AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 5 DE
DESEMBRE DE 2017
A la Casa de la Vila del Catllar, essent les cinc de la tarda del dia cinc de
desembre de dos mil disset, sota la presidència del Sr. Joan Morlà i Mensa,
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 Morlà i Mensa
REGIDORS:
Carles Guillen i Montserrat
Joan Díaz i Rull
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 30 DE
NOVEMBRE DE 2017.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 30 de novembre 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 Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
Teresa M. Canela i Armengol i Carles Guillén i Montserrat.
Abstencions: cap

1
1.2.2.2 2017.042(757)

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

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:
- L’Agència Catalana de l’Aigua ha resolt el concurs per l’adjudicació de diversos
vehicles de la seva propietat fora d’ús; al nostre ajuntament n’hi ha estat assignat
un dels dos que es van sol·licitar. Properament caldrà anar-lo a recollir i fer-li la
posta apunt per tal que pugui funcionar correctament.
- S’ha rebut l’acord de la Comissió d’Urbanisme de Tarragona per el qual es donen
per assabentats de la resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat en relació
a la modificació del POUM en l’àmbit del sector 24 (Parc de Llevant) i acorden
suspendre el procediment fins que es presenti un text refós on s’incorporin
diverses prescripcions i es verifiqui per part del ple de l’ajuntament.
Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA RELACIÓ CLASSIFICADA DE LES
EMPRESES
PRESENTADES
EN
EL
PROCEDIMENT
DE
CONTRACTACIÓ DE L’EXECUCIÓ DE LES OBRES INCLOSES EN EL
PROJECTE DE REFORMA PARCIAL DE LA CASA DE LA VILA.

Es dóna compte de la següent proposta:
“Per acord de la Junta de Govern Local, en data 21 de setembre de 2017, es
va aprovar l'expedient de contractació de les obres incloses dins del "Projecte
reforma parcial de la Casa de la Vila", per import de 103.328,82 €, IVA inclòs,
amb el desglossament següent: 85.395,72 €, pressupost net, i 17.933,10 € en
concepte d’Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21% i un termini
d’execució de 6 mesos.
En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 205, de data 24
d’octubre de 2017, es publicà l'anunci de licitació.
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En data 30 de novembre de 2017, es va reunir la Mesa de contractació, i es va
establir la relació definitiva de candidats admesos, que va ser la següent:
 Relació de licitadors admesos:





Estructures Viloví SL
Edificacions i Reparacions Tarraco SL
Fulgencio Villar SL
Escavacions Casanova Bertran SL

La mesa de contractació es reuneix en data 30 de novembre de 2017 per a la
valoració de les ofertes contingudes en el sobre 2 amb el següent resultat:
LICITADOR: ESTRUCTURAS VILOVÍ SL
Proposta presentada:
Criteri 1 69.826,55 € (baixa 18,23%)
Criteri 2 24 mesos
Criteri 3 0
TOTAL

Puntuació
60 punts
10 punts
0 punts
70 punts

LICITADOR: EDIFICACIONS I REPARACIONS TARRACO SL
Proposta presentada:
Puntuació
Criteri 1 81.040,54 € (baixa 5,10%)
26,78 punts
Criteri 2 24 mesos
10 punts
Criteri 3 10.102,81€
30 punts
TOTAL
56,78 punts

LICITADOR: FULGENCIO VILLAR SL
Proposta presentada:
Criteri 1 76.770,75 € (baixa 10,10%)
Criteri 2 24 mesos
Criteri 3 3.788,03 €
TOTAL

Puntuació
33,24 punts
10 punts
11,25 punts
54,49 punts

LICITADOR: EXCAVACIONS CASANOVA BERTRAN SL
Proposta presentada:
Puntuació
Criteri 1 82.833,85 € (baixa 3%)
9,87 punts

3
1.2.2.2 2017.042(757)

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

Criteri 2
Criteri 3
TOTAL

18 mesos
0

8 punts
0 punts
17,87 punts

La mesa proposa aixecar a l'òrgan de contractació relació de les ofertes
classificades per ordre decreixent:
ORDRE
1
2
3
4

LICITADOR
ESTRUCTURES VILOVÍ, SL
EDIFICACIONS I REPARACIONS TARRACO
FULGENCIO VILLAR SL
EXCAVACIONS CASANOVA BERTRAN

PUNTUACIÓ
70 Punts
56,78 Punts
54,49 Punts
17,87 Punts

FONAMENTS DE DRET
La legislació aplicable és la següent:
-

-

-

-

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.
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.

L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord, vista 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 per delegació de l’alcaldia.
Per tot això, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
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Primer.

Classificar, per ordre decreixent, les proposicions presentades en
l'expedient de contractació de les obres incloses en el Projecte
“Reforma parcial de la Casa de la Vila”
1a. ESTRUCTURES VILOVÍ SL
2a. EDIFICACIONS I REPARACIONS TARRACO
3a. FULGENCIO VILLAR SL
4a. EXCAVACIONS CASANOVA BERTRAN

Segon.

Requerir a l’empresa ESTRUCTURES VILOVÍ SL perquè, en el
termini màxim de deu dies hàbils, comptats des de la recepció
d’aquest requeriment, acrediti que ha constituït la garantia definitiva
per un import de 3.491,33 €, acrediti disposar de la capacitat suficient
per contractar amb l'administració, aporti els 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, i aboni les despeses de publicitat quantificades en
135,10 €.

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
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 Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
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’ADJUDICACIÓ DELS TREBALLS DE NETEJA D’UNA
PARCEL·LA DE PROPIETAT MUNICIPAL A LA URBANITZACIÓ ELS
COCONS.

Es dóna compte de la següent proposta:
“L’ajuntament creu necessari contractar un professional per efectuar els treballs
de neteja d’una parcel·la de titularitat municipal a la urbanització Els Cocons.
Vist que s’ha sol·licitat oferta econòmica, entre d’altres, a l’empresa Volpal
Jardins i Serveis S.L., que compta amb la capacitat i la solvència escaients per
escometre la tasca (articles 72, 74, 75, 76 i 79 bis. del TRLCSP).
En data 25 de novembre de 2017 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.
Vist que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present
acord en virtut de la delegació e competències efectuada per l’alcaldia
mitjançant decret 2017/542, de 31 d’octubre.
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, 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.
En conseqüència, Resolc:
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Primer.

Dur a terme els treballs de neteja d’una parcel·la de titularitat
municipal a la urbanització Els Cocons i adjudicar-lo, pel procediment
del contracte menor, al contractista Volpal Jardins i Serveis S.L. per
un import de 3.993,00 euros, dels que 693,00 euros corresponen al
21% d’IVA.

Segon.

Aprovar la despesa per import de 3.993,00 euros amb càrrec a la
partida 171/21004 del vigent pressupost municipal.

Tercer.

Notificar aquesta resolució a l’interessat als efectes escaients.”

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà i Mensa i els regidors, Joan Díaz i Rull,
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.

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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