AJUNTAMENT DEL CATLLAR

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 31 DE
MAIG DE 2018
A la Casa de la Vila del Catllar, essent les quatre de la tarda del trenta-ú de
maig de dos mil divuit, sota la presidència del Sr. Joan Morlà i Mensa, alcaldepresident, 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:
Teresa M. Canela i Armengol
Carles Guillen i Montserrat
SECRETARI:
Jordi Reina Gelabert
Excusa la seva assistència el regidor Sr. Joan Díaz i Rull.
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 24 DE MAIG
DE 2018 (Codi 1.2.2.2. 2018/020(386)).

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 24 de maig 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, Teresa M. Canela i
Armengol i Carles Guillen i Montserrat.
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:
- Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona de data 25 de
maig de 2018 s’ha resolt la concessió de subvencions del Pla d’Acció Municipal
(PAM) 2018 1a. Selecció, en la que s’ha atorgat a aquest ajuntament una
subvenció per import de 39.996,24 euros per la construcció de dues pistes de
pàdel i una altre per import de 112.440,76 euros pel finançament de despeses
corrents.
- En motiu de la neteja de la llera i renovació de l’hàbitat fluvial al tram baix del riu
Gaià, a partir de les 8 hores del dia 29 de maig l’embassament de la presa del
Catllar desembassarà des de 0,5 m3/s fina a arribar a un màxim de 2 m3/s a les
12 hores.
- Dijous dei 31 de maig, des de les 23 hores es realitzaran els treballs d’ensulfatat
de l’arbrat de l’avinguda Catalunya.
Els assistents es donen per assabentats.
3.

PROPOSTA
D’APROVACIÓ
DE
CORRESPONENTS A L’EXERCICI
2018.002(64)).

DIVERSES
FACTURES
DE 2018 (CODI 2.2.1.3

Es dóna compte de la següent proposta:
“En data d’avui, per part de la intervenció municipal s’ha elaborat la relació
número 13 – REMESA DE FACTURES MAIG (3) per un import de 6.664,38
euros.
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.

2
1.2.2.2 2018.021(402)

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

Vist el que estableixen els articles 13 i següents de les Bases d’execució del
Pressupost municipal en quant a l’autorització, disposició i reconeixement previ
de la despesa.
Vistes les competències que m’atorga l’article 21.1.f de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les bases de règim local, segons redacció feta per la Llei
11/1999, de 21 d’abril, i la delegació de facultats en la Junta de Govern Local
efectuada mitjançant decret 2015/349, proposo que la Junta de Govern Local
adopti el següent acord:
Primer.

Aprovar i autoritzar el pagament de les despeses que es detallen en
la relació número 13 – REMESA DE FACTURES MAIG (3) i que
ascendeix l’import total de 6.664,38 €.

Segon.

Notificar aquest acord 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 Morlà i Mensa i els regidors, 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
(CODI 1.4.6 2018.009(120)).

4.

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 Mas de Pallarès.
Restitució de 2 punts de llum al carrer del Àlber, de la urb. Masia Boronat.
Reposició del ferm del pàrquing de l’escola un cop realitzades les cates
del terreny.
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-

Treballs d’organització i gestió de la II fira medieval.
Contractació de dues representacions teatrals dins el marc de la II fira
medieval els dies 9 i 10 de juny.
Contractació de publicitat radiofònica (16 falques) de la II fira medieval la
qual serà retransmesa per RAC 1 i RAC 105.
Contractació de publicitat escrita al Diari Més de la II fira medieval.
Contractació de 2 WC portàtils per a la fira medieval.

S’han sol·licitat pressupostos a vàries empreses i professionals degudament
capacitades per realitzar cadascuna de les diferents actuacions.
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 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de
26 de febrer de 2014, es consideren contractes menors els contractes de
subministrament d’import inferior a 14.000 euros i de 40.000 € els d’obres, que
en aquest supòsit es podran adjudicar directament. Alhora estableix que la
tramitació de l’expedient incorporarà informe de l'òrgan de contractació motivant
la necessitat del contracte, l’aprovació de la despesa i la incorporació de la
factura corresponent.
El referit informe, que consta a l’expedient i es dóna per reproduït, justifica que
no s'està alterant l'objecte del contracte per evitar l'aplicació de les regles
generals de contractació, i que el contractista no ha subscrit més contractes
menors que individual o conjuntament superin la xifra de 14.000 €.
Atès que l’article 107 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 de productes o la seva instal·lació.
En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
Primer.

Adjudicar les obres de manteniment urgents que s’han de realitzar al
Mas de Pallarès, al Sr. Lluís Jové Martorell per la quantitat de 380,00
€ de principal més 79,80 € corresponents al 21% d’IVA, essent el total
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de 459,80 € (quatre-cents cinquanta-nou euros amb vuitanta cèntims)
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 els treballs de restitució de dos punts de llum
al carrer de l’Àlber, de la urb. Masia Boronat, a l’empresa BOSIR, SA
per la quantitat de 552,00 € de principal més 115,92 € corresponents
al 21% d’IVA, essent el total de 667,92 € (sis-cents seixanta-set euros
amb noranta-dos cèntims) 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 els treballs de reposició del ferm del pàrquing
de l’escola l’Agulla, a l’empresa Construccions i Excavacions FC, SL.
per la quantitat de 1.700,00 € de principal més 357,00 €
corresponents al 21% d’IVA, essent el total de 2.057,00 € (dos-mil
cinquanta-set euros) d’acord amb allò indicat a la part expositiva
d’aquesta resolució i amb l’establert al pressupost incorporat a
l’expedient administratiu.

Quart.

Contractar a l’empresa UNiART per a l’organització i gestió de la II
fira medieval que tindrà lloc els dies 9 i 10 de juny, per la quantitat de
6.240,00 € de principal més 1.310,40 € corresponents al 21% d’IVA,
essent el total de 7.550,40 € (set-mil cinc-cents cinquanta euros amb
quaranta cèntims) d’acord amb allò indicat a la part expositiva
d’aquesta resolució i amb l’establert al pressupost incorporat a
l’expedient administratiu.

Cinquè. Contractar dues representacions teatrals pels dies 9 i 10 de juny de
2018 a l’empresa de representació artística (H)ISTRIONIS TEATRE
per la quantitat de 1.000 € (mil euros) (exempts 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.

Contractar directament la publicitat radiofònica (16 falques) de la II
fira medieval, a l’empresa GODÓ ESTRATÈGIES per la quantitat de
286,00 € de principal més 60,06 € corresponents al 21% d’IVA, essent
el total de 346,06 € (tres-cents quaranta-sis euros amb sis cèntims)
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d’acord amb allò indicat a la part expositiva d’aquesta resolució i amb
l’establert al pressupost incorporat a l’expedient administratiu.
Setè.

Contractar directament la inserció d’un espai publicitari de la II fira
medieval al Diari Més, a l’empresa TAMEDIAXA, SL per la quantitat
de 700,00 € de principal més 147,00 € corresponents al 21% d’IVA,
essent el total de 847,00 € (vuit-cents quaranta-set euros) d’acord
amb allò indicat a la part expositiva d’aquesta resolució i amb
l’establert al pressupost incorporat a l’expedient administratiu.

Vuitè.

Contractar directament el lloguer de dos WC portàtils per posar a
disposició dels visitants de la II fira medieval, a l’empresa DASOWC
REUS, SCP, per la quantitat de 180,00 € de principal més 37,80 €
corresponents al 21% d’IVA, essent el total de 217,80 € (dos-cents
trenta euros) d’acord amb allò indicat a la part expositiva d’aquesta
resolució i amb l’establert al pressupost incorporat a l’expedient
administratiu.

Novè.

Notificar aquesta resolució 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 Morlà i Mensa i els regidors, 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 DE SOL·LICITUD A LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA DEL SERVEI DE GESTIÓ I MANTENIMENT
DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM MUNICIPAL (CODI 2.2.5.1
2018.018(417)).

Es dóna compte de la següent proposta:
“La Diputació de Tarragona posa a disposició dels ajuntament el servei de
“Gestió i manteniment de la xarxa de clavegueram municipal” amb l’objectiu de
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realitzar una diagnosi de tota la xarxa de clavegueram, amb una càmera tipus
pèrtiga, la qual permet una inspecció ràpida i general de les canonades.
Com a resultat de l’assistència s’obtindrà un plànol actualitzat de la xarxa
indicant l’estat de les canonades i un informe amb les actuacions a prioritzar
per a la correcta gestió de la mateixa.
En conseqüència, la Junta de govern acorda:
Primer.

Aprovar la concurrència a la convocatòria promoguda per la Diputació
de Tarragona d el servei de “Gestió i manteniment de la xarxa de
clavegueram municipal”.

Segon.

Donar trasllat d’aquest acord i de tota la documentació que sigui
necessària a la Diputació de Tarragona, als efectes del que disposen
les bases de la convocatòria.”

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, 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 DE DONAR COMPTE DE L’ACTUALITZACIÓ DE PREUS
DEL PRESSUPOST BASE PER AL CÀLCUL DE LES SUBVENCIONS
REGULADES A LES BASES PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS
DESTINATS A L’ARRANJAMENT DE FAÇANES D’HABITATGES EN
MAL ESTAT (CODI 1.2.1.3 2018.006(418)).

Es dóna compte de la següent proposta:
“En data 12 de maig de 2009 es va aprovar definitivament la modificació de les
bases per a l’atorgament d’ajuts destinats a l’arranjament de façanes
d’habitatges en mal estat.
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Segons la base desena d’aquests ajuts, els imports consignats al full
d’apreuament de l’annex 2, corresponents a les partides d’obra
subvencionables per l’ajuntament, s’actualitzaran anualment de forma
successiva i automàtica, incrementant el seu import d’acord amb el percentatge
oficial de l’IPC corresponent.
La variació de l’índex de preus de consum IPC des de maig de 2009 fins a
gener de 2018 ha estat del 10,3%, que és l’increment a aplicar a les partides
d’obra de l’annex 2 d’aquestes bases.
D’acord amb l’informe de l’arquitecte Jonathan López Skoog, el quadre
quedaria de la següent manera:
PRESSUPOST PER REHABILITAR FAÇANES
PARTIDA UNITAT
01

TIPUS D’OBRA
PREU
M2. Subministrament i col·locació de bastida en via
51,84.pública, amb protecció i lones

02

M2. Repicat d’arrebossat de mur i retirada de runes

30,88.-

03

M2. Revestiment de façanes

20,96.-

04

M1. Substitució de baixant per un altre de metàl·lic o bé
encastat i encastat del tram de 2m. per damunt la vorera

36,40.-

05

M1. Supressió o recol·locació de línies aèries amb canaleta

14,34.-

06

Ml. Agençament general de lloses de balcó amb repicat, 110,30.arrebossat i neteja de les parts metàl·liques i protecció
d’aquestes

07

Ml. Agençament de les lloses de balcó de pedra amb neteja
inclosa

08

IMPORT

143,39.12,13.-

M2. Neteja d’estucats
09

28,13.M2. Neteja de façanes de pedra

10

308,84.M2. Canvi de fusteria de portes, finestres i balconeres per
unitats noves.

11

M2. Canvi o col·locació de persianes

12

M2. Pintura de façanes (mínim dues capes)

13

M2. Estucat artístic amb esgrafiats

49,64.8,27.33,09.-
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14

M2. Pintura de baranes metàl·liques

41,91.-

15

Ml. Agençament de cornises o barbacanes

93,76.-

16

M2. Substitució d’aplacats de rajola per altres de pedra

17

Ml. Substitució de baranes d’obra

18

M2. Substitució porta de planta baixa de més de 2 m. 249,28.d’amplada

19

Ut. Posada en valor d’elements de valor patrimonial no
A
inclosos a la relació
justificar
TOTAL PRESSUPOST

110,30.93,75.-

En conseqüència, proposo que la Junta de govern acordi:
Aprovar full actualitzat d’apreuament de l’annex 2, corresponent a les partides
d’obra subvencionables per l’ajuntament, corresponents a l’arranjament de
façanes en mal estat.”
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, 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 D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEIS D’UN
ARQUITECTE PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I
EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI EDUCATIU (CODI
1.4.6 2017.035(682)).

Es dóna compte de la següent proposta:
“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local del passat 17 de maig de 2018
es va aprovar la relació classificada de les empreses presentades en el
procediment de contractació dels serveis d’un arquitecte per la redacció d’un
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projecte bàsic i executiu per la construcció d’un edifici educatiu amb el següent
resultat:
ORDRE
1
2
3
4
5
6
7

LICITADORS
LOT 1

PUNTUACIÓ PUNTUACIÓ PUNTUACIÓ
SOBRE 2
SOBRE 3
TOTAL

BAMMP ARQUITECTES I
ASSOCIATS SLP
FRANCESCH FLAVIA
MANZANO SCP
ROS-SUTRIAS I ASSOCIATS,
ARQUITECTES, SLP, HECTOR
JALA IRIGOYEN
ENRIC SERRA GRAU
ACTIVITATS
ARQUITECTÒNIQUES SLP
SONIA VILELLA NEBOT, PERE
SOCIAS JULBE I ROSA GOMIS
NOVELL
GARRETA ARQUITECTE SL

65

37,05

102,05

75

25,27

100,27

62

28,53

90,53

44

40,91

84,91

47

32,55

79,55

46

32,02

78,02

50

22,59

72,59

Requerida a l’empresa BAMMP ARQUITECTES I ASSOCIATS SLP la
constitució de la garantia definitiva per un import de 4.500 €, l’acreditació de la
capacitat suficient per contractar amb l'administració, l’aportació dels certificats
d’estar al corrent de la Seguretat Social i del compliment de les obligacions
tributàries i l’abonament de les despeses de publicitat quantificades en
209,17 €.
Acomplert el requeriment en el termini de deu dies hàbils concedit a l’efecte de
conformitat amb l’art. 146.4 del TRLCSP.
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
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-

-

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.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels Ens Locals.

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:
Primer.

Adjudicar el contracte de serveis d’un arquitecte per la redacció d’un
projecte bàsic i executiu per la construcció d’un edifici educatiu, a
BAMMP ARQUITECTES I ASSOCIATS SLP, amb CIF B62572979,
per import de 108.900 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent:
90.000 €, pressupost net, i 18.900 € en concepte d’Impost sobre el
valor afegit (IVA) al tipus del 21%, amb subjecció al plec de clàusules
administratives i tècniques aprovat, exposant seguidament les
característiques i avantatges de l’oferta de l’adjudicatari que n’han
determinat la selecció: el preu ofertat, la valoració tècnica de la
proposta, d’acord amb els criteris establerts al Plec, i la reducció del
termini d’execució en 8 setmanes.

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, i al director facultatiu, 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
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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, 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’ADJUDICACIÓ
DEL
CONTRACTE
DE
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE NOUS BÀCULS I
LLUMINÀRIES DE LA XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL SECTOR
DE PINALBERT (CODI 1.4.6 2017.045(796)).

8.

Es dóna compte de la següent proposta:
“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local del passat 17 d’abril de 2018 es
va aprovar la relació classificada de les empreses presentades en el
procediment de contractació del subministrament i instal·lació de nous bàculs i
lluminàries de la xarxa d’enllumenat públic del sector de Pinalbert amb el
següent resultat:

ORDRE
1
2
3
4
5
6

LICITADORS
LOT 1

PUNTUACIÓ
SOBRE 2

BOSIR SA
ETRA BONAL SA
IMS 2020 SOLUC.
ENERGIA SL
S. ESPAÑOLA DE
CONSTRUCC. SA
ENERFIC OPT.
ENERGETICA SL
MUNTATGES LLEIDA SA

PUNTUACIÓ
SOBRE 3

PUNTUACIÓ
TOTAL

33,50
33,00

56,68
57,09

90,18
90,09

14,00

50,50

64,50

29,75

30,75

60,50

12,00

44,70

56,70

13,50

37,82

51,32
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Requerida a l’empresa BOSIR SA la constitució de la garantia definitiva per un
import de 836,20 €, l’acreditació de la capacitat suficient per contractar amb
l'administració, l’aportació dels certificats d’estar al corrent de la Seguretat
Social i del compliment de les obligacions tributàries.
Acomplert el requeriment en el termini de deu dies hàbils concedit a l’efecte de
conformitat amb l’art. 146.4 del TRLCSP.
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.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels Ens Locals.

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 de subministrament i substitució de
l’enllumenat públic del sector de Pinalbert, a l’empresa BOSIR SA,
amb CIF A43115971, per import de 20.236,04 €, IVA inclòs, amb el
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desglossament següent: 16.724 €, pressupost net, i 3.512,04 € en
concepte d’Impost sobre el valor afegit (IVA) al tipus del 21%, amb
subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques aprovat,
exposant seguidament les característiques i avantatges de l’oferta de
l’adjudicatari que n’han determinat la selecció: el menor preu ofertat,
la reducció del termini d’execució i l’ampliació del termini de garantia.
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, i al director facultatiu, 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, 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’ADJUDICACIÓ
DEL
CONTRACTE
DE
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE NOUS BÀCULS I
LLUMINÀRIES DE LA XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL SECTOR
DE MAS DE CARGOL (CODI 1.4.6 2017.043(794)).

Es dóna compte de la següent proposta:

14
1.2.2.2 2018.021(402)

AJUNTAMENT DEL CATLLAR

“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local del passat 17 d’abril de 2018 es
va aprovar la relació classificada de les empreses presentades en el
procediment de contractació del subministrament i instal·lació de nous bàculs i
lluminàries de la xarxa d’enllumenat públic del sector de Mas de Cargol amb el
següent resultat:
LOT 1
LICITADORS
PUNTUACIÓ PUNTUACIÓ PUNTUACIÓ
ORDRE
LOT 1
SOBRE 2
SOBRE 3
TOTAL
1
ETRA BONAL SA
68,86
33,00
35,86
MUNTATGES LLEIDA
2
68,59
13,50
55,09
SA
3
BOSIR SA
68,49
33,50
34,99
LOT 2
LICITADORS
PUNTUACIÓ PUNTUACIÓ PUNTUACIÓ
ORDRE
LOT 1
SOBRE 2
SOBRE 3
TOTAL
1
ETRA BONAL SA
69,87
33,00
36,87
MUNTATGES LLEIDA
3
68,59
13,50
55,09
SA
2
BOSIR SA
68,46
33,50
34,96
Requerida a l’empresa ETRA BONAL la constitució de les garanties definitives
del lot 1 i lot 2, per un import de 763,79 i 784,48 € respectivament, l’acreditació
de la capacitat suficient per contractar amb l'administració, l’aportació dels
certificats d’estar al corrent de la Seguretat Social i del compliment de les
obligacions tributàries.
Acomplert el requeriment en el termini de deu dies hàbils concedit a l’efecte de
conformitat amb l’art. 146.4 del TRLCSP.
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.
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-

-

-

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.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels Ens Locals.

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 els contractes de subministrament i substitució de
l’enllumenat públic del sector de Mas de Cargol, corresponents als
lots 1 i 2, a l’empresa ETRA BONAL SA, amb CIF A08522955, pels
imports que es detallen tot seguit, i amb subjecció al plec de clàusules
administratives i tècniques aprovat i ateses les característiques i
avantatges de l’oferta de l’adjudicatari que n’han determinat la
selecció: el menor preu ofertat, la reducció del termini d’execució i
l’ampliació del termini de garantia:
Lot 1:
Import net:
IVA 21%:
Import total:

15.275,82 €
3.207,92 €
18.483,74 €

Lot 2:
Import net:
IVA 21%:
Import total:

15.689,65 €
3.294,83 €
18.984,48 €
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Segon.

Requerir a l'empresa ETRA BONAL SA 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, i al director facultatiu, 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, 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
D’ADJUDICACIÓ
DEL
CONTRACTE
DE
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE NOUS BÀCULS I
LLUMINÀRIES DE LA XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL SECTOR
DE COLL DE TAPIOLES (CODI 1.4.6 2017.044(795)).
Es dóna compte de la següent proposta:
“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local del passat 17 d’abril de 2018 es
va aprovar la relació classificada de les empreses presentades en el
procediment de contractació del subministrament i instal·lació de nous bàculs i
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lluminàries de la xarxa d’enllumenat públic del sector de Coll de Tapioles amb
el següent resultat:
LOT 1
ORDRE

1
2
3

LICITADORS
LOT 1

ETRA BONAL SA
MUNTATGES LLEIDA SA
BOSIR SA

PUNTUACIÓ PUNTUACIÓ PUNTUACIÓ
SOBRE 2
SOBRE 3
TOTAL

33,00
13,50
33,50

47,04
55,09
20,31

80,04
68,59
53,81

LOT 2
ORDRE

1
2
3

LICITADORS
LOT 1

ETRA BONAL SA
MUNTATGES LLEIDA SA
BOSIR SA

PUNTUACIÓ PUNTUACIÓ PUNTUACIÓ
SOBRE 2
SOBRE 3
TOTAL

33,00
13,50
33,50

47,01
55,09
20,22

80,01
68,59
53,72

LOT 3
ORDRE

1
2
3

LICITADORS
LOT 1

ETRA BONAL SA
MUNTATGES LLEIDA SA
BOSIR SA

PUNTUACIÓ PUNTUACIÓ PUNTUACIÓ
SOBRE 2
SOBRE 3
TOTAL

33,00
13,50
33,50

47,04
55,09
20,31

80,04
68,59
53,81

Requerida a l’empresa ETRA BONAL la constitució de les garanties definitives
del lot 1, 2 i 3, per import de 457,18 € per cadascun dels lots, que importa un
total de 1.371,54 €, l’acreditació de la capacitat suficient per contractar amb
l'administració i l’aportació dels certificats d’estar al corrent de la Seguretat
Social i del compliment de les obligacions tributàries.
Acomplert el requeriment en el termini de deu dies hàbils concedit a l’efecte de
conformitat amb l’art. 146.4 del TRLCSP.
FONAMENTS DE DRET
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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.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels Ens Locals.

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 els contractes de subministrament i substitució de
l’enllumenat públic del sector de Coll de Tapioles, corresponents als
lots 1, 2 i 3, a l’empresa ETRA BONAL SA, amb CIF A08522955, pels
imports que es detallen tot seguit, i amb subjecció al plec de clàusules
administratives i tècniques aprovat i ateses les característiques i
avantatges de l’oferta de l’adjudicatari que n’han determinat la
selecció: el menor preu ofertat, la reducció del termini d’execució i
l’ampliació del termini de garantia:
Lot 1:
Import net:
IVA 21%:

9.143,63 €
1.920,16 €
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Import total:

11.063,79 €

Lot 2:
Import net:
IVA 21%:
Import total:

9.143,63 €
1.920,16 €
11.063,79 €

Lot 3:
Import net:
IVA 21%:
Import total:

9.143,63 €
1.920,16 €
11.063,79 €

Segon.

Requerir a l'empresa ETRA BONAL SA 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, i al director facultatiu, 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, 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.
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11. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT I EL PLEC DE
CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE REGIR
LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE
L’ENLLUMENAT EXTERIOR DE LA NOVA VORERA DEL CAMÍ DE
TARRAGONA (CODI 1.4.6 2018.020(239)).
Es dóna compte de la següent proposta:
“1. ANTECEDENTS
L’Ajuntament del Catllar té la necessitat de dur a terme la contractació del
subministrament i instal·lació de l’enllumenat exterior de la nova vorera del
Camí de Tarragona per tal de garantir la seguretat dels usuaris de la mateixa.
Atès que en data 24 de maig de 2018, es va emetre l’informe d’intervenció sobre
el percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris
del pressupost vigent, així com l’informe de Secretaria sobre la legislació
aplicable i el procediment a seguir del tràmit d’adjudicació.
Es redacta i s’incorpora al l’expedient el Plec de clàusules administratives
particulars i el Plec de prescripcions tècniques que han de regir l’adjudicació del
contracte.
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb allò que
estableix l’article 116 de la Disposició Addicional Tercera de la Llei 9/2017, de
8 de novembre de contractes del sector públic.
L’òrgan de contractació competent per 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, per delegació d’Alcaldia efectuada
mitjançant decret 2017/542 de data 31 d’octubre de 2017.
2. PROPOSTA
Per tot l’exposat, proposo a la Junta de govern local l’adopció dels següents
acords:
Primer.

Aprovar l’expedient de contractació i el plec de clàusules
administratives particulars que han de regir la contractació del
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subministrament i instal·lació de l’enllumenat exterior de la nova
vorera del Camí de Tarragona mitjançant procediment obert
simplificat sumari.
Segon.

Publicar en el Perfil de contractant l’anunci de licitació, perquè durant
el termini de 10 dies hàbil puguin presentar les proposicions que
considerin convenients.

Tercer.

Comunicar la present resolució als membres designats 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, 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.
12. TORN OBERT DE PARAULES.
No n’hi ha.
I quan són les sis i un minut 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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