ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 21 DE
MAIG DE 2020.
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A la Casa de la Vila del Catllar, essent les sis de la tarda del dia vint-i-ú de
maig de dos-mil vint, sota la presidència del Sr. Joan Morlà Mensa, alcaldepresident, es reuneixen a la sala polivalent, habilitada com a sala de sessions
a l’efecte i en virtut del decret de l’alcaldia de convocatòria de la present, els
Srs. regidors que després s’assenyalen per tal de celebrar sessió ordinària de
la Junta de govern local.
Hi assisteixen:

JOAN MORLÀ I MENSA

REGIDORS:
Daniel Rodríguez Polo
Carles Guillén i Montserrat
Marcelo Javier Tarantino Mingo
REGIDORS/ES CONVIDATS/DES:
Montserrat Mestre Anguera
Francesc Saigí Núñez
SECRETARI:
Jordi Cabré Martorell
Oberta la sessió pel Sr. alcalde, aquest proposa incloure a l’ordre del dia per
raó d’urgència, els següents assumptes:
PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE L’OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE
SUBSTITUCIÓ DEL PAVIMENT DE LA ZONA DE PLATJA DE LES
PISCINES MUNICIPALS DE LA TORRE D’EN GUIU.
Debatuda la urgència es sotmet a votació la seva incorporació a l’ordre del dia
amb el següent resultat:

JORDI CABRE MARTORELL
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
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Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la incorporació de la proposta és aprovada per unanimitat.
Acte seguit es passa a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia:

JOAN MORLÀ I MENSA

Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 14 de maig de 2020, 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 Mensa i els regidors Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
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:
- Informar que entre els dies 26 i 28 de maig es durà a terme una maniobra
extraordinària de de desembassament de cabals generadors de la presa amb
l’objectiu de neteja de la llera i renovació de l’hàbitat fluvial al tram baix del
Gaià, segons allò acordat el 30 de juliol de 2010 entre el Departament de Medi
Ambient i Habitatge, l’ACA, Repsol Petróleo i l’ajuntament. El cabal deslliurat
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1. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA
CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE DATA 14 DE MAIG DE
2020.

Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:
Código Seguro de Validación

e18c8a06795f488a854442a026a27eed001

Url de validación

https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=059

Metadatos

Clasificador: Acta -

Origen: Origen administració

Estado de elaboración: Original

oscil·larà entre els 0,75 m3 i els 3 m3. S’adoptaran les mesures habituals
d’avís a la població i de seguretat.
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- L’associació Mediambiental la Sínia ha presentat proposta per a l’execució
dels treballs de restauració ecològica i funcional d’un tram del Gaià a l’entorn
de la resclosa de la Fàbrica per canalitzar l’aigua per la part central de la llera,
evitant que envaeixi el camí que voreja el riu i els itineraris saludables
recentment creats.
També s’ha acordat construir un nou gual a la zona del pont de la carretera i
que sigui d’ús exclusiu per a veïns.

JOAN MORLÀ I MENSA

3.
PROPOSTA
D’APROVACIÓ
DEL
PLEC
DE
CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ I
EXECUCIÓ DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE NOVES
LLUMINÀRIES DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE LA URBANITZACIÓ
ESPLAI TARRAGONÍ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT AMB
PLURALITAT DE CRITERIS D’ADJUDICACIÓ I INICI DEL PROCEDIMENT
DE LICITACIÓ.
Es dona compte de la següent proposta:
L’ajuntament té aprovat el projecte tècnic per a la substitució, per tant
subministrament i instal·lació, de les lluminàries de l’enllumenat públic de la
urbanització Esplai Tarragoní, redactat per l’enginyer tècnic industrial, Sr.
Anton Maria Anglès Cunillera i amb un pressupost de 261.894,25 € més
54.997,79 € d’IVA, essent el total de 316.892,04 €.
Es necessària l’adequació de les lluminàries de l’enllumenat públic del sector
11 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), Esplai Tarragoní, per al
compliment dels requeriments de la normativa contra la contaminació
lluminosa de les zones urbanes i per afavorir el medi ambient amb la reducció
d’emissions de CO2, d’acord amb els objectius del Pacte d’Alcaldes i
Alcaldesses i el Pla d'acció per a l'Energia sostenible (PAES) del municipi.
Mitjançant Resolució del Director General de l’IDAE de data 26 de març de
2019 es va concedir un ajut a l’ajuntament per import de 131.036 €,
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Els assistents es donen per assabentats.
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corresponent al 50% del cost de la inversió, per a la renovació de l'enllumenat
públic de l’Esplai Tarragoní, actuant en els 557 punts de llum existents. Les
actuals lluminàries, de diferents tecnologies convencionals, es substituiran per
lluminàries LED més eficients. Amb aquesta actuació es disminuirà la potència
de 45,67 kW a 9,47 kW i s'aconseguirà un estalvi energètic estimat del 79%.

JOAN MORLÀ I MENSA

S'han incorporat a l'expedient el Plec de clàusules administratives particulars i
el Plec de prescripcions tècniques els quals han de regir la present
contractació.
Consta el certificat d'existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les
necessitats del present contracte amb càrrec a l'aplicació pressupostària 16562323 del pressupost de despeses de la Corporació.
Per part de Secretària Intervenció s'ha informat l'aprovació de l'expedient i
s'ha procedit a la fiscalització prèvia de la despesa.
FONAMENTS DE DRET
La legislació aplicable és la següent:
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directiva 2014/24/UE, del
Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Per tot això, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord:
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Tot això d’acord amb la memòria de RENOVACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
D'ENLLUMENAT EXTERIOR DE LA URBANITZACIÓ ESPLAI TARRAGONÍ
DEL MUNICIPI DEL CATLLAR (Tarragona) i l’auditoria energètica de la
Urbanització Esplai Tarragoní, realitzada a petició de l'Ajuntament del Catllar i
dirigida per Juan Rosiñol Miralles, enginyer industrial amb número de
col·legiat 12945 del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya.
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Primer.- Aprovar l’expedient de contractació per al subministrament i
instal·lació de nous bàculs i lluminàries, que són necessàries per
renovar tots els punts de llum de la xarxa d’enllumenat públic del
sector de l’Esplai Tarragoní, mitjançant procediment obert i
tramitació ordinària, amb diversos criteris d’adjudicació, amb
pressupost base de licitació de 261.894,25 €, i 54.997,79 € en
concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 21%, i una
durada del contracte 2 mesos.

JOAN MORLÀ I MENSA

Tercer.- Disposar l'obertura del procediment d'adjudicació procedint a la
publicació al Diari Oficial de la Unió Europea i al Perfil de contractant
de l’ajuntament de l’anunci de licitació, per que en el termini de
trenta dies naturals a partir de la tramesa al DOUE es presentin les
proposicions electròniques que s'estimin pertinents.
Quart.-

Incorporar a l'expedient el certificat d'existència de crèdit de
conformitat amb la DA 2a del Text refós de la Llei de contractes del
sector públic, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre. I, si escau, comprometre els crèdits necessaris en els
pressuposts posteriors de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la
llei reguladora de les Hisendes Locals.

Cinquè.- Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva
composició en el perfil de contractant:
President/a: L’alcalde/essa.
Vocal: Un regidor/a no pertanyent a l’equip de govern.
Vocal: L’arquitecte municipal.
Vocal: L’enginyer de l’ajuntament.
Vocal: Un/a funcionari/ària municipal.
Secretari/ària: El secretari interventor de la Corporació.
Sisè.-

Designar com a custodis de les claus d'accés dels sobres digitals:
L’alcalde com a titular, l’enginyer de l’ajuntament com a suplent.
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Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives i el de prescripcions
tècniques particulars que han de regir la contractació.
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El secretari interventor de la Corporació com a titular, l’arquitecte
municipal com a suplent.

04/06/2020 Alcalde

6

Setè.-

Publicar al perfil de contractant tota la documentació integrant de
l'expedient de contractació, així com la composició dels membres de
la mesa de contractació.

Vuitè.-

Contra aquest acord, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent al de la seva publicació al DOUE. Alternativament i de
forma potestativa, es pot interposar recurs especial en matèria de
contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector
Públic en el termini de quinze dies hàbils a comptar des del dia
següent al de la publicació al DOUE.

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.

JOAN MORLÀ I MENSA

Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4.
PROPOSTA
D’APROVACIÓ
DEL
PLEC
DE
CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ I
EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL “PROJECTE TÈCNIC DE BOMBEIG
D’AIGUA PER LES INSTAL·LACIONS DEL CAMP DE FUTBOL”
MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT AMB PLURALITAT
DE CRITERIS D’ADJUDICACIÓ I INICI DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ.
Es dona compte de la següent proposta:
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 22 de novembre de 2018es
va aprovar el projecte d’obra pública de competència municipal de per al
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bombeig d’aigua per a les instal·lacions del camp de futbol municipal redactat
per l’enginyer tècnic industrial, el Sr. Anton Maria Anglès Cunillera
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S'han incorporat a l'expedient el Plec de clàusules administratives particulars i
el Plec de prescripcions tècniques els quals han de regir la present
contractació.
Consta el certificat d'existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les
necessitats del present contracte amb càrrec a l'aplicació pressupostària 34262001 del pressupost de despeses de la Corporació.
Per part de Secretària Intervenció s'ha informat l'aprovació de l'expedient i
s'ha procedit a la fiscalització prèvia de la despesa.

JOAN MORLÀ I MENSA

La legislació aplicable és la següent:
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directiva 2014/24/UE, del
Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
Per tot això, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord:
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació de l’obra municipal ordinària de
bombeig d’aigua per les instal·lacions del camp de futbol mitjançant
procediment obert simplificat, amb diversos criteris d’adjudicació,
amb pressupost base de licitació de 31.644,24 €, i 6.645,29 € en
concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 21%, i una
durada del contracte 2 mesos.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives i el de prescripcions
tècniques particulars que han de regir la contractació.
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FONAMENTS DE DRET
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Tercer.- Disposar l'obertura del procediment d'adjudicació procedint a la
publicació en el Perfil de contractant l’anunci de licitació, perquè en
el termini de vint dies naturals a partir de l’endemà de la publicació
es presentin les proposicions que s'estimin pertinents.
Quart.-

Incorporar a l'expedient el certificat d'existència de crèdit de
conformitat amb la DA 2a del Text refós de la Llei de contractes del
sector públic, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre. I, si escau, comprometre els crèdits necessaris en els
pressuposts posteriors de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la
llei reguladora de les Hisendes Locals.

JOAN MORLÀ I MENSA

President/a: L’alcalde/essa.
Vocal: Un regidor/a no pertanyent a l’equip de govern.
Vocal: L’arquitecte municipal.
Vocal: L’enginyer de l’ajuntament.
Vocal: Un/a funcionari/ària municipal.
Secretari/ària: El secretari interventor de la Corporació.
Sisè.-

Designar com a custodis de les claus d'accés dels sobres digitals:
L’alcalde com a titular, l’enginyer de l’ajuntament com a suplent.
El secretari interventor de la Corporació com a titular, l’arquitecte
municipal com a suplent.

Setè.-

Publicar al perfil de contractant tota la documentació integrant de
l'expedient de contractació, així com la composició dels membres de
la mesa de contractació.

Vuitè.-

Contra aquest acord, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent al de la seva publicació. Alternativament i de forma
potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà
de la seva publicació.
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Cinquè.- Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva
composició en el perfil de contractant:
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Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
9

Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap

JOAN MORLÀ I MENSA

5.
PROPOSTA
D’APROVACIÓ
DEL
PLEC
DE
CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ I
EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL “PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA
COBERTA DEL MAS DE PALLARÈS”, MITJANÇANT PROCEDIMENT
OBERT SIMPLIFICAT AMB PLURALITAT DE CRITERIS D’ADJUDICACIÓ I
INICI DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ.
Es dona compte de la següent proposta:
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 20 de febrer de 2019 es va
aprovar el projecte d’obra municipal ordinària de reforma parcial del Mas de
Pallarès, redactada per l’arquitecte Jonathan López Skoog, amb un
pressupost d’execució per contracta de 93.151,67 € (IVA inclòs).
S'han incorporat a l'expedient el Plec de clàusules administratives particulars i
el Plec de prescripcions tècniques els quals han de regir la present
contractació.
Consta el certificat d'existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les
necessitats del present contracte amb càrrec a l'aplicació pressupostària 92062214 del pressupost de despeses de la Corporació.
Per part de Secretària Intervenció s'ha informat l'aprovació de l'expedient i
s'ha procedit a la fiscalització prèvia de la despesa.
FONAMENTS DE DRET
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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La legislació aplicable és la següent:
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es
transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directiva 2014/24/UE, del
Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).
Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de
contractació pública.
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals

JOAN MORLÀ I MENSA

Primer.- Aprovar l’expedient de contractació de l’obra municipal ordinària de
de rehabilitació de la coberta del Mas de Pallarès mitjançant
procediment obert simplificat, amb diversos criteris d’adjudicació,
amb pressupost base de licitació de 76.984,85 €, i 16.166,82 € en
concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 21%, i una
durada del contracte 2 mesos.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives i el de prescripcions
tècniques particulars que han de regir la contractació.
Tercer.- Disposar l'obertura del procediment d'adjudicació procedint a la
publicació en el Perfil de contractant l’anunci de licitació, perquè en
el termini de vint dies naturals a partir de l’endemà de la publicació
es presentin les proposicions que s'estimin pertinents.
Quart.-

Incorporar a l'expedient el certificat d'existència de crèdit de
conformitat amb la DA 2a del Text refós de la Llei de contractes del
sector públic, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre. I, si escau, comprometre els crèdits necessaris en els
pressuposts posteriors de conformitat amb l'art. 174 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la
llei reguladora de les Hisendes Locals.

Cinquè.- Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva
composició en el perfil de contractant:
President/a: L’alcalde/essa.

JORDI CABRE MARTORELL
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Per tot això, proposo que la Junta de Govern Local adopti el següent acord:
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JOAN MORLÀ I MENSA
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04/06/2020 Alcalde

Vocal: Un regidor/a no pertanyent a l’equip de govern.
Vocal: L’arquitecte municipal.
Vocal: L’enginyer de l’ajuntament.
Vocal: Un/a funcionari/ària municipal.
Secretari/ària: El secretari interventor de la Corporació.
Sisè.-

Designar com a custodis de les claus d'accés dels sobres digitals:
L’alcalde com a titular, l’enginyer de l’ajuntament com a suplent.
El secretari interventor de la Corporació com a titular, l’arquitecte
municipal com a suplent.

Setè.-

Publicar al perfil de contractant tota la documentació integrant de
l'expedient de contractació, així com la composició dels membres de
la mesa de contractació.

Vuitè.-

Contra aquest acord, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia
següent al de la seva publicació. Alternativament i de forma
potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà
de la seva publicació.

Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.

Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
6. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE L’OBRA MUNICIPAL ORDINÀRIA DE
SUBSTITUCIÓ DEL PAVIMENT DE LA ZONA DE PLATJA DE LES
PISCINES MUNICIPALS DE LA TORRE D’EN GUIU.
Es dona compte de la següent proposta:

JORDI CABRE MARTORELL
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04/06/2020 Secretari-Interventor

Abstencions: cap
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L’Ajuntament, vetllant per la seguretat dels usuaris de la piscina municipal,
considera necessari i escaient l’arranjament de la zona de platja, atès que el
paviment presenta un deteriorament de la capa superficial amb despreniment
de fragments de pedra, deixant al descobert una superfície rugosa i amb
cantells afilats. L’estat actual de la superfície representa, per tant, un perill a
l’hora de ser trepitjada pels usuaris descalços de la piscina, podent provocar
talls i altres lesions.

JOAN MORLÀ I MENSA

Per últim, l’estat actual de les pendents d’una part de la zona de platja no
afavoreixen l’evacuació de les aigües cap als embornals. Això provoca
l’entollament d’algunes de les zones pavimentades.
El tècnic municipal ha emès memòria valorada en la que informa dels treballs
que s’hauran de realitzar. Es preveu la substitució del paviment actual en els
387,75 m² de platja per paviment ceràmic de gres porcellànic, l’adequació de
les pendents del 2% cap a l’exterior de les piscines i la pavimentació de les
dutxes exteriors amb el mateix material.
Mitjançant Reial decret 463/2020, de 14 de març, es declarà l'estat d'alarma
per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, el
qual ha estat prorrogat fins a data 24 de maig de 2020, adoptant una sèrie de
mesures per prevenir la propagació de la pandèmia, entre d'altres, la
suspensió de terminis administratius.
El Reial Decret 514/2020, de 8 de maig (BOE núm. 129, de 9 de maig),
prorroga l’estat d’alarma declarat per l’anterior, amb una nova vigència fins el
24 de maig de 2020 inclòs.
Examinat el contingut de l'article 120 de la Llei de Contractes del Sector
Públic, es permet continuar les activitats de contractació que siguin
indispensables per una adequada prestació dels diferents serveis públics o
per la seguretat de les persones, com és el cas del que ara es pretén
adjudicar.

JORDI CABRE MARTORELL
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04/06/2020 Alcalde

A més, la desfragmentació d’aquesta pedra provoca la caiguda de residus
petris a l’interior del vas, facilitant que s’embussin els filtres de les
depuradores.
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S’ha sol·licitat oferta econòmica a les següents empreses especialitzades que
es relaciones tot seguit:
13

PRESSUPOST
(IVA INCLÒS)

TERMINI
EXECUCIÓ

Casanova Bertran SL

36.399,09 €

10 dies

Construccions i Excavacions FC SL

39.582,06 €

22 dies

Sergio Pérez Garcia (SERPEGA)

38.705,81 €

19 dies

EMPRESA

JOAN MORLÀ I MENSA

Criteris ponderables automàticament:

100 punts

1- Criteris objectius econòmics: fins a 60 punts segons el següent
detall:
Preu: fins a 60 punts.
En aquest sentit, els licitadors hauran de presentar una oferta a la baixa
respecte el pressupost de licitació. Al licitador que iguali el pressupost de
licitació obtindrà zero punts. L’oferta més baixa (mes econòmica) obtindrà la
màxima puntuació. A la resta de propostes se les puntuarà d’acord amb la
puntuació obtinguda de l’aplicació de la següent fórmula:
Puntuació= (oferta més baixa/oferta del licitador) x 60 punts.
2- Oferta en concepte de menor termini d’execució (entre l’adjudicació i
la finalització dels treballs):
fins a 40 punts
Al licitador que presenti un menor nombre de dies, se li assignarà la màxima
puntuació: 40 punts.
A la resta, se li assignarà la puntuació que resulti de l’aplicació de la següent
formula:
Puntuació oferta= (Menor número de dies/ Número de dies oferta)x
40 punts.
El licitador que no presenti oferta en aquest sentit, obtindrà 0 punts.

JORDI CABRE MARTORELL
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Les propostes presentades han estat valorades d’acord amb els criteris
automàtics següents, establerts pels serveis tècnics municipals:
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En data 20 de maig de 2020, l’arquitecte municipal ha emès informe en el
que fa constar que, aplicant els criteris ponderables automàticament,
detallats anteriorment, l’empresa Casanova Bertran SL és la que ha obtingut
una major puntuació. La puntuació obtinguda pels licitadors presentats es
resumeix en el següent quadre:
Puntuació
pressupost

Puntuació termini
execució

Total

Casanova Bertran SL

60,00 punts

40,00 punts

100 punts

Construccions i Excavacions FC SL

55,18 punts

18,18 punts

73,36 punts

Sergio Pérez Garcia (SERPEGA)

56,42 punts

21,05 punts

77,48 punts

JOAN MORLÀ I MENSA

La Secretaria Intervenció municipal ha emès informe sobre el procediment
legal 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.
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 d’alcaldia 2019/532, de 5 de juliol.
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
d’obra d’import inferior a 40.000 euros i 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.
Es manifesta 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 15.000 €.

JORDI CABRE MARTORELL
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EMPRESA
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En conseqüència, proposo que la Junta de Govern local adopti el següent
acord:
15

Primer.- Adjudicar la contractació de l’obra descrita en la part expositiva
d’aquesta proposta, mitjançant el procediment del contracte menor,
a l’empresa Casanova Bertran SL, per un import total de trenta mil
vuitanta-un euros amb vuitanta-nou cèntims d’euro (30.081,89 €),
més sis mil tres-cents disset euros amb vint cèntims d’euro
(6.317,20 €) en concepte d’IVA.

JOAN MORLÀ I MENSA

Tercer.- Que una vegada realitzada la prestació, s’incorpori la factura a
l’expedient i es tramiti el pagament, si és el cas.
Quart.-

Comunicar al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de
Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques del contracte,
segons el que preveu l’article 346 de la LCSP.

Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari fent constar que si es vol
impugnar aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa,
procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos
a comptar des del dia següent al de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de
reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un
mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació.
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:
Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Daniel Rodríguez
Polo, Carles Guillén i Montserrat i Marcelo Javier Tarantino Mingo.
Abstencions: cap
Vots en contra: cap

JORDI CABRE MARTORELL
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Segon.- Aprovar la despesa per un import total de trenta-sis mil tres-cents
noranta-nou euros amb nou cèntims d’euro (36.399,09 €), amb
càrrec a la partida 342/63200 del pressupost municipal per l’exercici
2020.
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Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
16

7. TORN OBERT DE PARAULES
No n’hi ha.

Firma 2 de 2

JOAN MORLÀ I MENSA
JORDI CABRE MARTORELL

04/06/2020 Secretari-Interventor
Firma 1 de 2

04/06/2020 Alcalde

I quan és un quart de vuit del vespre i no havent-hi més assumptes a tractar,
el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, estenc la present
acta.
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