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Srs./Sres. Assistents: 
President:  
GRAU ARASA, DAMIÀ LLUÍS 

 
Vocals assistents: 
 
MARCH MAYO, GERARD 

BEL PRÍNCEP, ROSER 

ESQUERRE NAVARRO, JOSEP 

SUBIRATS SEBASTIÀ, EMIGDI 
RIPOLL DURAN, ROGER 

MARCH MAYO, ÀNGEL 

COLOMÉ CASANOVA, MARIA JESÚS 

CASTELLS ANDREU, DIEGO 

 
Secretari: 
FRANCISCO JAVIER DOMINGO RODRÍGUEZ 

Campredó, sent les set del vespre del dia 
CATORZE DE JUNY de dos mil divuit 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 i urgent sota el 
següent 

 

ORDRE DEL DIA  
  
1.- Ratificació, si s’escau, de la urgència en la convocatòria de la sessió.  
2.- Aprovació, si s'escau, de l’expedient de contractació i el plec de clàusules que ha de regir 
la licitació, mitjançant procediment obert simplificat, per a l’adjudicació del contracte d’obres 
per a la construcció «edifici per a manifestacions festives de caràcter cultural – segona fase». 
 

El president obre la sessió, passant seguidament a tractar-se els diferents punts inclosos a l’ordre 
del dia: 

 

01.- RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA URGÈNCIA EN LA CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ. 
 

Sotmesa a consideració dels membres de la Junta Veïnal la ratificació de la urgència de 
la convocatòria de la sessió  per unanimitat dels assistents a la sessió, s'ACORDA: 
 
Ratificar el caràcter urgent de la sessió als efectes previstos en els articles 46,2 lletra b) 
de la Llei  7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i 79 del Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals. 
 

Seguidament es passa a tractar el segon dels punts inclosos en l'ordre del dia de la 
sessió: 
 

02.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I EL PLEC DE 
CLÀUSULES QUE HA DE REGIR LA LICITACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT 
SIMPLIFICAT, PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES PER A LA 
CONSTRUCCIÓ «EDIFICI PER A MANIFESTACIONS FESTIVES DE CARÀCTER 
CULTURAL – SEGONA FASE». 
 
Per la Presidència es proposa a la Junta Veïnal l’adopció dels acords continguts en la següent 
proposta: 
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[ ... Tramitat el corresponent expedient per a la contractació de les obres «Edifici per a 
manifestacions festives de caràcter cultural – fase segona» d’acord amb el projecte  bàsic i 
executiu redactat per Àrea 55 arquitectura, SLP essent tècnic redactor l’arquitecte Sr. Òscar 
Benet Ramos aprovat inicialment per la Junta Veïnal en sessió de data 23 de març de 2017 que 
es va considerar definitivament aprovat en la posterior sessió del 21 d'agost de 2017 atès que 
contra el referit acord d’aprovació inicial no es formularen al·legacions. 
 
Atès que el projecte fou dividit en dues fases executables separadament: una primera fase per 
import, IVA inclòs, de 174.088,34 € [143.874,66 € més IVA (21%)], corresponent a l'anualiat 2017 
i una segona fase per import, IVA inclòs, de 156.860,79 € [129.637,02 € més IVA (21%)]. 
 
Atès que la primera fase de les obres ja ha estat adjudicada i finalitzant-se la seva execució. 
 
Atès que es disposa per a l’execució de les obres de la segona fase del projecte del corresponent 
finançament, en un 85,42 % (133.991,00 €), amb càrrec a subvenció de la Diputació de 
Tarragona  (Pla d’Acció Municipal de l’anualitat 2018) i en el 14,58 % restant, (22.869,79 €) fins 
assolir la totalitat de l’import pressupostat del contracte, amb càrrec a recursos propis de l’EMD 
de Campredó. 
 
D’acord l’expedient tramitat, a la Junta Veïnal proposo l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la contractació 
de les obres corresponents al referit projecte d’obres «Edifici per a manifestacions festives de 
caràcter cultural – fase segona», amb un pressupost de licitació per import, IVA inclòs, de 
156.860,79 € [129.637,02 € més IVA (21%)] i un termini d’execució de cinc  mesos. 
 
Segon.- Aprovar l’expedient de contractació, que serà de tramitació ordinària, mitjançant 
procediment obert simplificat d’acord amb el previst a l’article 159 de la llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic (LCSP), per la seva quantia no subjecte a regulació 
harmonitzada. amb subjecció a criteris d'adjudicació tots ells quantificables de forma automàtica. 
 
Tercer.- Aprovar la despesa corresponent a aquest expedient, per un import de 156.860,79 € que 
es finançarà amb càrrec al pressupost d’inversions d'aquesta EMD. De l’esmentat import, 
129.637,02 € corresponen a l’import de licitació amb l’IVA exclòs, i 27.223,77 € a l’import de l’IVA, 
calculat aplicant el tipus impositiu del 21%.  
 
Quart.- Disposar l'obertura del procediment d'adjudicació procedint a anunciar la licitació en el 
perfil del contractant de l'EMD de Campredó integrat a la plataforma de serveis de contractació 
pública de Catalunya, en el qual podran obtenir-se també els plecs, el projecte tècnic i qualsevol 
altra documentació complementària que sigui necessària per a la licitació, amb un termini de 
presentació d’ofertes de vint naturals posteriors a la publicació del corresponent anunci en el 
referit perfil del contractant. 
 
Cinquè.- Aprovar la designació de la mesa de contractació, que estarà presidida pel President de 
l'EMD, Sr. Damià Grau Arasa, amb el Sr. Jordi Roca Ejarque, personal administratiu, com a vocal 
i el Sr. Xavier Domingo Rodríguez, secretari-interventor de l'EMD, en les funcions que li són 
pròpies i com a secretari de la mesa. 
 
Sisè.- Publicar en el perfil del contractant de l'EMD de Campredó l'anunci de licitació, el plec, el 
projecte tècnic i demés documents que, formant part de l'expedient de contractació, la publicació 
d'aquests sigui requerida, així com el present acord, incloent la composició de la mesa de 
contractació. 
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Setè.- Posar de manifest que, contra l'aprovació de l'expedient de contractació, els plecs i demés 
documents de caràcter contractual, es podrà interposar d'acord amb el disposat en la llei 9/2017, 
de contractes del Sector Públic: amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant la Junta 
Veïnal de l'EMD en el termini d'un mes, o en altre cas, recurs contenciós administratiu davant 
l'ordre jurisdiccional contenciós-administratiu en el termini de dos mesos, comptats a partir de la 
data de la seva adopció sense perjudici del dret a exercir, si s'escau, qualsevol altre recurs que 
estimi pertinent.] 
 
La Junta Veïnal acorda per unanimitat dels seus membres aprovar la transcrita proposta.                                                  

 
--ooOoo---  

  

I essent dos quarts de 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 


