AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 27 DE
JULIOL DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia
vint-i-set de juliol de dos mil disset, sota la presidència del Sr. Joan Díaz i 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:
Carles Guillen i Montserrat
Joan Morlà i Mensa
Teresa M. Canela i Armengol
SECRETARI ACCIDENTAL:
Josep Llop i Tous
Oberta la sessió pel Sr. Alcalde, es passa a tractar els assumptes inclosos en
l’ordre del dia:
1.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 13 DE JULIOL
DE 2017.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 13 de juliol de 2017, la qual havia
estat tramesa juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquesta sessió.
Acte seguit se 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, Carles Guillén i
Montserrat, Joan Morlà i Mensa i Teresa M Canela i Armengol.
Abstencions: cap
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Vots en contra: cap
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat.
2.

GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.

El Sr. Alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
- Informar que després dels tràmits escaients, en data d’avui, la Direcció
General d’Administració Local ha autoritzat l’acumulació de funcions del lloc de
treball de secretaria intervenció de l’ajuntament de Sant Jaume dels Domenys
a favor del funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional
Sr. Jordi Reina i Gelabert, Secretari interventor d’aquest ajuntament, sense que
l’esmentada situació suposi disminució de la seva dedicació al Catllar. Cal
recordar que fins ara tenia acumulada idèntica funció a l’ajuntament de Sarral.
- L’Agència Catalana de l’Aigua ha resolt autoritzar al Consell Comarcal
l’execució de les obres incloses al projecte de millora de la connectivitat de la
xarxa de camins amb passos sobres els rius Francolí i Gaià i al torrent de la
Farga, als termes municipals de Tarragona, Constantí, El Morell, La Riera de
Gaià i El Catllar. En l’àmbit del nostre municipi i com hom recordarà,
s’executaran dues passeres.
- Informar que mitjançant Resolució TSF/1779/2017, de 13 de juliol, s’ha obert
convocatòria per a l’any 2017 per a la concessió de subvencions destinades a
incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de
Garantia Juvenil a Catalunya (DOGC número 7419, de 25 de juliol de 2017).
Com en l’anterior edició, l’ajuntament concorrerà i sol·licitarà el servei de dues
persones que cobreixin necessitats puntuals de l’ajuntament i afavoreixin
l’accés d’aquelles al mercat laboral amb alguna experiència prèvia i dirigida.
- S’ha convingut amb l’àrea del Servei d’Assistència al Territori de la Diputació
de Tarragona l’execució dels treballs d’adequació de la rotonda d’accés de la
urbanització Mas de Pallarès o Residencial Cinc Estrelles des de la carretera
TP-2031 per tal de garantir els girs de l’autobús de la línia del transport regular
de viatgers i fer la parada tant en direcció a Santes Creus com en direcció a
Tarragona a la mateixa urbanització, evitant que els usuaris del transport hagin
de creuar la via per un punt on no hi ha pas de vianants proper, com venia
succeint.
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- L’ajuntament, en la recerca de potenciar la mobilitat sostenible, ha contactat
amb l’empresa ETECNIC per consultar la possibilitat d’integrar el municipi a la
“Xarxa pública Catalana de Mobilitat Elèctrica” amb la implantació d’un punt de
recàrrega per a vehicles elèctrics al municipi aprofitant els ajuts del pla MOVEA
que promou el govern. Els cost aproximat d’un punt d’aquests és de 12.000 € i
les subvencions van des dels 2.000 € per un punt de recàrrega semi-ràpida fins
als 15.000 € per als de recàrrega ràpida. Cal, doncs, un estudi previ de
necessitats i adequació.
- Finalment, s’informa que es considera escaient fer un repàs a la pintura de
tres aules i repassos puntuals a passadissos de la llar d’infants municipal degut
al deteriorament per humitats i ús durant aquests anys de funcionament. A
banda es faran algunes actuacions de manteniment bàsic per tal de lliurar
l’equipament al nou concessionari en el millor estat possible.
Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROJECTE TÈCNIC “D’ADEQUACIÓ
D’UNA SALA DE LA COOPERATIVA AGRÍCOLA DEL CATLLAR PER
A DESTINAR-LA A SALA D’EXPOSICIONS”.

Es dóna compte de la següent proposta:
“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local del passat 18 de maig de 2017
es va aprovar el contracte de lloguer d’immoble a establir amb l’entitat
Cooperativa Agrícola i Secció de Crèdit, SCCP per a la creació d’una sala
museu d’estris i útils agrícoles antics al local situat a l’interior de l’immoble del
carrer Onze de Setembre números 5-7 amb l’objectiu de completar l’oferta
turística del municipi amb aquest nou element on albergar l’exposició d’estris
agrícoles antics atesa la disponibilitat de material com a conseqüència de la
cessió d’ús de diversos estris relacionats amb els treballs al camp, així com
d’altres que a dia d’avui tenen la consideració de vells o d’antiguitats,
convinguda amb la família Flores i Anglès.
Amb aquest objectiu es va encarregar a l’arquitecte Jonathan López Skoog la
redacció del projecte bàsic i d’execució d’adequació d’una sala de la
Cooperativa Agrícola del Catllar per a destinar-la a sala d’exposicions. Projecte
que ja ha estat lliurat a l’ajuntament.
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Amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte d’obres es requereix
l’elaboració, supervisió, aprovació i replanteig del projecte d’obres, de
conformitat amb allò previst a l’art. 121 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.
El competent per a l’aprovació de l’expedient, en virtut de la competència
atribuïda a la Disposició Addicional Segona apartat 2 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, vist que el pressupost ascendeix a 8.959,45 euros
més 1.881,48 euros d’IVA, és l’alcalde; el qual ha efectuat delegació d’aquesta
competència a favor de la Junta de govern local, mitjançant decret 2015/349 de
data 27 de juliol de 2015, confirmat per decret 2016/314 de data 15 de juny de
2016.
Per tot l’exposat, proposo a la Junta de govern local l’adopció del següent acord:
Primer.

Aprovar inicialment el projecte d’obres d’adequació d’una sala de la
Cooperativa Agrícola del Catllar per a destinar-la a sala d’exposicions,
redactat per l’arquitecte Jonathan López Skoog, en el benentès que
si durant el període d’informació pública no es presentessin
al·legacions esdevindrà definitivament aprovat sense necessitat de
posterior acord.

Segon.

Sotmetre el citat projecte al tràmit d’informació pública per un període
de trenta dies, comptats a partir del següent a la publicació d’aquest
anunci al BOP, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web
municipal, en acompliment d’allò disposat per l’art. 37.2 del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat per
Decret 179/95, de 13 de juny.”

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 i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap.
Vots en contra: cap.
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA DE L’OBRA
MUNICIPAL ORDINÀRIA DE “L’ARRANJAMENT I MILLORA D’UN
TRAM DEL CAMÍ DE TARRAGONA”.

Es dóna compte de la següent proposta:
“Amb la finalitat de concórrer a la convocatòria d’ajuts promoguda pel
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya, per a la concessió de subvencions als ajuntaments
per a inversió en camins públics locals per el període 2018/2020 i regulada per
l’Ordre GAH/105/2017, de 31 de maig, i la Resolució GAH/1342/2017, de 7 de
juny es va encarregar a l’arquitecte Jonathan López Skoog la redacció de la
memòria valorada de l’obra municipal ordinària de “l’arranjament i millora d’un
tram del Camí de Tarragona”.
El pressupost de les obres previstes importa la quantitat de 44.979,92 euros
més 9.445,78 euros d’IVA, el que fa un pressupost total de contracte de
54.425,70 euros.
Amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte d’obres es requereix
l’elaboració, supervisió, aprovació i replanteig del projecte d’obres, de
conformitat amb allò previst a l’art. 121 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.
L’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals determina el procediment d’aprovació
del document que cal seguir.
Per tot l’exposat, proposo a la Junta de govern local l’adopció del següent acord:
Primer.

Aprovar la memòria valorada redactada per l’arquitecte Jonathan
López Skoog, per a “l’arranjament i millora d’un tram del Camí de
Tarragona” per import de 54.425,70 euros IVA inclòs, en el benentès
que si durant el període d’informació pública no es presentessin
al·legacions esdevindrà definitivament aprovada sense necessitat de
posterior acord.
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Segon.

Sotmetre el citat document al tràmit d’informació pública per un
període de trenta dies, comptats a partir del següent a la publicació
d’aquest anunci al BOP, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la
pàgina web municipal, en acompliment d’allò disposat per l’art. 37.2
del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat per
Decret 179/95, de 13 de juny.”

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 i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap.
Vots en contra: cap.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5.

PROPOSTA D’INCOACIÓ DE L'EXPEDIENT DE RESOLUCIÓ DEL
CONTRACTE DELS SERVEIS DE NETEJA DE LA CASA DE LA VILA I
DE L’INSTITUT ESCOLA L’AGULLA PER INCOMPLIMENT DEL
CONTRACTISTA.

Es dóna compte de la següent proposta:
“Mitjançant Decret de l’alcaldia número 2010/737 de 21 de desembre, es va
adjudicar la prestació del servei de neteja de l’aleshores CEIP l’Agulla a
l’empresa Servicios y Mantenimientos Blanco, SL (CIF B-43788934) i en data
28 de desembre de 2010 es signà el contracte administratiu per a la prestació
del servei esmentat. Des d’aleshores ençà i després de diverses subrogacions
empresarials, la prestatària del servei, actualment en pròrroga tàcita fins a la
substanciació del nou procediment de licitació del servei, era la societat Tarraco
Higiene, SL.
Consta que l'empresa contractista en data 29 de maig de 2013 va dipositar
garantia definitiva del contracte per import de tres mil euros (3.000 €) substituint
l’aval bancari presentat al seu dia per un ingrés en efectiu a la Caixa de la
Corporació. Operació autoritzada mitjançant el Decret de l’alcaldia 2013/269,
de 29 de maig.
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Accessòriament al servei prestat, la citada empresa prestava el servei de neteja
de l’edifici de la casa de la vila.
Vist l'informe emès pel secretari interventor de l’ajuntament, encarregat de les
funcions d'inspecció del contracte administratiu on es posa de manifest
l'incompliment contractual per part del contractista consistent en la interrupció
unilateral de la prestació del servei manifestada mitjançant escrit de l’empresa
Tarraco Higiene SL presentat al registre d’entrada de l’ajuntament en data 11
de juliol de 2017, al que li correspongué el número d’ordre 2.342 i amb efectes
des del dia 15 del mateix mes.
Per part del Secretari Interventor s’ha emès informe jurídic de conformitat amb
l'art. 109.1.c) del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el
Reglament General de la Llei de contractes de les Administracions Públiques.
FONAMENTS DE DRET
La legislació aplicable és la següent:
a) El Plec de clàusules administratives particulars.
b) Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).
c) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
d) Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP),
en tot allò que no contradigui a la LCSP
e) 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.
f) Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques.
g) Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
h) Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General
de Recaptació.
L’òrgan de contractació competent per a l’adopció del present acord d’acord
amb la Disposició Addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector
públic, és la Junta de govern local, en virtut de les delegacions de competències
efectuades pel ple de l’ajuntament a la seva sessió de data 12 de juliol de 2016
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i mitjançant decrets de l’alcaldia 2015/349, de 27 de juliol i 2016/314, de 15 de
juny.
Per tot això proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord:
Primer.

Incoar l'expedient de resolució del contracte de serveis de neteja de
la casa de la vila i de l’institut escola l’agulla per l'incompliment per
part del contractista Tarraco Higiene, SL, de conformitat amb l’article
223, apartat f, 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, per cessar en la prestació del servei de forma unilateral,
contravenint les obligacions contractuals bàsiques, tal i com consta
acreditat a l’expedient.

Segon.

Proposar la resolució del contracte administratiu de serveis de neteja
entre Tarraco Higiene, SL i l’ajuntament, per causa imputable al
contractista, proposant la incautació de la garantia definitiva, així com
una indemnització a aquest Ajuntament valorada en 3.000,80 €,
d'acord amb l'informe que consta a l’expedient.

Tercer.

Donar audiència al contractista per un termini de deu dies hàbils des
de la notificació d'aquesta resolució, a l'efecte de que presenti les
al·legacions i documents que considerin convenients.
Així mateix, en cas de formular-se oposició per part del contractista,
es procedirà a la sol·licitud del pertinent Dictamen de la Comissió
Jurídica Assessora.

Quart.

Contra el present acord, que és un acte de tràmit, i no esgota la via
administrativa, no es pot interposar cap recurs.

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 i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap.
Vots en contra: cap.
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
6.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA RELACIÓ CLASSIFICADA DE LES
EMPRESES
PRESENTADES
EN
EL
PROCEDIMENT
DE
CONTRACTACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE LA
LLAR D’INFANTS MUNICIPAL.

Es dóna compte de la següent proposta:
“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 25 de maig de 2017 es
va aprovar l'expedient de contractació de la concessió del servei públic de la
llar d’infants municipal mitjançant procediment obert, amb varis criteris
d’adjudicació i el plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques que
han de regir la contractació.
Previs els tràmits d’informació pública del plec i un cop conclòs el termini per a
la presentació de proposicions, en data 19 de juliol de 2017 es va reunir la Mesa
de contractació per a la qualificació de la documentació administrativa de les
quatre empreses personades, les quals han estat admeses, d’acord amb la
relació següent:
Núm.
1
2
3
4

Data
Núm.
Empresa:
entrada
registre:
05/07/2017
2272
Escola Bressol Baobab, SL
06/07/2017
2293
Fundació Sociosanitària i Social de Santa
Tecla
17/07/2017
2458
Fundació En Xarxa
18/07/2017
2472
Universal Adventures, SL

La mesa de contractació es reuní en data 24 de juliol de 2017 per a l'obertura
del sobre B, relatiu a la proposta tècnica, que el mateix dia fou sotmesa a la
consideració del comitè d’experts, d’acord amb l’article 20 del Plec de
condicions administratives, emetent dictamen en la mateixa data, amb el
següent resultat:
Licitador
Fundació Sociosanitària i
Social de Santa Tecla

Criteri a
punts

Criteri b
punts

Criteri c
punts

Total
punts

33,167

22,345

20,667

76,179
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Fundació En Xarxa
Escola Bressol Baobab, SL
Universal Adventures, SL

32,417
29,583

19,628
19,760

22,333
21,333

27,250

19,440

18,667

74,378
70,676
65,357

Reunida novament la mesa de contractació en data 24 de juliol de 2017 es
procedeix a l'obertura del sobre C, relatiu a la proposta econòmica, sense
apreciar la concurrència d’empreses amb valors anormals o desproporcionats
i amb el següent resultat:
Licitador
Fundació Sociosanitària i Social de Santa Tecla
Fundació En Xarxa
Escola Bressol Baobab, SL
Universal Adventures, SL

Sobre C
punts
0
15
11,396
2,748

La mesa proposa aixecar a l'òrgan de contractació relació de les ofertes
classificades per ordre decreixent:
ORDRE
1r.
2n.
3r.
4t.

LICITADOR
Fundació En Xarxa
Escola Bressol Baobab, SL
Fundació Sociosanitària i Social de Santa Tecla
Universal Adventures, SL

PUNTUACIÓ
89,378 Punts
82,072 Punts
76,179 Punts
68,105 Punts

FONAMENTS DE DRET
La legislació aplicable és la següent:
Directiva 2014/23/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de
2014, relativa a l'adjudicació de contractes de concessió.
Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de
2014, sobre contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa.
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
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Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
general de la llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en
tot allò que no contradigui a la LCSP.
Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres,
Activitats i serveis dels ens locals (ROAS).
L’òrgan de contractació competent per a l’adopció del present acord d’acord
amb la Disposició Addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector
públic, és la Junta de govern local, en virtut de les delegacions de competències
efectuades pel ple de l’ajuntament a la seva sessió de data 12 de juliol de 2016
i mitjançant decrets de l’alcaldia 2015/349, de 27 de juliol i 2016/314, de 15 de
juny.
Per tot això proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord:
Primer.

Classificar, per ordre decreixent, les proposicions presentades en
l'expedient de contractació de la concessió del servei públic de la llar
d’infants municipal, segons el detall següent:
ORDRE
1r.
2n.
3r.
4t.

Segon.

LICITADOR
Fundació En Xarxa
Escola Bressol Baobab, SL
Fundació Sociosanitària i Social de Santa Tecla
Universal Adventures, SL

PUNTUACIÓ
89,378 Punts
82,072 Punts
76,179 Punts
68,105 Punts

Requerir a Fundació En Xarxa perquè, d’acord amb les
determinacions de les clàusules 22 i 23 del plec, en el termini màxim
de deu dies hàbils, comptats des de la recepció d’aquest requeriment,
acrediti que ha constituït la garantia definitiva per import del 5% del
preu d’adjudicació i presenti la documentació que després es
relaciona per a acreditar capacitat suficient per a contractar amb
l'administració, i aboni les despeses de publicitat quantificades en
122,72 €:
1. Índex: relació de tots els documents inclosos en aquest sobre.
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2. Personalitat jurídica i capacitat d’obrar: la capacitat d’obrar de
l’empresari s’acreditarà mitjançant escriptura de constitució i de
modificació, en el seu cas, inscrites degudament en el Registre
Mercantil, quan aquest requisit sigui exigible d’acord a la legislació
mercantil que li sigui aplicable.
En el supòsit de concórrer un empresari individual s’acompanyarà el
DNI i, en el seu cas, l’escriptura d’apoderament degudament
legalitzada, o les fotocòpies degudament autenticades.
S’ha d’acreditar que l’objecte social o l’activitat econòmica té relació
directa amb l’objecte del contracte, d’acord amb els estatuts o regles
fundacionals.
3. Representació: la persona que comparegui en nom d’altri ha de
presentar a l’efecte un poder bastant. Si el licitador és persona
jurídica, aquest poder ha de figurar inscrit al Registre Mercantil. Si es
tracta d’un poder per a acte concret no és necessària la inscripció en
el Registre Mercantil. Si es tracta d’un poder per a acte concret no és
necessària la inscripció en el Registre Mercantil, d’acord amb l’art.
94.1.5 del Reglament de Registre Mercantil.
Els documents en què constin els poder del representant legal
(escriptura de constitució de societat o escriptura d’apoderament)
hauran d´ésser validats per la Secretaria de l’Ajuntament o per
funcionari lletrat.
Quan sigui necessària la validació del poder per la Secretaria de
l’Ajuntament, aquesta s’haurà de sol·licitar amb una antelació mínima
de dos dies a la data de lliurament de la mateixa.
Alternativament, als documents anteriors, si l’empresa consta inscrita
en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la
Generalitat de Catalunya, regulat pel Decret 107/2005, de 31 de
maig, o en Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de
l’Estat (ROLECE), presentaran una certificació relativa a les dades i
documents inscrits.
4. Justificació dels requisits de la seva solvència econòmica,
financera, tècnica o professional.
5. Certificats d’estar al corrent de la Seguretat Social i del compliment
de les obligacions tributàries, o l’autorització a l’òrgan de contractació
per a la seva obtenció directa.
Tercer.

Fer advertiment exprés que, de no complimentar-se adequadament
l’anterior requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el
licitador ha retirat l’oferta, amb les conseqüències establertes a
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l’article 103.1 TRLCSP, i, en tal cas, es procedirà a demanar la
mateixa documentació al següent licitador, per ordre de classificació.
Quart.

Publicar el present acord al Perfil del contractant.

Cinquè. Pel seu caràcter d’acte de tràmit no qualificat i de simple impuls de la
tramitació, contra el present Acord no és procedent cap tipus de
recurs.”
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 i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap.
Vots en contra: cap.
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
7.

TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.
I quan passen disset minuts de les sis de la tarda, i no havent-hi més assumptes
a tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari accidental,
estenc la present acta.
L’Alcalde

El Secretari acctal.
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