AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 28 DE
SETEMBRE DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia
vint-i-vuit de setembre 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
EXCUSA L’ASSISTÈNCIA:
Teresa M. Canela i Armengol
SECRETARI:
Jordi Reina Gelabert
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 21 DE
SETEMBRE DE 2017.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 21 de setembre 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, Joan Morlà i Mensa i
Carles Guillén i Montserrat.

1
1.2.2.2 2017.033(554)

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

Abstencions: cap
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:
- Per acord de la Junta de govern de la Diputació de Tarragona s’han concedit les
subvencions corresponents al programa PEXI. Al nostre ajuntament ens han
concedit dos ajuts per import de 17.998,00 euros cadascun pel finançament de la
substitució de l’enllumenat de la urbanització Coll de Tapioles i de Mas de Cargol.
- Aquest darrers dies han aparegut tot un seguit de pintades en diversos llocs del
nucli urbà que han provocat un deteriorament del nostre espai urbà. S’ha indicat
a la brigada municipal que procedeixi a la seva neteja o al repintat de les parets
que ho permeten. Indicar també que aquest ajuntament si bé es un enèrgic
defensor de la llibertat d’expressió, considerem que aquest tipus d’actuacions en
res beneficien la imatge del municipi.
- El Consell Comarcal de Tarragonès ens ha proposat acollir un esdeveniment
anomenat “Trobada de corals d’associacions de Gent Gran del Tarragonès” que
es celebraria la primera quinzena del mes de desembre.
- S’ha produït un nou incident on hi han intervingut gossos; en aquest cas al camí
que porta al Corral de Neri. Uns gossos han atacat i ferit a una dona que hi
caminava amb la seva filla i el seu gos.
Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA
D’ADJUDICACIÓ
DEL
SUBMINISTRAMENT
I
INSTAL·LACIÓ D’UNA ESCALA METÀL·LICA A L’INSTITUT ESCOLA
L’AGULLA, EDIFICI DE PRIMÀRIA.

Es dóna compte de la següent proposta:
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“L’ajuntament, amb l’objectiu d’optimitzar l’ús de les instal·lacions dels centres
educatius situats a la carretera de Tarragona s/n i en particular millorar la zona
d’aparcament de vehicles del personal docent, ha previst la instal·lació d’una
escala d’accés des de la zona posterior dels edificis fins a la zona de pavellons,
amb la qual cosa es podrà habilitar l’esmentada zona com d’aparcament.
Consultades diverses empreses amb aptitud tècnica i econòmica per a la realització
d’aquest treballs s’han presentat els pressupostos següents:
- METALÚRGICAS DECO SL ha presentat un pressupost per import de 2.113,87
euros, dels que 1.747,00 corresponen al principal i 366,87 a l’IVA.
- TALLERS REVERTÉ SL ha presentat un pressupost per import de 3.179,88 euros,
dels que 2.628,00 corresponen al principal i 551,88 a l’IVA..

D’acord amb l’article 111 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, 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 l’article 138.3 del RDL suara esmentat es consideren
contractes menors, quan es tracti de contractes de subministrament, els
d’import inferior a 18.000 euros i aquests podran adjudicar-se directament.
Per tot l’anterior, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.

Adjudicar directament l’execució dels treballs de subministrament i
col·locació d’una escala a la zona escolar situada a la carretera de
Tarragona s/n, a l’empresa METALÚRGICAS DECO SL, per la
quantitat de 2.113,87 euros (1.747,00 € més 366,87 € corresponents
al 21% d’IVA) i amb l’establert al pressupost incorporat a l’expedient
administratiu.

Segon.

Notificar aquesta resolució als interessats als efectes escaients,
informant a l’adjudicatari que en el pagament de la factura es retindrà
un 5% en concepte de garantia definitiva.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa i
Carles Guillén i Montserrat.
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Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4.

PROPOSTA
D’ADJUDICACIÓ
DEL
SUBMINISTRAMENT
I
INSTAL·LACIÓ D’ENLLUMENAT PÚBLIC AL CARRER D’ANTONI DE
VILLAROEL.

Es dóna compte de la següent proposta:
“El carrer d’Antoni de Villarroel actualment no disposa d’enllumenat públic la
qual cosa disminueix el grau de qualitat de la seva urbanització i crea un risc
respecte de la seguretat de les persones que hi puguin transitar; això comporta
que, essent l’enllumenat públic un dels serveis mínims que ha de prestar
l’ajuntament, es considera necessari dotar al carrer d’Antoni de Villarroel
d’enllumenat públic.
Consultades diverses empreses amb aptitud tècnica i econòmica per la realització
d’aquest treballs s’han presentat un pressupost per part de l’empresa BOSIR SA per
import de 6.879,41 euros, dels que 5.685,46 corresponen al principal i 1.193,95 a l’IVA.

D’acord amb l’article 111 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, 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 l’article 138.3 del RDL suara esmentat es consideren
contractes menors, quan es tracti de contractes de subministrament, els
d’import inferior a 18.000 euros i aquests podran adjudicar-se directament.
Per tot l’anterior, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Primer.

Adjudicar directament l’execució dels treballs d’instal·lació de
l’enllumenat públic al carrer d’Antoni de Villarroel, a l’empresa BOSIR
SA, per la quantitat de 6.879,41 euros (5.685,46 € més 1.193,95 €
corresponents al 21% d’IVA) i amb l’establert al pressupost incorporat
a l’expedient administratiu.
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Segon.

Notificar aquesta resolució als interessats als efectes escaients,
informant a l’adjudicatari que en el pagament de la factura es retindrà
un 5% en concepte de garantia definitiva.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Díaz i Rull i els regidors, Joan Morlà i Mensa i
Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
5.

TORN OBERT DE PARAULES.

No n’hi ha.
I quan són dos quarts de set 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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