosaltres contents perquè es desencalla un problema que teníem 
pendent. Dit això sabeu que l’antic govern tenia un projecte de desguàs de la carretera al barranc i que 
preveia la sortida d’un tub considerable per a poder assumir l’aigua de la carretera o la que allí es recollia. 
El cost de l’obra era de 280.000 euros. Evidentment aquest import per un tram de 700 m de camí des de 
l’EMD és inassumible i més quan el que genera l’arribada de les aigües és la pròpia carretera. Hi ha un 
col·lector cec que quan desborda ho aboca allí. Al projecte no van preveure que en moments de molta pluja 
el col·lector desborda i fa cap al camí i les finques veïnes. No podem assumir aquesta obra en primer lloc  
atès el seu pressupost per un tram tan reduït de camí i, en segon lloc, perquè pensem que és una obra que 
ha de fer carreteres als quals hem d’exigir que facin l’obra. Hem demanat una reunió amb Carreteres 
mitjançant l’alcalde Bel per mirar de solucionar el tema. Una part ja la tenim resolta amb les expropiacions; 
l’altra entenem que qui hauria d’assumir la reparació i el cost de l’obra és Carreteres. Ha de venir un tècnic  
mirar-s’ho i després tindrem una reunió a tres bandes: Ajuntament, EMD, Generalitat. 
 
El Sr. Diego Castells manifesta que si l’aigua es deriva cap el barranc hi haurà un altre problema perquè el 
pas del barranc sota la via del tren es estret i també pot arribar a desbordar.  
 
El Sr. Damià Grau manifesta que es tindrà en compte la preocupació manifestada pel Sr. Castells.  
 
- El Sr. Àngel March demana tindre la documentació corresponent a les sessions de la Junta Veïnal amb 
tres dies d’anticipació a la celebració de la sessió. 
 
- El Sr. Damià Grau li respon que ens esforçarem en què així siga. 
 
- El Sr. Emigdi Subirats manifesta que atès que posar la documentació a disposició de tots els membres de 
la Junta Veïnal suposa una despesa considerable demana que el trasllat de la documentació no es 
reflecteixi en paper i s'efectuï per via telemàtica. 
 
- El Àngel March manifesta que podria reduir-se a una sola còpia física la documentació que es rep i que 
s’avanci via mail a tots els membres de la Junta. 
 

---ooOoo---  
  

I essent les nou hores i trenta minuts i no havent-hi més assumptes a tractar el President aixeca la sessió  
de la qual, com a secretari, estenc aquest acta. 
 
El Secretari        Vist-i-plau 
         El President 


