ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 8
D'OCTUBRE DE 2020.
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A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de sis de la tarda del dia
vuit d’octubre de dos-mil vint, sota la presidència del Sr. Joan Morlà 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:

JOAN MORLÀ I MENSA

REGIDORS:
Carles Guillén i Montserrat
Marcelo Javier Tarantino Mingo
Francesc Saigí Núñez
REGIDORA CONVIDADA:
Montserrat Mestre Anguera
SECRETARI:
Jordi Cabré i Martorell
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 1 D'OCTUBRE DE
2020.
Es dóna compte de l’esborrany de l’acta de la Junta de govern local
corresponent a la sessió ordinària de data 1 d'octubre 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:
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.
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Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa l’acta és aprovada per unanimitat.
2. GESTIÓ ORDINÀRIA DE L’ALCALDIA.

JOAN MORLÀ I MENSA

- Informar que una professora dels ensenyaments musicals s’ha fet prova PCR
per haver estat en contacte amb un positiu. En aplicació del protocols hem
suspès les classes presencials d’aquesta fins tenir els resultats. Estem a
l’aguait.
- Els arquitectes de l’ajuntament estan treballant en el document tècnic que ha
de permetre arranjar el ferm de tres carrers de la urbanització Mas de Blanc per
garantir la seguretat de les persones i de forma provisional fins que la Junta de
Compensació executi les obres d’urbanització. Els carrers afectats són el de
Reus, de Jaume II i un tram del d’Arnau i Bernat de Viver. També s’està
avaluant l’estat del carrer del Pi de Manous I per escometre’n l’arranjament.
- Des de l’ajuntament i en cooperació amb la Universitat Rovira i Virgili hem
promogut la incorporació en pràctiques curriculars de dos alumnes, un des del
grau d’arquitectura i l’altre des del grau de dret. Estem tramitant ambdues
ofertes.
La primera d’ambdues places es destinarà a la continuació del projecte de la
nova centralitat, intitulat “Estudi per a la millora de la cohesió social i vertebració
territorial”, mentre que la segona es destinarà a donar suport a les àrees de
gestió i recaptació tributària i d’urbanisme.
- En relació a les fortes olors detectades a la zona de la costa, al costat de la
llera del riu, i amb la col·laboració dels mitjans tècnics d’EMATSA s’ha pogut
identificar el problema i resoldre’l. Es tractava d’un embús a l’emissari que el feia
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El Sr. alcalde dóna compte de la següent gestió ordinària:
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sobreeixir. Una vegada netejada la canonada, es retorna a la normalitat i
s’espera que l’olor es dissipi en breu.
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- Finalment, informar que el Consell Comarcal ens ha fet arribar uns 2.000
magnètics informatius del reciclatge d’orgànica per a la seva distribució a la
població, iniciant la campanya de difusió que esperem comporti una millora de
l’eficàcia del servei.
Els assistents es donen per assabentats.

JOAN MORLÀ I MENSA

Es dona compte de la següent proposta:
A data 28 de setembre de 2020 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya número 8235, la resolució CLT/2299/2020, de 21 de setembre,
en la qual es va aprovar la segona convocatòria, en l'àmbit de les biblioteques,
per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva,
per a l'adquisició de novetats editorials en català o en occità destinades a les
biblioteques del Sistema de lectura Pública de Catalunya per a l'any 2020.
L’ajuntament ja va concorre la primera convocatòria en l'àmbit de les
biblioteques, per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no
competitiva, per a l'adquisició de novetats editorials en català o en occità
destinades a les biblioteques del Sistema de lectura Pública de Catalunya per
a l'any 2020, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número
8045 del dia 20 de gener de 2020, segons la resolució CLT/20/2020, de 10 de
gener i d’acord amb les bases específiques que regeixen la concessió de
subvencions en l’àmbit de les biblioteques, segons la resolució
CLT/3050/2018, de 20 de desembre, publicada al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya número 7784 del dia 9 de gener de 2019.
En la primera convocatòria l’ajuntament ja va rebre la quantitat de 2.000 €. Per
aquesta segona convocatòria l’import que es preu adjudicar són 1.768 €,
d’acord amb l’ampliació pressupostària que s’ha fet.
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3. PROPOSTA DE CONCURRÈNCIA A LA SEGONA CONVOCATÒRIA DE
SUBVENCIONS PER A L’ADQUISICIÓ DE NOVETATS EDITORIALS EN
CATALÀ O EN OCCITÀ PER A LA BIBLIIOTECA MUNICIPAL PER A
L’ANY 2020, DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
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Aquest consistori té interès en concórrer a la convocatòria de subvencions en
espècie per a l’adquisició de novetats editorials en català o en occità
destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya,
amb la finalitat d’augmentar els fons bibliogràfic de la biblioteca municipal.
Examinades les bases específiques reguladores de la concessió de les
subvencions.
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 4 de juliol de 2019, i mitjançant decret de l’alcaldia
2019/532, de 5 de juliol de 2019.
En conseqüència, proposo que la Junta de govern local adopti el següent acord:
Aprovar la concurrència a la segona convocatòria de subvencions
promoguda pel Departament de Cultura, Oficina de Suport a la
Iniciativa Cultural, per a l’adquisició de novetats editorials en català o
en occità destinades a les biblioteques del Sistema de Lectura
Pública de Catalunya, per a l’any 2020, amb la finalitat d’augmentar
els fons bibliogràfics de la biblioteca municipal.

Segon.

Aprovar la documentació necessària per concórrer a l’esmentada
convocatòria, que consta a l’expedient i es dona per reproduïda

Tercer.

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

Quart.

Donar trasllat d’aquest acord i de tota la documentació que sigui
necessària al Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, als efectes del que disposen les bases de la
convocatòria.

Cinquè. Indicar que contra el present acord, per tractar-se d’un acte
administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de
cap tipus de recurs.”
Acte seguit es sotmet a votació la proposta d’alcaldia amb el següent resultat:

JOAN MORLÀ I MENSA
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Primer.
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.
5

Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
4. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE L’EXECUCIÓ DE LES OBRES
INCLOSES AL “PROJECTE TÈCNIC DE BOMBEIG D’AIGUA PER LES
INSTAL·LACIONS DEL CAMP DE FUTBOL”.

JOAN MORLÀ I MENSA

ANTECEDENTS
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 22 de novembre de 2018 es
va aprovar el projecte d’obra pública de competència municipal de per al
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.
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 21 de maig de 2020 es va
aprovar l’expedient de contractació de l’obra municipal ordinària 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%, essent el total de 38.289,53 € i
també es varen aprovar el plec de clàusules administratives i el de
prescripcions tècniques particulars que havien de regir la contractació i es
procedí a l'obertura del procediment d'adjudicació i a la publicació en el Perfil
de contractant del corresponent anunci de licitació.
Publicat l’anunci al perfil del contractant i transcorregut el termini de
presentació d’ofertes establert en de 20 dies naturals, a data 24 de setembre
de 2020 s’havien presentat les següents:
EMPRESA
OBRES I SERVEIS CURTO SL

NIF

DATA

B55633168

18/09/2020
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Es dona compte de la següent proposta:
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Registre
Entrada
3789

GENERAL FACILITIES SL
CONSTRUCINCA SL

B65657124
B22210934

24/09/2020
24/09/2020

3883
3892
6

En data 29 de setembre de 2020 es va constituir la mesa de contractació i es
va dur a terme l’acte d’obertura del sobre únic digital i es va emetre la
corresponent acta, que consta a l’expedient i es dona per reproduïda, i essent
tots els criteris d’adjudicació avaluables automàticament, es va establir la
següent puntuació:
EMPRESA

JOAN MORLÀ I MENSA

Preu
33.727,95 €
33.735,04 €
38.289,53 €

Punts
70,00 p
69,99 p
00,00 p

T Garantia
30 m
18 m
24 m

Punts
30 p
18 p
20 p

TOTAL
100,00 p
87,99 p
20,00 p

Essent l’oferta presentada per l’empresa OBRES I SERVEIS CURTO SL la
que ha obtingut una major puntuació i l’oferta més avantatjosa
econòmicament la Mesa de Contractació en proposa la seva adjudicació.
Consta a l’expedient l'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 i l’informe de fiscalització
limitada prèvia emès pel secretar i interventor.
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).
Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions
mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció.
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
En concret l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.
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OBRES I SERVEIS CURTO SL
GENERAL FACILITIES SL
CONSTRUCINCA SL
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Atès allò disposat a la Disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, relativa a les competències en matèria de contractació de les
entitats locals, 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 4 de juliol de 2019 i mitjançant decret
de l’alcaldia 2019/532, de 5 de juliol.

JOAN MORLÀ I MENSA

Primer.- Adjudicar el contracte per a l’execució de l’obra municipal ordinària
“projecte tècnic de bombeig d’aigua per les instal·lacions del camp
de futbol” a l’empresa OBRES I SERVEIS CURTO SL, amb NIF
B55633168 i amb domicili al carrer Trenta, número 54 de Camarles,
per import de trenta-tres mil set-cents vint-i-set euros amb norantacinc cèntims d’euro (33.727,95 €), amb un termini d’execució de dos
mesos i un termini de garantia de 42 mesos.
Segon.- El contracte es regirà pel plec de clàusules administratives
particulars i pel projecte de l’obra, per les disposicions de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i del
Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques, amb les especialitats pròpies de l’administració local i la
demés normativa d’aplicació.
Tercer.- Disposar que l’import de l’adjudicació es farà efectiu amb càrrec a la
partida 342/62001 del pressupost municipal vigent.
Quart.-

Informar a l’empresa adjudicatària que en el termini de 5 dies hàbils
següents a la recepció de la notificació de l’adjudicació haurà de
constituir garantia definitiva conforme a allò establert a la clàusula
dissetena del PCAP i que haurà de formalitzar el contracte d’acord
amb la clàusula dinovena del PCAP.

Cinquè.- Designar com a director de l’obra l’enginyer tècnic de l’ajuntament,
Sr. Anton M Anglès d’acord amb l’article 62 de la Llei de Contractes
del Sector Públic i comunicar-li que el secretari interventor haurà
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Per tot l’exposat, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
acord:
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d’estar present en la recepció material del contracte, en virtut de la
funció interventora que té legalment encomanada.

JOAN MORLÀ I MENSA
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Sisè.-

Informar l’adjudicatària que està obligada a elaborar un Pla de
Seguretat i Salut en el Treball, en aplicació de l’Estudi de Seguretat i
Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i en els termes que preveu
l’article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre i al compliment dels
“principis generals aplicables durant l’execució de l’obra” continguts
en els articles 10 i 11 i en l’annex IV de l’esmentat Reial Decret i
obligacions concordants.

Setè.-

Publicar l’adjudicació del contracte i demés informació rellevant al
perfil del contractant de l’ajuntament i comunicar les dades de
l’adjudicació al Registre Públic de Contractes de la Generalitat i
publicar també al perfil del contractant la formalització del contracte i
el contracte administratiu.

Vuitè.-

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:

Abstencions: cap
Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
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Hi voten a favor l’alcalde Joan Morlà Mensa i els regidors Carles Guillén i
Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.

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

5fabc860395a49e6a546fdf3fbcc64c1001

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

5. PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DE L’EXECUCIÓ DE LES OBRES
INCLOSES AL “PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA COBERTA DEL
MAS DE PALLARÈS”.
Es dona compte de la següent proposta:
ANTECEDENTS

JOAN MORLÀ I MENSA

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 21 de maig de 2020 es va
aprovar l’expedient de contractació de l’obra municipal ordinària 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%, essent el total de
93.151,67 € i també es varen aprovar el plec de clàusules administratives i el
de prescripcions tècniques particulars que havien de regir la contractació i es
procedí a l'obertura del procediment d'adjudicació i a la publicació en el Perfil
de contractant del corresponent anunci de licitació.
Publicat l’anunci al perfil del contractant i transcorregut el termini de
presentació d’ofertes establert en de 20 dies naturals, a data 24 de setembre
de 2020 s’havien presentat les següents:
EMPRESA
OBRES I SERVEIS CURTO SL
CONSTRUCCIONES Y
REFORMAS RUIZ SL
CONSTRUCINCA SL
EXCAVACIONS CASANOVA
BERTRAN SL
FULGENCIO VILLAR SL
VORACYS SL
TORRENTS CERVELLO
CONSTRUCCIONS SL

NIF

DATA

B55633168
B43304500

24/09/2020
24/09/2020

Registre
Entrada
3898
3895

B22210934
B43697309

24/09/2020
24/09/2020

3891
3882

B43532332
B65699092
B43857192

24/09/2020
24/09/2020
23/09/2020

3881
3867
3847
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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 de Mas de
Pallarès, redactat per l’arquitecte Jonathan López Skoog.
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En data 29 de setembre de 2020 es va constituir la mesa de contractació i es
va dur a terme l’acte d’obertura del sobre únic digital i es va emetre la
corresponent acta, que consta a l’expedient i es dona per reproduïda, i essent
tots els criteris d’adjudicació avaluables automàticament, es va establir la
següent puntuació:
COBERTA
PRESSUPOST
LICITACIÓ

93.151,67 €
Fins a 5
punts

JOAN MORLÀ I MENSA

Obres i Serveis
Curto, SL
Construcciones y
Reformas Ruiz SL

Fins a
Fins a
60
20
impacte reducció
punts dies punts sonor
pols

mesos

Fins a
10
punts

Total

73.915,84 €

60,00

0

20

30

10,0

90,00

82.280,00 €

53,90

1

18

30

10,0

81,90

Construcinca SL
Excavaciones
Casanova Bertran

87.516,00 €

50,68

1

18

24

8,0

76,68

85.672,73 €

51,77

2

16

12

4,0

71,77

Fulgencio Villar SL

87.991,07 €

50,40

2

16

30

10,0

76,40

Voracys SL
Torrents Cervello
Construccions SL

82.038,00 €

54,06

1

18

30

10,0

82,06

82.144,32 €

53,99

2

16

30

10,0

79,99

Preu Ofertat

Preu tipus

Import baixa

% de baixa

Obres i Serveis Curto, SL

73.915,84 €

93.151,67 €

19.235,83 €

20,65%

Construcciones y Reformas Ruiz SL

82.280,00 €

93.151,67 €

10.871,67 €

11,67%
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€

Fins a 5
punts
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87.516,00 €

93.151,67 €

5.635,67 €

6,05%

Excavaciones Casanova Bertran

85.672,73 €

93.151,67 €

7.478,94 €

8,03%

Fulgencio Villar SL

87.991,07 €

93.151,67 €

5.160,60 €

5,54%

Voracys SL

82.038,00 €

93.151,67 €

11.113,67 €

11,93%

Torrents Cervello Construccions SL

82.144,32 €

93.151,67 €

11.007,35 €

11,82%

MITJANA OFERTES

83.079,71 €

Mitjana +10%

91.387,68 €

Mitjana -10%

75.527,01 €

Es constatà que l’oferta presentada per l’empresa Obres i Serveis Curto, SL
presentava baixa desproporcionada, i a aquest efecte, se li va requerir que
presentes la documentació justificativa i adequada de les circumstàncies que
els permeten executar aquesta obra en les condicions ofertes, d’acord amb
els criteris que s’assenyalen sobre aquest tema a l’article 149.4 de la LCSP.
En data 5 d’octubre de 2020 l’empresa Obres i Serveis Curto, SL presentà la
documentació requerida i, un cop estudiada la documentació presentada,
l’enginyer municipal emet informe favorable a l’acceptació de l’oferta de
l’empresa Obres i Serveis Curto, SL per valor de 61.087,47€ (IVA no inclòs)
per executar les obres de Rehabilitació de la coberta del Mas de Pallarès ja
que queda justificada la viabilitat de l’empresa per executar les obres al preu
ofert.
Atès que s’han d’avaluar les condicions mediambientals de les ofertes, en
concret la minimització de l’impacte ambiental sonor i la reducció de pols de la
maquinària específica, la Mesa de Contractació requereix un estudi més
detallat i es passen les ofertes a l’enginyer municipal per a la seva avaluació,
sent el resultat d’aquesta valoració el següent:

JORDI CABRE MARTORELL
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PUNTUACIÓ
Obres i Serveis Curto, SL
Construcciones y Reformas Ruiz SL
Construcinca SL
Excavaciones Casanova Bertran
Fulgencio Villar SL
Voracys SL
Torrents Cervello Construccions SL

Impacte Sonor
4
0
0
0
4
3
0

Reducció pols
4
4
0
0
2
3
4

JOAN MORLÀ I MENSA

Consta a l’expedient l'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 i l’informe de fiscalització
limitada prèvia emès pel secretar i interventor.
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).
Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions públiques.
Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions
mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció.
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
En concret l’article 159 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.
Atès allò disposat a la Disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, relativa a les competències en matèria de contractació de les
entitats locals, la Junta de Govern Local és competent per a l’adopció del
present acord en virtut de les delegacions de competències efectuades pel ple
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Essent l’oferta presentada per l’empresa OBRES I SERVEIS CURTO SL la
que ha obtingut una major puntuació i l’oferta més avantatjosa
econòmicament es proposa la seva adjudicació.
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de l’ajuntament a la seva sessió de data 4 de juliol de 2019 i mitjançant decret
de l’alcaldia 2019/532, de 5 de juliol.
13

Per tot l’exposat, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
acord:

JOAN MORLÀ I MENSA

Segon.- El contracte es regirà pel plec de clàusules administratives
particulars i pel projecte de l’obra, per les disposicions de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic i del
Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions
públiques, amb les especialitats pròpies de l’administració local i la
demés normativa d’aplicació.
Tercer.- Disposar que l’import de l’adjudicació es farà efectiu amb càrrec a la
partida 920-62214 del pressupost municipal vigent.
Quart.-

Informar a l’empresa adjudicatària que en el termini de 5 dies hàbils
següents a la recepció de la notificació de l’adjudicació haurà de
constituir garantia definitiva conforme a allò establert a la clàusula
dissetena del PCAP i que haurà de formalitzar el contracte d’acord
amb la clàusula dinovena del PCAP.

Cinquè.- Designar com a director de l’obra l’arquitecte de l’ajuntament, Sr.
Jonathan López Skoog, d’acord amb l’article 62 de la Llei de
Contractes del Sector Públic i comunicar-li que el secretari
interventor haurà d’estar present en la recepció material del
contracte, en virtut de la funció interventora que té legalment
encomanada.
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Primer.- Adjudicar el contracte per a l’execució de l’obra municipal ordinària
“projecte de reforma parcial de Mas de Pallarès” a l’empresa
OBRES I SERVEIS CURTO SL, amb NIF B55633168 i amb domicili
al carrer Trenta, número 54 de Camarles, per import de setanta-tres
mil nou-cents quinze euros amb vuitanta-quatre cèntims d’euro
(73.915,84 €), amb un termini de garantia de 42 mesos i el
compromís de presentació de la presentació del Pla de Seguretat i
Salut en el Treball en la data de la signatura del contracte.
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Sisè.-

Informar l’adjudicatària que està obligada a elaborar un Pla de
Seguretat i Salut en el Treball, en aplicació de l’Estudi de Seguretat i
Salut o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i en els termes que preveu
l’article 7 del RD 1627/1997, de 24 d’octubre i al compliment dels
“principis generals aplicables durant l’execució de l’obra” continguts
en els articles 10 i 11 i en l’annex IV de l’esmentat Reial Decret i
obligacions concordants.

Setè.-

Publicar l’adjudicació del contracte i demés informació rellevant al
perfil del contractant de l’ajuntament i comunicar les dades de
l’adjudicació al Registre Públic de Contractes de la Generalitat i
publicar també al perfil del contractant la formalització del contracte i
el contracte administratiu.

Vuitè.-

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 Carles Guillén i
Montserrat, Marcelo Javier Tarantino Mingo i Francesc Saigí Núñez.

Vots en contra: cap
Amb la qual cosa la proposta és aprovada per unanimitat.
6. TORN OBERT DE PARAULES
No n’hi ha.
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Abstencions: cap
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I quan és un quart menys dos minuts de set de la tarda i no havent-hi més
assumptes a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari,
estenc la present acta.
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