AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 26 DE
GENER DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia
vint-i-sis de gener de dos mil disset, sota la presidència del Sr. Joan Díaz Rull,
alcalde-president, es reuneixen a la sala de sessions els Srs. regidors que
després s’assenyalen per tal de celebrar sessió ordinària de la Junta de govern
local.
Hi assisteixen:
ALCALDE-PRESIDENT:
Joan Díaz i Rull
REGIDORS:
M. Goretti Gatell i Anglès
Teresa M Canela i Armengol
Joan Morlà i Mensa
SECRETARI:
Jordi Reina i Gelabert
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde, proposa incorporar a l’ordre del dia per raó de
la seva urgència els assumptes següents:
PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE BÀCULS PER
A L’ADEQUACIÓ DE L’ENLLUMENTA PÚBLIC.
PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE LLUMINÀRIES
PER A L’ADEQUACIÓ DE L’ENLLUMENTA PÚBLIC.
PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DELS TREBALLS D’ADEQUACIÓ DE
L’ENLLUMENAT PÚBLIC A LA URBANITZACIÓ EL MÈDOL.
Exposats el motius que justifiquen la urgència i debatuts els mateixos, per
unanimitat s’acorda estimar-la e incloure els dos assumptes en l’ordre del dia.
Acte seguit es passa a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia:
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1.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 19 DE GENER
DE 2017.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 19 de gener de 2017, la qual havia
estat tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
Acte seguit es sotmet a votació l’esborrany de l’acta amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Maria Goretti Gatell i
Anglès, Joan Morlà i Mensa i Teresa M Canela i Armengol.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat.
2.

PROPOSTA DE DONAR COMPTE DE LA GESTIÓ ORDINÀRIA DE
L’ALCALDIA.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
El proppassat dimarts dia 24 de gener ha tingut lloc una reunió amb tècnics de
l’ACA i la Direcció d’Obra de l’EDAR de Mas Enric per tal d’establir la mecànica
per a la posada en funcionament de la infraestructura. L’ajuntament coordinarà el
desprecintat de les escomeses de clavegueram de les urbanitzacions Pins
Manous i Mas Enric per evitar connexions extemporànies i per garantir que es
facin acuradament.
S’ha realitzat una reunió amb el col·lectiu que impulsa la creació d’un club de
tennis o entitat anàloga per potenciar aquest esport al municipi aprofitant que
recentment s’han arranjat les pistes.
Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA D’ATORGAMENT D’UN AJUT AL SR. DAVID MIRÓ MOYA,
PER A LA PRÀCTICA DEL MOTOCRÒS I ENDURO DEL SEU FILL, EN
EL MARC DE LES BASES DE SUBVENCIONS A PARTICULARS,
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INSTITUCIONS I ASSOCIACIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE PER A
L’EXERCICI I PROMOCIÓ D’ACTIVITATS ESPORTIVES.
El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“En data 16 de gener de 2017 el Sr. David Miró Moya, veí de la urbanització els
Cocons, va sol·licitar una subvenció per a l’exercici i promoció d’activitats
esportives per a la pràctica del motocròs i enduro, categoria MX50 (50 cc) i 65
cc que exerceix el seu fill Bruno Miró Rodríguez, segons les bases aprovades
per acord del Ple de l'ajuntament de data 22 de maig de 2003 (publicades al
BOP núm. 134, d'11 de juny).
Revisada la sol·licitud, resulta que compleix amb els requisits establerts en les
bases de subvencions esmentades i alhora es presenta una relació de
despeses de la temporada que importa la quantitat de 10.980 €.
Vist que es compleix, expressament, el requisit de publicitat establert a la base
desena de les reguladores dels ajuts.
En conseqüència, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.

Atorgar al Sr. David Miró Moya, en tant que representant del seu fill
Bruno Miró Rodríguez una subvenció per import de 600 € (sis-cents
euros) en virtut d’allò establert a la base cinquena de les bases
reguladores dels ajuts, per a la pràctica del motocròs i enduro,
llicència aleví, categoria MX50 (50 cc), temporada 2017 i de la dotació
pressupostària de l’ajuntament respecte als ajuts.

Segon.

L’acceptació, expressa o tàcita del present ajut, comportarà
aparellada autorització a favor de l’ajuntament per a l’ús i difusió de
les imatges dels patrocinats relacionades amb la pràctica esportiva
objecte de subvenció.

Tercer.

Donar trasllat d'aquest acord a l’interessat en legal forma.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M. Canela Armengol i Maria Goretti Gatell i Anglès.
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Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA PER
SOL·LICITAR ELS AJUTS PREVISTOS A LES BASES PER A
L’ATORGAMENT D’AJUTS DESTINATS A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES
DE TEXT PER ALS ALUMNES D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA DE
L’INSTITUT ESCOLA L’AGULLA DEL CATLLAR PER AL CURS 20162017.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“D’acord amb les bases per a la concessió d’ajuts econòmics, de caràcter
individual, per a l’adquisició de llibres de text dels ensenyaments reglats que
cursen els alumnes d’infantil i primària a l’Institut-Escola l’Agulla.
Constatat que l’ajuntament vol continuar fomentant aquesta praxis pel curs
2016-2017, pels alumnes que cursen educació infantil i primària a l’InstitutEscola l’Agulla i estan empadronats al municipi, juntament amb una sèrie de
requisits més que contemplen les bases reguladores.
Vist el que disposen els articles 52 i següents del RD 500/1990, de 20 d’abril,
pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol sisè del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
Vist el que estableixen les bases 13 i següents de les Bases d’execució del
Pressupost municipal vigent en quant a l’autorització, disposició i
reconeixement previ de la despesa.
Atesa l’existència de consignació pressupostària.
Vist que la Junta de govern local és competent per a l’adopció del present acord
en virtut de les delegacions de competències efectuades mitjançant els decrets
de l’alcaldia 2015/349, de 27 de juliol i 2016/314, de 15 de juny.
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En conseqüència, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
acord:
Primer.

Obrir la convocatòria per sol·licitar els ajuts previstos a les bases per
a l’atorgament d’ajuts destinats a l’adquisició de llibres de text per als
alumnes d’educació infantil i primària de l’Institut-Escola L’Agulla del
Catllar pel curs 2016-2017.

Segon.

Procedir a la publicació d’aquesta convocatòria al tauler d’edictes de
l’ajuntament.

Tercer.

Notificar aquest acord a la direcció del centre per a la seva deguda
difusió i al departament d’intervenció per la seva executivitat.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M. Canela Armengol i Maria Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5.

PROPOSTA D’ADMISSIÓ A TRÀMIT DE LA RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT PROMOGUDA PEL QUE FOU TREBALLADOR
MUNICIPAL,
ANTONIO
TARRÉS
I
QUIROGA
CONTRA
L’AJUNTAMENT.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“En data 27 de desembre de 2016 el Sr. Antonio Tarrés i Quiroga presentà
escrit de reclamació de responsabilitat patrimonial contra l’ajuntament per
lesions patides per accident de treball succeït en data 9 de setembre de 2014,
en la que es descriuen els fets i raonaments jurídics escaients.
La documentació aportada conté tots els elements indispensables establerts al
Reglament del procediment de responsabilitat patrimonial, d’acord amb els
articles 32 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del
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Sector Públic i concordants de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Així mateix, l’art. 81.2 de la citada Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estableix que
quan les indemnitzacions reclamades siguin de quantia igual o superior a
50.000 euros serà preceptiu sol·licitar dictamen del Consell d'Estat o, si escau,
de l'òrgan consultiu de la Comunitat Autònoma, essent el competent la Comissió
Jurídica Assessora. El moment processal escaient serà a la finalització de la
instrucció del procediment i prèvia la resolució del mateix.
Segons estableix l’article 8.3.a) de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió
Jurídica Assessora, és preceptiu que la Comissió emeti un dictamen sobre els
expedients de reclamació de responsabilitat patrimonial interposats contra
l’administració local quan la quantia reclamada sigui igual o superior a 50.000
euros.
Vist que la Junta de govern local és competent per a l’adopció del present acord
en virtut de les delegacions de competències efectuades mitjançant els decrets
de l’alcaldia 2015/349, de 27 de juliol i 2016/314, de 15 de juny.
En conseqüència, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
acord:
Primer. Admetre a tràmit la reclamació de responsabilitat patrimonial,
presentada en data 27 de desembre de 2016 pel Sr. Antonio Tarrés i
Quiroga contra l’ajuntament, que es tramitarà segons determinen les
lleis 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
Segon. Nomenar instructor de l’expedient administratiu el Sr. Jordi Reina i
Gelabert, secretari interventor de l’ajuntament.
Tercer. L’expedient es considera iniciat en data d’aquesta resolució. El termini
per a la seva resolució és de 6 mesos. En cas de silenci administratiu,
aquest tindrà efectes desestimatoris. En el supòsit d’impugnació
d’aquesta acord en cas de silenci negatiu, es disposa de 6 mesos per
acudir als Jutjats Contenciosos Administratius de Tarragona, a
comptar des del dia següent de la producció de l’acte presumpte.
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Quart.

Donar trasllat d’aquest acord en legal forma al Sr. Antonio Tarrés i
Quiroga i a la companyia d’assegurances de l’ajuntament mitjançant
la corredoria Aon Gil y Carvajal, SAU Correduría de Seguros.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M. Canela Armengol i Maria Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
6.

PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE BÀCULS
PER A L’ADEQUACIÓ DE L’ENLLUMENTA PÚBLIC.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“Als efectes de regularitzar i adequar alguns enllumenats públics existents al
municipi i instal·lats fa anys, durant el procés d’urbanització de cadascun dels
sectors afectats a resultes de l’aplicació de la llei 6/2001, d’ordenació ambiental
de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn, i, de l’aprovació del Decret
190/2015, i, en concret, la disposició transitòria primera d’aquest que estableix
una sèrie d’aparells d’il·luminació que es consideren obsolets i inadequats,
esdevé necessari fer una actuació en aquest sentit a la urbanització El Mèdol
amb l’adquisició de 66 unitats de columna de punt de llum model Nikolson,
telescòpica, en acer galvanitzat i demés indicacions tècniques que consten a la
memòria de l’enginyer de l’ajuntament.
Respectant la concurrència competitiva tot propiciant que les PIMES participin
del procés de licitació, d’acord amb els objectius de les directives europees
2014/23/UE, 2014/24/UE i el Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures
urgents en matèria de contractació pública, s’ha sol·licitat oferta econòmica a
les empreses ENERFIC OPTIMITZACIÓ ENERGÈTICA, SL; ALFRED
INSTAL·LACIONS, SL i BOSIR, SA, les quals compten amb la capacitat i la
solvència escaients per escometre la tasca (articles 72, 74, 75, 76 i 79 bis. del
TRLCSP), havent-se presentat les propostes que seguidament es resumeixen:
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BOSIR
ALFRED

BÀCULS
9.801,00 €
9.784,50 €

IVA
2.058,21 €
2.054,75 €

TOTAL
11.859,21 €
11.839,25 €

ENERFIC

9.504,00 €

1.995,84 €

11.499,84 €

Vist l’informe de l’enginyer de l’ajuntament en quant a l’oferta més avantatjosa
en el seu conjunt.
Vist que el secretari interventor ha emès informe sobre el procediment a seguir
i en el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la
despesa que comporta la celebració del contracte, així com el percentatge que
suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost
vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a contractar, essent
aquest l’alcaldia, de conformitat amb la disposició addicional segona del Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i en el nostre cas la Junta de
Govern Local per delegació d’aquella en aquesta.
Vist que, mitjançant l’expedició d’un document AD, s’acredita l’existència de
crèdit suficient i adequat a la partida 165.62307 per a finançar la despesa que
comporta l’adquisició del material esmentat i la seva instal·lació.
D’acord amb l’article 111 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en els
contractes menors definits a l’article 138.3, la tramitació de l’expedient
únicament exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura
corresponent.
Atès que d’acord amb el citat article 138.3, es consideren contractes menors
els d’import inferior a 50.000 euros en quant a obres i els de menys de 18.000
euros per a la resta de supòsits, podent adjudicar-se directament.
Vist, doncs, que la Junta de govern local és competent per a l’adopció del
present acord en virtut de les delegacions de competències efectuades
mitjançant els decrets de l’alcaldia 2015/349, de 27 de juliol i 2016/314, de 15
de juny.
En conseqüència, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
acord:
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Primer.

Adjudicar directament a ENERFIC OPTIMITZACIÓ ENERGÈTICA,
SL el subministrament de 66 unitats de columna de lluminària
model Nikolson, telescòpica, en acer galvanitzat i demés
indicacions tècniques que consten a la memòria de l’enginyer de
l’ajuntament, per la quantitat de 11.499,84 € euros (equivalents a
9.504 euros més 1.995,84 euros corresponents al 21% d’IVA),
d’acord amb allò indicat a la part expositiva d’aquesta resolució i
amb l’establert al pressupost incorporat a l’expedient administratiu.

Segon.

Aprovar la despesa per import de 11.499,84 € euros amb càrrec a
la partida 165.62307 del pressupost municipal.

Tercer.

Notificar aquest acord als interessats als efectes escaients.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M. Canela Armengol i Maria Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
7.

PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ
DEL SUBMINISTRAMENT DE
LLUMINÀRIES PER A L’ADEQUACIÓ DE L’ENLLUMENTA PÚBLIC.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
“Als efectes de regularitzar i adequar alguns enllumenats públics existents al
municipi i instal·lats fa anys, durant el procés d’urbanització de cadascun dels
sectors afectats a resultes de l’aplicació de la llei 6/2001, d’ordenació ambiental
de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn, i, de l’aprovació del Decret
190/2015, i, en concret, la disposició transitòria primera d’aquest que estableix
una sèrie d’aparells d’il·luminació que es consideren obsolets i inadequats,
esdevé necessari fer una actuació en aquest sentit a la urbanització El Mèdol
amb l’adquisició de 66 unitats de lluminària tipus SALVI model Icon de fins a 40
w amb tecnologia led, temperatura de color 3.000 K, índex de rendiment “Ra”
83 i demés indicacions tècniques que consten a la memòria de l’enginyer de
l’ajuntament.
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Respectant la concurrència competitiva tot propiciant que les PIMES participin
del procés de licitació, d’acord amb els objectius de les directives europees
2014/23/UE, 2014/24/UE i el Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures
urgents en matèria de contractació pública, s’ha sol·licitat oferta econòmica a
les empreses ENERFIC OPTIMITZACIÓ ENERGÈTICA, SL; ALFRED
INSTAL·LACIONS, SL i BOSIR, SA, les quals compten amb la capacitat i la
solvència escaients per escometre la tasca (articles 72, 74, 75, 76 i 79 bis. del
TRLCSP), havent-se presentat les propostes que seguidament es resumeixen:
LLUMINÀRIES
BOSIR
17.384,40 €
ALFRED
18.381,00 €
ENERFIC
17.792,28 €

IVA
3.650,72 €
3.860,01 €
3.736,38 €

TOTAL
21.035,12 €
22.241,01 €
21.528,66 €

Vist l’informe de l’enginyer de l’ajuntament en quant a l’oferta més avantatjosa
en el seu conjunt.
Vist que el secretari interventor ha emès informe sobre el procediment a seguir
i en el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la
despesa que comporta la celebració del contracte, així com el percentatge que
suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost
vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a contractar, essent
aquest l’alcaldia, de conformitat amb la disposició addicional segona del Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i en el nostre cas la Junta de
Govern Local per delegació d’aquella en aquesta.
Vist que, mitjançant l’expedició d’un document AD, s’acredita l’existència de
crèdit suficient i adequat a la partida 165.62307 per a finançar la despesa que
comporta l’adquisició del material esmentat i la seva instal·lació.
D’acord amb l’article 111 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en els
contractes menors definits a l’article 138.3, la tramitació de l’expedient
únicament exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura
corresponent.

1.2.2.2 2017.003(37)

10

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

Atès que d’acord amb el citat article 138.3, es consideren contractes menors
els d’import inferior a 50.000 euros en quant a obres i els de menys de 18.000
euros per a la resta de supòsits, podent adjudicar-se directament.
Vist, doncs, que la Junta de govern local és competent per a l’adopció del
present acord en virtut de les delegacions de competències efectuades
mitjançant els decrets de l’alcaldia 2015/349, de 27 de juliol i 2016/314, de 15
de juny.
En conseqüència, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
acord:
Primer.

Adjudicar directament a BOSIR, SA el subministrament de 66
unitats de lluminària model lluminària tipus SALVI model Icon de
fins a 40 w amb tecnologia led i demés indicacions tècniques que
consten a la memòria de l’enginyer de l’ajuntament, per la quantitat
de 21.035,12 € euros (equivalents a 17.384,40euros més 3.650,72
euros corresponents al 21% d’IVA), d’acord amb allò indicat a la
part expositiva d’aquesta resolució i amb l’establert al pressupost
incorporat a l’expedient administratiu.

Segon.

Aprovar la despesa per import de 21.035,12 € euros amb càrrec a
la partida 165.62307 del pressupost municipal.

Tercer.

Notificar aquest acord als interessats als efectes escaients.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M. Canela Armengol i Maria Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
8.

PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DELS TREBALLS D’ADEQUACIÓ DE
L’ENLLUMENAT PÚBLIC A LA URBANITZACIÓ EL MÈDOL.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent proposta de l’alcaldia:
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“Als efectes de regularitzar i adequar alguns enllumenats públics existents al
municipi i instal·lats fa anys, durant el procés d’urbanització de cadascun dels
sectors afectats a resultes de l’aplicació de la llei 6/2001, d’ordenació ambiental
de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn, i, de l’aprovació del Decret
190/2015, i, en concret, la disposició transitòria primera d’aquest que estableix
una sèrie d’aparells d’il·luminació que es consideren obsolets i inadequats,
esdevé necessari fer una actuació en aquest sentit a la urbanització El Mèdol.
Un cop adquirit el material per a l’adequació dels 66 punts de llum, esdevé
necessari contractar els serveis d’una empresa especialitzada per a la seva
instal·lació i posada en funcionament. Els treballs a executar consistiran,
succintament, en la retirada dels punts de llum existents amb el seu fonament,
execució d’un nou fonament, assemblatge i instal·lació dels nous punts de llum
i comprovació de consums i funcionament, a més de les altres operacions que
consten a la memòria de l’enginyer de l’ajuntament.
Respectant la concurrència competitiva tot propiciant que les PIMES participin
del procés de licitació, d’acord amb els objectius de les directives europees
2014/23/UE, 2014/24/UE i el Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures
urgents en matèria de contractació pública, s’ha sol·licitat oferta econòmica a
les empreses ENERFIC OPTIMITZACIÓ ENERGÈTICA, SL; ALFRED
INSTAL·LACIONS, SL i BOSIR, SA, les quals compten amb la capacitat i la
solvència escaients per escometre la tasca (articles 72, 74, 75, 76 i 79 bis. del
TRLCSP), havent-se presentat les propostes que seguidament es resumeixen:

BOSIR
ALFRED

INSTAL·LACIÓ
13.038,96 €
14.229,60 €

IVA
2.738,18 €
2.988,22 €

TOTAL
15.777,14 €
17.217,82 €

ENERFIC

13.549,80 €

2.845,46 €

16.395,26 €

Vist l’informe de l’enginyer de l’ajuntament en quant a l’oferta més avantatjosa
en el seu conjunt.
Vist que el secretari interventor ha emès informe sobre el procediment a seguir
i en el qual s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per a finançar la
despesa que comporta la celebració del contracte, així com el percentatge que
suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost
vigent, als efectes de determinar l’òrgan competent per a contractar, essent
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aquest l’alcaldia, de conformitat amb la disposició addicional segona del Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i en el nostre cas la Junta de
Govern Local per delegació d’aquella en aquesta.
Vist que, mitjançant l’expedició d’un document AD, s’acredita l’existència de
crèdit suficient i adequat a la partida 165.62307 per a finançar la despesa que
comporta l’adquisició del material esmentat i la seva instal·lació.
D’acord amb l’article 111 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, en els
contractes menors definits a l’article 138.3, la tramitació de l’expedient
únicament exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura
corresponent.
Atès que d’acord amb el citat article 138.3, es consideren contractes menors
els d’import inferior a 50.000 euros en quant a obres i els de menys de 18.000
euros per a la resta de supòsits, podent adjudicar-se directament.
Vist, doncs, que la Junta de govern local és competent per a l’adopció del
present acord en virtut de les delegacions de competències efectuades
mitjançant els decrets de l’alcaldia 2015/349, de 27 de juliol i 2016/314, de 15
de juny.
En conseqüència, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
acord:
Primer.

Adjudicar directament a BOSIR, SA l’execució dels treballs
d’instal·lació i posada en funcionament de 66 punts de llum a la
urbanització El Mèdol, d’acord amb les indicacions tècniques que
consten a la memòria de l’enginyer de l’ajuntament, per la quantitat
de 15.777,14 € euros (equivalents a 13.038,96 euros més 2.738,18
euros corresponents al 21% d’IVA), d’acord amb allò indicat a la
part expositiva d’aquesta resolució i amb l’establert al pressupost
incorporat a l’expedient administratiu.

Segon.

Aprovar la despesa per import de 15.777,14 € euros amb càrrec a
la partida 165.62307 del pressupost municipal.

Tercer.

Notificar aquest acord als interessats als efectes escaients.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Diaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa,
Teresa M. Canela Armengol i Maria Goretti Gatell i Anglès.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
9.

TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.
I, essent tres quarts de sis de la tarda, i no havent-hi més assumptes a tractar,
el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, estenc la present acta.
L’Alcalde

El Secretari
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