AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 22 DE
FEBRER DE 2018
A la Casa de la Vila del Catllar, essent les quatre de la tarda del dia vint i dos
de febrer de dos mil divuit, 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:
Joan Díaz i Rull
Teresa M. Canela i Armengol
Carles Guillen i Montserrat
SECRETARI:
Jordi Reina Gelabert
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, proposa incloure a l’ordre del dia, per motius
d’urgència, el següent assumpte:
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONSTITUCIÓ DE LA BORSA DE
TREBALL RESULTANT DEL PROCÉS SELECTIU DE PERSONAL PER LA
BRIGADA, A JORNADA COMPLETA I EN RÈGIM LABORAL (CODI 1.6
2017.039(808)).
Debatuda la urgència de la inclusió de la proposta a l’ordre del dia, el Sr. Alcalde
la sotmet a votació 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 Guillen i Montserrat.
Abstencions: cap.
Vots en contra: cap
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Amb la qual cosa la urgència que motiva la inclusió del punt a l’ordre del dia
s’aprova per unanimitat.
Tot seguit es passa a desenvolupar l’ordre del dia.
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 15 DE FEBRER
DE 2018 (CODI 1.2.2.2. 2018.006(111)).

1.

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 15 de febrer de 2018, 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 Guillen i Montserrat.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat.
GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.

2.

El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
-

L’ACA ha comunitat que s’obre un nou termini per a l’alienació de vehicles
4x4 en el que hi consta un MITSUBISHI MONTERO, per 1.500 euros, i
l’ajuntament té ara una altra possibilitat per a poder optar-hi novament.

Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA A LA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE
TARRAGONA DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL DE L’ANY 2018 (CODI
2.2.5.1 2018.005(132).

Es dóna compte de la següent proposta:
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“El Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió ordinària de 27 de novembre de
2017 va aprovar les bases específiques reguladores del Pla d’Acció Municipal
de l’anualitat 2018 (BOPT número 3 de 4 de gener de 2018).
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en sessió de 12 de gener de
2018, va acordar la convocatòria de subvencions del Pla de Acció Municipal
(PAM) del 2018.
Examinada la documentació necessària per poder concórrer al PAM 2018, es
considera convenient concorre-hi per tal de poder obtenir subvenció per fer front
a despeses d’inversió i al finançament de despesa ordinària.
La Junta de govern local és competent per a l’adopció del present acord 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, 2016/314, de 15 de juny i 2017/542 de data 31
d’octubre.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local acordi:
Primer. Concórrer a la convocatòria de subvencions del PAM 2018 de la
Diputació de Tarragona per fer front a les despeses següents:
D’inversió:
- Construcció de dues pistes de pàdel a la Torre d’en Guiu.
De despesa ordinària:
- Despesa elèctrica.
Segon.

Sol·licitar un ajut en grau màxim, de conformitat amb les bases de
l’esmentada convocatòria.

Tercer. Trametre a la Diputació de Tarragona tota la documentació tècnica i
administrativa necessària de conformitat amb les bases reguladores
de la convocatòria.”
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 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.
4.

PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’OBRA
MUNICIPAL ORDINÀRIA PER A LA CONSTRUCCIÓ DE DUES PISTES
DE PÀDEL A LA TORRE D’EN GUIU (CODI 6.4 218.001(133)).

Es dóna compte de la següent proposta:
“Mitjançant acord del Ple de l’ajuntament de data 31 de març de 2011 es va
aprovar inicialment el Mapa d’Instal·lacions i Equipaments Esportius (MIEM) del
municipi, d’acord amb el Consell Català de l’Esport. Aquest document ja
configurava el parc municipal de la Torre d’en Guiu com un pol d’activitat
esportiva d’àmbit local, i que aleshores comptava amb les piscines municipals i
les pistes de tennis.
Una de les prioritats d’aquest equip de govern ha estat possibilitar la pràctica
de noves activitats esportives i fomentar i consolidar les existents. Bons
exemples en són la construcció de les pistes de petanca, la confecció i execució
d’itineraris saludables, la dinamització dels parcs de salut o la promoció del
tennis que ha comportat el naixement del l’entitat Club de Tennis del Catllar.
En concordança amb aquest posicionament i conscients del potencial
disponible de l’espai de la Torre d’en Guiu es va encarregar a l’arquitecte
Jonathan López Skoog la redacció del projecte per a la construcció de dues
pistes de pàdel en aquell indret.
Examinat el projecte esmentat, que consta a l’expedient i es dóna per reproduït,
el qual aboca un pressupost d’execució per contracta de 49.995,31 € (quarantanou mil nou-cents noranta-cinc euros amb trenta-un cèntims).
Segons estableix l'article 12 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens
locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, en endavant ROAS, l'obra
té la consideració d'obra municipal ordinària de primer establiment, reforma o
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gran reparació i és necessari comptar amb un projecte d'obra local ordinària i
que compti amb l’informe establert a l'article 36 del mateix ROAS.
Alhora, el projecte ha de contenir els documents que assenyala l'article 24 del
ROAS, i el Text Refós de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del
Sector Públic i que són els següents: la memòria, el pressupost, el plec de
prescripcions tècniques particulars i els plànols de conjunt i de detall de l'obra,
suficientment descriptius, per tal que resti perfectament definida. També ha de
contenir la documentació addicional que assenyala l'article 25 del ROAS, entre
els quals destaca l'estudi de Seguretat i higiene en el treball, el programa de
control de qualitat general de l'obra, l'estudi d'impacte sobre el medi natural, i
l'estudi sobre el compliment de la normativa d'accessibilitat i de supressió de
barreres arquitectòniques.
El procediment per a l'aprovació del projecte d'obra ordinària és el que preveu
l'article 37 del ROAS, i requereix un acord d'aprovació inicial per l’òrgan
competent, l'obertura d'un període d’informació pública i notificació individual,
durant el termini mínim de trenta dies hàbils i un acord d'aprovació definitiva del
mateix, llevat que no s’hagin presentat al·legacions ni observacions. Segons
l'article 37.2 ROAS, simultàniament i si escau, s'ha de sotmetre a informe o
autorització d'altres administracions i s'haurà de notificar a les persones
directament afectades.
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’article 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 i 46 del ROAS.
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 la xifra a dalt
indicada 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:
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Primer.

Aprovar inicialment el projecte d’obra municipal ordinària per a la
construcció de dues pistes de pàdel a la Torre d’en Guiu, redactat per
l’arquitecte Jonathan López Skoog, amb un pressupost d’execució
per contracta de 49.995,31 € i amb 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 hàbils, comptats a partir del següent a la publicació
d’aquest anunci al BOP, al DOGC i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament
i a la pàgina web municipal, en compliment 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 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.
PROPOSTA D’AUTORITZACIÓ DE DIVERSES DESPESES MENORS.
(CODI1.4.6 2018.009(120)).

5.

Es dóna compte de la següent proposta:
“Es considera necessari per part de l’Ajuntament realitzar diverses actuacions
que tot seguit es detallen:
-

-

Treballs de manteniment d’un parterre enjardinat a Mas de Pallarès .
Subministrament i instal·lació de quatre embornals a Mas de Pallarès,
dos a la tercera avinguda i dos a la cinquena, per substitució dels actuals
degut al seu deteriorament.
Treballs d’arranjament d’esvorancs i pavimentació amb rec asfàltic d’un
tram del camí Vell de Tarragona al seu pas per la urbanització Pinalbert.
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-

Diverses actuacions al bar restaurant de la Torre d’en Guiu per a la seva
adequació i posada en funcionament imminent: treballs de paleta, treballs
de revisió d’electrodomèstics i instal·lació de sistema d’autoextinció a la
campana extractora i treballs de neteja per al seu lliurament en
condicions òptimes al nou concessionari.

S’han sol·licitat pressupostos a vàries empreses per tal de realitzar les diferents
actuacions amb la màxima brevetat possible.
Vist que la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del present
acord en virtut de la delegació de 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 138.3, 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 contractes de subministrament d’import inferior a 18.000 euros i que en
aquest supòsit es podran adjudicar directament.
Atès que l’article 95.1 paràgraf segon de la citada norma permet l’exempció a
l’adjudicatari de constituir garantia per motius justificats, entenent com a tal la
garantia comercial que cobreix la compravenda d’aquest producte.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.

Adjudicar directament l’execució dels treballs de manteniment de
l’enjardinament d’un parterre a Mas de Pallarès a FRA Serveis de
Jardineria i manteniment (F R A) per la quantitat de 60,50 €
(equivalents a 50 € més 10,50 € 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.

Adjudicar directament el subministrament i instal·lació de quatre
embornals a Mas de Pallarès a l’empresa PATRAN COSTA
DORADA, SL per la quantitat de 3.833,28 € (equivalents a 3.168 €
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més 665,28 € 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.
Tercer.

Adjudicar directament l’execució dels treballs d’arranjament
d’esvorancs i pavimentació amb rec asfàltic d’un tram del camí Vell
de Tarragona al seu pas per la urbanització Pinalbert a l’empresa
PATRAN COSTA DORADA, SL per la quantitat de 2.412,26 €
(equivalents a 1.993,60 € més 418,66 € 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.

Quart.

Adjudicar directament els treballs de paleteria a l’edifici del bar
restaurant de la Torre d’en Guiu a A S F (Artistic Dreams) per la
quantitat de 732,05 € (equivalents a 605 € més 127,05 €
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.

Cinquè. Adjudicar directament els treballs de revisió d’electrodomèstics i
instal·lació de sistema d’autoextinció a la campana extractora del bar
restaurant de la Torre d’en Guiu a l’empresa AUTOMATIC
TARRACO, SA per la quantitat de 2.184,05 € (equivalents a 1.805 €
més 379,05 € 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.
Sisè.

Adjudicar directament els treballs de neteja de la cuina i del sistema
d’extracció de fums del bar restaurant de la Torre d’en Guiu a
l’empresa LIMPIEZAS THE FILTER MAN, SL per la quantitat de
1.028,50 € (equivalents a 850 € més 178,50 € corresponents al 21%
d’IVA) la primera actuació i de 786,50 € (equivalents a 650 € més
136,50 € corresponents al 21% d’IVA) la segona, d’acord amb allò
indicat a la part expositiva d’aquesta resolució i amb l’establert al
pressupost incorporat a l’expedient administratiu.

Setè.

Notificar aquesta resolució 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 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.
6.

PROPOSTA D’ADQUISICIÓ D’UNA AUTOCARAVANA PER A
L’EMMAGATZEMATGE DE DOCUMENTACIÓ A TRASLLADAR
PROVISIONALMENT COM A CONSEQÜÈNCIA DE L’EXECUCIÓ DE
LES OBRES DE REFORMA PARCIAL DE LA CASA DE LA VILA (CODI
1.4.6 2018.010(131)).

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 en el projecte
“Reforma parcial de la Casa de la Vila”.
Atès que les obres esmentades han estat adjudicades a l’empresa Edificacions
i Reparacions Tàrraco SL i que es preveu el seu inici en breu, es considera
oportú adquirir una caravana de segona ma per destinar-la a emmagatzematge
de la documentació municipal que es troba en l’espai on es realitzaran aquestes
obres i mentre durin els treballs, en tant que compartiment que garanteix la
conservació de la documentació i possibilita el compliment de la llei de protecció
de dades de caràcter personal, i que s’estacionarà a l’interior del magatzem del
carrer Prat de la Riba, essent aquesta la solució més viable i econòmica per
garantir la conservació i accés a la documentació.
A tal efecte s’ha contactat amb un particular que té a la venda una caravana per
un import de 186 € (IVA inclòs), que compleix amb les característiques
necessàries per poder-la destinar a la finalitat pretesa.
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.
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Atès que d’acord amb l’article 138.3 del RDL suara esmentat es consideren
contractes menors, quan es tracti de contractes d’obra, els d’import inferior a
50.000,00 euros i quan es tracti de subministraments i de serveis, els d’import
inferior a 18.000,00 euros exclòs l’IVA, i aquests podran adjudicar-se
directament.
L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord, segons amb
la Disposició Addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, és la Junta de Govern Local, per delegació d’Alcaldia efectuada
mitjançant decret 2017/542 de data 31 d’octubre de 2017.
Per tot l’exposat, proposo que la Junta de Govern Local l’adopció el següent
acord:
Primer.

Adquirir directament una caravana, per un import total de 186 euros,
d’acord amb allò indicat a la part expositiva d’aquesta resolució.

Segon.

Aprovar la despesa de 186 euros amb càrrec a la partida 2018-01920-22699 del pressupost municipal vigent.

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.
7.

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA MESA DE
CONTRACTACIÓ DEL PROCÉS DE LICITACIÓ PER A LA
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D’UN ARQUITECTE PER LA
REDACCIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ D’UN
EDIFICI PER SER DESTINAT A EQUIPAMENT PÚBLIC, AMB LA
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FINALITAT D’UBICAR-HI UN CENTRE D’ENSENYAMENT SECUNDARI
I UNA ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL (CODI 1.4.6 2017.035(682)).
Es dóna compte de la següent proposta:
“Mitjançant Providència de l’Alcalde de data 2 de novembre de 2017 es va
acordar iniciar l’expedient administratiu per a la contractació dels serveis d’un
arquitecte per la redacció d’un projecte executiu per la construcció d’un edifici
per ser destinat a equipament públic, amb la finalitat d’ubicar-hi un centre
d’ensenyament secundari i una escola de música municipal.
Mitjançant resolució de la Junta de govern local de data 14 de desembre de
2017 va acordar nomenar els components de la mesa que ha de proposar a
l’òrgan de contractació l’oferta més avantatjosa respecte de la licitació
esmentada en el punt anterior.
Examinada la composició de la mesa es constata que té un nombre parell de
membres i que això contravé la normativa en matèria de contractació.
Per tot l’exposat, proposo a la Junta de govern local l’adopció dels següents
acords:
Primer.

Modificar la composició de la Mesa de contractació dels serveis d’un
arquitecte per la redacció d’un projecte executiu per la construcció
d’un edifici per ser destinat a equipament públic, amb la finalitat
d’ubicar-hi un centre d’ensenyament secundari i una escola de
música municipal, que quedarà de la següent manera:

President/a: El senyor Joan Morlà i Mensa, alcalde de l’Ajuntament o
persona en qui delegui
Vocals:
La senyora M Goretti Gatell i Anglés, regidora de
l’Ajuntament o persona en qui delegui.
El senyor Antonio López López, regidor de l’Ajuntament o
persona en qui delegui.
El senyor Josep Llop i Tous, arquitecte municipal de
l’Ajuntament.
El President de la Demarcació de Tarragona del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya, o persona en qui delegui.
Un arquitecte designat per l’alcalde del Catllar.
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Secretari:

El senyor Jordi Reina Gelabert, secretari interventor de
l’Ajuntament.

El membres nomenats actuaran tots ells amb veu i vot.
Segon.

Publicar la composició de la mesa en el perfil del contractant amb
anterioritat a la seva constitució.

Tercer.

Notificar la present resolució als membres de la Mesa de
contractació.”

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.
8.

PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI DE
NETEJA DE DIVERSES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT (CODI 1.4.6 2017.032(664)).

Es dóna compte de la següent proposta:
“Per acord de la Junta de Govern Local, en data 2 de novembre de 2017, es va
aprovar l’expedient de contractació del servei de neteja de diverses
dependències municipals mitjançant procediment obert, amb varis criteris
d’adjudicació, es varen aprovar el Plec de clàusules administratives particulars
i prescripcions tècniques que han de regir la contractació i s’acorda publicar
anunci de licitació al Butlletí Oficial de la Província i al Perfil de contractant.
En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 237, de data 12 de
desembre de 2017 es publicà l'anunci de licitació.
En data 2 de gener de 2018 es va reunir la Mesa de contractació, i es va establir
la relació definitiva de candidats admesos, que va ser la següent:
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 Relació de licitadors admesos:





TESCO SA
ALLOZA GONZÁLEZ NET SLU
SERVEIS ARENSIS SL
TRIZOO SERVEIS INDUSTRIALS PROFESSIONALS SL

La Mesa de contractació es reuneix en data 2 gener per l'obertura del sobre 2 i
acorda que l’enginyer emeti el corresponent informe relatiu a les freqüències de
neteja, als efectes de valorar les ofertes.
La Mesa de contractació es reuneix en data 3 de gener per la valoració de les
ofertes econòmiques i de les millores presentades per les diferents empreses,
d’acord amb l’informe emès per l’enginyer relatiu a la millora de les freqüències
de neteja, quedant la puntuació de les diferents empreses, per a cadascun dels
lots, de la següent forma:

Valoració puntuació

Reducció (en
setmanes)

Oferta econòmica
TRIZOO SERVEIS
INDUSTRIALS
PROFESSIONALS
SL

Valoració puntuació

20

Valoració puntuació

60

TOTAL

Productes
ecològics

Ampliació
freqüències

Oferta econòmica

Lot 1:

53.158,79
€

60

20

SI/NO

20

100

40.000,00
€

60,00

8,7

SI

20

88,70
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ALLOZA GONZÁLEZ
NET SLU
TESCO, SA
SERVEIS ARENSIS
SL

51.100,00
€
51.540,00
€
49.978,00
€

9,39

20

SI

20

49,39

7,38

13,33

SI

20

40,71

14,50

0

NO

0

14,50

ALLOZA
GONZÁLEZ NET
SLU
TRIZOO SERVEIS
INDUSTRIALS
PROFESSIONALS
SL
TESCO, SA
SERVEIS ARENSIS
SL

60

20

TOTAL

Valoració puntuació

Reducció (en
setmanes)

Oferta econòmica
10.198,85 €

Valoració puntuació

20

Valoració puntuació

60

Productes
ecològics

Ampliació
freqüències

Oferta econòmica

Lot 2.

SI/NO

20 100

8.800,00 €

60,00 17,78

SI

20 97,78

8.875,00 €
9.360,00 €

56,78 17,22
35,98 20

SI
SI

20 94,00
20 75,98

9.135,00 €

45,63

NO

0 45,63

0
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Reducció (en
setmanes)

Valoració puntuació
100

8.300,00 € 35,58 17,78
8.640,00 € 27,09 20

SI
SI

20
20

73,36
67,09

7.322,00 € 60,00

NO

0

60,00

SI

20

48,00

60

Valoració puntuació

20

Oferta econòmica

SI/NO

9.725,12 €
ALLOZA
GONZÁLEZ NET
SLU
TESCO, SA
SERVEIS ARENSIS
SL
TRIZOO SERVEIS
INDUSTRIALS
PROFESSIONALS
SL

20

Valoració puntuació

60

TOTAL

Productes
ecològics

Ampliació
freqüències

Oferta econòmica

Lot 3.

20

0

8.650,00 € 26,84 1,16

Es constata que l’oferta presentada en el lot 1, per l’empresa Trizzo Serveis
Industrials Professionals, SL, suposa baixa temerària d’acord amb la normativa
corresponent i la mesa proposa que es procedeixi fer el corresponent
requeriment a l’empresa Trizzo Serveis Industrials Professionals, SL, per tal que
justifiqui la seva oferta del Lot 1, donat que l’oferta és la més econòmica i
suposa baixa desproporcionada o temerària.
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Pel que fa als lots 2 i 3, les ofertes es consideren correctes.
La Mesa proposa elevar a l’òrgan de contractació la relació classificada per
ordre decreixent de les proposicions presentades:
Lot 1
ORDRE EMPRESES
TRIZOO
SERVEIS
1
PROFESSIONALS SL
2
ALLOZA GONZÁLEZ NET SLU
3
TESCO SA
4
SERVEIS ARENSIS SL
Lot 2
ORDRE EMPRESES
1
ALLOZA GONZÁLEZ NET SLU
TRIZOO
SERVEIS
2
PROFESSIONALS SL
3
TESCO SA
4
SERVEIS ARENSIS SL
Lot 3
ORDRE
1
2
3
4

EMPRESES
ALLOZA GONZÁLEZ NET SLU
TESCO SA
SERVEIS ARENSIS SL
TRIZOO
SERVEIS
PROFESSIONALS SL

PUNTUACIÓ
INDUSTRIALS

88,70
49,39
40,71
14,50

PUNTUACIÓ
97,78
INDUSTRIALS

94,00
75,98
45,63

PUNTUACIÓ
88,70
49,39
40,71
INDUSTRIALS

14,50

La Mesa de Contractació, en data 9 de gener de 2018, proposa excloure de la
licitació respecte del lot 1 a l’empresa Trizzo Serveis Industrials Professionals
SL atès que, en data 9 de gener i amb Registre d’Entrada núm. 78, l’empresa
ha presentat escrit de renúncia a l’adjudicació del servei de neteja d’aquest lot,
i fa proposta d’adjudicació del Lot 1, d’acord amb la següent relació d’empreses
classificades per ordre de puntuació, un cop exclosa l’empresa esmentada:

16
1.2.2.2 2018.007(123)

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

TESCO, SA
SERVEIS ARENSIS
SL

Valoració puntuació

Reducció (en
setmanes)

Oferta econòmica
ALLOZA GONZÁLEZ
NET SLU

53.158,79
€
51.100,00
€
51.540,00
€
49.978,00
€

Valoració puntuació

20

Valoració puntuació

60

TOTAL

Productes
ecològics

Ampliació
freqüències

Oferta econòmica

Lot 1

60

20

SI/NO

20

100

9,39

20

SI

20

49,39

7,38

13,33

SI

20

40,71

14,50

0

NO

0

14,50

La mesa proposa aixecar a l’òrgan de contractació relació de les ofertes
classificades del Lot 1 per ordre decreixent:

ORDRE
1
2
3

EMPRESES
ALLOZA GONZÁLEZ NET SLU
TESCO SA
SERVEIS ARENSIS SL

PUNTUACIÓ
49,39
40,71
14,50

Per acord de la Junta de Govern Local, en data 11 de gener de 2018, s’aprova
la relació classificada de les ofertes i es requereix al licitador que ha presentat
l’oferta econòmicament més avantatjosa, ALLOZA GONZÁLEZ NET SLU,
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perquè presenti la documentació justificativa de conformitat amb l’art. 146.4 del
TRLCSP.
En data 19 de febrer de 2018, el licitador que va presentar l’oferta
econòmicament més avantatjosa, l'empresa ALLOZA GONZÁLEZ NET SLU va
constituir les garanties definitives corresponents als 3 lots de l’adjudicació que
importen un total de 2.555 €, 440 € i 415 € i va presentar els documents
justificatius exigits.
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.

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 efectuada
mitjançant decret 2017/542 de data 31 d’octubre de 2017.
Per tot això, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
Primer.

Adjudicar el contracte del servei de neteja de diverses dependències
municipals, a l'empresa ALLOZA GONZÁLEZ NET SLU, amb NIF
B43769132, amb subjecció als plecs de clàusules administratives i
tècniques aprovats, i pels imports següents:
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Lot 1: 61.831 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 51.100
€ pressupost net, i 10.731 € en concepte d’Impost sobre el
valor (IVA) afegit al tipus del 21%.
Lot 2: 10.648 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 8.800 €
pressupost net, i 1.848 € en concepte d’Impost sobre el valor
(IVA) afegit al tipus del 21%.
Lot 3: 10.043 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 8.300 €
pressupost net, i 1.743 € en concepte d’Impost sobre el valor
(IVA) afegit al tipus del 21%.
Segon.

Requerir a l'empresa perquè en el termini de 15 dies hàbils, a comptar
des de l’endemà de la notificació de l’adjudicació, procedeixi a
formalitzar el corresponent contracte administratiu.

Tercer.

Notificar aquesta resolució a totes les empreses que han participat en
el procés de contractació, amb indicació dels recursos procedents.

Quart.

Publicar l'adjudicació del contracte al perfil de contractant.

Cinquè. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de
Contractes del Sector Públic, de conformitat amb allò que estableix
l’article 333.3 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre.”
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.
9.

PROPOSTA D’INCORPORAR LES DETERMINACIONS DE LA
RESOLUCIÓ GAH/86/2018, DE 25 DE GENER, PER LA QUAL ES DÓNA
PUBLICITAT AL RESULTAT DEL SORTEIG PÚBLIC PER
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DETERMINAR L’ORDRE D’ACTUACIÓ DE LES PERSONES
ASPIRANTS ALS PROCESSOS SELECTIUS PROMOGUTS PER
L’AJUNTAMENT (CODI 1.6 2018.005(130)).
Es dóna compte de la següent proposta:
“L’ajuntament té previsió de tramitar diferents processos selectius per a la
provisió de llocs de treball necessaris per al correcte i bon funcionament de
l’entitat.
En alguns d’aquests procediments es necessària la realització de proves en que
cal establir un ordre d’actuació dels candidats, com poden ser les entrevistes
personals o proves orals. En conseqüència, caldria realitzar, per a cadascuna
d’aquestes, un sorteig exprés en acte públic, en detriment de l’eficàcia del
procediment.
La Generalitat ja ha realitzat, per al 2018, un sorteig a aquest efectes i n’ha fet
públics els resultats mitjançant la Resolució GAH/86/2018, de 25 de gener, per
la qual és dóna publicitat al resultat del sorteig públic per determinar l’ordre
d’actuació de les persones aspirants en els processos selectius de l’any 2018,
amb el contingut literal següent:
“Determinar que l'ordre d'actuació de les persones aspirants que participin en
els processos selectius que es duguin a terme l'any 2018 s'inicia per les
persones el primer cognom de les quals comenci per la lletra “G”.”
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.
Per tot això proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord:
Primer.

Incorporar, de forma genèrica i per als processos selectius de personal
que convoqui l’ajuntament durant aquest exercici de 2018 les
determinacions de la Resolució GAH/86/2018, de 25 de gener, establint
que l’ordre d’actuació dels opositors i concursants s’iniciï pels cognoms
la primera lletra dels quals sigui la “G”.

Segon.

Donar publicitat d’aquest acord mitjançant la inserció d’un anunci al
tauler d’edictes i a la seu electrònica de l’ajuntament.”
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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.
10. PROPOSTA DE DE CONCESSIÓ DELS AJUTS DEL FONS SOCIAL DE
L’ANY 2017 ALS TREBALLADORS MUNICIPALS (CODI 2.3.2
2018.001(36)).
Es dóna compte de la següent proposta:
“El Fons Social de l’ajuntament s’aplica des de l’1 de gener de 2009. El període
per presentar les sol·licituds s’estableix entre el 15 i el 31 de gener de cada any,
per tal de sufragar les despeses ocasionades durant l’any anterior.
Entre el 16 i el 31 de gener de 2017 s’han presentat sol·licituds per part dels
següents treballadors: J.T.V.O., A.R.R., B.J.V., O.U.LL., S.R.N., E.P.O., N.G.S.,
F.J.I.M. i M.S.M., corresponent a les despeses ocasionades durant l’any 2017.
En l’art. 1 de les Bases del barem del fons social, s’estableix els titulars que hi
tenen dret: “Tenen dret a percebre els ajuts del fons social els treballadors de
l’Ajuntament del Catllar, ja siguin funcionaris de carrera, com laborals fixos que
prestin serveis en aquest ajuntament. S’exceptua el personal de confiança, el
personal laboral de durada determinada (no fix) i tot el personal de programes
o plans concertats de durada determinada“.
La interpretació de qui són els titulars de dret sempre s’ha matisat que són els
treballadors fixos, ja siguin personal funcionari o laboral, però que han passat
per un concurs-oposició i han adquirit la plaça en propietat. Exceptuant-se
aquells treballadors que malgrat que faci anys que treballen a l’ajuntament, no
tenen la plaça pròpia, així com els interins, el personal de confiança, etc., i per
tant, no són fixos, sinó que són personal laboral per temps indefinit.
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A l’EBEP, en el capítol I, es defineixen les classes de personal de les
administracions públiques, classificant-se en quatre tipus: funcionaris de
carrera, funcionaris interins, personal laboral, ja sigui fix, per temps indefinit o
temporal.
Atès que les treballadores O.U.LL. i M.S.M. són treballadores laborals per
temps indefinit, i per tant, no fixes, es considera que no són titulars de dret del
fons social, segons l’art. 1 de les bases.
D’acord amb les bases del barem del fons social que determina la
documentació a aportar així com les modalitats i imports dels ajuts, s’han de fer
les següents consideracions:
- J.T.V.O.: sol·licita ajut, en qualitat de titular, per valor de 231,91 € i presenta
la documentació justificativa necessària. El total sol·licitat és de 231,91 €.
- A.R.R.: sol·licita ajut, en qualitat de titular, per valor de 360 € i presenta la
documentació justificativa necessària. El total sol·licitat és de 360 €.
- S.R.N.: sol·licita ajuts, en qualitat de titular, per valor de 1.064,47 € i presenta
la documentació justificativa necessària. Alhora sol·licita ajuts per als seus fills
per valor de 1.153,08 € i presenta la documentació justificativa necessària. El
total sol·licitat és de 2.217,55 €. Ara bé, com que té una reducció de jornada,
treballa el 80%, l’ajut és proporcional a la jornada també, per tant li correspon
1.774,04 €.
- B.J.V.: sol·licita ajut, en qualitat de titular, per valor de 360,00 € i presenta la
documentació justificativa necessària. El total sol·licitat és de 360 €.
- F.J.I.M.: sol·licita ajut, en qualitat de titular, per valor de 850,20 € i presenta la
documentació justificativa necessària. Després d’analitzar-se concepte per
concepte i segons consta en l’informe individualitzat del treballador, l’import que
li correspon és de 766,87 €.
- N.G.S.: sol·licita ajuts, en qualitat de titular, per valor de 360 € i presenta la
documentació justificativa necessària. Alhora sol·licita ajuts per als seus fills per
valor de 851,35 € i presenta la documentació justificativa necessària. El total
sol·licitat és de 1.211,35 €.
- E.P.O.: sol·licita ajuts, en qualitat de titular, per valor de 60 € i presenta la
documentació justificativa necessària. Alhora sol·licita ajuts per als seus fills per
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valor de 440 € i presenta la documentació justificativa necessària. El total
sol·licitat és de 500 €.
Vist que en l’art. 8è. de les Bases es concreten els imports dels ajuts a concedir
fixant com a import màxim per treballador 900 € anual, llevat que la suma total
de l’import de les sol·licituds sigui inferior al pressupost del fons per aquell any;
i vist que la partida del pressupost municipal pel fons social és de 8.000 €.
Per tot això proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord:
Primer.

Concedir els ajuts als treballadors/es i pels imports següents a:
J.T.V.O.
A.R.R.
N.G.S.
S.R.N.
B.J.V.
F.J.I.M.
E.P.O.
TOTAL

231,91 €
360,00 €
1.211,35 €
1.774,04 €
360,00 €
766,87 €
500,00 €
5.204,17 €

Segon.

Denegar els ajuts sol·licitats a les treballadores: O.U.LL. i M.S.M., pel
fet de no ser-li d’aplicació el fons social.

Tercer.

Notificar aquesta resolució als interessats.”

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.
11. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CONSTITUCIÓ DE LA BORSA DE
TREBALL RESULTANT DEL PROCÉS SELECTIU DE PERSONAL PER
LA BRIGADA, A JORNADA COMPLETA I EN RÈGIM LABORAL (CODI
1.6 2017.039(808)).
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Es dóna compte de la següent proposta:
“Vist l’expedient núm. 2017/039(808) de convocatòria de la provisió mitjançant
concurs oposició lliure d’una borsa de treball per a personal de brigada a jornada
completa i en règim laboral.
Vist que després de reunir-se en diverses sessions el tribunal de valoració del
concurs oposició ha establert els següents aspirants, com a membres per formar
part de la borsa, segons els resultats obtinguts en les diferents proves selectives
i per ordre de major a menor puntuació:
1234567-

P.B.G.
J.R.M.V.
C.R.M.
C.A.A.S.
J.G.C.
F.J.C.R.
F.I.M.

17,10 punts
16,50 punts
15,40 punts
13,50 punts
12,70 punts
10,90 punts
10,40 punts

Actualment a la plantilla de personal de l’ajuntament del Catllar hi ha 5 places
vacants d’operaris de treballs diversos assignats a la brigada de les quals 3 estan
cobertes, 1 altra està vacant i 1 altra està coberta per un operari el qual se li han
adscrit tasques de bidell de l’escola L’Agulla durant el curs escolar i operari de la
piscina municipal durant l’època d’estiu, amb la qual cosa, aquesta darrera plaça
com a personal de brigada no està proveïda pròpiament com a tasques de la
brigada.
Vist l’anteriorment exposat, cal procedir a la contractació de dos operaris de
treballs diversos assignats a la brigada, als dos aspirants que han quedat en
primer i segon lloc de la borsa de treball, i quedant la resta com a membres de la
borsa de treball per tal de cobrir futures contractacions.
Vist el que estableix l'art. 93 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova
el Reglament del personal al servei de les Entitats Locals, i les Bases de la
convocatòria, i l’art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de
Règim Local.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord:
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Primer.

Aprovar la constitució de la borsa de treball per a personal de brigada,
formada per les persones següents i pel següent ordre:
1234567-

P.B.G.
J.R.M.V.
C.R.M.
C.A.A.S.
J.G.C.
F.J.C.R.
F.I.M.

La vigència d’aquesta borsa serà durant els exercicis pressupostaris
2018, 2019 i 2020.
Segon.

Contractar al Sr. P.B.G., amb efectes des del dia 15 de març de 2018,
com operari de treballs diversos, en règim laboral i amb jornada
completa, establint un període de prova de dos mesos, i fins a la
cobertura de la plaça vacant.

Tercer.

Contractar al Sr. J.R.M.V., amb efectes des del dia 15 de març de 2018,
com operari de treballs diversos, en règim laboral i amb jornada
completa, establint un període de prova de dos mesos, i fins a la
cobertura de la plaça vacant.

Quart.

Donar d’alta a la Seguretat Social als esmentats treballadors amb
efectes el dia 15 de març de 2018.

Cinquè. Fer pública aquesta resolució, amb la inserció del corresponent anunci
al BOPT.
Sisè.

Donar trasllat d’aquest acord als interessats en legal forma.”

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.
12. TORN OBERT DE PARAULES.
No n’hi ha.
I quan són tres quarts de cinc 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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