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GRAU ARASA, DAMIÀ LLUÍS 
 
Vocals assistents: 
 
MARCH MAYO, GERARD 
BEL PRÍNCEP, ROSER 
ESQUERRE NAVARRO, JOSEP 
SUBIRATS SEBASTIÀ, EMIGDI 
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Secretari: 

FRANCISCO JAVIER DOMINGO 
RODRÍGUEZ 

 
Excusen la seva assistència els vocals 
següents: 
 

Campredó, sent les set del vespre del dia CINC 
DE MARÇ de dos mil dinou, 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 extraordinària sota el següent 

 
  

ORDRE DEL DIA 
 
1.- Proposta d’aprovació inicial de la memòria valorada per a la construcció i condicionament d’una 
instal·lació destinada a espai jove i zona multiús en la zona esportiva, entre la pista poliesportiva i 
el camp de futbol, de Campredó. 

 
2.-  Proposta d’aprovació inicial, si s’escau, de la modificació pressupostàira 1/2019, mitjançant 
crèdit extraordinari per al finançament d’inversions no previstes inicialment al pressupost. 

 
3.- Proposta d’informe favorable i d’autorització de la despesa per a la celebració d’un contracte 
menor d’obres per a l’adjudicació de l’obra construcció i condicionament d’una instal·lació 
destinada a espai jove i zona multiús en la zona esportiva, entre la pista poliesportiva i el camp de 
futbol, de campredó. 
 
El president obre la sessió, passant seguidament a tractar-se els diferents punts inclosos a l'ordre 
del dia: 
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01.- PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA DE LES 
OBRES PER A LA CONSTRUCCIÓ I CONDICIONAMENT D’UNA INSTAL·LACIÓ 
DESTINADA A ESPAI JOVE I ZONA MULTIÚS EN LA ZONA ESPORTIVA, ENTRE LA 
PISTA POLIESPORTIVA I EL CAMP DE FUTBOL, DE CAMPREDÓ. 

 

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

següent proposta: 

 

[... Antecedents: 

 

1.- S’ha detectat la necessitat de realitzar la construcció i condicionament d’una 

installació i condicionament d’una instal·lació destinada a espai jove i zona multiús 

en la zona esportiva de Campredó. 

 

2.- S'ha encarregat mitjançant contractació menor la redacció de la corresponent 

memòria valorada per a l'execució d'aquesta obra que subscriu a l’haver-li estat 

adjudicada la seva redacció, l’arquitecte tècnic Sr. Jordi Talarn Izquierdo, amb les 

dades següents: 

 

RESUM DEL PRESSUPOST import (€) 

Pressupost d'execució material 26.143,11 

13% despeses generals 3.398,60 

6% benefici industrial 1.568,59 

Suma 31.110,30 

IVA 21% 6.533,16 

Pressupost total d'execució per contracta, IVA inclòs. 37.643,46 

 

-Termini d’execució de les obres: DOS MESOS 
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3.- Vista la legislació aplicable i el procediment a seguir, es conclou que resulta 

procedent la tramitació I aprovació de l'esmentat document tècnic necessari per a la 

contractació i execució de l'obra. 

 

Per tot l’exposat, a la Junta VeÏnal, proposo l’adopció dels següents acords: 

 

PRIMER.- Aprovar inicialment la memòria valorada de l’obra CONSTRUCCIÓ I 

CONDICIONAMENT D’UNA INSTAL·LACIÓ DESTINADA A ESPAI JOVE I ZONA MULTIÚS 

EN LA ZONA ESPORTIVA, ENTRE LA PISTA POLIESPORTIVA I EL CAMP DE FUTBOL, DE 

CAMPREDÓ amb un pressupost d'execució per contracta, IVA inclòs, de 37.643,46 €, 

dels quals 31.110,30 corresponen a l'import net i 6.533,16 € a l'IVA aplicable. 

 

SEGON.- Disposar la tramitació d’urgència del procediment per a la seva aprovació 

definitiva a l’empara d’allò que preveu l’art. 33 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques  

 

TERCER.- Sotmetre la memòria valorada aprovada a informació pública per un 

termini de quinze dies, a comptar des l’endemà de la publicació del corresponent 

edicte en el BOPT, a l’efecte de presentació de les al·legacions i reclamacions que 

es considerin oportunes. L'anunci es farà públic també en el tauler d'anuncis i en la 

web de l'EMD de Campredó. En el cas que no es presenti cap al·legació o 

reclamació, la memòria valorada es considerarà definitivament aprovada sense 

necessitat d'ulterior acord. ...] 

 

La Junta Veïnal de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Campredó acorda, per 

unanimitat, aprovar en la seva integritat la transcrita proposta i adoptar els acords 

continguts en aquesta. 
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02.- APROVACIÓ INICIAL, SI S'ESCAU DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
1/2019, MITJANÇANT CRÈDIT EXTRAORDINARI PER AL FINANÇAMENT 
D’INVERSIONS NO PREVISTES INICIALMENT AL 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 2019 en sessió de data 26 de novembre de 2018, el qual fou sotmès a 
informació pública mitjançant anunci publicat al BOPT núm. 232 de data 4 de desembre 
de 2018, entrant en vigor l'1 de gener de 2019 una vegada esdevinguda definitiva  la 
referida aprovació i publicat el pressupost aprovat, resumit per capítols, en el BOPT núm. 
248 de data 31 de desembre de 2018. 
 
2.- S'ha constatat la necessitat sobrevinguda de dur a terme l’obra de Construcció i 
condicionament d’una instal·lació destinada a espai jove i zona multiús en la zona 
esportiva, entre la pista poliesportiva i el camp de futbol, de Campredó amb un pressupost 

d’execució per contracte, IVA inclòs, de 37.643,46 €., despesa que no es pot demorar fins 
l'exercici pressupostari vinent. 
 
3.- El fet d'haver de tenir en compte la realització de l’esmentada actuació 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 d’un nou projecte d'inversió el capítol 
6 del pressupost l'EMD per a l'exercici 2019, dotant el projecte inclòs 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. La modificació 
pressupostària proposada no altera 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. 
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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 1/2019, 
finançada mitjançant anul·lacions o baixes dels crèdits d’altres partides de despes del 
capítol d’inversions les dotacions de les quals s’estimen reduïbles sense pertorbació del 
respectiu servei o corresponen despeses que no es preveuen executar dins d’aquesta 
anualitat: 
 
a) Partides de nova creació que es doten de crèdit: 
 

Partida Descripció Import (€) 

337-622 Construcció i condicionament d’una instal·lació 
destinada a espai jove i zona multiús 

 
37.643,46 

 
b) Partides amb baixa. 
 

Partida Descripció Import 
que es detrau 

 (€) 

920-621 
Inversió nova: 
Terrenys i béns naturals 

16.425,20 

920-624 
Inversió nova: 
Elements de transport 

100,00 

920-631 
Inversió de reposició:  
terrenys i béns naturals 

13.186,16 

920-632 
Inversió de reposició:  
edificis i altres construccions 

5.000,00 

920-635 
Inversió de reposició:  
mobiliari 

1.132,10 
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920-636 
Inversió de reposició:  
equips per a processos d’informació 

1.800,00 

 TOTAL Baixes 37.643,46 

 
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 acorda per unanimitat aprovar en la seva integritat la transcrita proposta. 
 
03.- PROPOSTA D’INFORME FAVORABLE A LA CELEBRACIÓ D’UN CONTRACTE MENOR D’OBRES 
PER A L’ADJUDICACIÓ DE L’OBRA CONSTRUCCIÓ I CONDICIONAMENT D’UNA INSTAL·LACIÓ 
DESTINADA A ESPAI JOVE I ZONA MULTIÚS EN LA ZONA ESPORTIVA, ENTRE LA PISTA 
POLIESPORTIVA I EL CAMP DE FUTBOL, DE CAMPREDÓ. 

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

[... Atesa la necessitat de dur a terme l’execució de l’obra CONSTRUCCIÓ I CONDICIONAMENT D’UNA 
INSTAL·LACIÓ DESTINADA A ESPAI JOVE I ZONA MULTIÚS EN LA ZONA ESPORTIVA, ENTRE LA PISTA 
POLIESPORTIVA I EL CAMP DE FUTBOL, DE CAMPREDÓ segons memòria valorada aprovada inicialment 
per la Junta Veïnal i amb un pressupost d'execució per contracta, IVA inclòs, de 37.643,46 € 

Atès que la realització de l’esmentada obra respon a l’execució de prestacions singulars i ocasionals que es 
justifiquen per ser esporàdiques, que la contractació menor és la forma més idònia i eficient de dur a terme 
els fins que desitja satisfer l’EMD de Campredó. 

Atès que s’ha constatat que amb l’adjudicació de de la realització de l’obra mitjançant contracte menor no 
s’està alterant l’objecte del contracte per evitar les regles general de la contractació, així com que durant el 
present any cap dels contractistes a invitar no ha subscrit més contractes menors que individual o 
conjuntamente excedeixin la xifra de 40.000 euros. 

Examinada la documentació que figura a l’expedient i de coformitat amb l’establert amb els articles 29.8, 
36.1, 118, 131.3, i les Disposicions Addicional Segona i Tercera de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del 
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i d’acord amb les 
competències que segons la vigent legislació de règim local corresponen a la Junta Veïnal, es proposa a 
aquesta l’adopció dels següents ACORDS: 

PRIMER.- Informar favorablement sobre la celebració d’un contracte menor per a l’execució de l’obra 
CONSTRUCCIÓ I CONDICIONAMENT D’UNA INSTAL·LACIÓ DESTINADA A ESPAI JOVE I ZONA 
MULTIÚS EN LA ZONA ESPORTIVA, ENTRE LA PISTA POLIESPORTIVA I EL CAMP DE FUTBOL, DE 
CAMPREDÓ en els termes assenyalats en l’article 118 de la Llei 8/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic. 

SEGON.- Autoritzar la despesa, per import màxim de 37.643,46 € amb càrrec a la partida 337-622 del 
pressupsost de l’EMD, condicionadament a l’aprovació definitiva de la modificació pressupostària per la 

qual es dota de crèdit aquesta. 
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TERCER.- Sol·licitar la presentació telemàtica d’oferta per a la realització d’aquesta, amb subjecció a la 
corresponent memòria valorada, fins les 14 hores del dia 29 de març de 2019 a les següents empreses: 

 

 

Empresari: Abel Rodríguez Cid 

DNI: 40929130D  

Francesc Llop, 42, 43897 - Campredó 

Tel: 669750436 

e-mail: abelcampredo@gmail.com 

 

Empresari: Hàbitat Gauxachs, SL  

CIF: B55722805 

Bonaire de dalt, 4 - 43897 Campredó 

Representant: Josep Gauxachs Margalef  

DNI: 52609942H 

Tel.647911288  

e-mail: jgauxachs@gmail.com 

 

Empresari: Construcccions i Rehabilitacions Edamar, SLL  

CIF B43712033 

Camí Codines de Coleto, 161 – 43527 - Els Reguers  

Representant: Joan Josep Serret Royo 

DNI 40920120S 

Tel 609752883  

e-mail: edamar_sll@edamarsll.com 

QUART.- Facultar la Presidència de l’EMD per adjudicar el contracte a l’oferta que, dintre de les 
presentades per les empreses invitades, resulti més avantatjosa, condicionant l’adjudicació del contracte a 
l’aprovació definitiva de la memòria valorada de les obres i de la modificació pressupostària 1/2019. 

CINQUÈ.- Notificar aquest acord a les empreses invitades a efectes de la presentació de la corresponent 
oferta. ....] 

La Junta Veïnal de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Campredó acorda, per unanimitat, aprovar en la 
seva integritat la transcrita proposta i adoptar els acords continguts en aquesta. 

--oooOooo--- 

I essent les vuit del vespre 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 

mailto:abelcampredo@gmail.com
mailto:abelcampredo@gmail.com
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         El President 

 

 

 


